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Skjema for innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 

Følgende tema vil bli 
behandlet i 
kommuneplanen: 

Innspill: 

Livskvalitet og levekår 
 
 
 
 

Vi støtter forslaget om at Lyngdal kommune skal legge til rette for et 
forutsigbart samarbeid med frivillig sektor. 
 
Når det gjelder målet «I Lyngdal er alle innbyggere en del av et fellesskap», så 
foreslår vi to nye punkt under «Slik vil vi nå det»; 

- Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, og i 
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Begrunnelse: Friluftsliv er 
et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å fremme 
helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange 
innvandrere og flerkulturell opplever at det er lettere å bli kjent med 
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nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den 
norske kulturen og det norske språket. 

- Utarbeide en frivillighetspolitikk for kommunen i samarbeid med 
frivillige organisasjoner. Begrunnelse: Det at folk engasjerer seg og tar 
ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. En 
aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et 
aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunen bør jevnlig sikre at de har 
oppdatert kjennskap til den lokale frivillighetens utfordringer, 
ressurser og utviklingsmuligheter. 

 
Når det gjelder målet «Lyngdal er en helsefremmende kommune», så foreslår 
vi to nye punkt under «Slik vil vi nå det»; 

- Ingen innbyggere i Lyngdal skal ha lenger enn 500 m til nærmeste 
tursti, turområde eller andre grøntområder. Begrunnelse: Naturen 
påvirker både den fysiske og psykiske helsen vår positivt. Lett tilgang 
til natur i nærmiljøet gir hyppigere bruk. Samtidig viser undersøkelser 
at bruken av naturområder går ned hvis avstanden er lenger enn 500 
m. Å få flere til å delta i fysisk aktivitet vil gi gode folkehelseeffekter. 
Undersøkelser viser at friluftsliv er den fysiske aktiviteten som flest 
nordmenn oppgir at de ønsker å gjøre mer av. 

- Det etableres et aktivitetsråd for å stimulere flere innbyggere til 
jevnlig aktivitet, fremme og ivareta lokale anleggs- og aktivitetsbehov 
for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet for flere grupper. 
Begrunnelse: Et aktivitetsråd er et forum dere organisasjoner, 
ressursmiljøer og kommunen har dialog om lokale behov og ønsker 
for å flere i fysisk aktivitet. Ved å ha et aktivitetsråd vil kommunen bli 
bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere inn i 
aktivitet, komme tettere på behovene til de som driver aktivitet 
utenfor den organiserte idretten, og bli i bedre stand til å iverksette 
tiltak og forvalte midler som kommer flere målgrupper til gode. 

Samskaping og 
innovasjon 
 
 
 
 

Når det gjelder målet «I Lyngdal har vi infrastruktur og arealer som tiltrekker 
ny og variert næring», og punktet «Kommunen er en god tilrettelegger for 
areal for nye etableringer til ulike formål», så foreslår vi at det endres til; 

- Kommunen er en god tilrettelegger for areal for nye etableringer til 
ulike formål gjennom kommuneplanens arealdel og god dialog 
mellom ulike interesser, herunder natur- og 
friluftslivsorganisasjonene. Begrunnelse: Det kan være utfordrende å 
føre en natur- og friluftslivsvennlig arealpolitikk når prioritering av 
økonomisk vekst, arbeidsplasser og innbyggertall er mer synlig i et 
kortsiktig perspektiv. Med god kunnskap om naturverdiene, miljøets 
tilstand og utfordringer kan kommunen legge gode premisser for å 
ivareta hensyn til klima, natur og friluftsområder i sin 
arealplanlegging. 

Klima, miljø og 
beredskap 
 
 
 
 

Når det gjelder målet «I Lyngdal forvalter vi naturressursene på en 
bærekraftig måte», så foreslår vi to nye punkt under «Slik vil vi nå det»; 

- Utvikle et areal-/naturregnskap for kommunen. Begrunnelse: 
Arealbruk påvirker både naturmangfoldet, klimaet og mulighetene 
naturen har til å levere de økosystemtjenestene vi mennesker er helt 
avhengige av. For å sikre at økosystemene forvaltes på en bærekraftig 
måte slik at de kan levere økosystemtjenester også i framtida, er det 
avgjørende å vite hva vi har og hva vi forbruker. Et areal-
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/naturregnskap er et verktøy som kan gi kommunen nødvendig 
oversikt miljøstatus for ulike naturtyper i kommunen, økologisk 
kvalitet, hvor det ikke er rom for utbygginger eller andre 
arealendringer, hvor det er behov for restaurering og hvor det er 
behov for ytterligere kartlegging, og vil være et grunnlag for arbeidet 
med kommunens arealplan. Et slikt regnskap vil vise kunnskap om 
areal, tilstand, økosystemtjenester og eventuelt kunnskap om 
økonomiske verdier. 

