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Byggesaksbehandler:  

MØTEDELTAKERE 

Forslagsstiller Geir Helmersen, Kjøita 6 AS 

Monica Strømme Mushom, Kjøita 6 AS 

Konsulent Katrine Hesthag, Trollvegg Arkitektstudio AS 

Fra kommunen Plan og bygg: 

Venke Moe, plan- og bygningssjef 

Eirik Heddeland Martens, plansjef 

Åsmund Åmdal, saksbehandler 

REFERAT SENDES 

 Møtedeltakere 

Samarbeidsgruppas medlemmer og sektorkontakter 

By- og stedsutviklings ledergruppe 

Planleder 

Agder fylkeskommune 

Avfall Sør 

 

 

https://kristiansand.public360online.com/GI11link.html?funksjon=VisSak&saksaar=2021&sakssekvensnummer=33702
mailto:postmottak@agderfk.no
mailto:post@avfallsor.no
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FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 

Planidéen Kjøita 6 AS ønsker å oppføre et kontorbygg på 16 etasjer med 
et areal på 14 700 m2 med næring, like ved Oddernesbrua, på 
Lundssida. Bygget er tenkt utformet med miljøfokus og med 
materialer i tre. Dagens kontorbygg, «Telenor-bygget», er på            
ca. 8 200 m2. Dette skal beholdes og kobles sammen med det 
nye kontorbygget. Første etasje i nybygget skal være 
publikumsrettet med fasiliteter som kan komme nærmiljøet og 
byen til gode f.eks. treningssenter, restaurant/kantine, kaffebar. 

   

I forkant av planinitiativet har det vært avholdt en lokal 
arkitektkonkurranse, og forslaget som nå foreligger i 
planinitiativet er vinnerforslaget av Trollvegg Arkitektstudio AS 
(Dette er noe bearbeidet, og 3 etasjer høyere enn i 
arkitektkonkurransen).  

Forslagsstiller vil flytte parkeringsplassene som i dag ligger ned 
mot kanalen og legge disse under nybygget samt oppgradere 
tilstøtende utearealer. I planprosessen vil det bli sett nærmere 
på tiltak som kan bidra til å aktivisere området og skape et 
møtested, en plass for lek og opphold. 
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Fra planinitiativet: «Målet er å lage en ny og sterkere identitet i 
området og etablere et nytt møtested i byen. Vi har en visjon 
om at prosjektet skal være identitetsskapende og være ledende 
innenfor bærekraft».   
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TILBAKEMELDING OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

Hovedgrep Utgangspunktet for forslaget er vinnerutkastet i 
arkitektkonkurransen beskrevet over. 

Temaer - Høyde og utforming, materialbruk, sokkel kontra 
høyhuset, mm. Hva ønsker en å sikre og hvordan sikres 
det i bestemmelsene.  

- Utredning av forhold nevnt i 2.7 i Høyhusutredningen 
(gjengitt i pkt 5.4 i planinitiativet). 

- Påvirkning på omgivelsene (sol/skygge, vind, lys) 
- Funksjoner i første etasje og kontakt/samspill med 

utearealene 
- Sykkelveiekspress (arbeidet med denne og 

ansvarsavklaring forventes gjenopptatt over jul) 
- Opprusting øvrige gang/sykkelveier, oversiktlighet – 

kryssing av vei, nye forbindelser 
- Opparbeiding/opprusting av ubebygde utearealer 

(badeplass, ballplass, stier, kanalen, parkareal) 
 

Planområdet 

Forslag til planområde (plan og bygg)
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Kommunaltekniske 
anlegg 

Det ligger store vannledninger gjennom området som må 
hensyntas (krever byggegrenser på 5 m).  

Det skal etableres nedgravd avfallsløsning. 

 

Overvanns-
håndtering/ 
blågrønne 
løsninger 

Overvann skal håndteres lokalt, jf. kommunens 
overvannsveileder. Det ligger godt til rette for å føre overvann 
ut i kanal/elv.  

 

Mulige/sannsynlige 
rekkefølgekrav 

Det avklares om det evt kan stilles rekkefølgekrav som følge av 
økt bruk. 

 

Byggesak Avklar om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- 
og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15. 

