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1 Bakgrunn 
Etter plan- og bygningslova (pbl) § 11-1 skal kommunen «ha en samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel». Kommuneplanen skal ta i vare 
kommunale, regionale og nasjonale mål, og «Den skal ta utgangspunkt i den kommunale 
planstrategien». 

Arealdelen skal vise samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og bruk av areal, 
jfr. pbl § 11-5. 

Gjeldande arealdel av kommuneplanen blei vedtatt 01.06.2011 med tidshorisont 2020. 
Samfunnsdelen blei revidert i vedtak av 09.10.2014 med tidshorisont 2026. Gjeldande 
samfunnsdel vil ligge til grunn ved revisjon av arealdelen. 

 

1.1 Formålet med planarbeidet 

I gjeldende planstrategi, vedtatt av kommunestyret 22.06.2016 heiter det at 
«Formannskapet ønsker (heller) ikke å rullere arealdelen av kommuneplanen i denne 
planperioden.» 

I slutten av planperioden (2016-2019) har likevel kommunestyret 04.09.2018 vedtatt å 
starte arbeidet med revisjon av arealdelen og «ber rådmannen utarbeide forslag til 
planprogram for politisk handsaming i juni 2019.» 

Etter pbl § 11-5  skal arealdelen  gje hovedtrekka i disponeringa av  kommunen sine areal 
og «rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan settes i verk, samt hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas». 

I samfunnsdelen er det eit mål at Iveland kommune skal være «et attraktivt sted som har 
høyere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet.»  Vidare har ein sett seg som mål at 
kommunen skal vera ein «aktiv «miljøkommune»», og vera budd på «klimarelaterte 
kriser». Det er i tillegg til dette sett som mål at «De fleste innbyggere har tilgang til 
moderne infrastruktur.» Dette er mål som har implikasjonar til arealdelen i 
kommuneplanen. 

Effektmål i Regional plan for Kristiansands regionen 2019-2050: 

 Nullvekstmålet (for transport) oppfylles i Kristiansandsregionen (kommunane Birkenes, 
Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla) 

 «Godt fungerende kommune-, bydels- og lokalsentre» 
 Gode betingelser for regional næringsutvikling 
 Gode betingelser for rekreasjon 
 Legge grunnlaget for at hele befolkningen har tilgang til et variert handels- og tjenestetilbud 
 «Det er godt å bo i Kristiansandsregionen» 
 Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen 
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Regionplan Agder 2030: Attraktiv, samskapende og bærekraftig: 
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/ 

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging/id2416682/ 

 

1.2 Relevante strategiar 

I samfunnsdelen er det knytt ulike strategiar til dei ulike mål.  

Til målet om auke i folketalet er mellom anna knytt følgjande strategiar: 

 Tilrettelegge for attraktive boligtomter med gode nærmiljøkvaliteter som fremmer 
folkehelsen  

 Utvikle Birketveit til å bli et attraktivt og levende sentrum med gode møteplasser som 
fremmer integrering, mangfold og tilrettelegger for aktivitet  

 Tilrettelegge for arbeidsplasser og næringssatsing i tråd med strategisk næringsplan 
for Kristiansandsregionen  

 Satse aktivt på stedsutvikling i samråd med innbyggerne i bygdesentra på Skaiå, 
Vatnestrøm og Birketveit. 

 Tilrettelegge for infrastruktur som reduserer næringslivets avstand til markedet  
 Tilrettelegge for landbruk 

Som strategiar for miljøsatsing og klimautfordringar et mellom anna sett opp: 

 Arbeide for å nå målene i klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet 
 Ingen bygninger skal tillates oppført på uegnede steder for nær vassdrag eller 

rasutsatte områder  

      Strategiar for moderne infrastruktur er mellom anna: 

 Legge til rette for et sikkert og tilfredsstillende kommunalt vegnett 
 Satse på samarbeidsprosjekter for å styrke tilgang til eksisterende kollektivtilbud 

gjennom etablering av «park and ride» parkeringsplasser  
 Oppgradere og bedre mobilnett- og bredbåndstilgang gjennom å delta aktivt i 

samarbeidsprosjektet DDA (Det Digitale Agder)  

Hovedelement i areal- og transport strategi i Regional plan for Kristiansandsregionen 
2019-2050: 

