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Avfall Sør 

 

 

FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 

 

Planideen Forslagsstiller ønsker å etablere et nytt leilighetsbygg på arealet 
som i dag huser NAV-bygget. Det ønsker å etablere en bypark 
på dagens parkeringsareal ut mot gaten Tangen og oppruste sin 
del av Blokkhusgaten. Bebyggelsen ønskes plassert mot nord og 
øst slik at det blir et uterom mot sør og vest. Høyeste punkt mot 
nord er 8 etasjer. Det skal etableres parkeringskjeller. Det 
ønskes primært leiligheter, men utadrettede funksjoner i 1. 
etasje vurderes. Det ønskes også å se på mulighet for 1 etasjes 
bygg med aktivitet mot Blokkhusgaten og T21.  

Illustrasjoner under er hentet fra planprogrammet desember 
2020. 

 

 

mailto:post@avfallsor.no
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TILBAKEMELDING OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

 

Hovedgrep 

 

Administrasjonen er positive til at det starter en utvikling på 
tomten. Eksisterende bygningsmasse er ikke i henhold til 
gjeldende planen for Tangen-utviklingen. Det er flere forhold 
som er i strid med underliggende planer, men vi mener det er 
muligheter for å se på tilpasninger for alle parter. 

Vi er positive til:  

- Transformasjon av parkeringen til en bypark. Forutsatt at 
teknisk infrastruktur kan bestå. Gateløpet Tangen vil bli 
liggende som i dag. Snusløyfe er ikke aktuelt å etablere. 

- Annen utforming av bygningsmassen inkludert økning av 
høyder. 

- Samfunksjonaliteten mellom T21, Blokkhusgaten og 
uterommet til bebyggelsen. 

- Etablering av leiligheter, men 1. og 2. etasje skal 
primært forbeholdes sentrumsformål.  

 

Vi er negative til: 

- Et rent leilighetsbygg. Hovedgrepet i Tangen-utviklingen 
om å etablere byutvikling krever at det tilrettelegges for 
sentrumsfunksjoner for å fullføre gateløpet til Tangen. 

- Lav bygningsmasse på hjørnet Blokkhusgaten x T21. Vi 
mener dette vil bli for kompakt og lage for små rom. 
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Bebyggelse og 
avgrensinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål (funksjoner 
og virksomheter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålsgrenser som ligger i reguleringen fra 2004 skal benyttes 
som grenser for bygningsmasse mot T1, T9 (minus hjørnet i 
nord), T10 og T21.  

Det er bra med glidende overganger mellom funksjoner på 
bakken ut fra det indre gårdsrommet. Det er viktig at T21 
beholder sin form og funksjon. Hjørnet T21 - Blokkhusgaten er 
viktig, og vi mener at bebyggelse her vil være utfordrende når 
det gjelder å skape et godt offentlig uterom og en luftig 
gangpassasje i hver retning. Blokkhusgaten T10 må også 
beholde sin bredde, men vi ønsker at denne får en smidigere og 
hyggeligere utforming enn i dag. Vær oppmerksom at høye 
gavlvegger er negativt. 

Vi er positive til endring av bygningsvolumet fra 
bebyggelsesplanen. Dette gjelder også utfordringen på høyder. 
Trapping av høydene oppover som vist mot hjørnet i nord er 
noe vi mener kan fungere. Samtidig er det viktig at slike 
endringer underbygges med illustrasjoner og snitt. Hensynet til 
omliggende bebyggelse og arealer må vises. Omliggende 
prosjekter har fått økt til 7 etasjer. 

- Utbygger har allerede hatt dialog med nabo sameier som 
er positive til endringen. Sameiene peker på utfordringer 
med gjesteparkering. De ber om at gjensteparkering 
løses på egen tomt. 

 

Det har internt i administrasjonen vært en diskusjon ang. 
funksjonsendringen til rent leilighetsbygg. Det er generell 
bekymring knyttet til om det er nok kontorarealer i Kvadraturen 
og dette bygget har en god plassering selv om det er i 
randsonen. Det er også utfordringer knyttet til økt trafikk, støy, 
kapasitet på skole og krav til uteopphold og lek når det legges 
inn leiligheter istedenfor kontor og forretning, som tidligere 
avklart.  

