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MØTEDELTAKERE 
 
Forslagsstiller Sverre Ellenes, Fennefoss Eiendom AS 

Erik Geelmuyden 

Per Håkon Hansen, HSH Utvikling AS 
Frode Gundersen, HSH Utvikling AS 

Konsulent Endre Balchen, Planfolket AS 
Victoria Nordtveit, Planfolket AS 

Fra kommunen Plan og bygg: Eirik Heddeland Martens (planleder), Gisela Nilsen 
(saksbehandler plan) 

 
 
REFERAT SENDES 
 
 Møtedeltakere 

Samarbeidsgruppas medlemmer og sektorkontakter 
By- og stedsutviklings ledergruppe 
Planleder 

Agder fylkeskommune, postmottak. 
 
 
FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 
 
Planideen Forslagsstiller ønsker å: 

- Fortette med boligbebyggelse i et sentrumsnært område. 
- Rive 3 eksisterende eneboliger. 
- Bygge ca. 25 leiligheter i 2 leilighetsbygg med rekkehuspreg. 
- Leilighetsstørrelsen skal variere mellom 45m2 og opp til 

125m2. Majoriteten ligger på rundt 80m2. 
- Etablere felles parkering i parkeringskjeller. 
- Parkeringskjelleren er planlagt med gulv på ca. kote k+17 

og vil ligge delvis nedgravd. 

- Uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur søkes løst på egen 
tomt. 

- Bebyggelsen trapper seg ned mot nordøst slik at den følger 
terrenget. 
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Berørte eiendommer gnr./bnr.150/233, 150/231, 150/236 og 
150/222 
 

 
3d-modell av planforslaget 
 

 
Situasjonsplan 
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TILBAKEMELDING OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Hovedgrep 
 

Plan og bygg er positive til en moderat fortetting i dette 
området. Planområdet ligger innenfor sentrumsformål i 
kommuneplanen hvor det er forventet en høy arealutnyttelse.  

Typologien må være en form for tett-lav-bebyggelse som 
hensyntar eksisterende nabobebyggelse. Planidéen viser to 
lamellbygninger som ligger parallelt med gateløpet og er 
utformet slik at de minner om en rekkehusbebyggelse. Plan og 
bygg mener at det er et godt grep å ta opp typologien fra 
eksisterende rekkehusbebyggelse. 
 

 
Eksisterende rekkehusbebyggelse i området som følger 
gateløpet og danner gaterommet 
 
Planforslaget må justeres når det gjelder høyde, sol-skygge-
påvirkning av eksisterende nabobebyggelse samt utformingen 
av prosjektet.  
 
Følgende er hovedtema i det videre planarbeidet og utdypes 
under: 
- Høyder, sol og skygge, romlighet 
- Utnyttelse og typologi 
- Utforming 

- Uteareal og uteoppholdsareal 
- Støy og luftkvalitet 
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Sol og skygge, 
hensyn til 
nabobebyggelse 

Planområdet har direkte konsekvenser for nabobebyggelsen i 
nordøst. Blokkene i nordøst har utearealene sine mot sørvest. 
Nordsiden er utsatt for støy og luftforurensning fra E18 og 
tunnelåpningen. Det er derfor viktig at utearealer på den stille 
siden (verandaer og lyssjakt) beholder gode kvaliteter, blant 
annet gode solforhold. I tillegg ligger det allerede i dag en høy 

mur i eiendomsgrensen mot blokkene. Solforhold, spesielt for 
leilighetene i de nederste etasjene må ikke forverres vesentlig. 
Sol-skygge-analysen viser at leilighetene mister sol på 
verandaen midt på sommeren på ettermiddagen, se 
illustrasjoner under. Dette er ikke akseptabelt. Høydene, 
volumene og utnyttelsen i prosjektet må bearbeides videre slik 
at planforslaget hensyntar nabobebyggelsen på en bedre måte. 
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Situasjon etter fortetting, med verandaer tegnet inn. 
 

Høyde, romlighet Bebyggelsen er trappet ned langs med gate, noe som er et godt 
grep. Det bakerste bygget er høyere enn bygget mot gata (4 
etasjer pluss loftsetasje). Mellomrommet er ganske smalt. 
Sammen med høyden påvirker det rommet mellom bygningene 

og oppholdskvalitetene på uteoppholdsarealet.  

