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Kommuneplanens arealdel 2023-2024 – tillegg til høringsutkast 
til bestemmelser 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Høringsutkastet til kommuneplanens bestemmelser vedtatt i formannskapet 12.10.2022 
oppdateres med slike tillegg: 

1. Ny bestemmelse § 6. 4:  
I kvadraturen med randsoner og bydelssentrene kan det til bolig, tjenesteyting, 
forretninger og næring/kontor stilles krav til planlegging og opparbeidelse av 
byrom, og møteplasser/parker etter § 22 nr. 3. 

 
2. Ny bestemmelse § 14. 6 

På regulerte tomter til bebyggelse og anlegg kan: 
a. Murer, levegger, samt terrenginngrep ligge utenfor planens angitte 

byggegrenser. 
b. Murer i tråd med reguleringsplanens høydebegrensning kan ligge i 

nabogrense. Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i formålsgrense når 
de er lavere enn 0,5 m, og i en avstand tilsvarende murens halve høyde når 
de er mellom 0,5 m og 1,5 m.  

c. Levegger i tråd med SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f) kan plasseres 
utenfor byggegrense. Dette gjelder ikke mot offentlig vei.  

3. Ny bestemmelse §21.9. g  
Sykkelparkering for kunder og besøkende skal plasseres som overflateparkering 
og i tilknytning til inngangspartier. 

 
 
Formannskapet vedtok 12.10.22 å legge planen ut til offentlig ettersyn, med oppklaringer 
og tilleggsvedtak møte 9.11.22. Før planen sendes ut, er det tre tekniske forhold 
administrasjonen ønsker å få med i høringen. Dette er for å sikre et best mulig 
høringsgrunnlag til kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren anbefaler derfor at 
disse tre tilleggene til høringsutkastet til bestemmelsene som er vedtatt i formannskapet 
12.10.22.  
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Forslag til vedtak

Høringsutkastet til kommuneplanens bestemmelser vedtatt i formannskapet 12.10.2022
oppdateres med slike tillegg:

1. Ny bestemmelse § 6. 4:
I kvadraturen med randsoner og bydelssentrene kan det til bolig, tjenesteyting,
forretninger og næring/kontor stilles krav til planlegging og opparbeidelse av
byrom, og møteplasser/parker etter § 22 nr. 3.

2. Ny bestemmelse § 14. 6
P regulerte tomter til bebyggelse og anlegg kan:

a. Murer, levegger, samt terrenginngrep ligge utenfor planens angitte
byggegrenser.

b. Murer i t r d med reguleringsplanens høydebegrensning kan ligge i
nabogrense. Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i formlsgrense n r
de er lavere enn 0,5 m, og i en avstand tilsvarende murens halve høyde n r
de er mellom 0,5 m og 1,5 m.

c. Levegger i t r d med SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f) kan plasseres
utenfor byggegrense. Dette gjelder ikke mot offentlig vei.

3. Ny bestemmelse §21.9. g
Sykkelparkering for kunder og besøkende skal plasseres som overflateparkering
og i tilknytning til inngangspartier.

Formannskapet vedtok 12.10.22 å legge planen ut til offentlig ettersyn, med oppklaringer
og tilleggsvedtak møte 9.11.22. Før planen sendes ut, er det tre tekniske forhold
administrasjonen ønsker å få med i høringen. Dette er for å sikre et best mulig
høringsgrunnlag til kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren anbefaler derfor at
disse tre tilleggene til høringsutkastet til bestemmelsene som er vedtatt i formannskapet
12.10.22.
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De tre bestemmelsene omhandler: 
1. Krav til planlegging og oppgradering av byrom - tillegg til 

kommuneplanbestemmelsene § 6 - sentrumsområder 
2. Byggegrense på regulerte tomter - tillegg til kommuneplanbestemmelsene § 14 – 

Utbyggingsvolum og utnyttelsesgrad 
3. Lokalisering av sykkelparkering til kunder og besøkende - tillegg til 

kommuneplanbestemmelsene § 21. -parkering 

 
Krav til planlegging og oppgradering av byrom - tillegg til 
kommuneplanbestemmelsene § 6 - sentrumsområder 
By- og stedsutvikling arbeidet med en retningsgivende plan for offentlig rom for 
Kvadraturen (RPOR). RPOR skal blant annet legge føringer for rekkefølgebestemmelser 
og hvilke byutviklingsområder som skal bidra til oppgradering av hvilke byrom. I arbeidet 
med planen legges det opp til at også byutviklingsprosjekter med andre formål enn bolig 
skal bidra til oppgradering av parker og byrom.  
 
