RØYRÅS NÆRINGSOMRÅDE - 532/4 MFL. –
DETALJREGULERING
FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 15.04.21

FORORD
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 m2 til sin virksomhet, men ser at det i fremtiden vil være
behov for ytterligere 20-30 000 m2. Det er derfor et ønske å regulere området på
vestsiden av veien ovenfor eksisterende næringsområde til næring.
Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i
utarbeidelsen av detaljreguleringen for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl., og samtidig
ledd i varsling av planoppstart.
Formålet med planprogrammet er å beskrive:
- Bakgrunnen og formålet med planarbeidet.
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene.
- Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer.
Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra
offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.
Dokumenter vil være tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på Dragark.no.
https://www.kristiansand.kommune.no/
https://www.dragark.no/
Detaljreguleringen utarbeides av Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS. Kontaktpersoner i
forbindelse med planarbeidet er:
- Anniken Røksland (Regulant): anniken.roksland@dragark.no
- Andreas Lie (Røyrås Treindustri AS): andreas.lie@royraastreindustri.no

Anniken Røksland
Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS
Byremo, 26.03.2021
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1. INNLEDNING
1.1. Bakgrunn for planarbeidet
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.
Nåværende næringsområde er ikke detaljregulert, men avsatt som «Næringsvirksomhet»
i kommuneplanen. Deler av dette området tas også med i reguleringsplanen.
1.2. Mål for planarbeidet
De overordna målene for prosjektet er:
-

-

Utvide nærings-/ industriområdet for Røyrås treindustri.
Røyrås treindustri disponerer i dag ca. 15 000 m2 til sin virksomhet, men ser at det
i fremtiden vil være behov for ytterligere 20 – 30 000 m2. Det er derfor ønske om å
regulere området på vestsiden av veien ovenfor eksisterende næringsområde til
næring.
Nåværende næringsområde er ikke detaljregulert, men avsatt til
«næringsvirksomhet» i kommuneplanen. Deler av dette området tas også med i
reguleringsplanen.

For å oppnå målsettingene over, skal det i planprosessen jobbes med følgende konkrete
tiltak:
- Flytte matjord for reetablering utenfor planområdet.
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1.3. Beliggenhet til planområdet
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

1.4. Planprogram og konsekvensutredningsplikt
Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner
av en viss størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og
samfunn blir vurdert i planprosessen.
Behovet for konsekvensutredning til denne detaljreguleringen er vurdert ut ifra
konsekvensutredningsforskriftens § 6a).
«§ 6 Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram
eller melding:
a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan – og
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bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer
etter § 12-2 når planen fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II.»
Vedlegg I omhandler planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk
som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Denne
områdereguleringen faller inn under nr. 24.
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).»
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.
2. PLANOMRÅDET
2.1. Planavgrensning
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: Planavgrensning
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2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Landskapsbilde – Vegetasjon
Planområdet er i dag ubebygd på vestsiden av veien, og består av barskog,
innmarksbeite og dyrket mark. Området er flatt, og skråner opp mot vest. Området er
noe kupert i vest. Planforslaget vil medføre endring i landskapsbildet, da området vil
trenge bearbeidelse for å kunne benyttes til næringsområde. Området i øst er bebygd, og
består av industribebyggelse.

Figur 3:Landskapsbilde

Arealbruk og virksomheter
Det bebygde området benyttes i dag til produksjon for Røyrås Treindustri AS.
Eiendomsforhold
Området har flere grunneiere. Forslagsstiller vil dokumentere skriftlig at de har tilgang til
nødvendig grunn for å gjennomføre planen med tilhørende rekkefølgekrav.
Dokumentasjon vil følge innsendt planforslag
Trafikkforhold - vei – infrastruktur – transport – kollektivtransport
Dagens adkomst til planområdet er fra Finslandsvegen (FV 3936) som går gjennom
planområdet. Det er privat VA-nett i området.
Det finnes lite tilbud til kollektivtransport i området. Rute 46 fra Kristiansand sentrum går
til Røyrås to ganger i døgnet, og fra Røyrås til Kristiansand en gang i døgnet.
Grønnstruktur – park – lek – nærmiljø – friluftsliv
Det er ingen kjente rekreasjonsområder i planområdet. Deler av planområdet er allerede
benyttes til næring/industri. Resterende del av området i vest er i dag benyttet til beite
for hester.
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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 4: Hentet fra artskart.artsdatabanken.no

Kulturminnevern, kulturlandskap og fornminner
Innenfor planområdet finnes det ingen registrerte kulturminner.

