
 

BEDRE SAMMEN LINDESNES KOMMUNE  |  1 

 

 
 
 
 
  

 

Forslag til planprogram  
Kommuneplanens arealdel 2023-2035 Lindesnes kommune 



 

2  |  LINDESNES KOMMUNE BEDRE SAMMEN 

 
 
 
 
 

  



 

BEDRE SAMMEN LINDESNES KOMMUNE  |  3 

 

1 Innledning ............................................................................................................. 4 

2 Formål ................................................................................................................... 5 

3 Føringer ................................................................................................................. 6 
3.1 FNs bærekraftsmål ....................................................................................... 6 
3.2 Nasjonale føringer ........................................................................................ 6 
3.3 Regionale føringer. ....................................................................................... 8 
3.4 Lokale føringer .............................................................................................. 8 

4 Tema for revisjon ................................................................................................ 10 
4.1 Klima og miljø ............................................................................................. 10 
4.2 Bebyggelse og anlegg ................................................................................. 10 

4.2.1 Næringsbebyggelse ............................................................................ 10 
4.2.3 Boligbebyggelse .................................................................................. 11 

5 Areal - innspill ..................................................................................................... 12 

6. Kunnskapsgrunnlaget ........................................................................................ 13 
6.1 Utredningsbehov ........................................................................................ 13 

7. Gjennomføring av planarbeidet ........................................................................ 14 
7.1 Politisk organisering ................................................................................... 14 

Ad-hoc utvalg............................................................................................... 14 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling .......................................................... 14 
Formannskapet ............................................................................................ 14 

7.2 Fremdriftsplan ............................................................................................ 14 
2022 ............................................................................................................. 14 
2023 ............................................................................................................. 14 

7.3 Medvirkning ................................................................................................ 14 

8. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse ..................................... 16 

 
 
 
 
 

Innhold 



 

4  |  LINDESNES KOMMUNE BEDRE SAMMEN 

 
Lindesnes kommune ble etablert 1. januar 2020 
og består av de tre tidligere kommunene 
Marnardal, Mandal og Lindesnes.  
 
Med en sentral beliggenhet på Agder, ny god 
veiforbindelse og ambisiøse planer for å 
posisjonere seg i det grønne skiftet, har 
kommunen alle forutsetninger for en god og 
bærekraftig vekst i tråd med kommuneplanens 
ambisjoner, regionale og nasjonale mål. 
 
Lindesnes kommune er også en vakker kyst- og 
innlandskommune som strekker seg fra 
Lindesnes fyr og Mandal i sør til Bjelland og 
Homme mer enn 60 km lenger nord. 
Kommunen har foruten et stort sjøareal, store 
innlandsarealer og er Kristiansandsregionens 
klart største i areal med 934,32 
kvadratkilometer. Arealplanleggingen skal sørge 
for bruk og vern av arealene på en slik måte at 
samfunnet kan dekke sine behov uten at det 
frarøver fremtidige generasjoner muligheten til 
det samme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommuneplanens arealdel utgjør, sammen med 
kommuneplanens samfunnsdel, 
Kommuneplanen. Sammen med 
kommuneplanens budsjett og handlingsplan, er 
disse tre dokumentene de viktigste 
styringsverktøyene i kommunen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder 
kommunens visjon, satsingsområder, mål og 
strategier – og arealstrategi. Kommuneplanens 
arealdel skal bygge på samfunnsdelen. Derfor 
kalles ofte arealdelen for kommuneplanens 
arealrelevans. På samme måte kalles budsjett 
og handlingsplan for kommuneplanens 
økonomirelevans. 
 
 
 
 
 
  

1 Innledning 
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Hovedmålet med denne revisjonen er å revidere 
kommuneplanen i inneværende valgperiode. 
Det vil si at revidert arealdel skal være vedtatt 
før nytt kommunestyre blir konstituert høsten 
2023.  
 
Formålet med revisjon av arealdelen videre 
todelt. 
 
 For det første å samordne bestemmelsene i de 
tre tidligere kommunene Lindesnes, Marnardals 
og Mandals kommuneplaner slik at den nye 
kommunen får et felles sett med bestemmelser 
til kommuneplan.  
 
For det andre å legge til rette for 
næringsutvikling i Lindesnes kommune.  
 
