
1111 AUST-AGDER

FYLKESKOMMUNE
Fylkesrådmannen

Mi tjøverndepartementet
Att. Hilde Johansen Bakken
Postboks 8013 Dep
30 Oslo

Saksbehandler: OYKRI Deres ref.: 201201420 Vår dato: 30.08.2012
Telefon (direkte): 37017347 Vår ref.: 2009/6401-26 Løpenr.: 23328/2012

Høring - Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 2.2 - Spesifikasjon for
tegneregler, regionale planer

Det vises til tilsendt høring angående ny produktspesifikasjon for tegneregter, regionale planer.

Det er et godt initiativ fra Miljøverndepartemenet å lage en produktspesifikasjon med tegneregler for
regionale areatplaner og denne produktspesifikasjonen vit bli et nyttig verktøy fremover. Det legges i
spesifikasjonen opp tit at det skal være et tydelig visuelt skille meltom de regional areatplanene og de
juridisk bindende kommune- og reguteringsplaner. Dette synes ivaretatt i forslaget.

Noen kommentarer tit forslaget til produktspesifikasjonen.
Det kan synes som om det noe mangelfult inndeling av tema for regionate arealsoner. Det er
ftere tema som er aktuelle for regionale ptaner en de som er listet opp i spesifikasjonen.
Fylkeskommunene har gjennom forvaltningsreformen fått ansvar for blant annet vitt,
inntandsfisk og friluftsliv og det kan være aktuelt å tage regionale planer med utgangspunkt i
disse temaene, ikke minst med utgangspunkt i friluftsliv. En kan ikke se at spesifikasjonen tar
høyde for dette. En mulighet kunne ha vært å benytte hensynssoner men dette er det ikke lagt
til rette for i spesifikasjonen.
Aust-Agder fylkeskommune er for tiden i gang med en revisjon av regional plan for
senterstruktur og handel. Et av temaene som inngår i denne planen, og som vil bli kartfestet,
er byggeforbudssoner langs E-18. Det går ikke ktart frem av spesifikasjonen hvordan dette skal
representeres i det areatplankartet.
SOSI-standarden for regionale planer er etter det vi forstår under revidering. Det kan være det
hadde vært mest hensiktsmessig å få ferdig den reviderte SOSI-standarden før en lager
produktspesifikasjon som skal bygge på denne.

VI ser videre frem til den endelige produktspesifikasjonen som forhåpentligvis vil gjøre det enklere å
lage gode regionate arealptaner som også vil være egnet for aggregering i nasjonal base.
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