 
Snitt B-B 

 
Snitt A-A 
 
I lengdesnittet B-B har bebyggelsen til venstre en høyde som 
spiller godt sammen med den eksisterende boligen helt til 
venstre. De øvrige bygningsstrukturene er imidlertid for høye i 
forhold til småhusbebyggelsen i området og må senkes. Begge 
leilighetsbygg bør ha samme høyde. Dette på grunn av bedre 
romkvaliteter i mellomrommet, bedre tilpasning til eksisterende 
bebyggelse, samt at det vil bidra positivt til mindre 
skyggepåvirkning på blokkbebyggelsen. Hvor mye bebyggelsen 
skal senkes, henger sammen med skyggepåvirkningen på 
blokkbebyggelsen og må utredes i planprosessen. 
 
Snitt B-B må tas gjennom bebyggelsen, ikke som oppriss, slik at 

man ser terrengovergangen mot bebyggelsen i sørvest. Her ser 
det ut som om det blir en 5 meter høy mur. Det ser også ut som 
om det blir en kraftig skjæring inn mot Baneheia. Her må 
prosjektet bearbeides videre for å unngå ekstreme 
høydeforskjeller. 
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Parkeringskrav Plan og bygg anbefaler en lav parkeringsdekning i dette 

sentrumsnære området. Området ligger i mellomsone i 
kommuneplanen, men prosjektet må heller følge parkeringskrav 
for sone sentrum. I prosjektet kvartal 71 blir parkeringskrav 0,5 
og 0,25 per boenhet utredet. Det er allikevel viktig at man 
sikrer tilstrekkelig gjesteparkering. Området er ikke egnet til 
gateparkering. 

 
Utforming av 
adkomst til 
parkeringen 

Adkomst til parkeringskjelleren er vist med en lang rampe 
parallelt med gateløpet. Dette er uheldig for gaterommet og for 
boligene som får rampen rett foran fasaden. Slik det er vist blir 
det dårlig sikt fra avkjørselen. 
Plan og bygg mener at adkomsten skal utformes med en 
portløsning i byggets første etasje og nedkjøring internt, slik det 
er vanlig i Kvadraturen. Innkjøringen til parkeringskjelleren må 
ikke bli et dominerende element.  
Innkjøring til parkeringskjeller skal utformes iht. veinormal og 
ivareta myke trafikanter.  Dette er også viktig i forhold til 
eksisterende snarveier og skolevei. 
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Utforming av 
parkeringskjelleren 

Parkeringskjelleren er vist med en høy mur mot 
nabobebyggelsen i nord. Selv om denne dempes med en 
jordkledd skråning, så er det uheldig for nabobebyggelsen, 
spesielt for de nederste leilighetene. Plan og bygg er positiv til 
en lav parkeringsdekning og mener at parkeringskjelleren må bli 
så liten som mulig. Prosjektet bør utformes slik at man kjører 

inn i parkeringskjelleren tidligere og at parkeringskjellerens 
avgrensning trekkes tilbake, ca. til eksisterende mur, se bildet 
under. 

  
 
Når parkeringskjelleren trekkes tilbake, kan det frigjøres ekstra 
areal til bolig på bakkeplan. Parkeringskjelleren skal i 
utgangspunktet være under bakken, slik at boligene har direkte 
adkomst til bakgården. 
 

Materialitet Det er ønskelig at det bygges mer i tre, også når det gjelder 

større bygg. Det skal vurderes om ny bebyggelse kan oppføres 
med tre som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Det 
må da tas høyde for dekker med konstruksjon av tre. 
Materialitet er også et virkemiddel for å tilpasse prosjektet til 
strøkets karakter. 
 

Uteareal og 
uteoppholdsareal 

Kvalitetene i uteoppholdsarealet må sikres i planforslaget. Det 
skal lages en illustrasjonsplan og snitt som viser kvaliteter 
utomhus, disse sikres i bestemmelser og plankart. Det må vises 
et arealregnskap for tilgjengelige uteoppholdsarealer per 
boenhet. Det er viktig at det tilrettelegges for 
uteoppholdsarealer med gode kvaliteter: sammenhengende 
arealer med brukbar størrelse, sol, skjermet fra støy og dårlig 

luftkvalitet, og med en variert beplantning. 
 