 
 
  

2 Formål 
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3.1 FNs bærekraftsmål 

 

 

 
 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. I tillegg til de 17 hovedmålene er det utarbeidet 169 delmål. 
Ett av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. De mest sårbare må derfor 
prioriteres.  
 
 
 
 

3.2 Nasjonale føringer 

Meld. St. 40 (2020-2021)  
Mål med mening – Norges handlingsplan for å 
nå bærekraftsmålene innen 2030 

 
 
 
 
Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019- 2023 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire 

3 Føringer 
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store utfordringer: 
 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig 

samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 
ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

 
De regionale og lokale myndighetene har 
sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, 
uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et av deres viktigste verktøy 
 
Det forventes at regjeringen Støre legger frem 
ny versjon i løpet av våren 2023. 
 
I tillegg vil andre nasjonale retningslinjer og 
veiledere være førende avhengig av 
utredningstema. 
Blant disse er:  
 
Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå 
samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive 
planprosesser. Noe av hensikten er videre å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til 
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. (2018)  
 
Formålet med planretningslinjene er at 
kommunene, fylkeskommunene og staten skal 
stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra 
til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 
 
Kommunene og fylkeskommunene skal i sin 
overordnede planlegging innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av 
klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv 
ressursbruk for samfunnet. Dette bør inkludere 
tiltak mot avskoging, og eventuelt økt opptak av 
CO2 i skog og andre landarealer, og videre sikre 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med retningslinjene. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen (1995) 
 
T–1520 Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i planleggingen (2012).  
 
T–1442 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (2021).  
 
Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal 
transportplan 2022–2033. 
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3.3 Regionale føringer.  

 
Lindesnes kommune tilhører 
Kristiansandsregionen og Agder fylke. Her er det 
utarbeidet og vedtatt planer som er sentrale 
også i lokal planlegging. I tillegg er det igangsatt 
viktige planarbeid som blir sluttført i løpet av 
2023. Følgende trekkes frem:  
 
Regionplan Agder 2030 
Regionplanen inneholder sentrale føringer for 
planarbeidet. Hovedsatsingene er:  
• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 
distrikter  
• Verdiskaping og bærekraft  
• Utdanning og kompetanse  
• Transport og kommunikasjon  
• Kultur 
 
Regional plan for bolig- areal og transport i 
Kristiansandsregionen  
Planen skal legge til rette for bærekraftig 
utvikling og balansert vekst i 
Kristiansandsregionen i perioden 2023-2035. 
Den ble vedtatt 2020 men er under revisjon på 
bakgrunn av følgende:  

1. Lindesnes kommune er kommet med i 
regionsamarbeidet. 

2. Kjøretid mellom Kristiansand og Mandal 
vil med ny E-39 bli halvert til 25 
minutter 

3. Nullvekstmålet for personbiltrafikken 
ble revidert juni 2020 og legges til 
grunn for revisjonen. 
 

Lindesnes kommune deltar aktivt i planarbeidet.  
 

3.4 Lokale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel – Bedre 
sammen  
 
Samfunnsdelen er kommunens overordnede 
styringsdokument og ble vedtatt 13. februar 
2020. Samfunnsdelen har bedre sammen som 
visjon, de tre satsingsområdene bærekraftig og 
innovativ, deltakelse og samfunnsengasjement 
og trygghet og tilhørighet og 11 mål. I tillegg er 

det definert strategier under målene som 
konkretiserer og angir hvordan målene kan nås. 
I planen er det utarbeidet en arealstrategi.  
 
Arealstrategien gir overordnede føringer for 
kommunens fysiske utvikling i et langsiktig 
perspektiv. Strategien skal legges til grunn for 
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og 
den angir hovedtrekkene i kommunens 
fremtidige arealutvikling. Den er oppsummert i 
17 kulepunkter: 
 
· Lindesnes kommune er en vekstkommune. 
Veksten i by, tettsteder og bygdesenter skal 
utvikles innenfor gang og sykkelavstand, 
fortrinnsvis i nærheten av kollektivtransport og 
med kvalitet. Stedene skal ha gode og 
inkluderende bomiljøer og møteplasser. Det skal 
være muligheter for spredt boligbygging. 
Kriteriene for dette avklares i kommuneplanens 
arealdel. 
 
 · Utbygging tilpasses kapasitet på 
barnehage/skole, og teknisk infrastruktur. Dette 
sikres gjennom bruk av rekkefølgekrav.  
 