Figur 5: Hentet fra kulturminnesok.no
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Sefrak
Det er registrert en sefrak bygning i området. Dette gjelder et uthus i eksisterende
industriområde.

Figur 6: Sefrak

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. Støyvurdering vil utredes i planen.
Grunnforhold
Kartlegginger fra NGU angir berggrunnen til å være hovedsakelig båndgneis. Det er ingen
registrerte mineralressurser i områder. Planområdet ligger over marin grense.
Luftforurensning
Dette er ikke et bynært strøk og luftkvaliteten med hensyn til for eksempel
trafikkforurensing antas ikke å være aktuelt.
Eksisterende virksomheter
På østsiden av Finslandsvegen innenfor planområdet ligger i dag Røyrås treindustri AS.
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3. SENTRALE PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET
Angi kort hva som er hovedproblemstillingene som planarbeidet skal bidra til å løse.
Temaene og problemstillingene i tabellen under må tilpasses den enkelte plan. Temaene
må henge sammen med målsettingene for planarbeidet, og med utredningstemaer i kap.
6.
Tema

Problemstillinger

Naturmangfold

-

Det er flere rødlistede og truede arter i
området, og det må kartlegges i
naturmangfoldutredning.

Landbruk og jordvern

-

Det må lages en plan for håndtering av
matjord.

Landskapstilpasninger

-

Terrenget bør terrasseres for å ikke skape
store skjæringer i landskapet.
Det kan stilles krav om revegetering med
stedegen vegetasjon.

Trafikksikkerhet

-

Kommunaltekniske anlegg

-

Klima og miljø

-

Støy

-

Kulturminner

-

Vurdering av tiltaket opp mot
nullscenario

-

Fylkeskommunen er veieier og deres krav
må ivaretas.
Trafikksikkerhet og byggegrenser til vei.
Kryssing av fylkesvei.
Det finnes ingen offentlig VA-nett i
området. Dette må løses privat.
Plan for lagring av avfall.
Det må avklares hvorvidt det er behov for
tiltak i plan med hensyn til forurensning.
Konsekvenser for klima og miljø, samt
kompenserende tiltak.
Det må redegjøres for hvordan støy
knyttet til denne typen virksomhet vil
påvirke området.
Arkeologisk undersøkelse for å kartlegge
ukjente kulturminner (fylkeskonservator).
I konsekvensutredningen skal
planforslaget sammenlignes med nullalternativet, som er forventet utvikling
dersom planforslaget ikke gjennomføres.

4. RAMMER OG PREMISSER
4.1. Overordna føringer og planer
Innholdet må tilpasses den enkelte plan.
Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet:
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
- T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012)
- T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016)

Røyrås Næringsområde - 532/4 Mfl. – planprogram – sist revidert 15.04.2021

Side 10 | 18

Aktuelle lover:
- Plan- og bygningsloven
- Naturmangfoldloven (§§ 8-12)
- Folkehelseloven (§ 4)
- Kulturminneloven
- Vegloven
Regionale planer og føringer
- Regionplan Agder 2020.
o Klima: Høye mål – lave utslipp.
o Det gode livet: Agder for alle.
o Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
Planen er et overordnet strategis styringsdokument for hele Agder. Hovedmålet er å
utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et
attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår. Regionplan Agder 2030 har fem tema
som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:
Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
Verdiskaping og bærekraft
Utdanning og kompetanse
Transport og kommunikasjon
Kultur
I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre
dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:
Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
Klima og miljø
26T 12T2 6T