Gjeldende kommunedelplan fra 2014 angir sentrumsområde og 
regulering fra 2004 tilrettelegger også for bolig. Vi vurderer 
derfor at dette er i tråd med overordnede eller tidligere planer. 
Men utviklingen på Tangen var tenkt som en byutvikling og 
dette området er i øvre del hvor det allerede er etablert 
publikumsrettede virksomhet i 1. og 2. etasje. Vi mener derfor 
dette må videreføres også for denne planen. Kontor og 
forretning kan suppleres med funksjoner som bevertning og 
tjenesteyting. Det viktigste er at fasaden mot gaten Tangen og 
byparken er utadrettet. Felles funksjoner for leiligheter kan 
vurderes inn mot gårdsrommet.    

- Forslagstiller presiserer at det er vanskelig å ha økonomi 
i prosjektet uten leiligheter i 1. og 2. etasje, særlig 2. 
etasje. Næringsarealene på Tangen blir fraflyttet eller er 
vanskelig å fylle pr. i dag.  

Plan og bygg kan ikke tillate leiligheter i 1 etasje, men vil nå 
heller ikke si et kategorisk nei til en kombinert og/eller fleksibel 
løsning for 2. etasje. Dere har mulighet til å foreslå alternative 
løsninger. Dette må i så fall begrunnes og dokumenteres.  
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Byparken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forurensing og 
grunnforhold 

 

 

 

 

 

 

 

Støy 

 

Byparken er et interessant og positivt grep. Dette kan bli et løft 
for området. Overgangen mot Otra og overgangen til T21 er 
svært viktig.  

Vi forutsetter at det etableres offentlig fortau mellom bygget og 
byparken. Vi er positive til at utadrettede funksjoner kan 
benytte parkarealet. 

På grunn av teknisk infrastruktur i grunnen er det utfordrende å 
grav og etablere vegetasjon i området. Videre dialog i arbeidet 
med både parkvesenet og ingeniørvesenet er en forutsetning.  

Vi ber også at det tenkes på kostander mht. fremtidig drift. På 
grunn av teknisk infrastruktur er det naturlig at byparken er 
kommunalt eierskap og drift. 

 

Planområdet er del av et tidligere kommunalt deponi og arealet 
til Kristiansand Gassverk. Arealet har mistanke om forurensing. 
Når det gjelder områdestabilitet er dette området under 
maringrense. Som en del av planarbeidet må grunnforholdene 
undersøkes. Det er aktuelt å sette krav til boringer allerede i 
planfasen, men det er også gjort mange undersøkelser i 
området allerede som kan gi tilstrekkelig informasjon. I første 
omgang kan det tas en runde på å samle inn kjent kunnskap og 
gjøre en faglig vurdering av denne. Plan og bygg kan sammen 
med miljøenheten vurdere behovet for ytterligere undersøkelser 
ved plan. Det må uansett påregne undersøkelser knyttet til 
byggesak mht. tiltaksplaner ol. 

 

Det må gjennomføres støyundersøkelser. Vi bemerker at det 
enkelte tider på døgnet vinterstid vil være stor aktivitet mht. 
snø dumping i Otra.  

Planområdet 

 

I utgangspunktet vil vi ikke at formålene fra 2004-planen 
reguleres på nytt. Spesielt med hensyn til navngivning i andre 
reguleringsplaner og rekkefølgekrav. I og med at dere skal 
omgjøre en del av T1 til bypark og dere ønsker å se på 
overgangen mot T10 og T21. Kan vi i forbindelse med 
oppstartsvarselet gjøre et unntak. Men vi ber dere ta med hele 
T21 og T1 inn til plangrensen for detaljregulering Tangen B1-4 
endring. Se cyan stiplet linje under. Før innlevering til 1. gangs 
behandling vil vi sammen avklare planavgrensningen. 
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Figur 1: Planområdet som meldes i tillegg til oppstart er markert med cyan. 

Grønnstruktur og 
lekeplasser/møtepl
asser/byrom 

På Tangen er det flere felles og offentlige park- og lekeområder. 
Denne utviklingen må ivareta en offentlig 
sandlekeplass/møteplass. Det er positivt om sandlek/møteplass, 
T21, Blokkhusgaten og felles uteoppholdsareal kan innlemmes i 
hverandre. 