 

Kunnskaps-
grunnlag 

- Barns bruk av arealer – Registrert badeplasser 
- Forurensa masser (Kommunens temakart) 
- Grønnstrukturutredningen – Registrert strandpromenade 
- Flom-/rasfare (NVE kartveileder, NVE atlas, kvikkleirerapport 

for Kristiansand og kommuneplanen) 
- Kjente støykilder – E18 (kommuneplanen viser området som 

støyutsatt)  
 

Kart Nyeste grunnkart for området må brukes.  

 

Eiendomsforhold Ikke kjennskap til uavklarte eiendomsforhold som krever 
særskilt avklaring. 

Forslagsstiller må dokumentere skriftlig at de har tilgang til 
nødvendig grunn for å gjennomføre planen med tilhørende 
rekkefølgekrav. Dokumentasjon må følge innsendt planforslag. 

 

Veinavn Eksisterende veinavn dekker planområdet. 

 

Illustrasjoner Viktige illustrasjoner: 

- Sol/skyggesituasjonen (også fram til og med 21.00) 
- Fjernvirkning illustrert ved perspektiver fra utvalgte 

ståsteder, samt oppriss og snitt (se sist i referatet) 
  

3D-modell Det er ønskelig at det leveres 3D-modell som viser planforslaget 
i følgende to formater: 

- Komplett 3D-modell (BIM) (kan benyttes til VR-briller og til 
digital bymodell). 

https://krikom.sharepoint.com/sites/ARB00365/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx
https://kristiansand.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c62e14f536448e08c011fbde6267096
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/89716d3743834616bb17a99662ed004d/gronnstrukturkart-vektorisert.pdf
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/kristiansand-kommune/kvikkleirerapporter-for-kristiansand-kommune/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/kristiansand-kommune/kvikkleirerapporter-for-kristiansand-kommune/
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- Enkel 3D-modell i IFC-format (andre formater må avklares 
spesielt) til webapp i ArcGis (benyttes som arbeidsverktøy). 

Visningsområdet skal omfatte…. (Avgrensing av visningsområde 
må avklares i oppstartsmøtet). 

 

Særskilte 
utredninger 

 

 
- Støy (veitrafikk) 
- Mobilitetsplan 
- Klimanalyse (vindforhold) 
- Forurensing (vist på kommunens temakart) 
- Grunnforhold/områdestabilitet etter NVEs veileder1/2019, 

inkl. 3.partskontroll 
 

 

Konsekvens-
utredning og 
planprogram  

 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning, jfr veileder 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, 
juni 2021, pkt 7.1.2:  

«Utredningsplikten utløses når en plan åpner for 15 000 m2 mer 
enn det som gjeldende plan åpner for. Dette er uavhengig av 
om utbygging i henhold til gjeldende regulering er realisert eller 
ikke».  

Gjeldende plan hjemler 21 960 m2, forslaget er på ca 22 900 
m2 – altså ca 1000 m2 mer enn hva dagens plan hjemler. 

 

Samarbeid og 
medvirkning 

 

Det vises til kommunens medvirkningsveileder – 
medvirkningsopplegget skal godkjennes av kommunen. 

Kristiansand kommune ønsker et tett samarbeid med 
forslagsstiller, både på skissenivå før hovedgrep fastsettes, og 
underveis ved utarbeidelse av planmaterialet. Forslagstiller har 
bedt om regelmessige møter med kommunen for å holde 
framdrift og god kommunikasjon underveis. Saksbehandler 
avklarer dette videre med forslagsstiller. 

 

Fagkyndighet 

 

Kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven § 12-3 fjerde 
ledd er oppfylt. 

 

Fremdrift 

 

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. 
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Konklusjon Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. 

 

Åsmund Åmdal, 12.11.2021 

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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V E D L E G G 
 

OVERORDNA PLAN OG STYRINGSVERKTØY 

  

Kommuneplanens 
samfunnsdel og 
overordnet 
arealstrategi 2020 
– 2030  

Tre satsingsområder: 

- Attraktiv og miljøvennlig 
- Inkluderende og mangfoldig 
- Skapende og kompetent 
 

 

Kommuneplanens 
arealdel 2011 – 
2022  

 

Formål: NK3 (næringsvirksomhet), grønnstruktur, idrettsanlegg, 
støysone (gul og rød)  

Bestemmelser: 

Retningslinjer: 

Temakart: 

 

Reguleringsplan for 
PLAN NR.788, 
ELVEBREDDEN ØST, 
OMRÅDE K1, 
TELENOR, 
06.12.2000  

 

Formål – plankart vist på side 4: Kontor, allmennyttig formål 
(roklubb), trafikkområder (kjørevei, gang/sykkelvei, elv), 
friområder (park/turvei/balløkke, kanal/badeplass).  

