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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/00245-40 
Saksbehandler Anne Kristine Lysestøl 
 
 
 
 

2. gangsbehandling av Detaljregulering for Marnarkrysset, planID 201912 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for drift og forvaltning 20.10.2020 70/20 

2 Kommunestyret 29.10.2020 92/20 

 
 

Utvalg for drift og forvaltning har behandlet saken i møte 20.10.2020 sak 70/20 
 

Møtebehandling 

Saksbehandler var tilstede og orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Saksordfører: Åshild Vatne Drange 
 
Forslag fra AP v/Kenneth H. Rafaelsen 
Forslag til endring i bestemmelsene, 1. kulepunkt i forslag til vedtak: 
Forslaget om el-bil ladepunkter tas vekk fra pendlerparkeringen. Regulanten bes innarbeide plass for 
el-bil lading innenfor planområdet. Dette må fremgå av utomhusplanen.  

Forslag fra SV v/Eva Hinlo 
Reguleringsbestemmelsene 
Pkt.4.3.2  strykes ( "Det tillates plasskrevende dagligvarevirksomheter" ) 
  
Forslag fra SV v/Eva Hinlo:  

Saken utsettes. En handel- og kjøpesenteretablering i Marnarkrysset må ses i 
sammenheng med det påbegynte arbeidet i Lindesnes kommune med nye steds- og 
byutviklingsplaner, og krever en grundigere konsekvensanalyse før saken kan behandles. 
  
Forslag fra FRP v/Lill Tony Ramvik: 

Siste setning i bestemmelsene kulepunkt 1 utgår 
 

Votering 

Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 1 (SV) stemme 
 
Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt  
 
Forslag fra SV falt med 8 mot 1(SV) stemme 
 
Forslag fra FRP falt med 7 mot 2(FRP) stemmer 
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Rådmannens forslag forøvrig ble vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme 
 

Utvalg for drift og forvaltnings vedtak/innstilling  

Lindesnes kommune vedtar etter plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Marnarkrysset, 
planID 201912, med plankart (sist datert 11.05.20), reguleringsbestemmelser (sist datert 29.05.20) 
og planbeskrivelse (datert 18.05.20), med følgende endringer:  
I plankartet: 

• Løsninger for g/s-vei, og krysningsløsninger for myke trafikanter knyttet til offentlig 
vei endres slik illustrasjon 4 i saksfremlegget viser.  

• Byggegrense for BKB2 endres som vist i illustrasjon 2 i saksfremlegg.  
 

I bestemmelsene: 

• Det settes inn rekkefølgebestemmelse som sikrer at opparbeidelse av 
pendlerparkering skjer samtidig som omlegging av Marnarkrysset. Opparbeidelsen 
skal inkludere sikker parkeringsløsning under tak for sykkel.  

• Det settes inn en bestemmelse som knytter aktuelle områder i denne planen til 
midlertidig anleggsområder #91 i detaljregulering for tilførselsvei Greipsland–Ime.  

• Det presiseres i bestemmelsene at høyder på o_SKV1 inn mot eksisterende kulvert 
som krysser under dagens E39 må stemme overens med eksisterende høyder på 
kulverten.  

• Det settes inn ny formulering av bestemmelser til kantvegetasjon langs elva.  
o Ny rekkefølgebestemmelse som sikrer avklaring mot vannressursloven: 

«Eventuelle tiltak i kantsone langs elva o_LNA1 – o_LNA3 må avklares med 
fagmyndighet i forhold til vannressursloven før det gjøres skjøtsel eller 
tilretteleggingstiltak i området.» 

o Ny formulering som erstatter punkt 7.1.2 i bestemmelsene: «I området 
o_LNA2 kan det tilrettelegges for rekreasjon og tilgang til Mandalselva. Eventuell 
hogst og tilrettelegging skal gjøres etter fagkyndig skjøtselsplan som er godkjent 
av berørte myndigheter.» 

• Nytt rekkefølgekrav for omlegging av Marnarveien settes inn: Før igangsetting av 
grunnarbeid på BKB1 skal enten Marnarveien være etablert slik detaljreguleringen 
viser, eller det skal etableres midlertidig løsning i samsvar med en godkjent skiltplan 
som ivaretar både biltrafikk og gående/syklende.  

• Det settes inn tillegg til bestemmelsens punkt 2.4 Massehåndtering: «Eventuelle 
forurensede masser skal leveres til godkjent deponi.» 

• For BKB2 endres bestemmelsene til punkt:  
o 4.1.3a: topp gulv kan etableres på kote 4,5 – 5,0 (m.o.h.).  
o 4.1.3b – siste setning: For BKB2 må toppetasje trekkes inn minimum 3 m fra 

nordlige og østlige fasade slik at skyggevirkning for etablert bomiljø 
minimeres. 

• Til punkt 4.1.4 tilføyes: Glass i større vindusflater må være en type som gir lite refleks 
for å redusere refleksjon av sollys.  

• Til punkt 3.2.1 tilføyes: I utomhusplan skal det også innarbeides plass for el-billading 
innenfor planområdet. 

 
Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre tekniske endringer og rettelser i plandokumentene. 
 
Saksordfører: Åshild Vatne Drange 
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 29.10.2020 sak 92/20 
 

Møtebehandling 

Stanley Tørressen/H enstemmig erklært inhabil (hans bror er indirekte medeier i BRG), vara Sigurd 
Skjelsbæk tiltrådte. 
 
Forslag fra MDG v/Elisabeth Lindland: 
Forslag 1:  
Planforslaget er ikke i tilstrekkelig grad i tråd med vedtatt kommuneplan når det gjelder flere 
områder av høy betydning. Her kan det nevnes: sentrumsutvikling, klimagassutslipp og jordvern. 
Kommunestyret vedtar ikke planen 
 
Forslag 2:  
Hvis første forslag ikke får gjennomslag foreslås: 
-Det tilrettelegges ikke for detaljhandel eller kontorlokaler i området.  
-Området langs elva skal avsettes til offentlig grøntområde for å ivareta allmennhetens interesser. 
 
Fellesforslag fra KRF og MDG v/Elisabeth Lindland: - forslaget ble siden trukket 
-Det må i planbeskrivelsen fremkomme hvilke valg som gjøres for å sikre klimavennlige løsninger i 
byggeprosessen og i driften av bygget. Det må også sikres i reguleringsbestemmelsene. 
 
Stemmer punktvis over punktene i forslag 2 etter avstemming om forslag 1. 
 
