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Referat oppstartsmøte 
 
 
 

 

Strandpromenaden 31/ Kvartal 57 – østre del – 
reguleringsendring 
 
Plannummer 1418 
Saksnummer 201808535 
Møtedato 31.08.18 
Saksbehandler Elin Aabel Bergland 
Sidemannskontrollør Fredrik Sund 
Byggesaksbehandler Sonja Sjølie 
 
 
MØTEDELTAKERE 
 
Forslagsstiller Anette Reme, BRG Eiendom AS 

Kay Nordhaug, Nikkelverkets arbeiderforening 
Konsulent Jan Jakobsen, JoB Arkitekter AS 
Fra kommunen Plan-, bygg- og oppmålingsetaten: Eirik Heddeland Martens og 

Elin Aabel Bergland 
 
 
REFERAT SENDES 
 
 Møtedeltakere 

Samarbeidsgruppas medlemmer 
Sektorkontakter 
Plan- og bygningssjef 
Planleder 
Barn og unges representant 
Rådet for funksjonshemmede v/ Oliver Nørve 
Vest-Agder fylkeskommune, postmottak. 

 
 
FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 
 
Planideen Strandpromenaden 31 er i dag regulert til forsamlingslokale. I 

forbindelse med salg av eiendommen ønskes den omregulert til 
annet formål. Planinitiativ viser til bolig eller kontor som aktuelle 
formål. 
 
Ved presentasjon av planinitiativet i samarbeidsgruppa 22.08.18, 
ble i tillegg følgende opplysninger gitt i møtet: 
- Det vurderes kun en ren bruksendring; mer bebyggelse enn i 

gjeldende plan vurderes ikke. 
- Boligformål er ikke en forutsetning. Om det blir lettere å 

regulere kontorformål, er dette aktuelt.  
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TILBAKEMELDING OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Hovedgrep 
 

Kommunen anser boligformål på eiendommen som problematisk, 
både pga. beliggenheten tett inntil Strandpromenaden 
(privatisering) og behov for kjøreatkomst. 
 
Kommunen anbefaler å legge til rette for et formål som kan utgjøre 
et tilbud til naboskapet i Tresse og Strandpromenaden, som 
eksempelvis bevertning. Hvilke formål som kan tillates må 
vurderes ut fra hvor mye trafikk formålet medfører over 
Strandpromenaden. 
  
Kommunen anbefaler ikke kjøreatkomst til tomta over 
Strandpromenaden. Det må vurderes kjøreatkomst via 
naboeiendommer (Østre Strandgate 56B), eventuelt må det 
etableres formål som ikke krever parkeringsplasser på egen tomt, 
for eksempel kontor eller bevertning, og som i liten grad genererer 
nyttetrafikk over Strandpromenaden. 
 

Planområdet 
 

Forslagsstiller har foreslått at planendringen kun tar med 
eiendommen Strandpromenaden 31. Plan-, bygg- og 
oppmålingsetatens tilbakemelding er at også Østre Strandgate 56B 
tas med i oppstartsvarselet, slik at kjøreatkomst over denne 
eiendommen / felles avkjørsel og p-løsning kan vurderes. 
Planområdet kan eventuelt innskrenkes senere i prosessen. 
 

Bebyggelsen Gjeldende bestemmelser for bygget (detaljregulering for Kvartal 57 
– østre del, plan id 1418) forutsettes videreført med hensyn til 
bevaring. 
 
Ved ombygging/ omdisponering av bygget må det vises hvordan 
krav om tilgjengelighet/ universell utforming håndteres 
bygningsmessig. 
 

Grønnstruktur og 
lekeplasser 

Det er ønskelig at denne tomten ses i sammenheng med 
omgivelsene, og det bør vurderes å benytte bygningen til 
bevertning, som et tilbud for Tresse og Strandpromenaden, som er 
mye brukte rekreasjonsområder. Kommunalt areal mot 
Strandpromenaden/ Tresse må ikke privatiseres 
 

Kjøreatkomst – 
mobilitet 

For å vurdere hvilket formål som anbefales, er det som nevnt over 
ønskelig med minst mulig konflikt mellom biltrafikk og gående.  
Følgende alternative atkomstløsninger ble skissert i 
oppstartsmøtet, og må vurderes i prosessen med planendringen: 
- Via Østre Strandgate 56B 
- Ansatt/besøksparkering på eksisterende parkeringsplasser i 

nærområdet, og reduksjon av dagens trafikk over 
Strandpromenaden 

 
I møtet foreslo forslagsstiller å vurdere kjøreatkomst i eksisterende 
gangvei mellom lekeplassen i Tresse og bebyggelsen i 
Strandpromenaden 31/ Østre Strandgate 56 B . Dette er i etterkant 
av oppstartsmøtet tatt opp internt i kommunen, og kommunen vil 
ikke åpne opp enda en trasé for bilkjøring, i kanten av lekeplassen.  
 