Videreføring av T21 som en sammenhengende gangpassasje er 
viktig. Utbyggingen må ikke gå på kompromiss med breddene 
eller fremkommelighet. Overgangen mot T2-2 ved 
Høyhuset/Sylinderservice (o_SGG2 i ny plan under utarbeidelse) 
på motsatt side er viktig. Dette henger også sammen med 
utforming av byparken. 

Vi ber også utbygger vurdere bruke av kunst og kunstnerisk 
medvirkning utformingen av felles og offentlige uterom. Dette 
vil bidra til å øke kvaliteten. Kulturdirektørens stab v/ Angjerd 
Munksgaard kan kontaktes. 

Utbyggingen skal bidra til oppgradering av elementer ol. på 
kvartalslekeplassen ved Tangen/Promenaden/Aquarama. 
Parkvesenet vil kommet tilbake med konkrete innspill til 
oppgraderingskrav. 

Ved innlevering av planforslaget må det følge med en 
illustrasjonsplan for planområdet som også ivaretar tilgrensende 
arealer. 

Kommunaltekniske 
anlegg og vei 

 

Området T1 og dagens parkering inneholder viktig 
kommunalteknisk infrastruktur. Omlegging kan vurderes, men 
for utbyggers regning. Dette gjelder også pumpehuset.  

Gaten Tangen blir liggende slik som den nå er bygget. Det 
forutsettes at det bygges fortau i full beredde rundt 
bygningsmassen mot nord og mot øst. Utkraging må ha 
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minimum frihøyde på 4 meter. Lite innhukk på hjørnet i nord 
kan bebygges.  

Overvann kan ledes i privat ledning mot Otra. Betinger 
utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten. 

Det vil bli krav til nedgravd conteinerløsning. Plassering bør så 
tidlig som mulig avklares med Avfall Sør. Administrasjonen må 
være en del av denne dialogen. Plasseringen anbefales ikke lagt 
i tilknytting til T21. 

Sikt i utkjøring fra parkeringskjeller skal planlegges i henhold til 
kommunens veinormal for Kvadraturen, ingeniørvesenet minner 
spesielt om at det skal være et 5 m flatt parti før fortau. 

Parkeringsdekning må være i tråd med gjeldende bestemmelser 
til kommuneplanen. Endring av byparken medfører at offentlig 
parkering forsvinner. 

Ved innlevering av planforslaget må det følge med en 
rammeplan for vei (fortau) og VA. Kommunale normaler gjelder. 
Det vil til gjennomføring blir stilt krav om godkjente tekniske 
planer (vei, vann, avløp) samt utomhusplan og opparbeidelse i 
henhold til disse. Planene skal vise tilpasning til eksisterende 
nett og veier samt eventuelle behov for nyanlegg/omlegginger. 

Overvanns-
håndtering/ 
blågrønne 
løsninger 

Bebyggelse og utearealer skal utformes med blågrønne 
løsninger som bidrar til fordrøyning av overflatevann.  

Privat ledning skal håndtere overvannet til Otra. 

Vi minner om at byggehøyden i området er kote +3 mht. 
havnivåstigning.  

Mulige/sannsynlige 
rekkefølgekrav 

Rekkefølgekravene fra gjeldende bebyggelsesplan skal 
videreføres. Følgene krav vil stilles: 

- Teknisk plan og opparbeidelse av fortau langs gaten 
Tangen (T1) fra T21 til T9 og videre ned langs T9 til T11. 

- Kombinert utomhusplan teknisk plan og opparbeidelse av 
Blokkhusgaten (T10) i full bredde. 

- Kombinert utomhusplan teknisk plan og opparbeidelse av 
T21 i den grad denne berøres. 

- Utomhusplan og opparbeidelse av offentlig 
sandelekeplass/møteplass. 

- Utomhusplan og opparbeidelse av offentlig bypark. 
- Oppgradering av offentlig kvartalslek ved 

Aquarama/promenaden/Tangen etter avtale med 
parkvesenet. 
 