Forslag fra FRP v/ Lill Tony Larsen Ramvik: - forslaget ble siden trukket 
I bestemmelsene: 
Siste setning av kulepunkt 1 utgår; Opparbeidelsen skal inkludere etablering av ladepunkter for el-
biler, og sikker parkeringsløsning under tak for sykkel. 
 
Rådmannen og kommunalsjef Arne Wilhelmsen svarte på spørsmål. 
 
Forslag fra SV v/Eva Hinlo: 

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en konsekvensutredning for etablering av et 
kjøpesenter i Marnarkrysset. 
 
Det ble spørsmål om begrepene kjøpesenter og storhandel, og SV-forslaget ble votert 
over som et utsettelsesforslag – det fikk 5 stemmer (1 SV, 2 V, 2 MDG), 34 stemte mot 
 

• Pause 
 

Nytt fellesforslag fra KRF og MDG v/John Kittelstad: 
3.2. Før igangsettingstillatelse 
Reguleringsbestemmelsene punkt 3.2.4 
Før det kan sendes inn søknad om igangsettingstillatelse for ny bebyggelse på områdene BKB1 -BKB3 
skal det leveres helhetlig kvalitetsprogram for miljø og energi som viser beregnet klimaavtrykk for 
bygg og byggeprosess. 
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Votering 

MDG-forslagene 1 og 2 fikk 5 stemmer (2 MDG, 2 V, 1 SV), 34 stemte mot 
Nytt fellesforslag fra KRF og MDG vedtatt med 21 stemmer (7 AP, 5 SP, 2 V, 1 SV, 2 MDG, 4 KRF), 18 
stemte mot 
 
Innstillingen med vedtatt endring ble deretter vedtatt med 36 mot 3 stemmer (1 SV, 2 MDG) 
 
Stemmeforklaring for MDG: stemte imot på bakgrunn av sitt eget forslag 1. 
 
Kommunestyrets vedtak  

Lindesnes kommune vedtar etter plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Marnarkrysset, 
planID 201912, med plankart (sist datert 11.05.20), reguleringsbestemmelser (sist datert 29.05.20) 
og planbeskrivelse (datert 18.05.20), med følgende endringer:  
I plankartet: 

• Løsninger for g/s-vei, og krysningsløsninger for myke trafikanter knyttet til offentlig 
vei endres slik illustrasjon 4 i saksfremlegget viser.  

• Byggegrense for BKB2 endres som vist i illustrasjon 2 i saksfremlegg.  
 

I bestemmelsene: 

• Det settes inn rekkefølgebestemmelse som sikrer at opparbeidelse av 
pendlerparkering skjer samtidig som omlegging av Marnarkrysset. Opparbeidelsen 
skal inkludere sikker parkeringsløsning under tak for sykkel.  

• Det settes inn en bestemmelse som knytter aktuelle områder i denne planen til 
midlertidig anleggsområder #91 i detaljregulering for tilførselsvei Greipsland–Ime.  

• Det presiseres i bestemmelsene at høyder på o_SKV1 inn mot eksisterende kulvert 
som krysser under dagens E39 må stemme overens med eksisterende høyder på 
kulverten.  

• Det settes inn ny formulering av bestemmelser til kantvegetasjon langs elva.  
o Ny rekkefølgebestemmelse som sikrer avklaring mot vannressursloven: 

«Eventuelle tiltak i kantsone langs elva o_LNA1 – o_LNA3 må avklares med 
fagmyndighet i forhold til vannressursloven før det gjøres skjøtsel eller 
tilretteleggingstiltak i området.» 

o Ny formulering som erstatter punkt 7.1.2 i bestemmelsene: «I området 
o_LNA2 kan det tilrettelegges for rekreasjon og tilgang til Mandalselva. Eventuell 
hogst og tilrettelegging skal gjøres etter fagkyndig skjøtselsplan som er godkjent 
av berørte myndigheter.» 

• Nytt rekkefølgekrav for omlegging av Marnarveien settes inn: Før igangsetting av 
grunnarbeid på BKB1 skal enten Marnarveien være etablert slik detaljreguleringen 
viser, eller det skal etableres midlertidig løsning i samsvar med en godkjent skiltplan 
som ivaretar både biltrafikk og gående/syklende.  

• Det settes inn tillegg til bestemmelsens punkt 2.4 Massehåndtering: «Eventuelle 
forurensede masser skal leveres til godkjent deponi.» 

• For BKB2 endres bestemmelsene til punkt:  
o 4.1.3a: topp gulv kan etableres på kote 4,5 – 5,0 (m.o.h.).  
o 4.1.3b – siste setning: For BKB2 må toppetasje trekkes inn minimum 3 m fra 

nordlige og østlige fasade slik at skyggevirkning for etablert bomiljø 
minimeres. 

• Til punkt 4.1.4 tilføyes: Glass i større vindusflater må være en type som gir lite refleks 
for å redusere refleksjon av sollys.  
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• Til punkt 3.2.1 tilføyes: I utomhusplan skal det også innarbeides plass for el-billading 
innenfor planområdet. 

 
Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre tekniske endringer og rettelser i plandokumentene. 
 
3.2. Før igangsettingstillatelse 
Reguleringsbestemmelsene punkt 3.2.4 
Før det kan sendes inn søknad om igangsettingstillatelse for ny bebyggelse på områdene BKB1 -BKB3 
skal det leveres helhetlig kvalitetsprogram for miljø og energi som viser beregnet klimaavtrykk for 
bygg og byggeprosess.  
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2. gangsbehandling av Detaljregulering for Marnarkrysset, planID 201912 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
Lindesnes kommune vedtar etter plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Marnarkrysset, 
planID 201912, med plankart (sist datert 11.05.20), reguleringsbestemmelser (sist datert 29.05.20) 
og planbeskrivelse (datert 18.05.20), med følgende endringer:  
I plankartet: 

• Løsninger for g/s-vei, og krysningsløsninger for myke trafikanter knyttet til offentlig 
vei endres slik illustrasjon 4 i saksfremlegget viser.  

• Byggegrense for BKB2 endres som vist i illustrasjon 2 i saksfremlegg.  
 

I bestemmelsene: 

• Det settes inn rekkefølgebestemmelse som sikrer at opparbeidelse av 
pendlerparkering skjer samtidig som omlegging av Marnarkrysset. Opparbeidelsen 
skal inkludere etablering av ladepunkter for el-bil, og sikker parkeringsløsning under 
tak for sykkel.  

• Det settes inn en bestemmelse som knytter aktuelle områder i denne planen til 
midlertidig anleggsområder #91 i detaljregulering for tilførselsvei Greipsland–Ime.  

• Det presiseres i bestemmelsene at høyder på o_SKV1 inn mot eksisterende kulvert 
som krysser under dagens E39 må stemme overens med eksisterende høyder på 
kulverten.  

