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Innspill til forslag til planprogram, kommuneplanens samfunnsdel for nye Kristiansand
Viser til brev mottatt per e-post 14. mai 2019 om forslag til planprogram «Kommuneplanens samfunnsdel for nye
Kristiansand» som er sendt ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn, hvor det inviteres til å komme med innspill
til planprogrammets forslag til føringer, arbeidsopplegg, utredninger og tema. Vi takker for muligheten for å komme
med innspill og mulighet for medvirkning fra frivillige interesseorganisasjoner i det videre arbeidet.
Nye Kristiansand kommune tar grep for å bevare viktige områder for natur og friluftsliv ved å sette en langsiktig
markagrense. Dette er i tråd med regjeringens «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
der nettopp markagrenser foreslås som et av flere mulige tiltak. I bynære områder der presset på arealet er stort er
det ekstra viktig å sette langsiktige grenser. Reduserte natur og grøntområder gir mindre artsmangfold og
populasjoner, og beboerne i byene må konkurrere om stadig mindre friluftsområder. Vi støtter derfor forslaget om å
fastsette prinsipp for langsiktig grense mellom utbyggingsområdene og viktige friluftsområder. Områder som nå blir
nye i det Nye Kristiansand må ha spesiell oppmerksomhet på kartlegging og verdisetting som igjen danner grunnlag
for setting av markagrense, da dette vil være et nyttig redskap i arealplanleggingen slik at man kan sikre at de
viktigste områdene og arealgrunnlaget for forskjellige aktiviteter blir ivaretatt. 100-metersbeltet i kystområdene
med strandsonen og skjærgården er også under sterkt press, og her er det viktig at det blir lik praksis i hele Nye
Kristiansand hvor hensyn til fri ferdsel, tilrettelegging av kyststier og ivaretagelse av friluftsaktiviteter må settes klart
inn i planene.
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