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Utbyggingsprogram 2023-2025, høring 
 
Formannskapet vedtok 15. juni 2022 i sak 83/22 å legge forslag til  
Utbyggingsprogram 2023-2025 ut til høring.  
 
Utbyggingsprogrammet legges ut på høring i perioden 25. juni til 2. september  
2022.  
 
Utbyggingsprogrammet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og 
høringsuttalelser spilles inn ved å gå inn på: 
https://www.kristiansand.kommune.no/utbygging 
 
Forslag til utbyggingsprogram sendes til utbyggere, eiendomsutviklere og offentlige  
instanser for at de skal få anledning til å komme med høringsuttalelser.  
 
Høringsuttalelsene blir vurdert og kommentert i sakspapirene ved endelig politisk  
behandling.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Line Baasland  
Rådgiver  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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Var ref.:
2022013061-9

(Bes oppgitt ved henvendelse)
Deres ref.:
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Utbyggingsprogram 2 0 2 3 - 2 0 2 5 , høring

Formannskapet vedtok 15. juni 2022 i sak 83/22 å legge forslag ti l
Utbyggingsprogram 2023-2025 ut ti l høring.

Utbyggingsprogrammet legges ut på høring i perioden 25. juni t i l 2. september
2022.

Utbyggingsprogrammet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og
høringsuttalelser spilles inn ved å gå inn på:
https://www.kristiansand.kommune.no/utbygging

Forslag ti l utbyggingsprogram sendes ti l utbyggere, eiendomsutviklere og offentlige
instanser for at de skal få anledning ti l å komme med høringsuttalelser.

Høringsuttalelsene blir vurdert og kommentert i sakspapirene ved endelig politisk
behandling.

Med hilsen

Line Baasland
Rädgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift
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