I tilknytning til RPOR er det utarbeidet et byromsprogrammet som er en katalog der 
eksisterende byrom er registret med kvalitet og funksjon, og en beskrivelse av 
opparbeidelsestiltak som kan gjennomføres. RPOR med tilhørende byromsprogram skal 
behandles politisk. 
 
I arbeidet med RPOR har administrasjonen oppdaget at kommuneplanbestemmelsene 
§22 til møteplass, lokalpark og bydelspark er spesifikk knyttet til bolig. De offentlige 
byrommene er viktig infrastruktur også for kontor og næringsbygg med mer i 
Kvadraturen og bydelssentrene våre.  
For å ivareta muligheten til å knytte rekkefølgekrav om oppgradering av byrom, 
møteplasser og parker i Kvadraturen og bydelssentrene, til andre byutviklingsprosjekt 
enn boliger, anbefaler kommunedirektøren et tillegg til kommuneplanbestemmelsene § 6 
– sentrumsområder slik:  

I kvadraturen med randsoner og bydelssentrene kan det til bolig, tjenesteyting, 
forretninger og næring/kontor stilles krav til planlegging og opparbeidelse av 
byrom, og møteplasser/parker etter § 22 nr. 3. 

 
 
Byggegrense på regulerte tomter - tillegg til kommuneplanbestemmelsene § 14 
– Utbyggingsvolum og utnyttelsesgrad 
Kommunal og distriktsdepartementet har i brev til Statsforvalteren i Agder 3.11.2022 
konkludert med at  

Byggegrenser i plan gjelder for alle tiltak omfattet av pbl. § 1-6. Dersom 
kommunen ønsker unntak fra dette må unntak gis i form av bindende 
planbestemmelser. Det er ikke tilstrekkelig at kommunen utarbeider et notat om 
praktiseringen av byggegrenser i reguleringsplan, at unntak omhandles i 
planbeskrivelsen, eller at kommunen for øvrig har en fast og langvarig praksis for 
at byggegrenser ikke skal omfatte visse typer tiltak. 

 
For å imøtekomme dette, og unngå at statsforvalteren opphever vedtak, basert på ulik 
tolking av gjeldende reguleringsplaner, foreslår kommunedirektøren at det legges inn et 
tillegg til kommuneplanbestemmelsene § 14 slik: 
 

6. På regulerte tomter til bebyggelse og anlegg kan: 
d. Murer, levegger, samt terrenginngrep ligge utenfor planens angitte 

byggegrenser. 
e. Murer i tråd med reguleringsplanens høydebegrensning kan ligge i 

nabogrense. Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i formålsgrense når de 
er lavere enn 0,5 m, og i en avstand tilsvarende murens halve høyde når de er 
mellom 0,5 m og 1,5 m.  

De tre bestemmelsene omhandler:
1. Krav til planlegging og oppgradering av byrom - tillegg til

kommuneplanbestemmelsene§ 6 - sentrumsområder
2. Byggegrense på regulerte tomter - tillegg til kommuneplanbestemmelsene§ 14 -

Utbyggingsvolum og utnyttelsesgrad
3. Lokalisering av sykkelparkering til kunder og besøkende - tillegg til

kommuneplanbestemmelsene§ 21. -parkering

Krav til planlegging og oppgradering av byrom - tillegg til
kommuneplanbestemmelsene § 6 - sentrumsområder
By- og stedsutvikling arbeidet med en retningsgivende plan for offentlig rom for
Kvadraturen (RPOR). RPOR skal blant annet legge føringer for rekkefølgebestemmelser
og hvilke byutviklingsområder som skal bidra til oppgradering av hvilke byrom. I arbeidet
med planen legges det opp til at også byutviklingsprosjekter med andre formål enn bolig
skal bidra til oppgradering av parker og byrom.

I tilknytning til RPOR er det utarbeidet et byromsprogrammet som er en katalog der
eksisterende byrom er registret med kvalitet og funksjon, og en beskrivelse av
opparbeidelsestiltak som kan gjennomføres. RPOR med tilhørende byromsprogram skal
behandles politisk.