Det gjøres oppmerksom på at siden det er endrede 
forutsetninger i planen vil det være behov for justering av 
allerede inngått utbyggingsavtale. 

Byggesak Det er ikke aktuelt med samtidig byggesaksbehandling. 

Skole og barnehage 

 

 

Barneskolen er til planområdet er Tordenskjoldsgate skole 
(Todda). Det påpekes at det i dag er et sterkt press på skolens 
arealer og antall plasser. Det gjennomføres en mulighetsstudie 
for utvidelsesmuligheter. Denne boligbebyggelsen er ikke lagt 
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inn i estimatet for framtidig elevtall. Utbyggingen må spilles 
fortest mulig inn til boligprogrammet i kommunen. 

Mht. trafikksikkerskolevei er dette ivaretatt.  

Kunnskaps-
grunnlag 

Forurensa masser (Kommunens temakart) 

 

Flom-/ rasfare (NVE kartveileder, NVE atlas, kvikkleirerapport 
for Kristiansand og kommuneplanen 

 

Støy – det er utarbeidet en støyanalyse i forbindelse med 
Detaljregulering B2-4 og B2-5 (Tangen Blå) og detaljregulering 
B1-4 – endring. Disse kan benyttes for informasjon til egne 
analyse.  

Kart Nyeste grunnkart for området må brukes.  

Eiendomsforhold 

 

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

Det skal så tidlig som mulig tas kontakt med Areal og 
eiendomsenheten for å inngå opsjonsavtale (også for tiltak) 
knyttet til kommunal eiendom.    

Veinavn Eksisterende veinavn dekker planområdet. 

Boligprogram og 
utbyggingsavtale 

Boligutviklingen må spilles inn til boligprogrammet. 

Kommunen anbefaler at det inngås utbyggingsavtale før 
utbygging innenfor planområdet igangsettes. Dere kan ta 
kontakt med utbyggingsstaben ved Line Baasland eller Kay C. 
Jørgensen for å starte en parallell prosess. 

Illustrasjoner Konseptet og planarbeidet må illustreres. Det må leveres 
illustrasjoner fra bakkeplan. Særlig er det viktig å fange opp 
kryssområdene mellom T21 og Blokkhusgaten og T21 og gaten 
Tangen. En kombinasjon med en 3D-modell er fint. 

Det må også leveres sol/skygge illustrasjoner. Disse må kunne 
sammenligne gammel og nye høyde på utvalgte tidspunkt. 

https://kristiansand.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c62e14f536448e08c011fbde6267096
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/
https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/202757?documentID=596773
https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/202757?documentID=596773
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Skyggekasting ut på Otra/motsatt side av Otra er aktuell å få 
med. 

Det skal leveres illustrasjonsplan som ivaretar overgangen til 
tilgrensende arealer. 

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). 

- Enkel 3D-modell i IFC-format (andre formater må avklares 
spesielt) til webapp i ArcGis (benyttes som arbeidsverktøy). 

 

Visningsområdet skal omfatte minimum planområdet og 
tilgrensende gate og gangarealer. 

Særskilte 
utredninger 

Følgende utredninger må legges ved planforslaget, jf. over. 

- Støy 
- Grunnforurensing og områdestabilitet NVEs veileder1/2019, 

inkl. 3.partskontroll (vurderes i prosessen) 
 

Videre forutsetter vi at planforslaget omtaler og spesifikt 
vurderer følgende tema: 

- Funksjonsfordeling mellom boliger og næringsvirksomhet. 
Knyttet opp mot endring i trafikk og arealreserve 

- Tilrettelegging for ulike beboergrupper i form av typer 
leiligheter. 

- Klimaregnskap/bærekraftighet i og med at er forholdsvis 
nytt bygg rives. 

 

Konsekvens-
utredning og 
planprogram  

Planarbeidet er i henhold til underliggende reguleringsplan fra 
2004 hvor arealet er avsatt til kontor/forretning/bolig. 
Gjeldende bebyggelsesplan fra 2006 angir kontor/forretning. Vi 
kan ikke se at denne detaljregulering vil komme inn under 
forskriftens anvendelse hverken i § 6 eller § 8. 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

Samarbeid og 
medvirkning 

I denne planen anbefaler vi å ta en kontakt med Tangen 
videregående skole mht. deres bruk av nærområdet. Dette 
gjelder spesielt hvordan byparken kan utformes som en 
møteplass også for dem. Dette kan også ha innvirkning på T21 
og Blokkgaten. Direkte kontakt med tilgrensende sameier er 
også en fordel.  

