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Nøkkelopplysninger
Sted/adresse:
Storåker, 4646 Finsland, Kristiansand kommune

Gnr. 532, Bnr. 4 m.fl.
Forslagstiller:
RØYRÅS TREINDUSTRI AS
Finslandsvegen 692, 4646 FINSLAND
Kontaktperson: Andreas Lie
E-post: andreas.lie@royraastreindustri.no
Fagkyndig:
Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS
Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo
Kontaktperson: Anniken Røksland
E-post: anniken.roksland@dragark.no
Grunneiere:
532/4: Oddveig Hærås Kalsnes
532/12: Anders Hærås
532/16: Røyrås Treindustri AS
532/18: Røyrås Treindustri AS
528/16: Røyrås Treindustri AS
528/17: Røyrås Treindustri AS
528/19: Harald Hærås
Gjeldende planstatus:
Kommuneplan Songdalen
Planområdets areal:
Totalt areal blir ca. 30 daa.
Viktigste foreslåtte reguleringsformål:
Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsvirksomhet.
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1. Planprosess
1.1

Bakgrunn og formålet med planen

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne Røyrås
Treindustri AS
Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-/industriområdet til Røyrås
treindustri.
Røyrås treindustri AS er en lokal trevarefabrikk helt i nord i nye Kristiansand
kommune. Fabrikken produserer tre-emballasje for industrien i Agder, Telemark
og Rogaland. De benytter lokalt råstoff, noe som både er bærekraftig og
fornybart.
De omsetter i dag for ca. 80 millioner og sysselsetter ca. 35-50 ansatte. De
bruker minimum 25 000 m3 norsk trelast årlig. Hvert år kommer det ca. 450
vogntog med trelast inn til fabrikken, og ca. 1200 vogntog med ferdige
produkter leveres ut til kunder. Nærheten til råstoff, gode veier og infrastruktur
er viktig for å få til den store produksjonen Røyrås treindustri AS har.
Virksomheten er arealkrevende, og det er derfor svært viktig at kommunen
tilrettelegger for nye næringsarealer.
Røyrås Treindustri disponerer i dag ca.15 000 m 2 til sin virksomhet, men ser at
det i fremtiden vil være behov for ytterligere 20-30 000m2 . Det er derfor et
ønske å regulere området på vestsiden av veien ovenfor eksisterende
næringsområde til næring.
Det er viktig å opprettholde næring og arbeidsplasser i indre bygder, og det er
med dette planarbeidet med på å sikre bedriftens videre eksistens slik at de
fortsatt kan være med på å utvikle seg og vokse til en større bedrift.
Det er i forbindelse med dette planinitiativet utarbeidet illustrasjoner for mulig
bebyggelse på vestsiden av planområdet.
Nåværende næringsområde er ikke detaljregulert, men avsatt som
«Næringsvirksomhet» i kommuneplanen. Deler av dette området tas også med
i reguleringsplanen.
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1.2

Oversiktskart

Planområdet ligger i «toppen» av nye Kristiansand kommune, ca . 43 km fra
Kristiansand sentrum. Planområdet ligger ved fv. 3936 og vil få adkomst fra
denne vegen. Se figur 1. Planområdet ligger ca. 42-43 km fra byene Mandal og
Kristiansand, og ca. 41 km fra tettstedet Evje.

Figur 1: Lokalisering av planområdet
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På figur 2 vises området det varsles oppstart for. Planområdet er på omtrent 30
daa, og er lokalisert på Storåker, Finsland i Kristiansand kommune. Området på
østsiden av veien er allerede bebygd, men den eksisterende bebyggelsen vil
tas med i planen for å få detaljregulert området. Planområder grenser til LNFR
område. Planområdet består av følgende gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 528/16,17,19

og 524/9,10.

Figur 2: Foreslått planavgrensning

Planinitiativ

6

Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde

1.3

Gjeldende planstatus

Kommuneplanens arealdel
Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2012-2016 (Songdalen)
Ikrafttredelsesdato: 26.09.2012
Planområdet omfattes av kommuneplanen for Songdalen, vedtatt 26.09.2012.
Arealformål: Planområdet ligger i område «Næringsvirksomhet» og «LNFR areal
for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv».