· Det legges til rette for variert boligbebyggelse 
som sikrer en god alderssammensetning i 
boområdene. Deler av boligbebyggelsen skal 
være utformet med både utvendige og 
innvendige felles møteplasser.  
 
· Hovedandelen av boligutviklingen i by, 
tettsteder og bygdesentra skal skje i 
flerboligbygg og andre konsentrerte boligtyper.  
 
· Det må sikres og utvikles gode arealer til 
offentlig tjenesteyting. Disse må ligge i gang- og 
sykkelavstand fra det aktuelle tettstedet. Det må 
også sikres og utvikles gode arealer til offentlig 
tilgjengelige idrettsanlegg.  
 
· Det må sikres tilstrekkelig store arealer for 
ulike typer næringsutvikling. Størrelse og 
plassering må tilpasses den aktuelle næringen 
det skal tilrettelegges for.  
 
· Sikre at det er arealer for nærbutikk i alle 
tettsteder. 
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· Sikre at nye boligområder har nærhet og enkel 
tilgang til større friluftsområder.  
 
· Sikre og videreutvikle friluftsområder, 
grønnstruktur og grønne korridorer. Dette 
gjelder spesielt strandsonen.  
 
· Jordbruksområder skal bevares. (Koble mot 
rådmannens forord.) 
 
· Arbeide for at kulturminner og kulturmiljøer tas 
vare på som viktige miljøverdier.  
 
· Arbeide for at forsøpling, støy og visuell 
forurensning ikke påvirker viktig natur, 
leveområder for mennesker eller 
næringsvirksomhet negativt.  
 
· Arbeide for bevaring av artsmangfold og 
beskyttelse mot fremmede arter gjennom 
samarbeid mellom grunneiere, organisasjoner, 
kommune og næringsliv. Sammenhengende 
grønnstruktur og vern gjennom arealplaner er 
viktige virkemidler.  
 
· Vi bruker bare trygge områder til bygging.  
 
· Bysenteret i Mandal skal styrkes ved 
tilrettelegging for økt verdiskaping og allsidig 
byliv.  
 
· Vi vil legge til rette for ny bruk av eldre 
bygningsmasse som kan bidra til bevaring og 
vitalisering av historiske byområder. Fortetting i 
bysentrum skal skje med vekt på kvalitet i 
omgivelsene herunder kulturmiljøer og andre 
miljøverdier.  
 
· Fritidsbebyggelse er ønskelig. Langs sjø og 
vassdrag skal dette gjøres i tråd med statlige 
planretningslinjer og gjennom fortetting, som 
tar hensyn til tilgjengelighet,sammenhengende 
grønnstruktur og eksisterende bebyggelse.  
 
 
 
 
 

 
· Ny vei til Spangereid er sentralt for at 
Lindesnes skal utvikle seg.  
 
· Vi skal sette fokus på mulig effektivisering og 
arealutnyttelse knyttet til fleksibel og 
utradisjonell sambruk/utnyttelse av 
kapasitetene i bygningsmassen. 
 
Strategisk næringsplan 
Det er utarbeidet en temaplan for næring, som 
er forankret i kommuneplanen og FNs 
bærekraftsmål. Formålet med planen er å sørge 
for at Lindesnes kommune er i vekst og er et 
foretrukket sted å etablere bærekraftige 
bedrifter og næringer. Den er premissgivende 
for utvikling av næringsarealer i kommunen, og 
er sammen med arealstrategien et viktig 
grunnlag for revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Den utdyper relevante mål og 
strategier i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Kommunedelplan ny Fv. 460 til Spangereid 

(under utarbeidelse – forventes ferdigstilt juni 

2023). Hensikten med dette planarbeidet er å 

utrede og fastsette en ny trasé for fv. 460 til 

Spangereid, mellom Udland og Remesvik-

Spangereid, i tråd med kommunestyrets og 

fylkestingets vedtak.  

Planen skal ses i sammenheng med utbygging av 

ny E39 Mandal-Lyngdal øst, med kryss på 

Stiland - og tilførselsvei fra Stiland til Udland. 