• Det settes inn ny formulering av bestemmelser til kantvegetasjon langs elva.  
o Ny rekkefølgebestemmelse som sikrer avklaring mot vannressursloven: 

«Eventuelle tiltak i kantsone langs elva o_LNA1 – o_LNA3 må avklares med 
fagmyndighet i forhold til vannressursloven før det gjøres skjøtsel eller 
tilretteleggingstiltak i området.» 

o Ny formulering som erstatter punkt 7.1.2 i bestemmelsene: «I området 
o_LNA2 kan det tilrettelegges for rekreasjon og tilgang til Mandalselva. Eventuell 
hogst og tilrettelegging skal gjøres etter fagkyndig skjøtselsplan som er godkjent 
av berørte myndigheter.» 

• Nytt rekkefølgekrav for omlegging av Marnarveien settes inn: Før igangsetting av 
grunnarbeid på BKB1 skal enten Marnarveien være etablert slik detaljreguleringen 
viser, eller det skal etableres midlertidig løsning i samsvar med en godkjent skiltplan 
som ivaretar både biltrafikk og gående/syklende.  

• Det settes inn tillegg til bestemmelsens punkt 2.4 Massehåndtering: «Eventuelle 
forurensede masser skal leveres til godkjent deponi.» 

• For BKB2 endres bestemmelsene til punkt:  
o 4.1.3a: topp gulv kan etableres på kote 4,5 – 5,0 (m.o.h.).  
o 4.1.3b – siste setning: For BKB2 må toppetasje trekkes inn minimum 3 m fra 

nordlige og østlige fasade slik at skyggevirkning for etablert bomiljø 
minimeres. 

• Til punkt 4.1.4 tilføyes: Glass i større vindusflater må være en type som gir lite refleks 
for å redusere refleksjon av sollys.  

 
Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre tekniske endringer og rettelser i plandokumentene.  

 

Vedlegg 
Saksutskrift - 1.gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Marnarkrysset, planID 
201912 
Detaljreguleringsplan for Marnarkrysset - Planbeskrivelse_rev_18.05.2020.pdf 
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Vedlegg 1 - Plankart_18.05.2020.pdf 
Marnarkrysset Reguleringsbestemmelser  29.05.20 
Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering Marnarkrysset i Lindesnes kommune 
Si din mening - plansaker 
Si din mening - plansaker 
2020 0710 Merknader til detaljregulering for Marnarkrysset .docx 
Lindesnes kommune, Tilbakemelding offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for 
Marnarkrysset, planID 201912 
Uttlelse fra Alti forvaltning i forbindelse med utbygging av Marnakrysset..docx 
Oppsummering - Innkomne merknader_Høringsperiode_m_kommentarer.pdf 
Landskapsanalyse_01.09.2020 
Innspill til off ettersyn 150920.docx 
Forslagsstillers forslag til endring av BKB2 etter dialog med naboer 

 

Saken kort fortalt 
Detaljreguleringen foreslår etablering av ny forretning/næringsbebyggelse i området ved 
Marnarkrysset. For å finne gode løsninger for næringsarealet har planforslaget også tatt med seg 
veiarealer for Marnarkrysset og foreslår ny kryssløsning. Planforslaget inneholder 3 næringstomter, 
omlegging av Marnarveien, ny kryssløsning hvor Marnarkrysset og Imekrysset blir samlet i en ny 
rundkjøring.  
Løsninger i planforslaget er beskrevet i planbeskrivelsen. Det anbefales å lese planbeskrivelse (datert 
18.05.20) sammen med saksfremlegget, plankart (sist datert 11.05.20) og bestemmelser (sist datert 
29.05.20). 
 
Området ligger sentralt plassert ved innfarten til Mandal by og berører kommuneplanens arealdel for 
Mandal i tillegg til kommunedelplan for Mandalselva og kommunedelplan for ny E39 Døle bru – 
Livold og tilførselsvei. 

 
Illustrasjon 1:Kartutsnittet viser gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner i området. 
Bakgrunn 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen 03.06.19. Mandal kommune ga sin 
tilbakemelding ved oppstart av planarbeidet gjennom følgende vedtak i Planutvalget 19.06.2019: 

Planutvalget er positiv til oppstart av planarbeid for Marnarkrysset. I det videre arbeidet 
ansees følgende som viktig: 
1. Planarbeidet må koordineres med Nye veier AS på en slik måte at planene for 
Marnarkrysset 
tilpasses planlegging av tilførselsveien til Mandal by fra nye E39. 
2. Området langs elva må avsettes til offentlige grøntområder for å ivareta allmenhetens 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201815
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=1002-KP1
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201508
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201508
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interesser. 
3. Det må ikke tilrettelegges for detaljhandel. Det bes om at det innledes en dialog med Vest- 
Agder Fylkeskommune for å komme frem til gode bestemmelser som sikrer mulighet for 
arealkrevende forretningskonsepter. 
4. Det må gjennom bestemmelser og planbeskrivelse sikres at ny bygningsmasse får høy 
arkitektonisk kvalitet. 
5. Innregulert gang- og sykkelvei langs fv 455 må kobles til øvrig gang- og sykkelveinett. 
6. I planbeskrivelsen må det fremkomme hvilke valg som gjøres for å sikre klimavennlige 
løsninger. Dette må også søkes sikret i reguleringsbestemmelsene. 
7. Det vises forøvrig til tilbakemeldinger i referat fra oppstartsmøtet med teknisk forvaltning. 
 

Forslag til detaljregulering for Marnarkrysset ble behandlet i Utvalg for drift og forvaltning den 
14.04.20, hvor følgende ble vedtatt:  

Det vises til vurderinger i saksfremstillingen. Forslag til detaljregulering for Marnarkrysset, 
planID 201912, med plankart (datert 20.01.20), bestemmelser (ikke datert) og 
planbeskrivelse (datert mars 2020) legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer 
er foretatt:  
 
I plankartet:  
1. Tomt med foreslått formål forretning (BF) endres til forretning/kontor (BKB). Tilhørende 
bestemmelse punkt 4.2 om bruk av område BF sammenstilles med punkt 4.3 om bruk av BKB- 
områder. Minimumsstørrelse for dagligvarebutikker tas ut.  

 

2. Det settes inn byggegrense mot vest for BKB1 tilsvarende fasade for planlagt bygg, jf figur 
4 i saksfremlegg.  

 

3. O_SGG endres til o_SGS og reguleres i samsvar med Statens Vegvesens håndbok i plankart 
og bestemmelser. Det settes inn tilhørende krav til opparbeidelse knyttet til omlegging av 
Marnarveien.  