I vurderingen må det tas med hvilken trafikk som er i dag, både for 
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selskapslokalet og annen parkering, når i uka, og når på døgnet 
det kan forventes biltrafikk, mengde biltrafikk mv. Ulike formål vil 
sannsynligvis gi ulik belastning på ulike tidspunkt. Denne 
vurderinga må foreligge før kommunen kan ta endelig stilling til 
formål og atkomstløsning. 
 
Grunnbokutskrift viser at det foreligger servitutter på eiendommen 
knyttet til bestemmelse om vei. Aktuelt dokument må bestilles fra 
kartverket, og omtales i vurderingen 
 

Kommunaltekniske 
anlegg 
 

Det forutsettes at tekniske planer utarbeidet i forbindelse med 
utbygging av Østre Strandgate 56 legges til grunn. 
 
Renovasjonsløsning skal beskrives i henhold til kommunens 
avfallstekniske norm. Nødvendig plass for fellessystemer skal 
vises på illustrasjonsplan, ev. plankart.  
 

Overvanns-
håndtering/ 
blågrønne løsninger 

Hvis det skal etableres ny bebyggelse må overvann utredes. Ved 
kun bruksendring av dagens bygg er overvannssituasjonen 
uendret. 
 

Mulige/sannsynlige 
rekkefølgekrav 

Ved omregulering til boligformål må det påregnes rekkefølgekrav til 
sandlek/ kvartalslek. 
Eventuell stengning av atkomst/ etablering av ny atkomst. 
 

Kunnskapsgrunnlag Planbeskrivelsen til detaljregulering for Kvartal 57 – østre del, plan 
id 1418 oppsummerer ulike relevante tema. Planendringen må ta 
utgangspunkt i denne kunnskapen. 
 

Kart Nyeste grunnkart for området må brukes.  
 

Veinavn Eksisterende veinavn dekker planområdet. 
 

Illustrasjoner En ren bruksendring medfører ikke særskilte behov for 
illustrasjoner, ut over illustrasjonsplan som viser utforming av 
tomtas uteareler. Ev. bygningsmessige tiltak som følger av 
reguleringsendringen må også illustreres. 
 

Særskilte 
utredninger 

Ved formålsendring av eiendommen må mobilitet/ atkomstforhold/ 
mulige trafikkmengder for ulike formål vurderes. 
 

Konsekvens-
utredning og 
planprogram  

Reguleringsendringen kommer ikke inn under vedlegg I – tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes,  jf. forskrift om 
konsekvensutredninger § 6. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 
vurderer at planen heller ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn, og at reguleringsendringen heller ikke vil være 
utredningspliktig, jf. forskriften § 8. Planen utløser ikke krav om 
konsekvensutredning.  

 
Samarbeid og 
medvirkning 

Det forutsettes kontakt med eier av Østre Strandgate 56B for å 
vurdere mulig felles kjøreatkomst fra Østre Strandgate. 
 
Kommunens driftsenheter, parkvesenet og ingeniørvesenet, vil 
følge saken i videre prosess.  
 
Kristiansand kommune ønsker et tett samarbeid med forslagsstiller 
underveis ved utarbeidelse av planmaterialet. 
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Fagkyndighet Kommunens vurderer at kravet til fagkyndighet i plan- og 
bygningsloven § 12-3 fjerde ledd er oppfylt . 
 

Fremdrift Forventet tidspunkt for drøfting av hovedgrep: Oktober/ november 
2018 
Forventet tidspunkt for innsending av komplett plan: November 
2018 
Forventet tidspunkt for tilbakemelding på mottatt planforslag: 
Desember 2018 
Forventet tidspunkt for offentlig ettersyn: Januar 2019 
Forventet tidspunkt for sluttbehandling: April 2019  
 
Plan- og bygningsloven har behandlingsfrist på 12 uker for private 
planforslag. Denne kan fravikes ved avtale. Både forslagsstiller og 
kommunen er tjent med mest mulig forutsigbarhet i saken og 
ønsker et konstruktivt samarbeid og mener det er hensiktsmessig 
at planforslaget bearbeides før det legges fram politisk. Partene er 
innstilt på at det er aktuelt å avtale en annen framdriftsplan enn 
lovens hovedregel på 12 uker, for at kommunen kan gi en skriftlig 
tilbakemelding på mottatt planforslag, og forslagsstiller kan 
revidere planforslaget før politisk behandling. 
 