Parkeringskjelleren må prosjekteres med tilstrekkelig 
jordoverdekning slik at uteoppholdsarealet over 
parkeringskjelleren kan beplantes med busker og trær. Det må 
sikres nok høyde til vekstgrunnlaget og tilstrekkelig bæreevne i 
konstruksjonen. 
 
Det må sikres private uteoppholdsarealer for alle boenheter, 
også i første etasje. Disse må avgrenses mot fellesarealer for å 
skille mellom private og felles arealer. 
 
Det må vises hvordan kravene til tilgjengelighet skal løses når 
det gjelder gangadkomst og uteoppholdsarealer. 

 
Utnyttelse, 
boligtypologi og 
boligstørrelse 

Det planlegges for ca. 25 leiligheter, noe som er en ganske høy 
utnyttelse. Antall boenheter henger sammen med prosjektets 
volum og høyder, boligtypologi, tilgjengelig uteoppholdsareal og 
parkeringskrav og må vurderes i den videre planleggingen.  
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Det er krav om at det bygges en tett-lav-bebyggelse. 
Boligtypologi som er best egnet her må vurderes og begrunnes. 
Har regulant vurdert andre boligtypologier enn leiligheter? 
Rekkehus, «townhouses» eller en blanding av rekkehus/ 
«townhouses» og leiligheter? 
 

Det bygges for tiden få leiligheter i sentrum som ved sin 
størrelse er egnet for familier eller bofelleskap. Det må sikres 
varierte boligstørrelser i 1 til 3 etasjer, derav noen store 
familieleiligheter i prosjektet.  
 

Støy og luftkvalitet 

 
Støysoner i kommuneplanen (2010 data) 
 

 
Støyvarselkart fra Statens vegvesen 
 
Deler av planområdet ligger i gul støysone i kommuneplanen. 
Støyvarselkartet fra Statens vegvesen viser rød og gul støysone 
i hele planområdet. Det må lages en støyfaglig utredning som 
grunnlag for å finne en best mulig løsning for prosjektet. Det må 
sikres at alle boenheter får tilgang til stille side og minst et 
soverom mot stille side. Det må sikres at uteoppholdsareal er 
skjermet mot støy. Evt. tiltak må beskrives. 

gul støysone rød støysone 
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Det vises til Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016). 
 
Planområdet ligger i rød og gul sone for luftkvalitet og nærme 
tunnelåpningen. Det må lages en rapport som viser hvor god 
luftkvalitet man kan få til med tiltak. Det er spesielt viktig med 

god luftkvalitet på uteoppholdsarealene. Rapporten kan ta 
utgangspunkt i kommunens luftsonekart; men dette kartet tar 
ikke hensyn til bygninger. Det kan derfor være en fordel for 
prosjektet å ta målinger for å se om blokkene gir noe skjerming. 
Dersom luftforurensingsmålingene viser at dette er et problem 
så må bebyggelsen hensynta dette. Regulant må se på 
samspillseffekten mellom støy og luft. Det skal legges vekt på et 
godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen. 

 
Utsnitt av luftsonekartet 
 

Planområdet 
 

 
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 150/233, 
150/231 og 150/236 og deler av 150/222 og 150/1108 
(kommunal vei). 
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Grønnstruktur og 
lekeplasser 

I kommunens kartbase er det registrert sandlekeplass (grønn) i 
Egsveien 5-7 og i St. Hans gate og kvartalslek (rød) i 
Lømslandsvei. 
 

 
Det er flere sandlekeplasser i nærområdet, de nærmeste ligger i 
Egsveien 5-7 og i St. Hans gate. Endelig avklaring ift. hvilken 
sandlekeplass som skal utvides tas i løpet av planprosessen. 
Valg av sandlekeplass og konkret innhold er tema i 
medvirkningsprosesser. Det mangler møteplassfunksjon i 
området. Utvidelsen av lekeplassen med sosial møteplass 
foreslås lagt til utbyggingstomten. Ny bebyggelse må ikke føre 
til økt skyggelegging av eksisterende lekeplass bak Egsveien 5-
7. 
 
Kvartalslek i Lømslandsvei ligger ca. 195 m borte og har et 
lokalt preg (ca. 360 m2), jf. normalkrav 2,25 da, men har gode 

kvaliteter.  
 