 
4. O_LNA1 forlenges sørover slik at det strekker seg helt bort til bestemmelsesområde #1.  
 
I bestemmelsene:  
5. 2. setning i punkt 4.1.3b) endres til: Rekkverk, takoppbygg for tekniske installasjoner samt 
heistårn skal være integrert i byggets arkitektur og tillates etablert inntil maksimal 
gesimshøyde på 2 m over tak.  

6. 2.setning i punkt 4.3.3 endres til: Uteoppholdsarealet skal være tilgjengelig for 
allmennheten og må opparbeides med god sammenheng ut mot SGG og LAN2.  

7. Kjøreveg o_SKV2 (Marnarveien) flyttes til punkt 5.1.2 for å koble opparbeidelse til Statens 
Vegvesens veinorm.  

8. Det settes inn tillegg til rekkefølgebestemmelse angående omlegging av Marnarveien 
punkt 3.3.2): o Omleggingen av Marnarveien inkluderer en trafikksikkerhetsfaglig vurdering 

som vurderer hvor og hvordan kryssing for myke trafikanter bør løses, både for de som skal 
bevege seg mellom næringsarealene og for kryssing nord i området. Anbefalte 
tilrettelegginger for slik kryssing må etableres samtidig med omlegging av kjørevei.  
 
9. Til bestemmelsesområde #1 settes det inn tillegg som sikrer at det i området også blir 
etablert g/s-vei langs elva, universelle løsninger for gående og syklende og forbindelse til 
park&ride og at kantsone mot elva blir etablert med grønn kantsone dersom det er mulig.  



  side 9 av 18 

10. Det settes inn i bestemmelsen at utomhusplan må vise løsning for varelevering med 
snumulighet med minimert behov for rygging.  

11. Det må presiseres i bestemmelsen punkt 3.1.1 at teknisk plan også må vise løsninger for 
håndtering av overvann, inkludert løsninger for store vannmengder ved ekstremnedbør.  

12. Til 4.1.3.b For BKB2 bør toppetasje mot nord trekkes inn slik at skyggevirkning for etablert 
bomiljø minimeres.  
 
Annet:  
Planbeskrivelsen må suppleres med landskapsvurderinger gjennom en enkel 
landskapsanalyse som også tar med seg omgivelsene rundt planområdet. Ved vurdering av 
virkning for landskap må det også vurderes høyde på bygg og nærhet til elva. 
Landskapsvirkning skal konkret illustreres sett fra et punkt i øst sett fra veitraseen ved Ime 
skole og et punkt i vest sett fra Daleveien på Buøya.  
 
Utvalg for drift og forvaltning viser til kommuneplanens mål om reduksjon av 
klimagassutslipp og oppfordrer utbygger til å gjøre alternative beregninger tidlig i 
prosjekteringen av bygninger med mål om redusert klimaavtrykk. Utbygger oppfordres også 
til å sette krav til sine leverandører med tanke på klimavennlige løsninger.  
Rådmannen delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i planmaterialet, om 
nødvendig i samarbeid med regulant. 

 

Vurdering 
I saksfremlegg ved 1.gangsbehandling er det gjort en gjennomgang av planforslaget. Temaer som er 
vurdert ved 1.gangsbehandlingen blir ikke tatt opp igjen nå med mindre de er aktualisert på nytt 
gjennom merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn, eller på annen måte har blitt aktuelle.  
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.20. – 11.07.20. Forslagsstiller har kommentert 
merknadene som kom inn til planforslaget. Forslagsstillers kommentarer ligger som vedlegg. 
Forslagsstiller har også laget forslag til endringer på grunn av merknadene, slik som endringer i 
plankart som er vist i illustrasjon i saksfremlegget.  
 
Sammendrag av merknader ved offentlig ettersyn og vår vurdering av merknadene:  
  
Statens Vegvesen, brev datert 24.06.20: de har kommentarer til fremstillingen av funksjoner 
innenfor bestemmelsesområde #1. Blant annet ønsker de at eksisterende busslommer og trafikkøy 
reguleres inn nå siden det kan gå lang tid til det blir etablert nye løsninger. De har ikke merknader til 
forslagsstillers ønske om å fjerne fortau på østre side av Marnarveien fordi de mener det ikke er 
behov for denne. De har også andre merknader til løsningene for g/s-ve, kryssing og annen veigrunn.  
 
Vår vurdering: Se eget avsnitt under om g/s-veiløsninger.  
 
Fylkesmannen i Agder, brev datert 02.07.20: Viser til Planutvalgets føringer ved oppstart av 
planarbeidet og mener disse er gode, men at de bare delvis er fulgt opp i planforslaget.  

• De peker på viktigheten av sammenhengende og gode løsningen for g/s-trafikk, og 
mener det må sikres bedre en forbindelse videre nordover. De mener foreslått 
løsning mot Mandal sentrum er tilfredsstillende med bestemmelser i #1.  

• Fylkesmannen minner om vannressursloven § 11 om kantvegetasjon, og at fjerning 
av kantvegetasjon er søknadspliktig til Fylkesmannen etter denne loven. Ber om 
endring i bestemmelsene til o_LNA2 på grunnlag av dette.  
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• Fylkesmannen anbefaler at byggegrense på BKB1 reguleres inn slik at grøntarealet 
sikres som vist i illustrasjonene.  

• Med hensyn til landskapsvirkning anbefaler Fylkesmannen at bestemmelse 4.1.1.b 
bør endres slik at bebyggelsen mot elva trappes inn for å dempe fjernvirkningen av 
tiltaket. Tilsvarende er bestemmelse 4.1.3.b, siste setning vedrørende BKB2, for svak, 
og ordet «bør» bør byttes ut med «skal». 

• Med hensyn til klimaavtrykk viser Fylkesmannen til at rekkefølgekrav 3.2.4 om å 
vurdere et helhetlig kvalitetsprogram for miljø og energi som viser beregnet 
klimaavtrykk for bygg og byggeprosess, vil være lite forpliktende og vanskelig å styre 
etter, og man kan risikere at prosjektet vil komme til å motvirke kommunale og 
nasjonale klimamål.  

• Fylkesmannen mener det er uheldig at tilretteleggingen for bilbasert handel går ut 
over tilretteleggingen til miljøvennlig og mindre plasskrevende transport, og viser til 
at dersom p-normen for forretningsområdene skal oppnås fører det til at antallet 
plasser til Park and ride-anlegget blir mindre enn ønskelig. De ber kommunen 
vurdere løsningene i langsiktig perspektiv.  

