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Dato 16. mai 2019
Saksnr.: 201712652-138
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.04.19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.04.19.

Camilla B. Dunsæd
Programleder Anne Lise Holand Aabø

Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.04.19
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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND

Dato: 23.04.2019
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 28/19-52/19
Møtets varighet: Kl. 13.00til kl. 16.05
Møteleder: Leder Harald Furre (H)

Til stede:
Harald Furre (H)
Tom Løchen (H)
Ida Grødum (H)
Astrid Hilde (AP)
Mette Gundersen (AP)
Jan Erik Tønnesland (AP)
Egel Terkelsen (FRP)
Stian Storbukås (FRP)
Jørgen Kristiansen (KRF)
Johnny Greibesland (SP)

Til stede fra administrasjonen:
Fung. programleder Kjell A. Kristiansen, nye Kristiansand
Direktør kultur, frivillighet og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand
Rådmann Kim H. Holum, Søgne Kommune
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Prosjektleder Kjell Langenes
UtvalgssekretærEva Sand

Utdelt i møte:
Brev til politikerne –nytt ungdomsråd
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ORIENTERING/DRØFTINGSSAKER: 
 
Status i arbeidet med grafisk profil  
ved kommunikasjonsrådgiver Kristin W. Timenes 

- En ny kommune i støpeskjeen 
- GRID – tar utgangspunkt i Kvadraturen 
- ILLUSTRASJONER – elementer som er viktig for innbyggere i de tre kommuner 
- Innspill og diskusjon rundt bordet 

 
Orientering om prosess for plassering av fagmiljø 
ved ass. oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes 

- lokalisering – status 
- mandat/organisering 

 arbeidsgruppe-prosjekteier/-delprosjekteier-arena for drøfting 
 prosjektrådene/prosjektledere-HAMU/AMU-ROS-analyse 

- To faser: 
 Fase 1: 

«Låse» lokalisering av tjenester der det ligger føringer fra Fellesnemnda og 
definere stedbundne tjenester: 
Fase 2: 
Kartlegge/få oversikt over alle gjenstående enheter (kartleggingsskjema –PL) 

- Forutsetninger 
- 1. Lokalisering til Rådhuskvartalet/tilliggende lokaler 

 Prinsippskisse 
 Dokumentasjon av begrunnelser 
 Beslutning lokalisering – fase 1 
 Oppsummert- og aktuelle tjenester for restkapasitet (ca.100 plasser) 

- 2. Innbyggerrettede funksjoner 
- 3. Stedbundne tjenester – og noen utfordringer 
- Videre arbeid 

 
Orientering om Oppgaveutvalg for flere i arbeid 
ved Tor Sommerseth 

- Status i arbeid ved å få flere ut i arbeidslivet 

 
------------------------------------------- 

 
 
28/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 19.03.19 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 19.03.19. 
(Enst.) 
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29/19 Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030, Kommuneplanens samfunnsdel 
med overordnet arealstrategi - Forslag til planprogram 

 
 Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel «Sterkere sammen - 
Kristiansand mot 2030», datert 10.4.2019, legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 
uker. Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet.  
(Enst.) 
 

 
 
 
30/19 Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom 
 
 Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemda viderefører Kristiansand kommunes retningslinjer for kunst i 
kommunale bygg og uterom i nye Kristiansand. 
(Enst.) 
 

 
 
 
31/19 Harmonisering av elevavgifter i kulturskolen 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det bes også vurdert en 
differensiering mellom nær-kulturskole og sentrale tilbud. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Programleder fremmet følgende innstilling: 
1. Fellesnemnda vedtar PROFIL C som betalingssatser for kulturskolen, med 

virkning fra 01.08.2020.» 

AP fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemnda å vedta Profil A som betalingssatser for 
kulturskolen med virkning fra 01.08.2020. Tillegg innarbeides i budsjett og 
handlingsprogram.» 
 
Leder Harald Furre (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det bes også vurdert en 
differensiering mellom nær-kulturskole og sentrale tilbud.» 
 
Votering: 
Leder Harald Furre (H) sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
AP sitt forslag følger saken uten votering. 
Programleders innstilling ble ikke votert over. 
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32/19 Prosjektregnskap 2018 nye Kristiansand programmet 
 
 Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Prosjektregnskap for programmet nye Kristiansand 2018 tas til etterretning.  
(Enst.) 
 