Parkvesenet anbefaler ikke at det anlegges ny stiadkomst til 
Baneheia. 
Sikten fra eksisterende tursti i Baneheia bak utbyggingen må 
ivaretas i forhold til høyder for bebyggelsen. Dette skal vises i 
illustrasjoner. 
 
Tiltaket forutsetter utbygging/ utbedring av følgende anlegg: 
- Interne uteoppholdsarealer inkl. møteplass 
- Sandlekeplass 
- Kvartalslek i Lømslandsvei. 
 

Kommunaltekniske 

anlegg 
 

Tiltaket forutsetter utbygging/ utbedring av følgende tekniske 

anlegg i og utenfor planområdet (Gjelder både vei og VA): 
- Kommunal overvannsledning og privat spillvannsledning på 

eiendommen må legges om. 
- Brannvannskapasitet må beregnes for å sikre tilstrekkelig 

brannvann til blokkbebyggelse. 
 
Snuplass i enden av gaten er brannbiloppstillingsplass som må 
hensyntas. 
 
Ved flere enn 20 boenheter skal nedgravd avfallsløsning 
vurderes. 
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Overvanns-
håndtering/ 
blågrønne 
løsninger 

Det må utarbeides overvannsrapport. Flomveier 
fra Baneheia til Otra må sikres, og det må avsettes plass til 
overvannshåndtering. Overvann skal håndteres lokalt, jf. 
kommunens overvannsveileder.  
Bebyggelse og utearealer skal utformes med blågrønne 
løsninger som bidrar til fordrøyning av overflatevann.  

 
Mulige/sannsynlige 
rekkefølgekrav 

- Sandlekeplass 
- Kvartalslek i Lømslandsvei 
- Overvannsledning og spillvannsledning må legges om. 
- Mulige tiltak for å sikre tilstrekkelig brannvann til 

blokkbebyggelse. 
 
  

Byggesak Plan og bygg mener at det ikke er hensiktsmessig med felles 
behandling av plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven § 
12-15 i denne saken. 
 

Skole og barnehage 
 

 

Barnehagekapasiteten er OK. 
Kapasiteten på ungdomstrinnet (Grim skole) er OK. 

Skolekapasiteten på barnetrinnet (Tordenskjolds gate skole) 
begynner å bli anstrengt. Det er ikke planer for utvidelse av 
«Todda» enda, men behovet vil bli fremmet i forbindelse med 
rullering av økonomiplanen. 
 
Trygg skolevei må beskrives og vurderes (hvor må det evt. 
gjøres tiltak?) og vises på kart. 
 

Kunnskaps-
grunnlag 

Kulturminnevernregistreringen 
- Bebyggelsen på Fergefjellet er vesentlig fra 1910-30 og har 

miljøkvaliteter, kategori IV. 
 
Strøksanalysen 
- Området inngår ikke i kommunens strøksanalyse. 

 
Barns bruk av arealer 
- Kommunen har eldre registreringer (kartlegging av barn og 

unges bruk av Kvadraturen fra 2003) hvor det kommer frem 
at barn lekte og bygde hytte på kollen på Fergefjellet, i 
nærheten av planområdet. Kommunen har ingen oppdaterte 
registreringer. 

 
Grønnstrukturutredningen 
- Prosjektet ligger inntil markagrensen. En sti-

/trappeforbindelse fra Egsveien til Baneheia går forbi 
planområdet. 

 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/kulturminnevern-og-byantikvaren/
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/89716d3743834616bb17a99662ed004d/gronnstrukturkart-vektorisert.pdf
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Naturmangfold 
- Ingen registreringer funnet. 
Økologiske grunnkart 
- Ingen registreringer funnet. 
 
Flom-/ rasfare 

- Planområdet ligger under marin grense, men ikke innenfor 
kartlagt faresone for kvikkleire. 

 
Kjente støykilder 
- E18, tunnelåpningen og Egsveien. 
 
Kommunens luftsonekart 
- Planområdet er markert som rød og gul sone. 
 

Kart Nyeste grunnkart for området må brukes.  
 

Eiendomsforhold 
 

 
Kommunen er grunneier for veiarealet og for arealet i Baneheia. 
Utbygger må inngå avtale (opsjonsavtale) med Kristiansand 
kommune knyttet til de delene av utbyggingen som ligger på 
kommunal grunn.  
 
Det er usikre eiendomsgrenser mot marka fra eiendom 
150/233. Utbygger bør rekvirere oppmålingsforretning.  
 