• Fylkesmannen har ikke spesielle merknader til typen forretninger som er tillatt i 
området, men fraråder at det åpnes for kontorvirksomhet. De viser også til 
Fylkeskommunen sitt arbeid med en ny, helhetlig regional plan for senterstruktur og 
handel på Agder i regional planstrategi, og anbefaler at fylkeskommunens råd 
angående dette blir vektlagt.  

 
Vår vurdering: Temaene vurderes i den rekkefølgen som de er satt opp i merknadsbrevet. 

• g/s-vei er regulert videre nordover. Se vurdering og illustrasjon i eget avsnitt nedenfor. Det er 
ikke vurdert at dette planarbeidet bør ha rekkefølgekrav om opparbeidelse av g/s-vei videre 
nordover fra planområdet. Det er rekkefølgekrav for å legge til rette for kryssing av 
gangtrafikken for å komme over til regulert g/s-vei øst for Marnarveien (nord i planforslaget).   

• Vi er enige i merknaden fra Fylkesmannen angående kantsonen langs elva, og ser at 
formuleringen i bestemmelsen ikke er tydelig nok. Foreslår ny formulering av bestemmelser 
for o_LNA1 -3 og en egen rekkefølgebestemmelse som sikrer avklaring mot vannressursloven: 
Nytt rekkefølgekrav: Eventuelle tiltak i kantsone langs elva o_LNA1 – o_LNA3 må avklares 
med fagmyndighet i forhold til vannressursloven før det gjøres skjøtsel eller 
tilretteleggingstiltak i området. Ny formulering som erstatter punkt 7.1.2 i bestemmelsene: «I 
område o_LNA2 kan det tilrettelegges for rekreasjon og tilgang til Mandalselva. Eventuell hogst 

og tilrettelegging skal gjøres etter fagkyndig skjøtselsplan som er godkjent av berørte 
myndigheter.»  

• I forhold til vedtak ved 1.gangsbehandling skal allerede byggegrensen være tegnet inn slik 
som foreslått. Det foreslås ingen endring.  

• Fylkesmannen problematiserer det samme som ble tatt opp i saksfremlegget ved 
1.gangsbehandling angående høydevirkning av bygg nær elva. Rådmannens anbefaling om 
at bygget burde trappes inn ble tatt ut og det ble vedtatt at bygget kan krages ut mot elva. 
Det kom også ved behandlingen inn, og ble vedtatt, et forslag om inntrukket 3.etasje (i bør-
formulering) for byggeområde BKB2. Se også eget avsnitt senere i saksfremstillingen. Det 
foreslås ikke endringer som følge av dette punktet i merknaden.  

• Klimakonsekvenser og dokumentasjonskrav til dette er forholdsvis nytt å ta inn i planarbeid. 
Vi har foreløpig få gode eksempler eller føringer nasjonalt eller regionalt for hvordan dette 
bør implementeres og gjøres forpliktende gjennom planprosessen. Kommunens grep per i dag 
er å ta opp temaet allerede ved oppstart av planarbeid og uttrykke klar forventing om at det 
skal gjøres vurderinger i planarbeidet. Det finnes nok erfaring fra utbyggingsprosjekter til å 
kunne konkludere med at dersom det skal bli en positiv klimaeffekt bør dette settes som 
premiss allerede tidlig i prosjektet. Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling poengterer det 
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samme. Dette betyr at utbygger selv er den avgjørende faktor i dette bildet foreløpig. Det 
kommunen kan gjøre er å sette dokumentasjonskrav, f.eks. sammenliknbare beregninger for 
prosjektet for å kunne finne besparelser i klimagassutslipp. Dokumentasjonen bør i så fall ta 
for seg hele prosjektet inkludert transport og anleggsarbeid. Rådmannen er enig i at den 
bestemmelsen som er forslått nå er lite forpliktende. Dersom bestemmelsen skal bli mer 
forpliktende må bestemmelsen omformuleres til å bli et rekkefølgekrav om dokumentasjon 
både i prosjekteringsfasen (beregnet klimaavtrykk/krav til dokumentasjon ved søknad om 
tiltak) og i forbindelse med brukstillatelse (klimaavtrykk slik prosjektet er blitt gjennomført, 
og med krav om å begrunne eventuelle avvik). Det bør i så fall benyttes en anerkjent 
beregningsmetode. Dette blir ikke foreslått i forslag til innstillingen.  

• Antall p-plasser i pendlerparkering er vurdert av forslagstiller. De opplyser bl.a. at dersom det 
skal settes av flere p-plasser til pendlerparkering her vil det gå utover deres eget 
utbyggingspotensiale og lønnsomheten i prosjektet. De mener også at behovet ikke vil være 
så stort i Marnarkrysset siden det også vil bli etablert en ny pendlerparkering i forbindelse 
med Mandalskrysset. Ved behandlingen har kommunen vært klar over dette dilemmaet rundt 
utbyggingspotensiale og har vurdert å akseptere den størrelsen på pendlerparkering som er 
foreslått, blant annet fordi eksisterende pendlerparkering er mindre enn det som ligger i 
planforslaget. Det foreslås ikke endringer angående dette.  

• Fylkesmannen råder til at det ikke åpnes for kontorvirksomhet her i området og mener dette 
hører hjemme i sentrumsområdene. Dette temaet ble behandlet av kommunen ved oppstart 
av planarbeidet, og kommunen har akseptert at det kan etableres kontor i området. 
Kommunen ser fram til fylkeskommunens revisjon av regional plan for senterstruktur og 
handel, men mener at det ikke kan settes føringer nå om at bestemmelsene i denne planen 
som nå er til behandling skal tas opp til revisjon når fylkeskommunens senterplan er ferdig 
revidert. Fastsettelse av reguleringsplan skal sikre forutsigbarhet, og et slikt premiss vil gi 
usikkerhet om resultatet av reguleringen. Dette utelukker ikke at reguleringsplaner, helt eller 
delvis, kan endres på et senere tidspunkt, men vi må nå ta stilling til det forslaget som er lagt 
fram. Dersom kommunen ønsker å ta høyde for den reviderte planen for senterstruktur og 
handel bør det settes stramme betingelser nå, og heller vurdere å åpne for flere typer 
virksomheter senere. Dette vil raskt komme i konflikt med hele hensikten med dette 
planarbeidet, og burde kommet fram på et tidligere tidspunkt i planprosessen. Det foreslås 
ikke endringer på grunn av dette punktet i merknaden.  

