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Til fellespost@mandal.kommune.no 

 

Kommuneplan samfunnsdel - innspill til forslaget til kommuneplan fra Lindesnes Senterparti 
 
 
Side 17 i forslaget i spalten om å redusere klimagassutslippene. Vi vil tilføre setningen «Vi vil bidra til 
biogassanlegg med råvare fra skog og råvare fra husdyrgjødsel».  
 
Begrunnelse: Mye virke blir stående og liggende i skogen. Ressursen bli ikke utnytta. Mange 
husdyrprodusenter har manglende gjødsellagerkapasitet. Noen ønsker også å tømme gjødsellageret 
mest mulig om høsten av hensyn til arbeidssituasjonen. Da vil leveranser til et lokalt biogassanlegg 
kunne være et alternativ. Kommuneforvaltninga/landbrukskontoret vil også kunne bidra til å «styre» 
produsentene til biogassanlegg når de søker utsatt spredefrist seint om høsten. Produksjon av 
biogass vil også være framtidsretta og bærekraftig. Det gis statsstøtte til biogassanlegg og til 
produsenter som leverer gjødsel til slike anlegg.  Mandal har et betydelig fiskemottak. Kanskje kan 
fiskeavfall katalysere biogassproduksjonen. 
 
 
Side 17 i forslaget i spalten om å redusere klimagassutslippene. Vi vil tilføre setningen «Vi vil bidra til 
miljøvennlige forbruksvarer».  
 
Begrunnelse: Vi ønsker å bidra til å fase ut plastprodukter og erstatte med miljøvennlige produkter, 
ofte papir og andre naturfiber. Det gjelder mange varer, også plastposer og brøytestikker. 
 
 
Side 17 i forslaget i spalten om å redusere klimagassutslippene eller en annen egnet plass i 
kommuneplanen. Vi vil tilføre setningen «Vi vil bidra til miljøriktig infrastruktur».  
 
Begrunnelse: Det trenger ikke nødvendigvis bare bygges gang- og sykkelveinett langs bilveiene. Det 
kan også være aktuelt utenfor der bilveiene er. Å bidra til sammenhengende gang- og sykkelveinett 
utenfor bilveiene kan være både miljøriktig, helseriktig og turismeorientert.  Det avlaster også 
bilbruken. 
 
 
Side 22 i forslaget. Setningene «Veksten i by, tettsteder og bygdesenter skal utvikles innenfor gang- 

og sykkelavstand, og med kvalitet. Stedene skal ha gode og inkluderende bomiljøer og møteplasser» 

erstattes med «Det skal legges til rette for vekst i hele kommunen. Kommunen skal ha gode og 

inkluderende bomiljøer og møteplasser». 

Begrunnelse: Intensjonsavtalen sier at «hele kommunen skal tas i bruk». I forslaget til kommuneplan 
ekskluderes områder som ikke er innenfor gang- og sykkelavstand. Det resulterer i at 
intensjonsavtalens mål ikke blir ivaretatt. Forslaget i kommuneplanen vil medføre konsentrasjon av 
befolkningen, noe vi ikke ønsker. Med forslaget vil det også bli en diskusjon om hva som er gang- og 
sykkelavstand eller ikke. Og gang- og sykkelavstand til hva? For eksempel, hvis noen ønsker å 
regulere et mindre boligfelt på Reme i Spangreid eller på Høye i Øyslebø. Vil forslaget til tekst i 
kommuneplanen ekskludere mulighetene for dette? 
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Side 22 i forslaget. Tillegg til setningen der det står at jordbruksområder skal bevares: «Jordvern 
gjelder all jordbruksmark, i særlig grad fulldyrka mark. Hvis jordvernet skal vike ved helt spesielle 
utbygginger med store samfunnsinteresser, så må jordvernalternativene være utredet og lagt fram».   
 
Begrunnelse: Uttrykket «jordbruksområder» kan virke litt svakt og vi ønsker en sterkere og mer 
presis betydning av hva vi legger i uttrykket «jordbruksområder». Hvis jordvernet skal vike ved helt 
spesielle utbygginger med store samfunnsinteresser, så må jordvernalternativene være utredet og 
lagt fram. 
 
 
Side 22 i forslaget eller en annen egnet plass i kommuneplanen. Vi vil tilføre setningen «Vi vil 
gjennomføre flomtiltak».  
 
Begrunnelse: Det har vært mye fokus på flom, både på industriområde på Vigeland og på Øyslebø. 
Blant annet kan det være snakk om tiltak i Mandalselva sør for Øyslebø. Å øke kapasiteten i 
elveløpet. Muligens tiltak lenger sør i elva også, fordi flomproblemet vil kunne forskyve 
seg.  Flomutfordringene er spesielt store, også i sørlandsmålestokk, jamfør flommen for 2 år siden. 
Flomtiltak kan også bidra til sikre lagringsplasser for rundballer produsert i flomområder. 
 
 
Side 23 i forslaget om planoppfølging. Tillegg til siste setninga på sida: «Ledere skal bidra til gode 
rutiner slik at kommuneplanen for eksempel blir fulgt opp i behandlingen av enkeltsakene». 
 
Begrunnelse: Det er ønskelig å tydeliggjøre enda mer presist overfor lederne i 
kommuneorganisasjonen konsekvensene med kommuneplanen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
John Øyslebø, leder i Lindesnes Senterparti 