 Lokaliseringsprinsipper for næringsvirksomhet (etter ABC – prinsippet) 
 Prioritering av utbyggingsområder 
 Fortetting og transformasjon rundt kommune-, bydels- og lokalsentre. 
 Felles prinsipper for differensiert parkeringspolitikk 
 Fremkommelighet for buss prioriteres. 
 Sykkel og gange videreutvikles som transportformer. 
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 Landbruks- og friluftslivsområder skjermes mot utbygging 
 Beredskap mot økt hyppighet av ekstremvær for areal og transport 

 

1.3 Aktuelle revisjonstema 

Vurdere nye område for spredt bustadbygging og om eksisterande skal takast ut. 
Område for tett bustadbygging blir vurdert å vera dekt av regulerte område med 
potensiale som dekker behovet i planperioden. 

Vurdere nye område for næring innan tenesteyting eller produksjon. 

Vurdere nye eller endring i soner for særskilt omsyn til landbruk, natur eller friluftsliv. 

Vurdere nye eller endringar i soner for fare og trygging. 

Vurdere oppheving av detaljreguleringar og tilbakeføring av område til LNF-formål. 

Vurdere oppheving av disposisjonsplanar. 

 

2 Planprosessen 
Planprosessen blir styrt av pbl §§ 11-12 – 11-15, som handlar om desse milepelane: 

 Oppstart av planarbeidet med varsling av offentlige organ og andre interesserte. 
 Utarbeide planprogram med høring av dette og fastsetting av kommunestyret. 
 Utarbeide planforslag og høring av dette.  Det skal gå fram korleis verknadene av 

planen og innkomne forslag er vurdert, og korleis planen tar i vare nasjonale og 
regionale omsyn. 

 Vedtak av plan i kommunestyret og kunngjøring av plandokumenta. 

 

2.1 Organisering 

Det er i gjeldande delegasjonsreglement eller planstrategi ikkje lagt føringar på 
organiseringa av arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Kommunestyret kan ikkje 
delgere vedtak av kommuneplanen.  

Det blir set ned ei prosjektgruppe innan administrasjonen med denne samansettinga: 

Prosjektansvarlig:  Rådmannen 

Prosjektleiar:  Einingsleiar Drift og utvikling 

Sakshandsamar:  Avd. ing. Drift og utvikling 

Rådgjevar:   Seniorrådgjevar Drift og utvikling 

Rådgjevar:   Skogbrukssjef/Jordbrukssjef 
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Prosjektgruppa løfter inn ekstern konsulent hjelp etter behov. 

Som styringsgruppe fungerer Formannskapet. 

Ein vil etablere ei referansegruppe med representantar for barn og unge, eldre og 
funksjonshemma, grendelag, næringsorganisasjonar, og grunneigarar. 

 

2.2 Oppstart 

Det meldes oppstart av arbeid med revisjon av arealdelen av kommuneplanen og høring 
av planprogram med høringsfrist ultimo august 2019. Endelig planprogram fastsettes av 
kommunestyret medio september 2019. Prosjektgruppa vil fram til dette tidspunkt 
arbeide med grunnlaget for nytt plankart. 

 
2.3 Medverking 

Det blir lagt opp til medverking av grunneigarar, interessegrupper, næringsliv, og andre 
innbyggarar i ein open planprosess der det kan leverast innspel digitalt via internett.   

Informasjon om høringsopplegg blir kunngjort via kommunen si heimeside og i 
bygdebrevet. 

I tillegg blir det halde temavise informasjonsmøte. Følgjande tema blir tatt opp: 
stadutvikling, næringsutvikling, og infrastruktur. 

 

2.4 Høringar 

I tillegg til dei lovbundne høringsrunder  tar ein sikte på eit møte i Kommuneplanforum 
med deltaking av politikarar frå det nye kommunestyret etter valet hausten 2019. 

 
2.5 Framdrift 

Ein legg opp til følgjande førebels framdriftsplan. Erfaring tilseier at det vil dukke opp tema 
som krev ekstra utgreiing. Framdrifta kan då bli forsinka. 

