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SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 2022000044 
Saksbehandler Anne-Lise H Aabø 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 09.11.2022 115/22 

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA FORMANNSKAPETS 
MØTER 12.10.22 OG 19.10.22 
 

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 09.11.2022 SAK 115/22 
 

Formannskapets vedtak: 
 
1. Formannskapet godkjenner protokoll fra formannskapets møte 12.10.22 

med følgende endringer: 
1a.  Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.10.22, sak 

110/22 Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-2034 – 
førstegangsbehandling åpnes for avstemming på konkrete punkt. 

(Enst.) 
 
1b. Tillegg til bestemmelsene §8.6 om brannstasjon Mjåvann: 

I næringsområdet på Mjåvann skal det settes av areal til ny trafo for 
kystlinja og offentlige formål; brannstasjon, beredskap- og 
redningstjeneste.  

(Enst.) 
 
1c. Tånevik-Olstø høres alternativt som bebyggelse og anlegg 
(10/5) 
 
1d. Nodelandsheia øst høres alternativt som bebyggelse og anlegg 
(10/5) 
 
1e. Innspill 124 - Skudeviga høres alternativt som bebyggelse og anlegg 

(fritidsbebyggelse) 
(10/5) 
 
1f. Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring 

av planforslaget. 
(Enst.) 
 
1g. Innspill 23 - Brennåsen terrasse høres alternativt som bebyggelse og 

anlegg 
(10/5) 
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GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA FORMANNSKAPETS
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Formannskapets vedtak:

1. Formannskapet godkjenner protokoll fra formannskapets møte 12.10.22
med følgende endringer:
l a . Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.10.22, sak

110/22 Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-2034 -
førstegangsbehandling åpnes for avstemming på konkrete punkt.

(Enst.)

l b . Tillegg til bestemmelsene §8.6 om brannstasjon Mjåvann:
I næringsområdet på Mjåvann skal det settes av areal til ny trafo for
kystlinja og offentlige formål; brannstasjon, beredskap- og
redningstjeneste.

(Enst.)

le. Tånevik-Olstø høres alternativt som bebyggelse og anlegg
(10/5)

l d . Nodelandsheia øst høres alternativt som bebyggelse og anlegg
(10/5)

l e . Innspill 124 - Skudeviga høres alternativt som bebyggelse og anlegg
(fritidsbebyggelse)

(10/5)

l f . Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring
av planforslaget.

(Enst.)

l g . Innspill 23 - Brennåsen terrasse høres alternativt som bebyggelse og
anlegg

(10/5)

1



 
 

 2 

1h. Vedtakspunkt 14.9 Tronstad/Birkeland utgår fordi området ligger i 
område som er klausulert som vannverk og har byggeforbud.  

(Enst.) 
 
2. Formannskapet godkjenner protokoll fra formannskapets møte 19.10.22. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Ordfører Jan Oddvar Skisland fremmet følgende forslag: 
«1. Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.10.22, sak 110/22 

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-2034 – 
førstegangsbehandling åpnes for avstemming på konkrete punkt. 

2. Tillegg til bestemmelsene §8.6 om brannstasjon Mjåvann: 
I næringsområdet på Mjåvann skal det settes av areal til ny trafo for 
kystlinja og offentlige formål; brannstasjon, beredskap- og redningstjeneste. 

3. Tånevik-Olstø høres alternativt som bebyggelse og anlegg 
4. Nodelandsheia øst høres alternativt som bebyggelse og anlegg 
5. Innspill 124 - Skudeviga høres alternativt som bebyggelse og anlegg 

(fritidsbebyggelse) 
6. Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av 

planforslaget. 
7. Innspill 23 - Brennåsen terrasse høres alternativt som bebyggelse og anlegg 
8. Vedtakspunkt 14.9 Tronstad/Birkeland utgår fordi området ligger i område 

som er klausulert som vannverk og har byggeforbud.» 
 
Voteringer: 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt, 
vedtakets pkt. 1a. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, 
vedtakets pkt. 1b. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 10 mot 5 
stemmer (AP/MDG/SV), vedtakets pkt. 1c. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 4 ble vedtatt med 10 mot 5 
stemmer (AP/MDG/SV) vedtakets pkt. 1d. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 10 mot 5 
stemmer (AP/MDG/SV) vedtakets pkt. 1e. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 6 ble enstemmig vedtatt 
vedtakets pkt. 1f. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 7 ble vedtatt med 10 mot 5 
stemmer (AP/MDG/SV) vedtakets pkt. 1g. 
 
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 8 ble enstemmig vedtatt 
vedtakets pkt. 1h. 
 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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l h . Vedtakspunkt 14.9 Tronstad/Birkeland utgår fordi området ligger i
område som er klausulert som vannverk og har byggeforbud.

(Enst.)

2. Formannskapet godkjenner protokoll fra formannskapets møte 19.10.22.
(Enst.)

Forslag:
Ordfører Jan Oddvar Skisland fremmet følgende forslag:
«1. Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.10.22, sak 110/22

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-2034 -
førstegangsbehandling åpnes for avstemming på konkrete punkt.

2. Tillegg til bestemmelsene §8.6 om brannstasjon Mjåvann:
I næringsområdet på Mjåvann skal det settes av areal til ny trafo for
kystlinja og offentlige formål; brannstasjon, beredskap- og redningstjeneste.

3. Tånevik-Olstø høres alternativt som bebyggelse og anlegg
4. Nodelandsheia øst høres alternativt som bebyggelse og anlegg
5. Innspill 124 - Skudeviga høres alternativt som bebyggelse og anlegg

(fritidsbebyggelse)
6. Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av

planforslaget.
7. Innspill 23 - Brennåsen terrasse høres alternativt som bebyggelse og anlegg
8. Vedtakspunkt 14.9 Tronstad/Birkeland utgår fordi området ligger i område

som er klausulert som vannverk og har byggeforbud.»

Voteringer:
Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt,
vedtakets pkt. l a .

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt,
vedtakets pkt. l b .

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 10 mot 5
stemmer (AP/MDG/SV), vedtakets pkt. le.

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 4 ble vedtatt med 10 mot 5
stemmer (AP/MDG/SV) vedtakets pkt. l d .

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 10 mot 5
stemmer (AP/MDG/SV) vedtakets pkt. l e .

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 6 ble enstemmig vedtatt
vedtakets pkt. l f .

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 7 ble vedtatt med 10 mot 5
stemmer (AP/MDG/SV) vedtakets pkt. l g .

Ordføreren Jan Oddvar Skisland sitt forslag nr. 8 ble enstemmig vedtatt
vedtakets pkt. l h .

Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
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