 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), brev datert 02.07.20: de viser til sitt 
myndighetsområdet og informerer om statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og 
klimatilpasning av 28.09.2018. De kommenterer konkret foreslått flomhøyde, og viser til at 
planområdet er innenfor området som rammes av 200-årsflom med klimapåslag. De foreslår å legge 
på en sikkerhetsmargin på 0,5m.  
 
Vår vurdering: I planforslaget er flomhøyden beregnet slik: 200årsflom med klimapåslag + 
sikkerhetsmargin (0,5m) =minimum byggehøyde. Konkret beregnet vil dette være kote 2,75 + 0,5 = 
3,25 for koten over planområdet. Kotehøyden er i planforslaget redusert til 3,2 fordi planområdet 
ligger noe lavere enn koten som er utgangspunkt for beregningen. Denne beregningsmåten er sjekket 
opp mot NVE i telefonsamtale 24.09.20, og kommunen har fått bekreftet at måten å bruke kartet på 
er riktig. Anbefalt sikkerhetsmargin er altså allerede beregnet inn i minimum byggehøyde. 
Sikkerhetsmarginen er en anbefaling, og bør konkret vurderes i hver sak, men NVE anbefaler som 
sagt å legge dette på, på grunn av usikkerhet i modellen. Kommunens praksis er å ha med 
sikkerhetsmarginen i beregning av byggehøyder. Etter råd fra NVE bør det kontrolleres at 
beregningsmåten kommer tydelig fram i plandokumentasjonen (planbeskrivelsen) slik at det ikke blir 
usikkerhet om beregningsmetoden ved senere byggesaksbehandling. Denne presiseringen gjøres som 
en teknisk justering av plandokumentene.  
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Agder Fylkeskommune, brev datert 09.07.20: Er positive til at det blir regulert inn ny kryssløsning 
siden området er ulykkesbelastet. Framhever at det er viktig å få etablert løsninger for myke 
trafikanter så raskt som mulig, og før igangsettingstillatelse, på grunn av mye aktivitet i området. De 
har flere synspunkter på tidspunkt for gjennomføring av veitiltakene og råder til å gjennomføre dette 
tidligere enn foreslått. De mener også at ferdselsmønster for gangtrafikk bør vises i planen og ikke 
avklares i utomhusplan. De har flere merknader til løsninger for gående og syklende. Det vises til 
selve merknadsbrevet for å se detaljer i dette. De viser også til merknad fra Statens Vegvesen.  
 
Fylkeskommunen mener adkomst til pendlerparkering må vises i plankartet. De mener også det er 
uheldig at det er satt av plass til færre plasser for pendlerparkering enn anbefalt.  
 
Forhold til kulturminner: Fylkeskommunen foreslår hensynssone bevaring på bygninger og gårdstun 
på eiendommen 40/28. De viser også til søknad om dispensasjon for automatisk fredet kulturminne. 
Dette ble frigitt uten vilkår ved fylkeskommunens behandling 8.september.  
 
 
Vår vurdering: Det er gjort en vurdering av løsninger for gående og syklende i et eget avsnitt 
nedenfor. Adkomst til pendlerparkering skal vises i utomhusplan, og det forslås ikke noen endringer 
for det. Bevaring av gårdstun vil ramme grunnlaget for planarbeidet og rådmannen mener dette 
burde kommet fram på et tidligere tidspunkt. Se ellers vurderinger av Fylkesmannens merknad og 
egne avsnitt nedenfor.  
 
Mandal Handels-og serviceforening, merknad sendt inn 07.07.20: De er opptatt av vilkårene for 
næringsvirksomhet i sentrum. De peker på at det i planforslaget åpnes for store areal for kontor, og 
de er opptatt av hvordan dette vil virke på ønsket sentrumsnær kontoretablering i sentrum og på 
Malmø. De mener etableringen kan bidra til å redusere handelslekkasje, men peker også på at det 
kan være utilsiktede konsekvenser for ønsket sentrumsutvikling ved denne reguleringen, og de 
anbefaler at det gjøres en konsekvensanalyse. 
 
Vår vurdering: Det vises til vurderingen ved 1.gangsbehandling og til oppstartsmeldingen hvor 
rådmannen anbefalte at det ikke bør legges til rette for kontorvirksomhet i Marnarkrysset, bl.a. av 
hensyn til sentrum. Denne merknaden fra offentlig ettersyn viser at deler av handelsnæringen, særlig 
de som har interesser i sentrumsområdene, er bekymret for at etablering av kontorlokaler kan svekke 
sentrumsutviklingen. Merknaden bekrefter våre tidligere vurderinger og anbefalinger til politisk 
behandling. Det blir likevel ikke foreslått noen endring på grunn av dette innspillet. 
 
Naboer til planområdet v/ Frank Ihme, brev datert 10.07.20: Opplyser at de har hatt god dialog med 
utbygger, men mener noe av det de har snakket med utbygger om ikke kommer fram i planforslaget. 
De er skeptiske til virkningen av planlagt ny bebyggelse for eksisterende boligmiljø, særlig gjelder 
dette BKB2. De viser til at det på grunn av korona ikke ble gjennomført befaring ved 1.gangs 
behandling, og ønsker at dette gjøres nå. De har konkrete kommentarer til: 

• Byggehøyde for BKB2: Illustrasjonen viser at toppen på låvetaket stikker opp over nytt bygg, 
noe som ikke kan være riktig.  

• Byggegrenser for BKB2: De mener byggegrensen tar for lite hensyn til naboer og at den bør 
trekkes lenger bort, konkret foreslått til 15m mot sør og 12 m mot vest.  

• Utforming av bygget: Mener at det ikke er samsvar mellom det som er sagt om å bruke 
trematerialer i fasader og prosjektbeskrivelsens forklaring om metallnett mm. De er også 
bekymret for refleksjon av store vindusflater.  

• Skilt og reklame: Etterlyser bestemmelser for skilt og reklame. Utforming på disse bør passe 
til området, og ikke gi lysforurensing.  
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• Myke trafikanter og støy: de viser til at det er problematisk med dagens løsning for 
varelevering til Plantasjen som foregår i kjørevei til boligene, og peker på at fremtidig 
varelevering må foregå på sørsiden av bygg.  

• Park & ride: Understreker viktigheten av god løsning for park& ride.  
 
Vår vurdering: Forslagsstiller hadde en feil i illustrasjonene sine hvor låvetaket var synlig, men dette 
er nå rettet i en ny utgave av illustrasjonen. De har hatt dialog med naboer og kommer med forslag 
om innstramming av bestemmelser for BKB2 for å imøtekomme naboenes merknader. Rådmannen 
vurderer at endringene er positive for naboene og foreslår dette i innstillingen. Endringene går ut på:   

• innstramming i kotehøyder for topp gulv, ny maksimal kotehøyde på bygg i BKB2 er 5m (topp 
gulv) + 12,5m (bygg) = 17,5 m.o.h.  