Ved oppstart av planarbeidet er det utbygger som organiserer 
og gjennomfører medvirkningsprosessen. Det er likevel viktig at 
både forslagstiller og saksbehandler deltar aktivt gjennom hele 
medvirkningsforløpet.  

Kristiansand kommune ønsker et tett samarbeid med 
forslagsstiller, både på skissenivå før hovedgrep fastsettes, og 
underveis ved utarbeidelse av planmaterialet. I denne saken ser 
vi det som gunstig å ha ett eller flere møter i 
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utformingsprosessen for å kunne forankre konseptet i 
administrasjonen før behandlingen starter. 

Fagkyndighet Vi anser kravet til fagkyndighet som oppfylt. Vi forutsetter at 
det hentes inn fagkompetanse på områdene hvor det skal gjøres 
utredninger.  

Fremdrift Forslagstiller arbeider allerede med prosjektet og vil legge fram 
en fremdriftsplan innen kort tid. Det er positive til en 
samhandling med administrasjonen underveis i prosess før 
saken leveres til 1. gangs behandling. 

Forslagstiller er blitt gjort kjent med følgende, men det er ikke 
gjort avtale om dette i oppstartsmøte:  

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 Forslagstiller er gjort kjent med at det foreslåtte prosjektet er 
noe utfordrende mht. tilbakemeldinger fra enkelte enheter i 
administrasjonen. I hovedsak gjelder dette endring av formål. 

Plan og bygg mener denne problemstillingen kan arbeides med i 
det videre planarbeidet, og det er ikke grunnlag for å avvise en 
oppstart. Plan og bygg er i all hovedsak positive til reguleringen. 

Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Kommunen 
samtykker til å gjennomføre varsling og kunngjøring av 
planoppstart, jf. pbl § 12-8, 3. ledd. 

 

Ellinor Borgi, 23.01.22 

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 
samfunnsdel og 
overordnet 
arealstrategi 2020 
– 2030  

Tre satsingsområder: 

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

Kommuneplanens 
arealdel 2011 – 
2022  

Formål: Sentrumsformål 

 

Kommunedelplan 
for Kvadraturen 

Formål: Sentrumsformål/ Samferdsel 

Reguleringsplan for 
Tangen, plan id 891 

Formål:  

- B2-1; Kombinert forretning/kontor/bolig, 60% BYA inntil 6. 
etg. på 1/3. 

- T1 og T9; Gate med fortau 
- T21; Kombinert bolig og gangvei 
- T10; Gatetun 

 

 

Særlige viktige bestemmelser: 

1.2, 1.3, 1.9, 3.1, 6.1, 6.4, 6.5 og 6.8.   

Ny reguleringsplan vil gjelde foran deler av denne 
reguleringsplanen. 

 
Bebyggelsesplan for 
Tangen – B2-1, 891A 

Formål: 

Felt B  

- Hus 4, 5 og 6: Kombinert forretning og kontor BYA 60% 6/5 
etg. med inntrukken 4. mot Otra. 

- Felles grøntanlegg. 
- T10 – Gangvei. 
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Særlige viktige bestemmelser: 

2.2, 2.3, 2.5 og 2.10   

Ny reguleringsplan vil gjelde foran hele denne 
bebyggelsesplanen. 

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). 

 

Aktuelle politiske 
vedtak 

 

- 

Nasjonale føringer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) 

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, 
2021) 

 

Aktuelle lover Plan- og bygningsloven  

Naturmangfoldloven (§8-§12) 
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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 
fremmes til by- og stedsutviklingsutvalget for avklaring etter pbl 
§ 12-8, 1. eller 2. ledd. 

Gebyr sendes: 

Org.nr 918 480 102 

Tangen Næring Holdco AS 

c/o Newsec basale AS 

Postboks 5666 Torgarden 

7484 Trondheim 

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

