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Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - varsel om 
oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan 
 

Kristiansand kommune starter arbeid med endring av reguleringsplanen for omr. 
mellom Topdalsfjorden og Sømsveien, plan ID 330, jf. plan- og bygningsloven §§ 
12-3 og § 12-8. 
 
Avgrensing av planområdet 
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene 
gnr. 59, bnr. 7, 8, 13, 18, 207, 235, 236 samt gnr. 211, bnr. 1 i Kristiansand 
kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 
 
Mål med planarbeidet 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av Randesund 
sykehjem. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for offentlige bygninger 
innenfor området, men mangler bestemmelser om høyder, utnyttelsesgrad, 
byggegrenser mot sjø m.m. For å kunne gjennomføre planlagt utbygging må 
reguleringsplanen oppdateres.  
 
Bebyggelsen består i dag av en bygningsmasse på ca. 1500 m², som inneholder 18 
omsorgsleiligheter. Det planlegges utbygging i to trinn, herunder byggetrinn 1 på 
7000m² og 44 sykehjemsplasser, samt byggetrinn 2 på 6900 m², med 42 
sykehjemsplasser. Størrelsen på prosjektet skal optimaliseres/fastsettes i løpet av 
planprosessen.  
 
Kommunen er grunneier og utbygger. Planarbeidet utføres derfor i regi av plan og 
bygg. 
 
Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: 

• Forholdet til 100-metersbeltet langs sjøen. Det vil bli utarbeidet skisser, 
som viser ny bebyggelse sett i fra både landsiden og sjøsiden.  

• Behov for å sikre allmennhetens tilgang gjennom området, med en mulig 
kyststi. 

• Mobilitet, herunder parkering, tilgang til gang- og sykkelnettverk mm. 
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Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - varsel om
oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan

Kristiansand kommune starter arbeid med endring av reguleringsplanen for omr.
mellom Topdalsfjorden og Sømsveien, plan ID 330, jf. plan- og bygningsloven §§
12-300 $12-8 .

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene
gnr. 59, bnr. 7, 8, 13, 18, 207, 235, 236 samt gnr. 211, bnr. 1 i Kristiansand
kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet
Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av Randesund
sykehjem. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for offentlige bygninger
innenfor området, men mangler bestemmelser om høyder, utnyttelsesgrad,
byggegrenser mot sjø m.m. For å kunne gjennomføre planlagt utbygging må
reguleringsplanen oppdateres.

Bebyggelsen består i dag av en bygningsmasse på ca. 1500 m?, som inneholder 18
omsorgsleiligheter. Det planlegges utbygging i to trinn, herunder byggetrinn 1 på
7000m2 og 44 sykehjemsplasser, samt byggetrinn 2 på 6900 m2, med 42
sykehjemsplasser. Størrelsen på prosjektet skal optimaliseres/fastsettes i løpet av
planprosessen.

Kommunen er grunneier og utbygger. Planarbeidet utføres derfor i regi av plan og
bygg.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:
• Forholdet til 100-metersbeltet langs sjøen. Det vil bli utarbeidet skisser,

som viser ny bebyggelse sett i fra både landsiden og sjøsiden.
• Behov for å sikre allmennhetens tilgang gjennom området, med en mulig

kyststi.
• Mobilitet, herunder parkering, tilgang til gang- og sykkelnettverk mm.
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Overordnet planstatus  
I kommuneplanen er området delvis avsatt til tjenesteyting, og delvis til 
grønnstruktur. 
 
I reguleringsplanen for omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien, vedtatt 
15.06.1978, er varslet planområde regulert til offentlige bygninger.  
 
 
Konsekvensutredning 
Området er i dag regulert til offentlig formål, og plan og bygg kan ikke se at 
endringsforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 6 og 8 eller etter Folkehelseloven § 11, 
helsekonsekvensutredning.  
 
 
Innspill, samråd og medvirkning 
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. Eventuelle kommentarer, 
merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet 
kan sendes skriftlig til: 
 
Kristiansand kommune v/ planavdelingen  
Postboks 4, 4685 Nodeland 
e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no 
 
innen 27.08.2022. Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi 
deg informere disse. 
 
Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig 
ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til saksbehandler Anne Marit Tønnesland, på 
tlf 97 99 03 42 eller e-post anne.marit.tonnesland@kristiansand.kommune.no  
 
 
Med hilsen 
 
Venke Moe      Eirik Heddeland Martens  
Plan- og bygningssjef    Planleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Kart - planavgrensning 
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Overordnet planstatus
I kommuneplanen er området delvis avsatt ti l tjenesteyting, og delvis til
grønnstruktur.

I reguleringsplanen for omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien, vedtatt
15.06.1978, er varslet planområde regulert ti l offentlige bygninger.

Konsekvensutredning
Området er i dag regulert ti l offentlig formål, og plan og bygg kan ikke se at
endringsforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om
konsekvensutredninger§§ 6 og 8 eller etter Folkehelseloven § 11,
helsekonsekvensutredning.

Innspill, samråd og medvirkning
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. Eventuelle kommentarer,
merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet
kan sendes skriftlig ti l :

Kristiansand kommune v/ planavdelingen
Postboks 4, 4685 Nodeland
e-post: post.byutviklinq@kristiansand.kommune.no

innen 27.08.2022. Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi
deg informere disse.

Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig
ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til saksbehandler Anne Marit Tønnesland, på
tlf 97 99 03 42 eller e-post anne.marit.tonnesland@kristiansand.kommune.no

Med hilsen

Venke Moe
Plan- og bygningssjef

Eirik Heddeland Martens
Planleder
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Vedlegg:
Kart - planavgrensning
Adresseliste - Melding om oppstart

2

mailto:post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
mailto:anne.marit.tonnesland@kristiansand.kommune.no

	Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan

