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1582 - Del av Monsøya, GNR/BNR 421/116 - offentlig ettersyn  
 

Formannskapet vedtok i møte 03.11.2021 å legge forslag til detaljregulering for del 
av Monsøya, GNR/BNR 421/116,  ut til offentlig ettersyn - også kalt høring - i tråd 
med plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av en tilbaketrukket hytte, i 
tillegg til å bedre tilgjengeligheten for allmenheten ved oppføring av ei brygge, en 
oppholdsplass, samt sti. 
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Selve planforslaget (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse) og sakens mest 
sentrale dokumenter finner du på vår hjemmeside 
www.kristiansand.kommune.no/offentlig-ettersyn. 
 
Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter 
for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som 
berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen blir til slutt. Derfor er det 
viktig at du setter deg inn i planforslaget på kommunens hjemmeside, og kommer 
med dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er fra 11.11.2021 til 
24.12.2021. Høringsuttalelsen din blir vurdert og kommentert i sakspapirene til by- 
og stedsutviklingsutvalget og bystyret og besvares ikke skriftlig. Etter at bystyret 
eventuelt har vedtatt detaljreguleringen, sendes melding om vedtaket til deg og de 
andre berørte partene. I samme brev får du også informasjon om hvilke muligheter 
du har til å klage på vedtaket. 
 
Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi deg informere 
disse. 
 
Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt noen av høringsdokumentene på 
papir kan du kontakte saksbehandler, Anne Marit Tønnesland på telefon  
97 99 03 42 eller e-post anne.marit.tonnesland@kristiansand.kommune.no. 
 
Du må sende synspunktene dine til planforslaget til plan og bygg innen 24.12.2021.  
 
Vennligst påfør brevet kommunens referansenummer. 
 
Offentlige etater får høringsdokumentene tilsendt som vedlegg til dette brevet.  
Private mottakere finner dokumentene på kommunens hjemmeside. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Marit Tønnesland 
Ingeniør 
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