• konkretisering av inntrappet 3.etasje. 3.etasje skal trekkes inn 3 meter i nord og øst.  

• Flytting av byggegrensen lenger bort fra nabo, se illustrasjon under: 

 
Illustrasjon 2: Kartutsnittet viser de nye byggegrensene forslagsstiller ønsker. 

• Refleksreduserende vinduer.  
 

Forslagsstiller har også forslått krav om refleksreduserende vinduer mot nabobebyggelse mot øst. 
Rådmannen foreslår å gjøre dette til en mer generell bestemmelse som skal gjelde alle nye bygg. 
Prosjektillustrasjonene som ble lagt ut sammen med planforslaget til offentlig ettersyn beskriver bygg 
på delområde BKB1. Det er imidlertid riktig at beskrivelsen av materialbruk ikke stemmer overens 
med det som er foreslått i bestemmelser. Kommunen har ikke mulighet til å gjennom denne 
regulering endre den lovlig etablerte vareleveringen som det er snakk om. Dersom det skal gjøres 
søknadspliktige endringer innenfor delfelt BKB3, må de følge planens bestemmelser for plassering av 
varelevering (4.1.6b). 
 
Miljøpartiet De grønne, merknad sendt inn 10.07.20: Stiller seg negative til planen og mener den er i 
strid med politiske områder av høy betydning. De viser til oppdatert kommunedelplan og krav til 
reduksjon i klimagassutslipp. Planforslaget legger opp til nedbygging av grønnstruktur og matjord, og 
legger opp til bilbasert handel som vil være i konflikt med planlagt næringsutvikling i kommunen. De 
trekker fram at dagligvare vil være spesielt uheldig i forhold til allerede etablerte butikker i sentrum 
og i boligområdene. De peker også på at planområdet er flomutsatt, og viser til kommuneplanens 
arealstrategi som sier: «Vi bruker bare trygge områder til bygging.» De peker også på at 
elvebreddene  med nærliggende jorder er viktige for å ta unna overvann. De viser også til viktigheten 
av kantsone og regler for beskyttelse av denne i annet lovverk.  
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Vår vurdering: Det er satt bestemmelser for kantsone, og det foreslås også en ny formulering for å 
tydeliggjøre bestemmelsen. Deler av området er avklart som byggeområde i kommuneplanen selv om 
det ligger så nær elva at det ellers uten regulering ville ha vært i en byggeforbudssone (50m fra elv). 
Det er avklart tidligere i prosessen at de kan ta med disse områdene i planforslaget. Se forøvrig 
merknad fra Fylkesmannen og vår kommentar angående klima.  
 
Ime Invest DA v/ Tormod Sandnes, brev mottatt 19.06.20: Positive til planarbeidet med tanke på ny 
kryssløsning. Viser til at de har for lite plass, og beskriver at de vil få problemer dersom tomten blir 
smalnet inn ytterligere. 
 
Vår vurdering: Eiendommen ligger på sørsiden av E39, og det vil ikke bli endringer i reguleringsformål 
her. Det er allerede i dag regulert veiformål på deler av eiendommen.  
 
Alti forvaltning, e-post sendt 01.09.20: De er positive til denne reguleringen og mener realiseringen 
av den kan bidra til å redusere handelslekkasje.  
 
Vår vurdering: Se merknad til Mandal handel- og serviceforening. 
 
Nye Veier, brev datert 15.09.20: De beklager at merknaden kommer sent. De viser til god dialog 
underveis med utbygger av Marnarkrysset og mener at denne planen sammen med sin egen plan for 
tilførselsvei vil gi vesentlig bedre trafikkforhold i området. Av hensyn til koordineringa av 
veiutbygginga  har de merknader til to punktet i planen:  

• Detaljregulering for Marnarkrysset bør ha en bestemmelse som henviser til #91 i 
Greipsland–Ime.  

• Det bør presiseres i bestemmelsene at høyder på o_SKV1 inn mot kulvert som 
krysser under dagens E39 må stemme overens med eksisterende høyder på nevnte 
kulvert.  

 
Vår vurdering: Merknaden ble sendt inn såpass sent at den ikke er blitt oversendt til forslagsstiller for 
kommentar. Merknaden oppfattes å være i samsvar med intensjonen i planforslaget og foreslås som 
en endring. Se illustrasjon under:  

 
Illustrasjon 3: Illustrasjonen viser gule områder regulert til midlertidige anleggsområder i 
detaljregulering for tilførselsvei, og har også en markering på tunet til eiendommen 40/48 som 
fylkeskommunen foreslår med hensynsone bevaring. 
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Ved nærmere gjennomgang av planforslaget og mottatt merknader ved offentlig ettersyn, ser vi at 
det er noen forhold/temaer som det er behov for å løfte frem og/eller gjøre ytterligere vurderinger 
av. Dette gjelder bl.a. endringer i plankart og planbestemmelser, og forhold rundt løsninger for 
gående og syklende, og landskapsvirkning.  
 
Vurdering av løsninger for gående og syklende 
Agder Fylkeskommune har flere merknader til løsninger for gående og syklende. De er delvis 
sammenfallende med merknader fra Statens Vegvesen. Forslagsstiller har gjort sine vurderinger av 
merknadene og har laget et justert planforslag som imøtekommer mange av merknadene. 
Rådmannen anbefaler at løsninger for gående og syklende reguleres inn som vist i illustrasjonen 
under. 
 

 
Illustrasjon 4: Illustrasjonen viser forslagsstillers forslag til endringer på plankartet. Det foreslås i 
forslag til innstilling at løsninger for gang og sykkel blir regulering inn som vist i denne illustrasjonen.  
 