Planområdet ligger svært nærme Baneheitunnelen. Det må tas 
en dialog med vegvesenet angående dette forholdet. 

 
Forslagsstiller må dokumentere skriftlig at de har tilgang til 
nødvendig grunn for å gjennomføre planen med tilhørende 
rekkefølgekrav. Dokumentasjon må følge innsendt planforslag. 
  

Veinavn Eksisterende veinavn dekker planområdet. 
 

Boligprogram og 
utbyggingsavtale 

Området inngår ikke i boligprogrammet, og må meldes inn her. 
 

https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/?favorites=false
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Kommunen anbefaler at det inngås utbyggingsavtale før 
utbygging innenfor planområdet igangsettes. Denne prosessen 
bør gjennomføres parallelt med planprosessen. 
 

Illustrasjoner - Illustrasjonsplan og snitt som viser innhold og kvaliteter 
utomhus. Planen skal vise nye og eksisterende høydekoter. 

Planen skal også vise avfallshåndtering og evt. 
overvannstiltak. 

- Høyder og volum 
- Sol-skygge-analyse 
- Kart over tilgjengelige arealer for uteoppholdsareal 
- Illustrasjoner (oppriss, høydesatte tverrsnitt og langsnitt, 

perspektiv fra bakkeplan) som viser planlagt bebyggelse i 
sammenheng med nabobebyggelsen og terreng. Snitt skal 
gå gjennom bebyggelsen, ikke som oppriss. 

- Parkeringsløsning inklusive adkomst. 
- Temakart for barn og unges interesser som viser trygg 

skolevei og trygg vei til lekeplassene. 
- Typisk etasjeplan. 
 

Generelt må illustrasjoner ha god kvalitet og være faglig utført. 
3d-illustrasjonene må være bedre enn det som er vist så langt. 
 

3D-modell Det er ønskelig at det leveres 3D-modell som viser planforslaget 
i følgende to formater: 
- Komplett 3D-modell (BIM) (kan benyttes til VR-briller og til 

digital bymodell). 
- Enkel 3D-modell i IFC-format (andre formater må avklares 

spesielt) til webapp i ArcGis (benyttes som arbeidsverktøy). 
 
Visningsområdet skal omfatte planområdet pluss 
blokkbebyggelsen og øvrig nabobebyggelse. 
Det er mulig at det kan kjøpes en del av 3D-modellen som er 
blitt tegnet opp i forbindelse med prosjektet i kvartal 71. 

 
Særskilte 
utredninger 

- Støyfaglig utredning 
- Utredning av luftkvalitet. 
- Overvannsrapport 
- Brannvannsberegning 
 

Konsekvens-

utredning og 
planprogram  

Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen og 

kommuneplanen. Planen utløser ikke krav om 
konsekvensutredning.  
 

Samarbeid og 
medvirkning 

Ved oppstart av planarbeidet er det utbygger som organiserer 
og gjennomfører medvirkningsprosessen. Saksbehandler deltar 
som observatør. 
Følgende må involveres i planarbeidet: 

- Naboer 
- Eierseksjonssameiet Otra Amfi 
- Velforeninger (Fergefjellet og Heidens, Posebyen vel) 
- Elevråd ved Tordenskjolds gate skole og Grim skole og evt. 

Samfundet skole med barn og unge som bor i området. 
- Fergefjellet barnehage 
 

Forslag til tema for medvirkning er utformingen av prosjektet 
(høyde, typologi, utnyttelse) og hvordan prosjektet påvirker 
trafikksituasjonen i området. Andre tema er valg og 
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videreutvikling av sandlekeplassen og videreutvikling av 
kvartalslekeplassen. 
 
Anbefalt metode for medvirkning: 
- Det anbefales å ta med elevrådet med aktuelle elever som 

bor i området med på befaring i planområdet og å gå deres 

skolevei. Ved medvirkning med barnehagebarn, så må 
opplegge tilpasses barnas alder. 

- Velforeninger og naboer kan inviteres til åpen kafé/ åpent 
kontor hvor de kan komme med innspill og stille spørsmål, 
f.eks. kan caféen i kvartal 5 leies. 

 
Fra kommunen vil parkvesenet, ingeniørvesenet, 
utbyggingsstaben, barn og unges representant og miljørettet 
helsevern deltar i den videre prosessen. 
 