Konklusjon Det utarbeides ikke egen plan for Strandpromenaden 31. 
Hensikten med planinitiativet løses gjennom reguleringsendring av 
detaljregulering for Kvartal 57 – østre del, plan id 1418. 
 
Kommunen kan anbefale oppstart av reguleringsendring, under 
forutsetning av at det vi har kommentert i punktene over følges opp 
i prosessen. 
 
I første omgang varsles reguleringsendringen igangsatt. Hvorvidt 
reguleringsendringen kan vedtas som en mindre endring (pbl § 12-
14, 2. ledd) eller som en ordinær endring (der planen følger 
ordinær saksbehandling for reguleringsplaner, pbl 12-14, 1. ledd) 
vurderes underveis i prosessen, avhengig av hvilke formål 
forslagsstiller anbefaler, og hvilke konsekvenser dette gir. 
 
Kommunen samtykker til å gjennomføre varsling og kunngjøring av 
planoppstart, jf. pbl § 12-8, 3. ledd. 

 
 
Elin Aabel Bergland, 11.09.18 
Referent 
 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold 
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. Verken 
oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
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VEDLEGG 
 
OVERORDNA PLAN OG STYRINGSVERKTØY 
 
Kommuneplanens 
arealdel 2011 - 2022 

Formål: sentrumsformål 

Kommunedelplan for 
Kvadraturen 

Formål: Offentlig eller privat tjenesteyting 
Temakart gatebruk og gang-/ sykkelveinett: Strandpromenaden er 
vist som gang-/ sykkelvei/ promenade. 
Temakart bevaring: Tresse er vist som historisk park/ plass, og 
Strandpromenaden 31 er vist som bevart. 
Temakart grønnstruktur: Tresse er vist som park, balløkke, plasser, 
skolegård, lek og aktiviteter med innhold balløkke, kvartalslek, 
nærmiljøpark og arrangementsplass.   
 

Reguleringsplan for 
Kvartal 57 – østre 
del, plan ID 1418 

Formål: Bebyggelse og anlegg – forsamlingslokale (sosi 1165) 
Bestemmelser: Det foreligger reguleringsbestemmelser som er 
felles for hele planområdet. Disse endres ikke, og vil fortsatt gjelde.  
Bestemmelser som er knyttet til formål forsamlingslokale (punkt 1.4) 
endres som følge av formålsendringen. 
 

Nasjonale føringer 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
(2015) 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014). 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995). 
Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-
1520, 2012) 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442, 

2016). 
 

Aktuelle lover Plan- og bygningsloven  
Naturmangfoldloven (§8-§12) 
Folkehelseloven (§4) 

  
 
GENERELL INFORMASJON  
 
Oppstartsmelding Kommunens mal for avisannonse, adresseliste og brev til 

grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser 
skal benyttes.  
 
Adresseliste må bestilles fra plan-, bygg- og oppmålingsetaten. 
 
Kommunens informasjonsbrosjyre om reguleringsplaner og 
medvirkning skal legges ved oppstartsmeldingen. Denne fås 
sammen med adresseliste. Den kan også skrives ut fra internett. 
 
Oppstartsvarsel sendes til post.teknisk@kristiansand.kommune.no 
 
Hører ikke tiltakshaver fra fylkeskommunen innen fristen angitt i 
melding om oppstart, vil det ikke komme ytterligere innspill fra 
fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan likevel komme med faglige 
råd og innsigelser ved offentlig ettersyn.  
 

https://kristiansand.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/dokumenter/brosjyre-medvirking-til-planarbeide.pdf
mailto:post.teknisk@kristiansand.kommune.no
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Planmateriale Komplett planmateriale skal være i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-1 og kart- og planforskriften §§ 9 og 10 samt 
plan-, bygg- og oppmålingsetatens krav til detaljreguleringsplaner, 
se internett: www.kristiansand.kommune.no – teknisk og eiendom – 
Reguleringsplaner – Skal du utarbeide en detaljregulering? eller 
kortadressen kristiansand.kommune.no/detaljregulering 
 

Plangebyr Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar 
med en hver tids gjeldende gebyrregulativ når planen legges ut til 
offentlig ettersyn. Det er også gebyr på saker som fremmes til by- 
og miljøutvalget for avklaring etter pbl § 12-8, 1. eller 2. ledd. 
 
Gebyr sendes: 
BRG Eiendom AS, Postboks 529, 4665 Kristiansand 

 
 

https://kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/skal-du-utarbeide-en-detaljregulering/
http://kristiansand.kommune.no/detaljregulering

