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Ulike byggeformål, arbeidsplasser, 
myr eller matjord–
interessemotsetninger –
også i lovverk
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Områderegulering Eg

• Sykehus

•Helseinstitusjoner

• Lege, tannleger, 
fysioterapi, kiropraktor

• Sykehjem

• Forskning, 
konsulentvirksomhet

• Undervisning

• Infrastruktur
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Reguleringsplan for Kristiansand 

lufthavn, Kjevik, planid 1094, vedtatt 

17.06.2009:

Arealet mellom rullebanene er 

dyrket mark og brukes til 

gressproduksjon. Arealet eies av 

Avinor og er regulert til flyplass. 
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Planer som tillater omdisponering
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1. Beskrivelse av matjorda i planområdet
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2. Vurdering og avklaring av mottaksarealer
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3. Beskrivelse av mottaksarealet
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4. Bruk  av matjord fra planområdet
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5. Utførelse av jordflyttingen



By- og stedsutvikling | Plan og bygg                                                                                            12

Ny KPA – forslag til bestemmelser

§ 25 Dyrka mark

Nedbygging av dyrka mark og myr skal unngås/ er ikke

tillatt. 

Der dyrka eller dyrkbar mark er vedtatt omdisponert, skal 

det utarbeides en matjordplan.
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Tilhørende retningslinjer

• Dersom dyrka mark skal brukes til annet enn dyrking skal 

det redegjøres for hvorfor tiltaket må være plassert på 

dyrka mark og hvilke alternative plasseringer som har blitt 

vurdert. 

• Matjordplanen skal sikre at matjordlaget brukes til 
nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar 
mark til matproduksjon. 
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Teoretisk tilnærming –
praksis og gjennomføring

• Flommen i 

Tovdalsvassdraget
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Uklare ansvarsforhold og motstrid mellom 
lovverk kan hindre gode løsninger
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Dyrkningsparseller Ravnåsveien 5