Temaplan mestring  
(under utarbeidelse – forventes ferdigstilt juni 
2023) 
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Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtok 11. 
oktober 2022 følgende føringer for 
planarbeidet: 
 

• FNs bærekraftsmål, arealstrategi og mål 
i kommuneplanens samfunnsdel samt 
føringer fra strategisk næringsplan 
legges til grunn for arbeidet.  

 

• Rulleringen skal ivareta behov for 
samordnede bestemmelser og 
næringsutvikling. 

 

• Revisjon av kommuneplanen skal vedtas 
av kommunestyret i denne 
valgperioden. 

 

• Det velges et ad-hoc utvalg i forbindelse 
med revisjonen. Dette skal bestå av ett 
medlem fra hvert parti i 
kommunestyret, med link til UPS. 
 

 
Arealstrategien og føringer fra strategisk 
næringsplan, som er relevante for samordning 
av bestemmelser og næringsutvikling, legges til 
grunn i det videre arbeidet. 
 
I brev fra regjeringen i mars 2022 oppfordres 
kommunene ved planrevisjoner til å stramme 
inn sin jordvernpolitikk ved å vurdere å 
tilbakeføre til LNFR arealer som i tidligere planer 
har blitt omdisponert eller avsatt til andre 
formål. Mulighet for å produsere egen mat har i 
ettertid blitt ytterligere aktualisert av konflikten 
i Europa. 
 

Planrevisjonen skal sikre en innstramming ved å 
innføre: 
 

• Nullvisjon for nedbygging av 
jordbruksarealer 

• Mål om å øke jordbruksarealene i 
kommunen 

• Forpliktene formulering om gjenbruk av 
matjord i bestemmelsene jf. pbl. § 11-9 
nr. 8 

 

4.1 Klima og miljø 

Hovedmålet med strategisk næringsplan er at 
Lindesnes kommune skal være et foretrukket 
sted å etablere bærekraftige bedrifter og 
næringer. Kommuneplanens samfunnsdel slår 
fast at vi skal redusere klimagassutslippene med 
minst 60% innen 2030 i forhold til 2005 og 
styrke vern av natur og miljø. Lindesnes 
kommune skal ivareta vekstambisjonen og 
overordnede mål for klima og miljø.  
I revisjonen vil en særlig legge vekt på Lindesnes 
kommunes mål om å ta en posisjon som en 
kreativ og aktiv kommune i møte med det 
grønne skiftet (Strategisk næringsplan s.13).  
 

4.2 Bebyggelse og anlegg 

4.2.1 Næringsbebyggelse 
Det finnes om lag 5500 dekar næringsareal i 
Lindesnes kommune, avhengig av hvilke 
underformål som tas med i regnestykket. Det 
største sammenhengende området er 
Strømsvika, etterfulgt av Mandalskrysset. Det 
har vært en langsiktig strategi å sikre riktige 
arealer for vekst og utvikling både i sentrale 

4 Tema for revisjon 
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strøk og i distriktene. Kommuneplanrulleringen 
vil følge opp og bygge videre på dette og de nye 
strategiene som er lagt i kommuneplanens 
samfunnsdel (2020) og strategisk næringsplan 
(2022).  
 
Det åpnes for innspill til formålet 
næringsbebyggelse. Innspill som bygger opp 
under kommunens næringsstrategi vil 
prioriteres.  
 

4.2.3 Boligbebyggelse 
Det vil i denne revisjonen ikke bli åpnet for å se 
på nye områder for boligbebyggelse, bortsett 
fra områder som er helt nødvendige for å 
realisere kommunens arealstrategi med tanke 
på næringsutvikling. Det kan dermed være 
aktuelt å vurdere områder for boligbebyggelse 
ved Spangereid.  
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Det åpnes opp for å komme med innspill til 

endring av arealformålene som er i tråd med 

tema for revisjonen nevnt i kapittel 4. Merk at 

det i denne revisjonen er ønskelig med innspill 

til næringsarealer og kommuneplanens 

bestemmelser.  Innspill som ikke er relevante 

jamfør tema for denne revisjonen vil bli silt ut 

tidlig i planarbeidet. Det fremmes en egen sak 

om dette for utvalg for plan og 

samfunnsutvikling.  

