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Varsel om oppstart av detaljregulering for Tangen 52 

På vegne av Solon Eiendom AS v/Tangen Næring Holdco AS starter Asplan Viak arbeid 

med privat forslag til detaljregulering for Tangen 52 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 

og § 12-8. 

Avgrensing av planområdet 

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet og omfatter eiendommene gnr. 150, 

bnr. 10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802 i Kristiansand kommune. Under 

planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 

Mål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å regulere et leilighetsbygg med en ny struktur som åpner 

opp arealet mot vest. Det skal legges til rette for boliger og andre funksjoner. Det legges 

opp til gode utearealer av høy kvalitet som forholder seg til overordnet grønnstruktur og 

kobler området på resten av Tangen på en kvalitetsmessig god måte. 

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger; bokvaliteter og overganger til 

offentlige areal, funksjonsfordeling mellom boliger og næringsvirksomhet knyttet opp 

mot endring i trafikk og arealreserve, tilrettelegging for ulike beboergrupper, 

klimaregnskap, støy, grunnforhold og områdestabilitet.  

Overordnet planstatus og oppstartsmøte 

I kommunedelplan for Kvadraturen er området avsatt til sentrumsformål og samferdsel. 

Området er regulert i reguleringsplan for Tangen (planID 891) og bebyggelsesplan for 

Tangen – B2-1, 891A (planID 891A). Ny reguleringsplan vil gjelde foran deler av 

reguleringsplanen og hele bebyggelsesplanen.  

Kommunen anbefaler oppstart. 
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Konsekvensutredning 

Planarbeidet er i henhold til underliggende reguleringsplan fra 2004 hvor arealet er 

avsatt til kontor/forretning/bolig. Gjeldende bebyggelsesplan fra 2006 angir 

kontor/forretning. Kommunen kan ikke se at denne detaljregulering vil komme inn under 

forskriftens anvendelse hverken i § 6 eller § 8, og konklusjonen er at planen ikke utløser 

krav om konsekvensutredning. 

 

Utbyggingsavtale 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle 

området. Avtalen gjelder mellom berørte parter og avklarer forhold omkring utbygging av 

området.  

 

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: 

- Asplan Viak AS 

- Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand 

- anne.lislevand@asplanviak.no  

innen 07.03.2022.  

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

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken 

som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer 

innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt 

skriftlig svar på innspillene utover dette. 
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Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger Anne S. Lislevand, tlf 

922 68 146, e-post anne.lislevand@asplanviak.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Asplan Viak AS 

Anne Sæther Lislevand  
Planlegger 

Telefon +4792268146 

E-post anne.lislevand@asplanviak.no 

 

 

Vedlegg:  

• Kart som viser planområdets utstrekning 

• Oversiktskart 

• Forslagsstillers planinitiativ  

• Referat fra oppstartsmøtet 

• Adresseliste 

 


