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1580 DETALJREGULERING, E 39 - YTRE RINGVEI. 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM. 
 

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 16.09.2021 
SAK 192/21 
 

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak: 
By og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for detaljregulering, E 39 – 
Ytre Ringvei, sist datert 23.08.2021. 
(9/2) 
 
Eventuelle negative konsekvenser for boligområdet på Dalane, herunder støy, 
anleggsfase og barn og unges interesser, skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen av planforslaget. 
(7/4) 
 
I det videre arbeidet med detaljreguleringen skal det gjøres en grundig 
vurdering av tiltakets påvirkning på lekeplass i Dalane. Det skal videre vises til 
nødvendige tilpasninger i planen dersom det viser seg at kvaliteten på 
lekeplassen forringes.  
Tiltakets virkninger på trafikale forhold også utenfor planens avgrensning skal 
vises og begrunnes 
(7/4) 
 
 
Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
«By og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for detaljregulering, E 39 
– Ytre Ringvei, sist datert 23.08.2021.» 
 
SV fremmet følgende utsettelsesforslag: 
«Det er vesentlige endringer knyttet til trasévalg og tekniske løsninger i forhold 
til det som ble lagt til grunn i den nåværende kommunedelplanen. Det 
forutsettes at det utarbeides ny kommunedelplan for Ytre ring. Saken utsettes i 
påvente av en ny kommunedelplan.» 
 
Senterpartiet fremmet følgende forslag: 
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Eventuelle negative konsekvenser for boligområdet på Dalane, herunder støy, 
anleggsfase og barn og unges interesser, skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen av planforslaget. 
 
Barn- og unges repr.: fremmet følgende forslag 
«1. I det videre arbeidet med detaljreguleringen skal det gjøres en grundig 

vurdering av tiltakets påvirkning på lekeplass i Dalane. Det skal videre vises 
til nødvendige tilpasninger i planen dersom det viser seg at kvaliteten på 
lekeplassen forringes. 

2. Tiltakets virkninger på trafikale forhold også utenfor planens avgrensning 
skal vises og begrunnes.» 

 
SV fremmet følgende tilleggsforslag: 
«1. Dersom kontraherte parter påtar seg prosjekteringsarbeider skal 

konsekvensutredninger utført av samme part underlegges 
tredjepartskontroll (uavhengig kontroll). 

2. For å sikre tilstrekkelig politisk og demokratisk behandling av 
planprogrammet sendes saken til bystyret for endelig behandling.» 

 
(MDG) fremmet følgende forslag: 
«På grunn av Norges forpliktelser etter Parisavtalen, samt Kristiansand 
kommunes mål om 80% reduksjon av klimagassutslippene innen 2030, avviser 
By og stedsutviklingsutvalget planprogram for E39- Ytre Ringvei.» 
 
Venstre og SV fremmet følgende forslag: 
«Det bes om en vurdering av hvordan ikke prissatte konsekvenser kan vektes 
tyngre i totalvurderingen.» 
 
 
Voteringer: 
SVs forslag til utsettelse falt med 9 mot 2 stemmer (SV/MDG). 
Ved alternativ votering mellom plan- og bygningssjefens innstilling og MDG sitt 
forslag, ble plan- og bygningssjefens innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer 
(MDG/SV). 
Plan- og bygningssjefens innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: 
1. Senterpartiets forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H/FRP/DEM/UAVH) 
2. Forslag fra barn og unges representant i 2 punkter ble vedtatt med 7 mot 4 

stemmer (H/FRP/DEM/UAVH) 
SVs forslag pkt. 1 falt med 7 mot 4 stemmer (V/SV/MDG/AP) 
SVs forslag pkt. 2 falt med 9 mot 2 stemmer (MDG/SV) 
Venstres forslag falt med 6 mot 5 stemmer (V/SV/MDG/AP/SP, Horve) 
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