Gjeldende plan hjemler 21 960 m2 BRA. 

Ny reguleringsplan vil gjelde foran hele denne reguleringsplanen. 

 

Kommunale 
føringer 

 

 

Samferdelsanlegg skal planlegges i henhold til kommunens 
veinormal. 

Offentlig grønnstruktur skal planlegges i henhold til kommunens 
normaler for utomhusanlegg. 

VA-anlegg skal planlegges i henhold til kommunens VA-norm, 
herunder kommunens overvannsveileder. 

Renovasjonsløsning skal planlegges i henhold til kommunens 
avfallstekniske norm. 

Det vil bli stilt krav om godkjente tekniske planer (vei, vann, 
avløp) samt utomhusplan (grønnstruktur). 

  

Nasjonale føringer 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
(2019) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
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Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) 

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 
(T-1520, 2012) 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442, 
2021) 

 

Aktuelle lover 

 

Plan- og bygningsloven  

Folkehelseloven (§4) 

 

GENERELL INFORMASJON  

 

Oppstartsmelding 

 

Kommunens mal for avisannonse, adresseliste og brev til 
grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser 
skal benyttes.  

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal legges ved 
oppstartsvarselet. 

Adresseliste må bestilles fra plan og bygg v/ saksbehandler. 

Oppstartsvarsel sendes til 
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no 

Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. 

Dersom det er krav om konsekvensutredning, skal normalt 
forslag til planprogram legges ut til høring samtidig med 
oppstartsvarselet.  

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.  

 

Planmateriale 

 

Komplett planmateriale skal være i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-1 og kart- og planforskriften §§ 9 og 10 
samt plan og byggs krav til detaljreguleringsplaner, se internett: 
www.kristiansand.kommune.no – Bolig, kart og eiendom – Plan 
og bygg – Reguleringsplan – Skal du utarbeide en 
detaljregulering eller kortadressen 
kristiansand.kommune.no/detaljregulering 

 

Plangebyr 

 

Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i 
samsvar med enhver tids gjeldende gebyrregulativ når planen 
legges ut til offentlig ettersyn. Det er også gebyr på saker som 

mailto:post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/skal-du-utarbeide-en-detaljregulering/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/skal-du-utarbeide-en-detaljregulering/
http://kristiansand.kommune.no/detaljregulering
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fremmes til by- og stedsutviklingsutvalget for avklaring etter pbl 
§ 12-8, 1. eller 2. ledd. 

 

Gebyr sendes: 

Kjøita 6 AS, Østre Strandgate 46, 4610 Kristiansand 

Org nr. 981 128 834 

(EHF-fakturering) 
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FORSLAG TIL STANDPUNKT PERSPEKTIVER mm 

 

1 Perspektiv – fra Torridalsveien/Gimleveien 

2 Perspektiv – fra «Lovvaparken»  

3 Perspektiv – fra Torridalsveien mit Stiftegården/Tyskerbrakka 

4 Perspektiv – fra Lundsbroa på bysida 

5 Perspektiv – fra Tordenskjolds gate 

6 Perspektiv – fra Oddernes Kolonial 

7 Perspektiv – fra Oddemarka 

8 Perspektiv – fra Roklubben 

9 Perspektiv – fra gang/sykkelvei Oddernesveien 

10 Perspektiv – fra ballbane 

11 Oppriss – mot elva 

12 Snitt 
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1 Perspektiv – fra Torridalsveien/Gimleveien 

 

2 Perspektiv – fra «Lovvaparken»  

 

3 Perspektiv – fra Torridalsveien mit Stiftegården/Tyskerbrakka 
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4 Perspektiv – fra Lundsbroa på bysida 

 

5 Perspektiv – fra Tordenskjolds gate 
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6 Perspektiv – fra Oddernes Kolonial 

 

 

7 Perspektiv – fra Oddemarka 

 

8 Perspektiv – fra Roklubben 
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9 Perspektiv – fra gang/sykkelvei Oddernesveien 

 

10 Perspektiv – fra ballbane 
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