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Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer. Svarfrist 10. 
desember 2021 
 
Fylkestinget i Agder vedtok 26. oktober å sende planprogrammene for tre nye regionale planer 
på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Hensikten med høringen av planprogrammene er 
å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for 
planarbeidet for de tre regionale planene.  
 
Planprogrammene gjelder disse planene:  

• Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033  
• Regional plan for senterstruktur og handel i Agder   
• Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050  

 
De tre planarbeidene har tematisk sammenheng på flere områder. Alle skal bidra til å nå 
FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder 2030. Planene utarbeides etter plan- og 
bygningsloven og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet på Agder. Vi anbefaler høringsinstansene å behandle 
planprogrammene samtidig. Det er mulig å gi innspill til én, to eller alle tre planprogrammene via 
svarskjema på denne lenken:  
 
https://skjema.onacos.no/Agder/Prod/skjema/AGD0168/   
 
Det er også mulig å sende svaret til Agder fylkeskommune, merket sak 21/20010, 
til postmottak@agderfk.no eller Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. For mer 
informasjon se agderfk.no/innspill  
 
Svarfrist for høringen er fredag 10. desember.  
  
Regional plan for mobilitet for Agder og Regional plan for senterstruktur og handel i 
Agder gjelder hele Agder. Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 
gjelder et avgrenset geografisk område. Det vil si kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, 
Lillesand, Lindesnes og Vennesla. 
  
For alle tre planene ønsker Agder fylkeskommune tilbakemelding på disse spørsmålene:  

1. Er programmene for planarbeidet, inkludert framdriftsplanen, realistiske og 
gjennomførbare?  

2. Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftsmålene og Regionplan 
Agder 2030?  

https://skjema.onacos.no/Agder/Prod/skjema/AGD0168/
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https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/horinger-og-offentlig-ettersyn/?readAll=true
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3. Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet?  
4. Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert 

og tydelig formulert?  
5. Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møte- og 

dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?  
6. Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere (jf. figur 

som er gjengitt i alle planprogrammene)?  
  
I tillegg ønsker Agder fylkeskommune tilbakemelding på noen spørsmål som gjelder hver enkelt 
plan:  
  

1. Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033  
  
I denne planen handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør 
når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreier seg også om transport av varer og 
gods. Planen skal sette en tydelig bærekraftig retning for arbeidet med mobilitet på Agder.  
Målene i planen vil danne grunnlag for handlingsprogram og prioritering av midler til 
samferdselstiltak. Relevante spørsmål til planprogrammet er blant annet:  

• Hvordan kan planen bli et verktøy for at folk og gods i 
regionen transporteres bærekraftig?  

• Ser dere noen målkonflikter som planen bør håndtere?  
• Hvordan tar vi hensyn til at folk bor på ulike steder med ulike muligheter og tilbud?   
• Hvordan kan vi arbeide med å få mer for pengene innen mobilitet?   

  
Kontaktperson ved spørsmål:   
Ingvild Møgster Lindaas, mobil: 977 78 119, e-post: ingvild.lindaas@agderfk.no  
  
  

2. Regional plan for senterstruktur og handel i Agder  
  
Planen skal bidra til å styrke by-, tettsteds- og bygdesentrene i Agder. Den skal erstatte regional 
plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering 
av handel og tjenester i Vest-Agder. I planarbeidet er det viktig å avklare hvor handel og andre 
besøksintensive tjenester skal utvikles. Vi må også se på eksisterende handelsområder som 
ligger utenfor by- og tettstedssentrene, og hvordan de kan videreutvikles på en bærekraftig 
måte.   
  
I høringen ønsker vi spesielt svar på følgende spørsmål:  
  

• Er det behov for å etablere egne formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper til 
planarbeidet? Hvem bør være representert i disse i så fall?   

• Bør planen inneholde en regional planbestemmelse etter § 8-5 plan- og bygningsloven, 
med konkrete retningslinjer for senterstruktur, lokalisering av handel og besøksintensive 
tjenestevirksomheter? I dag har regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og 
regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 en slik bestemmelse.   

  
Kontaktperson ved spørsmål:  
Manuel Birnbrich, mobil: 469 39 933, e-post: manuel.birnbrich@agderfk.no  
  
 

3. Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050  
  
Planen skal erstatte Regional plan for Kristiansandsregionen (2020-2050). Den skal bidra 
til arealforvaltning i tråd med FNs bærekraftsmål, til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken og 
til å integrere Lindesnes kommune i BATP-samarbeidet i kristiansandsregionen. Det er spesielt 

mailto:ingvild.lindaas@agderfk.no
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viktig at de seks kommunene i kristiansandsregionen svarer på høringen, og bidrar til at 
planen samsvarer godt med egen arealpolitikk. Vi ber spesielt om svar på disse spørsmålene:  
 

• Nederst på s. 4 i planprogrammet er det formulert tre spørsmål som er de viktigste for 
planen å gi svar på. Treffer disse spørsmålene godt?  

• Ser dere målkonflikter som planarbeidet bør behandle?   
• Har gjeldende Regional plan for Kristiansandsregionen (2020 – 2050) prinsipper og mål 

som det er spesielt viktig å videreføre?   
  
Kontaktperson ved spørsmål:  
Lisbeth Raanes Hansen, mobil: 481 05 289, e-post: lisbeth.raanes.hansen@agderfk.no   
  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kenneth Andresen   Ola Olsbu 
fylkesdirektør Analyse og plan  fylkesdirektør Samferdsel og eiendom 
 

    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
Høringsinstanser: se vedlegg 
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