-

12T

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050
Regional plan for Kristiansand vil være retningsgivende for kommunenes
planlegging, skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele
regionen.
Aktuelle tema i planen:
Tema: Arealbehov for næring (6.2)
Tema: Næringsarealer (8.12)
Tema: Retningslinjer for næringsarealer (3)
Fylkesstrategi for arbeid med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015
Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 (VAF)
Kommuneplanen
- Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030 med arealstrategi, vedtatt 23.09.2020.
Visjonen er «sterkere sammen», og planen har følgende satsingsområder:
o Attraktiv og miljøvennlig
o Inkluderende og mangfoldig
o Skapende og kompetent
En av strategiene i arealplanleggingen for Kristiansand kommune er: «Sikre tilstrekkelige
arealer for utvikling av nye og eksisterende industri- og næringsvirksomheter, og hindre
at eksisterende virksomheter fortrenges eller bygges inne. Ivareta næringsareal for
virksomheter med behov for sjøtilknytning og tilrettelegge for kystbasert
næringsutvikling innenfor omgivelsenes tålegrense.» Planen vil være med på å følge opp
denne strategien.
Området vil bli avsatt til næring. For å nå mål om 80 % klimagassreduksjon på det
avklares hvorvidt det er behov for tiltak i plan med hensyn til forurensing. Bedriften
benytter lokalt råstoff, noe som både er bærekraftig og fornybart.
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-

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 7: 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.
4.2. Andre aktuelle kommunale føringer
Samferdselsanlegg skal planlegges i henhold til kommunens veinormal.
Offentlig grønnstruktur skal planlegges i henhold til kommunens normaler for
utomhusanlegg.
VA-anlegg skal planlegges i henhold til kommunens VA-norm, herunder
kommunens overvannsveileder.
Det vil bli stilt krav om godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp) samt
utomhusplan (grønnstruktur).
4.3. Andre aktuelle politiske vedtak
By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:
1. By- og stedsutviklingsutvalget anbefaler at det arbeides videre med planinitiativet
for Røyrås Næringsområde 523/4 m.fl.
2. Del av eiendom 532/19, som i dag er durka mark, skal reguleres til jordbruk i et
videre planarbeid.
3. Eventuell dyra mark som går tapt, må opparbeides tilsvarende areal i
nærområdet. Dette må skje etter plan som godkjennes av kommunen.

Røyrås Næringsområde - 532/4 Mfl. – planprogram – sist revidert 15.04.2021

Side 12 | 18

5. ALTERNATIV SOM SKAL UTREDES
5.1. Referansealternativet (0-alternativ)
Referansealternativet er regulert situasjon i vedtatt kommunedelplan for Sogndalen
kommune (2012-2016). Planen skal vurderes opp mot denne for å vurdere
konsekvensene av planforslaget. I konsekvensutredningen vil også dyrka mark i nord tas
med.
5.2. Utbyggingsalternativ 1
Røyrås treindustri ønsker å utvide virksomheten sin til andre siden av veien, da det er et
økt behov for lagring og logistikk. Det har vært vurdert en fortetting av eksisterende
område, men dette vil blant annet 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. Eksisterende område betraktes å være fullt
utbygd, og Røyrås Treindustri har derfor behov for nye arealer til utvidelse av bedriften.
Hovedmålet med planen er å se på en utvidelse av industriområdet på vestsiden av
Finslandsvegen, hvor det kan etableres nye lager- og industribygg. Figur 8 viser
lokalisering av eksisterende næringsområde og ønsket utvidelse.
Utbyggingsvolum, bebyggelsens plassering, utforming, landskapstilpasning og andre
relevante tema vil bli utredet i videre planprosess. Aktuelle reguleringsformål vil i
hovedsak være bebyggelse og anleggsformål knyttet til næring, samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, og LNFR- formål.

Figur 8: Eksisterende område og utvidelse

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.
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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.
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. Grunneiere i området har alternative plasseringer av matjorda.
Forslag til flytting vil komme frem i matjordplanen.