- Bidra økonomisk til vannområdekoordinatorer for å sikre at 
miljømålene i vannforvaltningsplanen nås. Begrunnelse: Den 
økologiske og kjemiske tilstanden til overflatevann i kommunen er 
ikke bra nok, og kommunen er ansvarlig for over halvparten av 
tiltakene som er foreslått i vannforvaltningsplanen. 
Vannområdekoordinatoren er etter vårt syn helt avgjørende for å 
kunne lykkes med en helhetlig forvaltning av vannet på tvers av 
kommunene, og for å sikre en reell medvirkning fra frivilligheten og 
allmennheten ute i kommunene. 

Arealstrategi 
 
 
 
 

Vi foreslår at i tillegg til at kommunen skal ta hensyn til klimautfordringer i all 
planlegging, skal den også ta hensyn til naturutfordringer. Ved å ta 
naturutfordringer ved arealbruk på alvor i planleggingen, vil man også kunne 
ta hensyn til klimautfordringene. På denne måten kan kommunen bedre sikre 
at også fremtidens generasjoner får nyte godt av økosystemtjenestene. Vi 
foreslår også at man tar med en setning i innledningen om at kommunens 
areal-/naturregnskap arealplanleggingen skal være grunnlag for 
arealplanleggingen. 
 
Når det gjelder punkt 1, og underpunktet «Kommunen ønsker å legge til rette 
for spredt bebyggelse også utenfor regulerte områder. Tillate fradeling av 
enkeltvis tomt for oppføring av bolig spesifisert LNF-områder …», så foreslår vi 
at det endres til; 
«Kommunen ønsker å legge til rette for spredt bebyggelse, og kan tillate 
fradeling av enkeltvis tomt for oppføring av bolig spesifisert LNF-områder 
etter dispensasjon …» Begrunnelse: Vi mener at kommuneplanens arealdel er 
svært viktig for å sikre både lokalt viktige naturområder, og regionale og 
nasjonale interesser. For å kunne ivareta alle ulike interesser, er det viktig 
med åpen dialog og gode planprosesser slik at hensyn til natur og 
friluftslivsinteresser ivaretas. Derfor er det viktig at man ikke åpner for å 
bygge utenfor regulerte områder, og at man er restriktiv i sin 
dispensasjonspraksis. 
 
Når det gjelder punkt 3, foreslår vi tre nye underpunkt;  

- Kartlegge kommunens strandsoneareal med mål om å avdekke natur- 
og friluftslivsverdier som en del av kommunens arealregnskap 

- Gjennomgå kommunens dispensasjonspraksis i strandsonen, med mål 
om å stramme inn denne for å ivareta lokale og nasjonale interesser 

- Innføre en nedre byggegrense, som ivareta 100-metersbeltet i 
strandsonen 

Begrunnelse: Kyst- og strandsoneområder er under sterkt press fra flere 
hold. Dessverre overses ofte kyst- og strandsoneområdenes rike plante- 
og dyreliv, og deres viktige rolle som rekreasjonsområde for nærturer og 
annen friluftslivsaktivitet. Siden midten av 1950-tallet har det vært et 
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generelt forbud mot utbygging, strandsonen, har det likevel vært 
omfattende utbygging siden det. Dette skyldes i stor grad av 
dispensasjoner fra gjeldende lover og regler. 

 
Vi foreslår å endre punkt 3, underpunkt «Legge til rette for akvakultur, reiseliv 
og annen næringsutvikling» til «Lage en kommunedelplan for akvakultur, 
reiseliv og annen næringsutvikling i sjøområdene». Begrunnelse: For å sikre at 
fremtidig næring i sjøområdene tar tilstrekkelig hensyn til andre interesser i 
områdene, og at man bedre kan ivareta naturmangfold og vannkvalitet. 
 
Når det gjelder punkt 5, foreslår vi tre nye underpunkt;  

- Fullføre kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder. 
Begrunnelse: For å tydeliggjøre hvilke friluftslivsverdier som finnes i 
kommunen. Dette kan også være et viktig grunnlag for arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Det har også vært et nasjonalt mål om at 
alle kommuner skulle ha gjennomført dette innen 2019. 

- Utarbeide en egen turruteplan. Begrunnelse: Stier og løyper er 
friluftslivet viktigste anlegg/infrastruktur. Et godt og 
sammenhengende sti- og løypenett, som tilfredsstiller ulike 
brukergruppers ønsker og behov, er derfor viktig. En turruteplan kan 
være et godt virkemiddel for å oppnå dette. En slik plan er en 
systematisert og prioritert oversikt over alle aktuelle turruter i 
kommunen, det det enten er gjort tiltak, eller er tenkt å gjøre tiltak. 

- Utrede og etablere en varig og forpliktende 
markagrense/utbyggingsgrense i kommuneplanen. Begrunnelse: For å 
sikre kommunens viktigste friluftslivsområder mot nedbygging. Det er 
viktig å sørge for at innbyggerne har god tilgang på naturopplevelser 
der de bor, fordi naturen påvirker både den fysiske og psykiske helsen 
vår positivt. 

 

Andre innspill: 
 
 
 
 
 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Agder 

 

Camilla Moseid 

Koordinator 

FNF Agder 

 

Kopi til: Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder 