Kristiansand kommune ønsker et tett samarbeid med 
forslagsstiller, både på skissenivå før hovedgrep fastsettes, og 
underveis ved utarbeidelse av planmaterialet og før komplett 
planmateriale sendes inn. 

 
Fagkyndighet Kommunen vurderer at kravet til fagkyndighet i plan- og 

bygningsloven § 12-3 fjerde ledd er oppfylt. 
 

Fremdrift Regulant har skissert at de ønsker å komme i gang med 
utredninger så fort som mulig. Forventet tidspunkt for drøfting 
av skisseforslag/ hovedgrep er vanskelig å forutsi. 
 
Plan- og bygningsloven har behandlingsfrist på 12 uker for 
private planforslag. Denne kan fravikes ved avtale. Både 
forslagsstiller og kommunen er tjent med mest mulig 
forutsigbarhet i saken og ønsker et konstruktivt samarbeid og 
mener det er hensiktsmessig at planforslaget bearbeides før det 
legges fram politisk. Partene er innstilt på at det er aktuelt å 

avtale en annen framdriftsplan enn lovens hovedregel på 12 
uker, for at kommunen kan gi en skriftlig tilbakemelding på 
mottatt planforslag, og forslagsstiller kan revidere planforslaget 
før politisk behandling. 
 

Konklusjon Kommunen er positiv til fortetting i dette sentrumsnære 
området under forutsetningen av at prosjektet bearbeides slik at 

påvirkningen på nabobebyggelsen blir akseptabel og at øvrige 
tilbakemeldinger i referatet innarbeides i prosjektet. 
 
Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Kommunen 
samtykker til å gjennomføre varsling og kunngjøring av 
planoppstart, jf. pbl § 12-8, 3. ledd. 
 

 
 
Saksbehandler, 19.02.2021 
Gisela Nilsen 
 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold 
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 

utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
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VEDLEGG 
 
OVERORDNA PLAN OG STYRINGSVERKTØY 
 
Regionalplan for 
Kristiansands-

regionen 2011 – 
2050 

Kvadraturen med randsone som landsdelsenter.  
Pkt 8.13 Boligarealer. Det bør satses på utbygging av leiligheter i 

tilknytning til eksisterende sentre med god tilgang til offentlig 
service og tjenester.  
 

Kommuneplanens 
samfunnsdel og 
overordnet 
arealstrategi 2020 
– 2030  

Tre satsingsområder: 
- Attraktiv og miljøvennlig 
- Inkluderende og mangfoldig 
- Skapende og kompetent 
 
Overordnet arealstrategi 2020 – 2030: 
- Redusere transportbehovet gjennom samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging, med vekt på mobilitet til fots, sykkel 
og med kollektivtransport. 

- Prioritere fortetting og transformasjon i og nær 
senterområder, for å redusere behovet for å ta i bruk nye 

utbyggingsområder. 
- Hindre omdisponering av dyrket mark og fastsette langsiktig 

grense for utbygging mot utmark og jordbruksområder, for å 
ivareta frilufts- og landbrukshensyn og motvirke byspredning. 

- Sikre og videreutvikle overordnet og lokal grønnstruktur, med 
trygge forbindelser til boområder. Bevare 100-metersbeltet 
langs sjø og vassdrag, og tilrettelegge for allmenhetens bruk 
av strandsonen og elvebredder. 

- Sikre utsatt bebyggelse og transportinfrastruktur mot flom, 
ras og andre uønskede hendelser. Lokalisere og utvikle 
utbyggingsområder tilpasset konsekvenser av 
klimaendringer. 

 
Kommuneplanens 

arealdel 2011 – 
2022  

 
 
Formål: Sentrumsformål 
Temakart: Gul støysone mot Egsveien og tunnelåpningen 
Hensynssone Bevaring kulturmiljø. 