 
 
 
33/19 Folkevalgte organ i nye Kristiansand - og forslag til antall medlemmer 
 
 Arbeidsutvalgets uttalelse: 

 
Fellesnemnda støtter forslag til antall representanter i de folkevalgte organene 
som beskrevet i saken. 
(Enst.) 
 

 
 
34/19 Partssammensatt utvalg og partssamarbeid i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Rollen som partssammensatt utvalg ivaretas av de fem politiske utvalgene: 

organisasjonsutvalget, helseutvalget, oppvekstutvalget, kulturutvalget, by og 
stedsutviklingsutvalget. Rollen som partssammensatt utvalg gjelder i 
administrative saker som angår deres virksomhetsområde etter 
kommuneloven § 5-11 og Hovedavtalen Del B § 4.  

  
2. Organisasjonsutvalget får en særlig rolle som kommunens koordinerende og 

øverste partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  

 
3. Antall tillitsvalgte i de partssammensatte utvalgene blir seks i 

organisasjonsutvalget, og to i hvert av de fire andre utvalgene 
 
4. Programleder utarbeider forslag til prosjektdirektiv for hvordan utvikling av 

trepartssamarbeid kan organiseres innenfor de juridiske rammene av ny 
kommunelov. Forslag til prosjektdirektiv legges fram for fellesnemnda i møte 
18.juni 2019. 

(Enst.) 
 
Votering: 
Partssammensatt Utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Generell kommentar til alle reglementene: 
Spørsmål og mulige endringsforslag nevnt i arbeidsutvalget kommenteres av 
administrasjonen i fellesnemnda. 
 
 
 
35/19 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda godkjenner forslag til saksbehandlingsreglement. 
 
2. Programleder utarbeider rutiner og veiledere som tydeliggjør hvordan 

kontakten mellom folkevalgte og administrasjon skal være i praksis. 
Samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjonen blir tema i 
folkevalgtopplæringen. 

(Enst) 
 

3. Arbeidsutvalget ber om en egen sak på representasjon av de tre lovpålagte 
utvalgene, i folkevalgte organer. 

(Enst.) 
 

4. §2. siste ledd, om møterett for ordfører – Endres med samme tekst som i 
ordførers reglement. 

(Enst.) 
 

5. Rådmann gis forslagsrett i alle organer unntatt kontrollutvalget. 
(Enst.) 

Forslag: 
Programleder fremmet følgende innstilling: 
«1. Fellesnemnda godkjenner forslag til saksbehandlingsreglement. 
2. Programleder utarbeider rutiner og veiledere som tydeliggjør hvordan 

kontakten mellom folkevalgte og administrasjon skal være i praksis. 
Samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjonen blir tema i 
folkevalgtopplæringen.» 

 
Mette Gundersen, AP fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget ber om en egen sak på representasjon av de tre lovpålagte 
utvalgene, i folkevalgte organer.» 
 
Astrid M. Hilde, AP fremmet følgende forslag: 
«§2. siste ledd, om møterett for ordfører – Endres med samme tekst som i 
ordførers reglement.» 
 
Leder Harald Furre (H) fremmet følgende forslag: 
«Rådmann gis forslagsrett i alle organer unntatt kontrollutvalget.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Mette Gundersen, AP, sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
Astrid M. Hilde, AP, sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 4 
Leder Harald Furre, H, sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5 
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36/19 Reglement for ordfører 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for ordfører. 
(Enst.) 
 

 
 
37/19 Reglement for bystyret 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for bystyre i nye Kristiansand. 
(Enst.) 
 

 
 
38/19 Reglement for delegering fra bystyret til rådmannen 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for delegering fra bystyret til 

rådmannen  
2. Programleder utarbeider rutiner og veiledere som tydeliggjør og drøfter hva 

som er prinsipielle saker. Samarbeid mellom politisk ledelse og 
administrasjonen blir sentralt tema i folkevalgtopplæringen 

(Enst.) 
 

 
 
39/19 Reglement for formannskapet 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for formannskapet i nye 
Kristiansand. 
(Enst.) 
 

 
 
40/19 Reglement for kontrollutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda oversender forslag for reglement for kontrollutvalg til høring hos 
dagens kontrollutvalg, med høringsfrist 1.juni 2019.  
(Enst.) 
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41/19 Reglement for valgstyret 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for valgstyret. 
(Enst.) 
 

 
42/19 Reglement for nærings- og eierskapsutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for nærings- og eierskapsutvalget. 
(Enst.) 
 