Figur 3: Utklipp kommuneplan

Store deler av planområdet ligger innenfor gårds- og bruksnummer 532/4. Det
er Røyrås Treindustri AS som skal benytte området. På østsiden av området er
eksisterende produksjon til Røyrås Treindustri, og det er derfor valgt å regulere
hele området da det bebygde området kun er regulert i kommuneplanen.
Tilstøtende arealer består i hovedsak av nåværende LNFR-arealer og noe
gårdsbruk. Adkomstvegen inn til planområdet grenser både til jordbruksarealer,
Røyrås Treindustri og gårdsbruk.
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Figur 4: Tegnforklaring Kommuneplan
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1.4

Plansituasjon og føringer

Tilgrensende planer under arbeid
Ingen planarbeid som vi kjenner til.
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Deler av området er regulert til LNFR område. Dette området vil bli berørt, og
omregulert til næringsvirksomhet. Virkningen av dette, og evt. krav til
konsekvensutredning må avklares nærmere i oppstartsmøte med kommunen.
Andre planeretningslinjer/rammer/føringer som vil vurderes nærmere i planarbeider
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
• Forurensningsloven-/forskriften
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging (2018)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(2014)
• RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen:
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
Forhold til overordnede planer og føringer
Det foreligger ingen detaljreguleringsplan for området. Det er kommunedelplanen
som er gjeldende.

Figur 5: Utsnitt kommuneplanen for Songdalen
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I kommuneplanen er deler av planområdet avsatt til LNFR-område, og deler til
næringsvirksomhet.
Blant annet gjelder følgende bestemmelser for området:

Figur 6: Utklipp fra bestemmelser i kommuneplanen
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2. Kort presentasjon av planarbeidet
2.1

Beliggenhet

Finslansvegen 692 ligger langs fylkesveg 3936 ved Storåker, mellom Finsland og
Røyrås i Kristiansand kommune. Det nye nærings-/industriområdet vil ligge like ved
eksisterende, på vestsiden av Finslandsvegen.

2.2

Avgrensing

Planen vil legges fram med planavgrensning omtrent som vist nedenfor.
Planområdet er på ca. 30 daa. Planavgrensningen følger eiendomsgrensen til
gnr/bnr: 532/12,16,18, 528/16,17,19 og deler av 532/4 og 524/9,10.

Figur 7: Forslag til planavgrensning
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2.3

Dagens situasjon

Området er i dag bebygd i øst med bebyggelse knyttet til Røyrås Treindustri AS. Gult
område på figuren under viser ønsket område for ny bebyggelse. Gjennom området
går fylkesvei 3936. Det er også en hensynssone (H_510) for landbruk i området. Store
deler av gnr/bnr 532/16,18, og 525/16,17 og 19 er allerede bebygd. Området i øst
består av fabrikkbygninger, lagerhaller og kontorbygninger. Røyrås Treindustri AS har
behov for et større areal til sin produksjon, og ønsker å etablere nærings/industriområde på vestsiden av veien ved eksisterende produksjon.

Figur 8: Gult omriss avviker fra faktisk utbyggingsområde

Figur 9: eksisterende situasjon
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Figur 10: Foto fra området
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2.4

Planidé

Det er utarbeidet 3D illustrasjoner til plankonseptet. Illustrasjonen nedenfor viser
forslag til utnyttelse av området. Planen vil åpne for bebyggelse til Røyrås treindustri
på vestsiden av Finslandsvegen, like ved eksisterende næringsvirksomhet.
Eksisterende bebyggelse vil også reguleres inn.

Figur 11: Vestsiden av planområdet

Figur 12: Nytt område sett ovenfra
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2.5

Bebyggelsesstruktur

Ny bebyggelse er i hovedsak tenkt plassert på gnr/bnr 532/4. Det er utarbeidet
illustrasjoner som et forslag til mulig utnyttelse. Det vil være samme type bebyggelse
som det i dag er på gnr/bnr 532/16,18,19 og 19. Planen vil stille krav til plassering av
bebyggelsen. Det bør også vurderes om det skal stilles krav til fargevalg og bruk av
materialer for å gi bebyggelsen et utrykk som er tilpasser omkringliggende
bebyggelse og natur.

Figur 13: Illustrasjon av næringsområdet

Figur 14: Røyrås Treindustri har behov for mer lagringsplass
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2.6

Utbyggingsvolum og byggehøyder

Utnyttelsesgrad og høyder på bebyggelsen er på nåværende tidspunkt ikke avklart.
Dette i tillegg til bruken av bebyggelsen vil komme frem i planbeskrivelse og
bestemmelser i videre planarbeid.