6. FORSLAG TIL UTREDNINGER I FORHOLD TIL MILJØ OG SAMFUNN
6.1. Utredningstemaer og metode
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir
ivaretatt under utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten
med utredningen er å synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre.
Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet.
I oversikten under er de fagfelt og tema som skal vurderes/ utredes listet opp. For hvert
tema er det markert hvilken type utredningsnivå som forventes: egen fagrapport eller
som del av planbeskrivelsen. Til sammen utgjør dette konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen skal følge anerkjent metodikk. Det vil blant annet benyttes
metode for ikke-prissatte tema som skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø og
samfunn etter metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 «konsekvensanalyser».
I tabell 2 nedenfor er det listet opp hvilke områder som er aktuelle å undersøke, og
hvilke metoder som er mest hensiktsmessig å benytte for å hente inn informasjon. Det
vil blant annet benyttes befaring i felt i kombinasjon med tidligere registreringer og
kunnskap. Det vil involveres fagkyndige for kartlegging og vurdering for tema som
naturmangfold og kulturmiljø.
Konsekvensutredning for ikke- prissatte tema gjennomføres etter en tre- trinns metode:
Trinn 1: Konsekvens for delområde
Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Trinn 3: Samlet konsekvens
Trinn 1 og trinn 2 gjøres for alle fagtemaene, mens trinn 3 er en samlet
konsekvensvurdering av alle ikke- prissatte tema. Konsekvensutredningen skal inneholde
en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet med 0-alternativet. Det vil
også bli redegjort for eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som
anbefales. Dagens situasjon og konsekvensene ved gjennomføring av tiltak skal komme
tydelig fram i konsekvensutredningen.
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TEMA DET SKAL UTARBEIDES EGEN FAGRAPPORT FOR

Tema
Jordressurser
(jordvern)
Naturressurser

Hva skal utredningen
inneholde?
-

Naturmangfold,
jf.
naturmangfoldlov
en

-

Kulturminner og
kulturmiljø

-

-

-

ROS - ANALYSE
ROS-analyse

Kartlegging av jord- og
skogbruksområder i
området
Plan for flytting av matjord
gjennom en matjordplan.
Kartlegging og virkning på
naturmangfoldet.
Det må foretas
naturfaglige registreringer
i området. Kartlegging og
vurderinger gjøres av
fagperson ved skriftlig
redegjørelse/ vurdering av
området og tiltak etter
miljødirektoratets metode
NiN 2.0.
Kartlegging og virkning på
kulturminner og
kulturmiljø.
Kartlegging og vurderinger
gjøres av fagperson ved
skriftlig redegjørelse/
vurdering av området og
tiltak.

Eksisterende
dokumentasj
on
Tilgjengelig
informasjon:
Miljøstatus.no

Registrerte
kulturminner i
Nasjonale
baser.
www.askeladde
n.no

Influensområde
Kartlegging innenfor
planavgrensningen.
Flytting av matjord vil
være aktuelt utenfor
planområdet.
Kartlegging innenfor
planavgrensningen.

Kartlegging innenfor
planavgrensningen.

Det gjennomføres ROS analyse ihht. plan- og
bygningsloven.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en
generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser
som kan påvirke planområdets funksjon,
utforming mm, og hendelser som direkte kan
påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser
for og konsekvenser av planen).
Analysen vil være basert på rundskriv fra DSB og
foreliggende skisse til reguleringsplan og
tilhørende illustrasjoner.

TEMA SOM KUN SKAL BESKRIVES OG ILLUSTRERES I PLANBESKRIVELSEN
Tema

Hva skal beskrivelsen
inneholde?

Landskap

-

Tiltakets påvirkning på
landskapet.
Bebyggelse og
infrastruktur plasseres og
utformes med respekt for
landskapsverdiene i
området.

Eksisterende
dokumentasj
on
Hensynet til
landskap og
terrengutformi
ng må utredes.
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Støy

-

Støypåvirkning på
området.