Den ene endringen gjelder noe som oppfattes som en tegnefeil ved at o_SGS (langs elva) blir avløst 
av o_SF4 på det nordligste strekket. Dette er avklart med forslagsstiller og endres slik at o_SGS 
forlenges, se illustrasjon under. Fortau langs dagens E39 er tatt bort. Rådmannen støtter dette siden 
det ikke er ønskelig å lede myke trafikanter denne veien. Primær g/s-veiløsning for Marnarveien er 
langs elva (=dagens vei) i retning av sentrum og bak Plantasjen og via eksisterende undergang for de 
som skal i retning østover. Adkomst til busstopp vil være knyttet opp til den vestre løsningen.  
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Bestemmelsesområdet #1, som gjelder sammensatte infrastrukturtiltak, er beholdt i størrelse og 
innhold. Rådmannen viser til at reguleringsplanen skal legge til rette for fremtidige løsninger, og i 
dette området har vi oppfattet at det ikke nødvendigvis er dagens løsning for eksisterende 
kollektivstopp som skal bestå framover. Det er derfor beholdt funksjonskrav for dette i 
bestemmelsesområdet, men det er ikke tegnet inn konkret. Statens Vegvesen og Agder 
Fylkeskommune har bedt om at det tegnes inn adkomst til pendlerparkering og at det legges inn 
annen veigrunn i tilknytning til dette. Forslagsstiller har fulgt dette opp ved å tegne dette inn i sitt 
reviderte kart. Rådmannen viser til at planforslaget legger opp til etablering av en ny 
pendlerparkering, og at når Marnarveien legges om vil det ikke lenger være adkomst til dagens 
pendlerparkering. Rådmannen har også forutsatt i sin forståelse av planforslaget at eksisterende 
pendlerparkering skal opphøre og erstattes av ny løsning.  
 
Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til gjennomføring av tiltak innenfor #1. Løsningen innenfor 
bestemmelsesområdet må sees på i en helhet, og valg av løsninger skal godkjennes av 
veimyndigheten. Alternativet måtte ha vært å regulere fremtidige løsninger fullt ut. Se også 
vurderinger av #1-området fra 1.gangsbehandlingen. Rådmannen vurderer derfor at foreslått 
bestemmelse til #1 som en tilstrekkelig detaljert løsning i dette tilfellet, og følger ikke opp merknad 
fra Agder Fylkeskommune på dette punktet.  
 
Vurdering av landskapsvirkning  
På grunn av at det ene byggeområdet ligger svært nært elva og at det blir foreslått å legge til rette 
for et bygg med stort volum ble det ved 1.gangsbehandling vedtatt at det skulle gjøres noen enkle 
landkapsvurderinger av hvordan bygget virker i landskapet. Forslagsstiller har laget en presentasjon 
av bygget (se vedlegg kalt «landskapsanalyse»), med sine vurderinger for hvordan det kan gi kvalitet 
til området. Rådmannen vil kommentere at dette ikke er en landskapsanalyse hvor det blir gjort en 
systematisk og objektiv tilnærming til landskapet og omgivelser. Beskrivelsen av materialbruk 
stemmer heller ikke med det forslagsstiller selv har foreslått i bestemmelsene, og andre kvaliteter 
ved bygget som er beskrevet i presentasjonen er heller ikke sikret gjennom bestemmelser. 
Rådmannen savner også en snittegning som viser bygg i sammenheng med elva. Nytt bygg er høyt og 
ligger svært nær elva. Topp gulv skal ligge på kote 3,2, og over dette er det åpnet for 17m 
byggehøyde. Elva ligger på ca. kote 0 i dette området. Fotomontasje som skal vise virkningene av 
planforslaget er vist i forslagsstillers fremstilling. Etter rådmannens vurdering viser illustrasjonen at 
planlagte bygg vesentlig vil endre landskapsbildet. Fylkesmannen har i sin merknad også pekt på 
dette og anbefaler å trappe inn fasaden mot elva. Rådmannen setter ikke fram noe nytt forslag om 
dette, men lar dette være en politisk sak å vurdere om disse endringene i landskapsbildet kan/bør 
aksepteres. Viser til bilder under.  
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Illustrasjon 5: Illustrasjoner utarbeidet av forslagsstiller basert på vedtak ved 1.gangsbehandling som 
skal vise planlagt bygg sammenliknet med området i dag.  
 
Tekniske justeringer: 
Det anbefales å vedta at rådmannen gis mulighet til å gjøre små korrigeringer og feilrettinger uten ny 
behandling (tekniske justeringer). Eksempler på justeringer i denne kategorien kan være:  

• Presisering av beregningsmåte for flomhøyde (Planbeskrivelse og bestemmelser) 

• Generalisere henvisning til myndigheter, f.eks. Agder Fylkeskommune byttes ut med 
«veimyndigheten». 

• o_SGS (langs elva) forlenges og erstatter o_SF4 nord i planområdet.  

• Bestemmelsens punkt 3.2.1: Kravet til utomhusplan gjelder for det aktuelle delfeltet, og 
dette må presiseres i teksten. I tillegg bør begrepet «byggetillatelse» erstattes med 
«igangsettingstillatelse». 

 

Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget inneholder bl.a. omlegging av offentlig veistrukturer. Planforslaget tar ikke stilling til 
hvordan kostnadene til dette eventuelt skal fordeles. Det offentlige har anlegg i området i dag, og 
omfanget av dette blir ikke endret. Det kan være aktuelt med omklassifisering av veier som følge av 
bygging av ny E39. 
 

Konsekvenser for barn og unge  
For barn og unge vil det være positivt med et tydeligere g/s-veisystem. G/s-veien som reguleres er 
delvis adskilt fra veitraseen noe som også vurderes å være positivt. Området i dag er preget av 
trafikkerte veier og landbruksområder, og er i liten grad beregnet som oppholdsarealer. Barn og unge 
har gjennom medvirkning pekt på løsningene for gang – og sykkeltrafikk som viktige. Det er lagt opp 
til at kulvert under vei til Ime blir oppgradert, og det er lagt til rette for kryssing av Marnarveien for å 
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komme videre på g/s-vei. Det er også lagt opp til kryssing av dagens E39 vest i planområdet. Konkrete 
løsninger for dette vil komme i teknisk plan som skal godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det 
vurderes at konsekvenser av planforslaget for barn og unge er positive. 
 

Konsekvenser for klima og miljø 
Se eget avsnitt om dette under merknad fra Fylkesmannen. Det vises også til saksfremlegg ved 
1.gangsbehandling. Det er ikke satt bestemmelser som sikrer klimaregnskap eller likende 
dokumentasjon på minimerte klimaavtrykk.  
 

Konsekvenser for folkehelse 
Utover å legge til rette for trygge krysningsmuligheter over dagens E39 og Marnarveien vil ikke 
realiseringen av planforslaget ha noen spesiell effekt for folkehelsen. 
 

Konklusjon 
Planforslaget legger opp til utvikling av næringsområder hovedsakelig i samsvar med 
kommuneplanen. Planforslaget regulerer ny løsning for offentlig vei som både er nødvendig for å 
etablere næringsarealene, men som også er ønskelig for å få en bedret trafikksikkerhetssituasjon. 
Det har kommet inn flere merknader ved offentlig ettersyn. Noen av dem har ført til forslag om 
endringer i planforslaget. Det anbefales at planforslaget vedtas med de endringene som er foreslått. 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 30.oktober.2020 
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