Planinitiativ

16

Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde

2.7

Adkomst til planområdet

Det vil være adkomst fra Finslandsvegen (FV 3936) som går gjennom planområdet.

Figur 15: FV 3936 går gjennom planområdet

Figur 16: Vegsystemreferanse fra SVV
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3. Virkninger på omgivelsene
3.1

Generelle virkninger utenfor planområdet

Planforslaget legger til rette for flere arbeidsplasser, og opprettholder næring utenfor
sentrumskjernene.

3.2

Omgivelser og landskap

Planområdet er i dag ubebygd og består av dyrket mark. Planforslaget vil medføre
endring i landskapsbildet.

Figur 17: Hentet fra gardskart.nibio.no

3.3

Trafikk og støy

Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse. Den nye bebyggelsen vil tilhøre
eksisterende næringsvirksomhet i området. Det er ikke registrert noe støysone i
eksisterende område, og det er generelt lite trafikk i området. Ny utbygging vil
medføre noe økt trafikk, men ikke i den grad at det er behov for noen støyvurdering.

3.4

Barn og unges interesser

Planlagt utbygging i planområdet er ikke i noen grad rettet mot barn og unge, og
planområdet er heller ikke i nærheten av skole eller skolevei. Barn og unges interesser
anses som svært liten for dette planområdet.
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3.5

Naturmangfold

Innenfor planområdet er det registrert et par arter, jf. Artskart (Utført 14.10.20). Det er
registrert Låvesvale og Taksvale i området. Artene som er registrert ligger i
kategoriene «LC» og «NT». Taksvale er rødlistet, men ligger ikke under kategorien
truet.

Figur 18: Hentet fra artskart.artsdatabanken.no

3.6

Kulturverdier

Det ligger ingen registrerte kulturverdier innenfor planområdet.

Figur 19: Hentet fra kulturminnesok.no
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4. Samfunnssikkerhet – Risiko og sårbarhet
I henhold til krav i plan- og bygningsloven skal det utarbeides en ROS-analyse for
planområdet. Det er så langt ikke kartlagt noen spesielle risiko- og
sårbarhetsfaktorer innenfor planområdet. En nærmere vurdering av ROSanalysen dette tas i videre planarbeid.

5. Konsekvensutredning
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) § 6 og § 8 skal
planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn
konsekvensutredes. Vedlagt ligger vurdering av om planarbeidet omfattes av KUforskriften.
Konklusjon:
§8a → Jf. 10d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av
stor betydning for landbruksvirksomhet.
Området som ønskes regulert til næringsvirksomhet er avsatt til LNFR i gjeldene
plan (kommuneplanen). jf. Vedlegg II 11.j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre
som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål.
Planen vurderes til å omfattes av forskriften om konsekvensutredning. Krav om
konsekvensutredning følges opp ved at det utarbeides et forslag til planprogram,
som etter offentlig høring fastsettes av kommunen. Fastsatt planprogram gir
rammer for utredning og detaljplan.

5.1

Utredningsalternativer

Foreslått utbygging følger ikke overordnet plan. Vi ønsker med dette å utrede
relevante og realistiske alternativer for utbyggingen i området. Vi ønsker at dette
alternativet skal utredes på lik linje med det alternative forslaget.

5.2

0-Alternativet

I konsekvensutredningen skal planforslaget sammenlignes med null-alternativet, som
er forventet utvikling dersom planforslaget ikke gjennomføres. Null-alternativet er i
dette tilfellet definert som utbygging i tråd med Kommunedelplan for Songdalen
kommune (2012-2016), med de rammer som ligger i denne. For å videreutvikle
område avsatt til næring i kommuneplanen innebærer dette store terrenginngrep,
noe som være svært kostbart. Terrenginngrepet og sprenging av masser vil også
bety at det er store masser som må transporteres, da det ikke er behov for ytterligere
masser i området. Tiltakshaver har også vært i kontakt med grunneier av dette
området. Grunneier ikke interessert i å selge sitt område. Røyrås Treindustri har
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dermed i dag ikke mulighet for utbygging av området avsatt til næring i øst. Dette vil
i praksis bety at det ikke vil gjennomføres tiltak dersom man går for 0-alternativet. 0alternativet sammenfaller heller ikke med ønsket utbygging.