Flom

-

Omfang av en 200- års
flom

Grunnforhold

-

Utredning om områdets
grunnforhold.

klimagassutslipp
og hensyn til
miljø

-

Belyse klimagassutslipp
mht. endringer i arealbruk,
infrastruktur og utbygging.
Hvilke muligheter er det
for avbøtende tiltak eller
klimatilpassede tiltak?
Belyse forurensing knyttet
til denne typen
virksomhet. Vurdere
behovet for krav til
miljøoppfølgingsplaner.
Gjøre vurdering av
kapasitet på vann og
avløp, strøm og
spenningsnett.

-

Teknisk
infrastruktur
(Privat)

-

Arkitektonisk og
estetisk utforming

-

Nye tiltak anbefales
harmonisert med
eksisterende bebyggelse.

Trafikk og veg

-

Veistruktur og adkomst inn
i planområdet skal
avklares.

Utbyggingsvolum
og
utbyggingsetappe
r

-

Avklare utbyggingstakt
Estetikk og kvalitetskrav til
utforming av området med
bebyggelse.
Avklare krav til tekniske
planer, utomhusplaner og
miljøoppfølgingsprogram.
Vurdere om det må
gjennomføres noen
midlertidige tiltak i
utbyggingsperioden

-

Anleggsperioden

-

Beskrivelser og
dokumentasjon
fra SVV og
retningslinje T1442.
Beskrivelser og
dokumentasjon
fra NVE.

Planområdet med
aktuelle
tilknytningspunkter
utenfor.

Beskrivelser:
Tilgjengelig
informasjon:
databaser fra
NVE og NGU
Målinger av
luftforurensing
er
foretatt av
kommunen.

Kartlegging innenfor
planavgrensningen.

Beskrivelser.

Planområdet med
aktuelle
tilknytningspunkter
utenfor.

Planområdet med
aktuelle
tilknytningspunkter
utenfor.

Kartlegging innenfor
planavgrensningen.

Planområdet.

Eksisterende
ÅDT.
Antatt antall
nye
arbeidsplasser.

Røyrås Næringsområde - 532/4 Mfl. – planprogram – sist revidert 15.04.2021

Planområdet med
aktuelle
tilknytningspunkter
utenfor.

Planområdet.

Planområdet.

Side 16 | 18

7. PLANPROSESSEN
7.1. Framdriftsplan

Utarbeidelse av forslag til planprogram

03-04/2021

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

03.05.2114.06.21

Fastsettelse av planprogram

Politisk behandling:
By- og stedsutviklingsutvalget

08/2021

Utredninger og vurderinger ihht. planprogrammet
Utarbeidelse av plandokumentene
Informasjonsmøter og arbeidsmøter med interessenter
og aktører i området

04-08/21

Ferdigstilling av planforslag
1.gangsbehandling av planforslag med
konsekvensutredning

Politisk 1. behandling:
By- og stedsutviklingsutvalget

09/21

Offentlig ettersyn
Åpent møte

10/21

Revisjon av planen

10/2103/22

Vedtak av plan

Politisk sluttbehandling:
Bystyret

04-05/22

Figur 9: Fremdriftsplan

7.2. Informasjon og medvirkning (Pbl kapittel 5)
I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i
løpet av planprosessen.
For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre
potensialene i planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog
med offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter:
Dialog med lokale interesseorganisasjoner og beboere:
- Avholde åpent møte under perioden for varsel om oppstart, og under offentlig høring.
- Dialogmøter med berørte interesseorganisasjoner og velforeninger
Dialog og koordinering med offentlig instanser:
- Behandling i regionalt planforum (hvor representanter fra Fylkesmannen, Statens
Vegvesen, fylkeskommunen, Statens Kartverk m.fl. møtes).
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Høring, offentlig ettersyn og informasjon (jf. pbl kapittel 5):
- Lovens minstekrav til informasjons- og høringsrunder gjennom planprosessen. Alle
høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til planprogram.
Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig ettersyn. Informasjon vil
også publiseres via annonser i avis og digitale medier, og informasjon publiseres på
kommunens hjemmeside www.kristiansand.kommune.no.
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