PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Planavdelingen

adressater i henhold til liste

Vår ref.:

Deres ref.:

200905574-281 /JS
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Dato:
Kristiansand, 20.08.2013

Forslag til områderegulering for Marviksletta/plan nr.1247. 2 gangs offentlig
ettersyn.
Byutviklingsstyret vedtok i møte den 20.06.2013 å legge områdereguleringsplan for
Marviksletta ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget er bearbeidet etter de vedtak som ble gjort i møte den 20.06.2013, men evt.
justeringer omkring kryss ved Østre Ringvei/Njordsvei/Idunveien vil bli vurdert nærmere etter
offentlig ettersyn.
Planen ligger utlagt til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 12-10 i
Servicebutikken for teknisk sektor, Tollbodgaten 22, i tiden fra 13.09 – 01.11.2031. Se også
vårt internett www.kristiansand.kommune.no og <Tjeneste> <Bolig og eiendom>
<Arealplaner> <Reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn> eller kortadressen
kristiansand.kommune.no/offentlig-ettersyn.
Protokoll, saksframlegg, reguleringskart og bestemmelser oversendes i henhold til vedlagte
liste over mottakere. Vennligst informer eventuelle leietakere.
Øvrige dokumenter i saken ligger på vår hjemmeside. Ved ønske om reguleringskart i større
målestokk eller annen skriftlig dokumentasjon, henvend dere til servicebutikken, Teknisk
sektor.
Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være sendt plan- og bygningsetaten innen
den 01.11.2013. Din merknad vil bli vurdert og kommentert i saksfremlegget til
byutviklingsstyret/ bystyret. Etter at bystyret eventuelt har vedtatt reguleringsplanen, sendes
vedtaket med saksdokumenter til berørte parter. I dette brevet vil det også bli orientert om
adgang til å klage på vedtaket. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsene utover
dette.
Vennligst påfør brevet kommunens referansenummer.

Folkemøte
I forbindelse med saken vil det bli arrangert folkemøte på Roligheden gård, bydelssalen
17.10.2013 kl 1730. På folkemøte vil det bli orientering om planforslaget slik det foreligger.
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Saksprotokoll
Saksfremstilling med utvalgte vedlegg
Plankart, sist datert 04.06.2013
Bestemmelser, sist datert 04.06.2013
Oppsummering av høringsinnspill fra 1 gangs offentlig ettersyn
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Situasjonskart
Planbeskrivelse, sist datert 04.06.2013
Designmanual, sist datert 04.06.2013
Saksprotokoll fra tidligere politiske vedtak
Kapasitetsberegninger kryss Østre Ringvei, datert 28.05.2013
Geoteknisk rapport, 08.05.2012
Urbant friluftsliv, SMS prosjekt langs Prestebekken
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