Innspillene vil bli vurdert opp mot 

arealstrategien gjengitt sist i kapittel 3, og opp 

mot føringene i strategisk næringsplan, særlig 

kapittelet “Viktige arealdisponeringer”. Planen 

finnes på kommunens nettsider her: 

https://www.lindesnes.kommune.no/strategisk-

naeringsplan.580550.no.html 

 

 

 

   

5 Areal - innspill 

https://www.lindesnes.kommune.no/strategisk-naeringsplan.580550.no.html
https://www.lindesnes.kommune.no/strategisk-naeringsplan.580550.no.html
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På bakgrunn av denne revisjonens begrensede 
omfang, vil det ikke bli gjennomført en analyse 
av arealer og reserve med hensyn til bolig, 
fritidsbolig og behov for arealer til offentlig 
tjenesteyting eller varehandel. Temaer som 
spredt boligbygging, aldersvennlige og 
inkluderende bomiljøer, fortetting og andre 
hensyn, vil likevel i noen grad bli vurdert i 
forbindelse med samordning av 
bestemmelsene. Dette innenfor de begrensede 
rammene en må sette for en begrenset revisjon. 
Det betyr at større strategiske grep må vente til 
en senere revisjon. En vil derfor fokusere på å få 
kartlagt erfaringene med bruk av eksisterende 
bestemmelser. Det er behov for samordning 
som tar vare på hensynet til store lokale 
forskjeller og gir rettferdige og forutsigbare 
vilkår i hele kommunen. Overordnet vil en 
vektlegge arealstrategien i kommuneplanens 
samfunnsdel og strategisk næringsplan. 
 

6.1 Utredningsbehov  

• Det er behov for å analysere arealbehov 
og reserve for næringsformål med sikte 
på å realisere vekstambisjonen. 

• Gjennomgå bestemmelsene med sikte 
på tilpasning til kommunens nye mål og 
ambisjoner.  

 
  

6. Kunnskapsgrunnlaget 
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7.1 Politisk organisering 

 

Ad-hoc utvalg 
Det opprettes et ad-hoc utvalg for arbeidet med 
planen, bestående av en representant fra hvert 
av partiene som er representert i 
kommunestyret. Ad-hoc utvalget følger 
planarbeidet. 
 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling  
er kommuneplanutvalg. Utvalget behandler alle 
overordnede plan- og utviklingssaker. Det har 
fokus på kommunens mål og strategier og skal 
legge til rette for at disse blir realisert, spesielt 
innenfor de områdene som ivaretar 
kommunens rolle som samfunnsutvikler.  
 
Utvalget behandler utkast til planprogram før 
høring og vedtar planprogrammet. Det 
førstegangsbehandler også planutkast før 
offentlig ettersyn og innstiller til 
kommunestyret, etter at planutkastet har vært 
på høring. 
 
Formannskapet 
 innstiller i saker som har konsekvenser ut over 
vedtatt budsjett og vil involveres i henhold til 
delegasjonsreglementet ved behov. 
 
 

7.2 Fremdriftsplan 

2022 
Høring planprogram  16. november – 28. 
desember   
 

2023 
Vedtak  planprogram 31. januar 
Siling av innspill  28. februar  
Høring planutkast 21. mars – 2. mai 
Vedtak plan  juni 
 
Fremdriftsplanen forutsetter at endret 
arealbruk ikke medfører innsigelser, og at det 
etter siling er et begrenset antall innspill som 
tas med videre, spesielt innspill som krever 
utredning. Bestemmelsene om innsigelse til 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er 
kompetanseregler som begrenser kommunens 
myndighet, der det er nødvendig for å sikre at 
nasjonale og vesentlige regionale interesser blir 
godt nok ivaretatt. Dersom innsigelsen er 
knyttet til klart avgrensede deler av planen, kan 
kommunen vedta de deler av planen som det 
ikke er innsigelse til. 
 
Kommunen vil søke dialog med relevante 
statlige og regionale organer, slik at nasjonale 
og vesentlige regionale interesser blir ivaretatt.  
 
 

7.3 Medvirkning 

Plan- og bygningsloven forutsetter at alle 
kommunale planprosesser skal være åpne, 
forutsigbare og legge til rette for medvirkning. 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 

7. Gjennomføring av planarbeidet 
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medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, som barn og unge.  
 