I arbeidet med RPOR har administrasjonen oppdaget at kommuneplanbestemmelsene
§22 til møteplass, lokalpark og bydelspark er spesifikk knyttet til bolig. De offentlige
byrommene er viktig infrastruktur også for kontor og næringsbygg med mer i
Kvadraturen og bydelssentrene våre.
For å ivareta muligheten til å knytte rekkefølgekrav om oppgradering av byrom,
møteplasser og parker i Kvadraturen og bydelssentrene, til andre byutviklingsprosjekt
enn boliger, anbefaler kommunedirektøren et tillegg til kommuneplanbestemmelsene § 6
- sentrumsområder slik:

I kvadraturen med randsoner og bydelssentrene kan det til bolig, tjenesteyting,
forretninger og næring/kontor stilles krav til planlegging og opparbeidelse av
byrom, og møteplasser/parker etter § 22 nr. 3.

Byggegrense på regulerte tomter - tillegg til kommuneplanbestemmelsene§ 14
- Utbyggingsvolum og utnyttelsesgrad
Kommunal og distriktsdepartementet har i brev til Statsforvalteren i Agder 3.11.2022
konkludert med at

Byggegrenser i plan gjelder for alle tiltak omfattet av pbl. § 1-6. Dersom
kommunen ønsker unntak fra dette m unntak gis i form av bindende
planbestemme/ser. Det er ikke tilstrekkelig at kommunen utarbeider et notat om
praktiseringen av byggegrenser i reguleringsplan, at unntak omhandles i
planbeskrivelsen, eller at kommunen for øvrig har en fast og langvarig praksis for
at byggegrenser ikke skal omfatte visse typer tiltak.

For å imøtekomme dette, og unngå at statsforvalteren opphever vedtak, basert på ulik
tolking av gjeldende reguleringsplaner, foreslår kommunedirektøren at det legges inn et
tillegg til kommuneplanbestemmelsene§ 14 slik:

6. Pä regulerte tomter til bebyggelse og anlegg kan:
d. Murer, levegger, samt terrenginngrep ligge utenfor planens angitte

byggegrenser.
e. Murer i t r d med reguleringsplanens høydebegrensning kan ligge i

nabogrense. Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i tormsisqrense n r de
er lavere enn 0,5 m, og i en avstand tilsvarende murens halve høyde n r de er
mellom 0,5 m og 1,5 m.
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f. Levegger i tråd med SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f) kan plasseres utenfor 
byggegrense. Dette gjelder ikke mot offentlig vei.  

Denne bestemmelsen samsvarer med slik kommunen har tolket og praktisert gjeldende 
reguleringsplaner, og innebærer ikke vesentlig ny politikk. 
 
 
 
Lokalisering av sykkelparkering til kunder og besøkende - tillegg til 
kommuneplanbestemmelsene § 21 -parkering 
I pågående arbeidet med å bedre forholdene for syklende ser administrasjonen at 
kommuneplanbestemmelsene for sykkel er mangelfulle. For å sikre at 
sykkelparkeringsplasser plasseres slik at de blir funksjonelle for brukerne og ikke 
lokalisere i parkeringskjellere eller i stor avstand fra inngangspartier anbefaler 
kommunedirektøren slik tillegg til kommuneplanbestemmelsene §21,9 parkeringskrav for 
sykkel: 

g. Sykkelparkering for kunder og besøkende skal plasseres som 
overflateparkering og i tilknytning til inngangspartier. 

 
 
 
 
         
 
 
  

f. Levegger i t r d med SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f) kan plasseres utenfor
byggegrense. Dette gjelder ikke mot offentlig vei.

Denne bestemmelsen samsvarer med slik kommunen har tolket og praktisert gjeldende
reguleringsplaner, og innebærer ikke vesentlig ny politikk.

Lokalisering av sykkelparkering til kunder og besøkende - tillegg til
kommuneplanbestemmelsene § 21 -parkering
I pågående arbeidet med å bedre forholdene for syklende ser administrasjonen at
kommuneplanbestemmelsene for sykkel er mangelfulle. For å sikre at
sykkelparkeringsplasser plasseres slik at de blir funksjonelle for brukerne og ikke
lokalisere i parkeringskjellere eller i stor avstand fra inngangspartier anbefaler
kommunedirektøren slik tillegg til kommuneplanbestemmelsene §21,9 parkeringskrav for
sykkel:

g. Sykkelparkering for kunder og besøkende skal plasseres som
overflateparkering og i tilknytning til inngangspartier.
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