5.3

Alternativ 1 (Forslagsstillers alternativ)

Røyrås treindustri ønsker å utvide virksomheten sin til andre siden av veien. Det er et
økt behov for lagring og logistikk. Eksisterende område er fullt utbygd, og det er ikke
mulig å få til flere lager- eller industribygg her. En fortetting av eksisterende område
vil også gi utfordringer med tanke på logistikk. Det er store kjøretøy som skal inn og ut
på området, og disse trenger god plass for manøvrering. Det stilles også stadig
strengere krav til produktene Røyrås treindustri skal levere, hvor et av kravene er at
materialene må lagres tørt. Det er i dag ikke nok lagringskapasitet til dette. Det er
blitt drøftet som et alternativ er å overbygge eksisterende areal, men dette lar seg
ikke gjøre med tanke på brannhensyn.
På Figur 20 vises et oversiktskart over området. Område «1» er i dag fulldyrket.
Område «2» er registrert som fulldyrka jord, men dyrkes ikke per dags dato. På de
aktuelle områdene mener vi at det kan være andre arealformål som er mer egnet
enn hva de er regulert til i dag. Vi mener også at foreslått alternativ er en bedre
lokalisering for den ønskede utbyggingen. Omfanget(påvirkningen) av det som
planlegges å skje i området vurderes i forhold til 0-alternativet.
Både deler av det allerede avsatte området til næringsvirksomhet og det foreslåtte
utbyggingsområdet består av fulldyrka jord. Se Figur 21. Det totale arealet avsatt til
«Næringsvirksomhet» er på ca. 30 000 m2, hvorav ca. 3100 m2 av dette er registrert
som fulldyrka jord (område «1»). På område for ønsket utbygging som ligger i LNF
område er ca. 4200 m2 (område «2») registrert som fulldyrka jord.

Figur 20: Oversikt over område
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Figur 21: Fordeling av arealer

Figur 22: Oversikt fulldyrka jord (gardskart.no)
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Område «2» på vestsiden av veien er også registrert som fulldyrka jord, men er langt
ifra like god stand som jordet nordsiden av område avsatt til næringsvirksomhet. Vi
mener det vil være mer positivt å bevare det bedre egnede området på til dyrket
mark fremfor å utvide næringsbebyggelsen her, selv om det er avsatt til dette i
kommunedelplanen. Område «1» som er avsatt til næring er ikke bebygd. Dette
arealet på ca. 3100m2 mener vi bør i ny plan bør reguleres til LNF. Område «2» på ca.
4200 m2 som i dag er LNF område bør reguleres til næring. Arealet utgjør en forskjell
på ca. 1000m2, men vil i gjengjeld være et bedre egnet areal for foreslåtte
arealformål.
I videre planarbeid vil konsekvensutredningen gi en detaljert redegjørelse for
innholdet i planen. Utbyggingsalternativet vil også redegjøres for i
konsekvensutredningen. Det bør også legges en plan for flytting av matjord gjennom
en matjordplan.
Nedbygging av matjorda.
Vi ønsker i så stor grad som mulig å få til en utbyggingsløsning som kan redusere
nedbygging av dyrka mark, og som er i samsvar med det nasjonale jordvernmålet.
Hovedmålet er at dyrka og dyrkbar mark ikke skal bygges ned. Dersom tungtveiende
samfunnsmessige hensyn likevel åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan
eller reguleringsplan, er det en målsetting å kunne nytte den verdifulle matjorda til
videre produksjon. Dette kan gjøres gjennom en plan for flytting av matjord. På
denne måten kan kommunen bidra til å opprettholde og aller helst øke
matproduksjonen, selv om dyrka mark blir omdisponert. God matjord blir tatt vare
på, samtidig som arealer blir forbedret for fremtidig utvikling [1].
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan utbyggingsalternativet vil gi
synergieffekter til omgivelsene med hensyn på å bidra til økt næringsliv utenfor
bykjernen. Eventuelle avbøtende tiltak eller restriksjoner skal beskrives og vurderes.
For eksempel bevaring av matjord. Det er også ønske om å finne avbøtende
løsninger ved flytting av matjordlaget [1]. Grunneiere i området har alternative
plasseringer av matjorda. Forslag til flytting vil komme frem i matjordplanen.
Sikring av matjord gjennom reguleringsplan
I reguleringsplaner som omfatter omdisponering/formålsendring av området med
dyrka eller dyrkbar maks skal det utarbeides matjordplan og ha bestemmelser som
sikrer gjennomføring av matjordplan. Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at
matjorda ivaretas i henhold til matjordplanen [1].
Forslag til formulering i bestemmelsene:
GJENBRUK AV MATJORD
Matjorda skal ivaretas i henhold til matjordplanen datert..[1]
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Forslag til formulering i rekkefølgebestemmelsene:
MATJORD
Matjord skal ikke flyttes før igangsettingstillatelse er gitt for tiltak på dyrka mark i et
planområde. Når igangsettingstillatelse er gitt, skal matjorda ivaretas i henhold til
matjordplanen datert… Mattilsynet og kommunens landbruksforvaltning skal
varsles og godkjenne flyttingen. Det skal meldes ifra ved oppstart av flytting, og
ved gjennomført flytting. Kvittering for mottatt matjord skal fremvises
byggesaksavdelingen [1].