Lindesnes kommunes visjon er «Bedre 
sammen». I kommuneplanens samfunnsdel, 
satsningsområde 2 «Deltakelse og 
samfunnsengasjement» heter det:  
 
«Vi har arenaer hvor vi deltar og engasjerer oss i 
utviklingen av nærmiljø og samfunn. 
Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, 
frivillige, kommunens ansatte og politikere 
skaper de beste løsningene sammen Alle har noe 
å bidra med. Et mangfoldig og inkluderende 
utdannings og arbeidsmarked bidrar til høy 
deltakelse i arbeidslivet og gjør det attraktivt å 
bo i Lindesnes. Innbyggerne opplever 
livsmestring i alle faser av livet.” 
 
Medvirkningen i arealdelen vil legge særlig vekt 
på hvordan vi i fellesskap kan nå aktuelle mål i 
samfunnsdelen gjennom arealpolitikken. 
Muligheter til å komme med innspill om endret 
arealbruk er omtalt i kapittel 5.  
 
Medvirkning vil skje via flere kanaler. Høringer 
kunngjøres på kommunens nettsider og i 
LIndesnes avis. Der vil også invitasjon til ulike 
medvirkningsaktiviteter legges. Informasjon om 
planarbeidet gjøres løpende tilgjengelig på eget 
område for kommuneplan på nettsidene. 
Kommunen vil foruten høringene ta i bruk ulike 
verktøy for medvirkning som er rettet mot ulike 
grupper. Det kan eksempelvis være: plansmie, 
gjestebud og dataspill (minecraft) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelser og barn og unge 
involveres. 
Barn og unge vies særlig oppmerksomhet. Siden 
dette er en planrevisjon hvor en i hovedsak skal 
se overordnet på næringsarealer og 
bestemmelser, vurderes det som mest riktig å 
bruke barne- og ungdomsråd. Det kan imidlertid 
bli aktuelt å ha egne prosesser for elevråd 
dersom det som en del av arbeidet blir foreslått 
endring i arealbruk i nærheten av en lokal skole 
etc. 
 
Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for 
medvirkning på annen måte.  
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Det skal utarbeides en konsekvensutredning, jf. 
pbl § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. 
 
Konsekvensutredningen skal omfatte de delene 
av planen som fastsetter rammer for fremtidig 
utbygging og som samtidig innebærer endringer 
av gjeldende kommunedelplaner.  
 
Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger 
utbygging av nye områder eller vesentlig endret 
arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og 
samfunn. Det skal gis en vurdering av 
virkningene av de samlede 
arealbruksendringene i planen, og hvordan 
planforslaget bidrar til å nå målet om 60 % 
reduksjon i klimagassutslipp. Det skal også 
redegjøres for hvilke forhold som skal avklares 
og belyses i senere regulering av områdene. 
 
Konsekvensutredningen av ny arealbruk vil i 
hovedsak bygge på eksisterende kunnskap om 
miljø og samfunnsforhold, men vil bli supplert 
med ny tilgjengelig kunnskap fra parallelle 
planprosesser: 
 

• Kartlegging av kulturminner og 
kulturmiljøer som inngår i arbeidet 
med temaplan for kulturmiljøer 
(planlagt vedtak april 2022) 

• Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder jf. Pågående arbeid 
med kartlegging av friluftslivets 
ferdselsårer.  

• Kartlegging av kulturlandskap og 
kulturhistoriske miljøer i 
jordbruksområder  

• Kartlegging av arealer i forbindelse 
med kommunedelplan ny Fv. 460 til 
Spangereid.  

• Arealoversikt og utredning ifm. 
strategisk næringsplan. 

• Relevante utredninger og 
kunnskapsgrunnlag som blir tilgjengelig 
ifm. temaplan mestring. (Vedtak juni 
2023). 

 
 Tilgjengelig kunnskap fra den pågående 
kartleggingen og parallelle regionale 
planprosesser vil bli benyttet i 
konsekvensutredning av arealinnspill og 
anbefalt planforslag og lagt til grunn for 
vurdering av behov for tilleggsutredninger i 
oppfølgende planarbeid og avbøtende tiltak. 
 
Alle arealbruksendringer etter plan– og 
bygningsloven skal ha en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. pbl § 4-3. 
ROS-analyse vil være en del av 
konsekvensutredningen. Planbeskrivelsen skal 
vise hvordan nasjonale mål og retningslinjer, 
overordnede planer for arealbruk og 
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet 
arealstrategi er ivaretatt. 
 
  
  

8. Konsekvensutredning og risiko- og 
sårbarhetsanalyse  
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