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Kommuneplakaten

Kunngjøringer
Regulering
Kristiansand kommune starter arbeid med endring av
reguleringsplanen for området mellom Topdalsfjorden
og Sømsveien, plan ID 330, jf. plan- og bygningsloven §§
12-3 og § 12-8.
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte
kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 59, bnr. 7, 8,
13, 18, 207, 235, 236 og gnr. 211, bnr. 1 i Kristiansand
kommune. Under planarbeidet kan området bli mer
avgrenset.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for
utvidelse av Randesund omsorgssenter. Gjeldende
reguleringsplan legger til rette for offentlige bygninger
innenfor området, men mangler bestemmelser om
høyder, utnyttelsesgrad, byggegrenser mot sjø m.m.
For å kunne gjennomføre planlagt utbygging må
reguleringsplanen oppdateres.
Bebyggelsen består i dag av en bygningsmasse på ca.
1500 m², som inneholder 18 omsorgsleiligheter. Det
planlegges utbygging i to trinn, herunder byggetrinn 1

kristiansand.kommune.no/kunngjoringer

på 7000 m² og 44 sykehjemsplasser, og byggetrinn 2
på 6900 m², med 42 sykehjemsplasser. Størrelsen på
prosjektet skal fastsettes i løpet av planprosessen.
Kommunen er grunneier og utbygger. Planarbeidet
utføres derfor i regi av enheten Plan og bygg.

innen 27.8.2022. Dersom planen vil ha innvirkning for
eventuelle leietakere, ber vi deg informere disse.
Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når
planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir
normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover
dette.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende
problemstillinger:
• Forholdet til 100-metersbeltet langs sjøen. Det vil bli
utarbeidet skisser som viser ny bebyggelse sett i fra
både landsiden og sjøsiden.
• Behov for å sikre allmennhetens tilgang gjennom
området, med en mulig kyststi.
• Mobilitet, herunder parkering, tilgang til
gang- og sykkelnettverk m.m.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til saksbehandler
Anne Marit Tønnesland, på tlf. 97 99 03 42 eller e-post
anne.marit.tonnesland@kristiansand.kommune.no

I kommuneplanen er området delvis avsatt til
tjenesteyting, og delvis til grønnstruktur.
I reguleringsplanen for området mellom
Topdalsfjorden og Sømsveien, vedtatt 15.06.1978, er
varslet planområde regulert til offentlige bygninger.

Ekstraordinær utlysning

Området er i dag regulert til offentlig formål,
og Plan og bygg kan ikke se at endringsforslaget
utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift
om konsekvensutredninger §§ 6 og 8, eller etter
Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Plan- og bygningssjefen

Bystyret har bevilget en million kroner ekstra til
tilskuddsordningen «Tilskudd til integrering, mangfold
og deltakelse i samfunnsliv». Søknadsfrist 10. august.
Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk
vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og
sosialfeltet.
For søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen,
se: www.kristiansand.kommune.no/tilskudd

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v.
som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet
kan sendes skriftlig til:
- Kristiansand kommune v/ Planenheten
- Postboks 4, 4685 Nodeland
- e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Samtlige søkere må registrere seg i Aktørbasen for
å kunne søke tilskudd;
www.aktor.kristiansand.kommune.no/
Kontaktpersoner:
annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no
/ tlf. 90 15 08 89
heidi.johansen@kristiansand.kommune.no / tlf. 48 29 58 12

Vaksinasjonssenteret har flyttet

Ny adresse er Gyldenløves gate 2b (mellom Markens gate og Vestre Strandgate)
Nytt fra 1. juli:
Tilbud om oppfriskningsdose 2 for alle som er 80 år og eldre.
Informasjon om start av oppfriskningsdose 2 for de som er 75 år
og eldre, blir lagt ut på kommunens hjemmeside fredag 8. juli.
Alle – uavhengig av alder – er velkommen til vanlig dose 1 og 2
og oppfriskningsdose 1.

Åpningstider: Tirsdag, onsdag og fredag
10.00–12.00 og 12.30–16.00. Timebestilling og drop-in.

Se mer informasjon på kristiansand.kommune.no/vaksine
Vaksinetelefonen: 38 07 50 00 - tastevalg 6.

Ledige stillinger

kristiansand.kommune.no/jobb

Stilling (stillingsbrøk i %)

Arbeidssted

Søknadsfrist

Kontaktperson

Telefonnr.

Kulturskolelærer musikal/teater, 20 % fast

Knuden - Kristiansand kulturskole

17.08.2022

Diana Spehar Borøy

90 77 83 36

SFO-leder, 100 % vikariat

Krossen nærskole

07.08.2022

Ragnhild E. Andersen

90 20 17 45

Barne- og ungdomsarbeider, 50 % fast

Krossen skole

31.07.2022

Anne-Lise Stendal

48 21 78 41

Helgestilling, 25 % fast

Lundeveien avlastning 34

10.08.2022

Helene Tånevik

95 25 68 04

6 x helgestilling, 14–20 % fast

Habilitering voksne sentrum

14.08.2022

Margrete Helleland Meberg

95 84 46 79

2 x oppfølger, 100 % fast

Ambulerende oppfølgingsteam sentrum

30.07.2022

Sigrid Hansen

41 54 08 38

Sentralbord: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no
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