Retningslinjer for boligfortetting, pkt. 2.1.2: 
Fremtredende egenskaper som gir strøket karakter og identitet 
skal være styrende for vurdering av om utbyggingen skal tillates 
og for utformingen av prosjektet. Eksempler på slike egenskaper 
er landskapstrekk, grønnstruktur, gatestruktur, 
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bebyggelsesstrukturer, tetthet, arkitektur, siktlinjer, 
eiendomsstruktur og romdannelser. Fortettingsprosjekter skal ha 
god terrengtilpasning, og uheldige silhuettvirkninger skal 
unngås. Boligene skal ha gode uteoppholdsarealer og solforhold. 
Hensynet til berørte naboeiendommer, endringer i eksisterende 
boligers bokvalitet, sol-, innsyns- og utsiktsforhold skal tillegges 

vekt. Utbyggingen skal kvalitetsmessig være et bidrag til 
området og omgivelsene ved at den tilfører kvaliteter som 
området trenger, for eksempel møteplasser eller boligtyper som 
er tilpasset forventet demografisk utvikling i området. 
Retningslinjer for estetikk, pkt. 2.1.1 
 
Øvrige bestemmelser og retningslinjer gjelder. 
 

Kommunedelplan 
for Kvadraturen og 
Vestre havn, del 1 
– Kvadraturen. 
2011-2022 
 

 
Formål: Boligbebyggelse, nåværende. 
Bestemmelser: pkt. 3.4 Støy. Pkt. 6.1 Ramper i gate tillates ikke. 

Øvrige bestemmelser gjelder. 
Temakart:  
- Støy: Deler av planområdet ligger i gul støysone. 
- Grønnstruktur: Lekeplasser og gangforbindelser 
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Reguleringsplan for 
Egsveien 3-7, plan-
ID 971  

 
Planavgrensningen er lagt i eksisterende mur mot nordøst og 
overlapper delvis reguleringsplanen for Egsveien 3-7. 

Arealformålene som er berørt er gangvei og en liten del av 
sandlekeplass F1. Dette arealet er ikke reelt tilgjengelig, siden 
det ligger på et annet nivå enn lekeplassen. 
 

Annet planarbeid i 
området 
 

Detaljregulering for Kvartal 71, plan-ID 1571 
Detaljregulering for sykkelekspressvei, plan-ID 1395 

Kommunale 
føringer 
 

Samferdselsanlegg skal planlegges i henhold til kommunens  
veinormal. 
Offentlig grønnstruktur skal planlegges i henhold til kommunens 
normaler for utomhusanlegg. 
VA-anlegg skal planlegges i henhold til kommunens VA-norm, 
herunder kommunens overvannsveileder. 
Renovasjonsløsning skal planlegges i henhold til kommunens 

avfallstekniske norm. 
Det vil bli stilt krav om godkjente tekniske planer (vei, vann, 
avløp) samt utomhusplan (grønnstruktur). 
 

Nasjonale føringer 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
(2019) 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014) 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995) 
Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 

(T-1520, 2012) 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442, 
2016) 
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Aktuelle lover Plan- og bygningsloven  
Naturmangfoldloven (§8-§12) 
Folkehelseloven (§4) 

  
 
GENERELL INFORMASJON  

 
Oppstartsmelding Kommunens mal for avisannonse, adresseliste og brev til 

grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser 
skal benyttes.  
 
Adresseliste må bestilles fra plan og bygg v/ saksbehandler. 
 
Oppstartsvarsel sendes til 
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no 
 
Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. 
 
Dersom det er krav om konsekvensutredning, skal normalt 
forslag til planprogram legges ut til høring samtidig med 

oppstartsvarselet.  
 
Hører ikke tiltakshaver fra fylkeskommunen innen fristen angitt i 
melding om oppstart, vil det ikke komme ytterligere innspill fra 
fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan likevel komme med 
faglige råd og innsigelser ved offentlig ettersyn.  
 

Planmateriale Komplett planmateriale skal være i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-1 og kart- og planforskriften §§ 9 og 10 
samt plan-, bygg- og oppmålingsetatens krav til 
detaljreguleringsplaner, se internett: 
www.kristiansand.kommune.no – Bolig, kart og eiendom – Plan 
og bygg – Reguleringsplan – Skal du utarbeide en 
detaljregulering eller kortadressen 

kristiansand.kommune.no/detaljregulering 
 

Plangebyr Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i 
samsvar med enhver tids gjeldende gebyrregulativ når planen 
legges ut til offentlig ettersyn. Det er også gebyr på saker som 
fremmes til by- og stedsutviklingsutvalget for avklaring etter pbl 
§ 12-8, 1. eller 2. ledd. 

 
Gebyr sendes: 
Fennefoss eiendom AS 
Postboks 458 
4664 Kristiansand S 
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