 

 

20 19 20 20
jan-feb mars-apr mai-juni juli-aug sep-okt nov-des jan-feb mars-apr mai-juni juli-aug sep-okt

Forslag planprogram
Oppstart og høring
Fastsette planprogram
Innspill og planforslag
Høring av planforslag
Vurdere merknader
Vedtak og kunngjøring
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3 Innspel 
 

Ein vil freiste å kartlegge tiltak som kan bli aktuelle i planperioden så godt som råd. Ein vil 
vurdere direkte kontakt med alle eller eit utval grunneigarar. Vidare vil ein freiste å 
kartlegge om det finns planar hos andre private eller offentlige aktørar som kan ha 
konsekvensar for arealbruken i kommunen. 

 

3.1 Føringar for innspel 

Gjennom skjema for innspel vil ein legge noen føringar for å få innspel til dei aktuelle 
revisjonstema nemnt i avsnitt 1.3 

 

3.2 Konsekvensutgreiingar 

Nye arealformål som blir tatt inn, og formål som blir endra skal konsekvensutgreiast for 
verknader på miljø og samfunn, jfr. pbl § 4-2. Som metode for utgreiing av slike  
konsekvensar vil det bli nytta konsekvensvifte: 

Konsekvensvifte:   Verdi:   
Omfang: Liten Middels Stor 
Stor positivt       
Middels positivt       
Lite positivt       
Lite negativt       
Middels negativt       
Stort negativt       

 

I oppsummering kan konsekvens tallfestast eller denne modellen: 

Farge Konsekvens Talverdi 

 Ubetydelig +/-0 
  Liten +/-1 
  Middels +/-2 
  Stor +/-3 
  Svært stor +/-4 
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3.3 Konsekvens tema 

Det er valt 9 tema som det skal utgreiast konsekvens for av endring i arealformål. Dette 
er i hovudsak dei same tema som blei utgreidd i førre revisjon av kommuneplanen sin 
arealdel.  

3.3.1 Barn og unges interesser 

Dette er interesser knytt til moa. skule, fritid, trafikk.  

3.3.2 Biologisk mangfald 

Registrete trua arter og særskilte naturtyper. 

3.3.3 Friluftsliv 

Særlige område for rekreasjon og fritidsaktivitetar. 

3.3.4 Jordvern 

Viktige område for produksjon av for og mat 

3.3.5 Klima/energi 

Omsyn til nullutsleppsmålet. 

3.3.6 Kulturminner 

Omsyn til registrete kulturminne. Vurderingar i høve til kulturminneplan 2018-2022. 

3.3.7 Landskap 

Omsyn til særmerkte landskaps element. 

3.3.8 Samfunnsikkerhet 

Omsyn til trygging av liv og helse. Vurderingar i høve til krisehandtering. 

3.3.9 Transport og infrastrukturur 

Omsyn til drift og vedlikehald av teknisk infrastruktur. 
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Skjema for innspill av nye arealformål, kommuneplanens arealdel 2020-2030 

IVELAND KOMMUNE 

Skjemaet skal brukes av grunneiere eller andre som planlegg endringar i arealbruk eller 
har innspill om nye utbyggingsområder. Skjemaet fylles ut og sendes Iveland kommune, 
Frikstadveien 20, 4724 Iveland. 

Alle forslag vil bli vurdert i arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Dette 
inneber ikkje at forslaget automatisk blir lagt inn i forslaget til revidert kommuneplan. 
Ettersom kommuneplanen er ein overordna plan, gjeld ikkje same reglar til varsling av 
partar (grunneigarar og naboar) som i reguleringsarbeid og byggesaker. 

 

Kontaktopplysningar  
Namn forslagstiller  
Adresse  
E-post  
Telefon  
Stadnamn  
Gnr./bnr.  

 

Generelle 
opplysningar 

 Ja/nei 

Namn på tiltaket 
 
 

  

Arealformål tiltaket 
omfattar 
 

  

Storleik/tal på 
areal/brukseiningar 
tiltaket omfattar 

  

Inneber tiltaket ny 
arealbruk? 
 

  

Inneber tiltaket 
fortetta bruk av dagens 
formål? 

  

Er det planar om å 
gjennomføre tiltaket 
innan planperioden? 

  

 

Vedlegg (obligatorisk): Kartutsnitt med områdeavgrensing 

  