Forslag til formulering på fellesbestemmelser i områdeplaner som ikke har utarbeidet
matjordplan og krever ytterligere regulering:
GJENBRUK AV MATJORD
I alle typer plan- og byggesaker som tillater formålsendring eller omdisponering av
dyrka eller dyrkbar mark, skal det kreves matjordplan som sikrer at matjordlaget
skal brukes til oppfyllingsområder for nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring
av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon. Forslag til matjordplan skal
følge med som del av høringsgrunnlaget ved offentlig ettersyn av reguleringsplan.
Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at matjorda ivaretas i henhold til
matjordplanen. [1]
Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Dersom utbyggingen av næringsområdet skal skje i samsvar med nåværende
kommuneplan vil dette medføre store terrenginngrep og kostnader med å sprenge
vekk fjell, og flytte masser. Grunneier av dette området ønsker heller ikke å selge, så
de privatrettslige forholdene taler heller ikke for utbygging av dette området. Ca.
3000 m2 med fulldyrka jord vil også bli nedbygd ved gjennomføring av 0-alternativet.
Ved å gå for alternativ 1 vil område «1» på ca. 3000 m2 med fulldyrka jord bli bevart,
og område «2» som også er registrert som fulldyrka jord få en plan som skal sikre at
bevaringsverdig matjord blir flyttet og kan nyttes i videre produksjon. Område «2» har
også et bedre terreng å utbygge ettersom store deler av området er naturlig flatt, og
det vil kreve mindre terrenginngrep. Grunneierne her er også positive til utbyggingen.
Konklusjon
Vi anses område «2» som en bedre lokalisering for videre næringsutbygging, både
med tanke på kvalitet på matjord, eierforhold og grunnforhold. Videre ønskes det en
politisk avklaring. Etter forhåndskonferanse med kommunen har vi forståelse av at
dette er ønskelig fra både regulant og kommunedirektørens side.
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6. Planprosessen og samarbeid/medvirkning
6.1

Planprosess

Vanlig planprosess skal følges i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5.1 og 5.1. I
tillegg regner vi med avklaringer i oppstartsmøte med kommunen for ytterligere
høringsinstanser som vil kunne være aktuelle utover lovens minstekrav for området.
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser§§ 12-2 og 12-3 og konsekvensutredning i henhold til §4-2.
Vi ønsker at planinitiativ skal bli forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse.

6.2

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

Planforslaget anses i utgangspunktet ikke å komme i berøring med vesentlige
interesser. Tilgrensede naboer vil bli hørt på vanlig måte.

6.3
•
•
•
•
•
•

6.4

Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles
ved oppstart
Kommunen
Berørte grunneiere, festere og naboer
Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Statens vegvesen
Andre fagmyndigheter, lag og organisasjoner (i henhold til kommunens
varslingslister)

Medvirkningsprosess

Naboer og berørte parter for et eget varselbrev. Planarbeidet varsles med annonse i
èn avis etter anvisning fra kommunen. Varselet kunngjøres også på Kristiansand
kommunen sin hjemmeside.

7. Vedlegg
Vedlegg til planinitiativet:
1. Planavgrensning
2. Illustrasjoner – Eksisterende og fremtidig situasjon
3. Vurdering av om planarbeidet omfattes av KU-forskriften.

Siste revisjon: 01.12.2020
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