 
 
43/19 Reglement for oppvekstutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda gir sin tilslutning til forslag til reglement for oppvekstutvalget. 
(Enst.) 
 

 
 
44/19 Reglement for helseutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for helseutvalget. 
(Enst.) 
 

 
 
45/19 Reglement for kulturutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for kulturutvalget. 
(Enst.) 
 

 
 
46/19 Reglement for by-  og stedsutviklingsutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for by- og stedsutviklingsutvalget. 
(Enst.) 
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47/19 Reglement for organisasjonsutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for organisasjonsutvalget med 
følgende endringer: 
- Antall tillitsvalgte endres fra fire til seks 
- I punkt om rekrutteringspolitikk settes inn ordet «utvikle»: 

Rekrutteringspolitikk - både rekruttere, utvikle og beholde 

 (Enst.) 
 

 
 
48/19 Reglement for klagenemnda 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for klagenemnda i nye 
Kristiansand. 
(Enst.) 
 

 
 
49/19 Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
50/19 Reglement for seniorråd 
 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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51/19 Reglement for ungdomsråd 
 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
52/19 Reglement for utvalg, jury for frivillighetsprisen 
 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
 
Møtet hevet. 
 

11



54/19 Grafisk profil nye Kristiansand - 201908040-1 Grafisk profil nye Kristiansand : Grafisk profil nye Kristiansand

NYE KRISTIANSAND

1

Dato 15. mai 2019
Saksnr.: 201908040-1
Saksbehandler Torbjørn Urfjell

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019

Grafisk profil nye Kristiansand

Ved etableringen av nye Kristiansand erstattes tre kommunale grafiske profiler av en ny
samlende grafisk profil. Denne tegner et helhetlig bilde av hvordan kommunen skal framstå
visuelt som myndighet og tjenesteyter. En ny grafisk profil vil i praksis benyttes på digitale
flater i langt større grad enn tidligere profiler og den må være fleksibel, tydelig, tilgjengelig og
forståelig for innbyggere og omverden.

Dokumentet fellesnemnda får til behandling tar opp alle vesentlige prinsipielle spørsmål i den
nye grafiske profilen. Etter behandling i fellesnemnda vil endelig grafisk profil med alle maler
og verktøy ferdigstilles for implementering ved etablering av ny kommune.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda godkjenner prinsippdokumentet for grafisk profil for nye
Kristiansand. Fellesnemnda godkjenner bruk av den karakteristiske kvadraturen
som rammeverk for profilen, og bruk av illustrasjoner som kan assosieres med
kommunen.

2. Fellesnemnda godkjenner forslag til farger, typografi og hierarki i den grafiske
profilen samt logo inspirert av byvåpenet som kjennemerke for kommunale
tjenester.

3. Programleder utarbeider detaljerte maler og verktøy for praktisk bruk av grafisk
profil.

Camilla Dunsæd
Programleder Torbjørn Urfjell

Prosjekteier

Vedlegg:
Prinsippdokument grafisk profil
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Bakgrunn for saken 
 
De tre grafiske profilene som eksisterer i Songdalen, Søgne og Kristiansand er alle 
fungerende for sine kommuner, men ingen av dem vurderes som egnet til å kommunisere 
godt på vegne av nye Kristiansand kommune.  
 
Søgnes profil er godt utbygd med flere elementer. Variasjonsmulighetene er lite i praktisk 
bruk. Profilen baserer seg på grafiske illustrasjoner fra Hellevardene som også finnes i 
kommunevåpenet og den åpner for mye bildebruk av særlig naturen i kommunen.  
 
Songdalens profil er enklere med lett gjenkjennelig eikeblad og eikenøtt, også fra 
kommunevåpenet.  
 
Kristiansands profil bruker fargeinndeling basert på ulike sektorer og har illustrasjoner koplet 
til tjenesteytingen. Profilen har identifisert en logo for kommunen som består av byvåpenet i 
en blå ramme. Denne logoen er ikke universelt utformet. Profilen til Kristiansand er supplert 
med en nyere profil for ordføreren.  
 
Programleder ønsker en profil som i større grad kan kommunisere kommunen som 
myndighet og som tjenesteyter. Profilen bør ikke skille mellom ulike kommunalområder, men 
heller ha et gjenkjennelig uttrykk i alle sammenhenger, samtidig som det er rom for 
illustrasjoner som beskriver ulike særpreg.  
 
Anbudskonkurranse 
 
Programleder inviterte leverandører til anbudskonkurranse om ny grafisk profil. 
Konkurransen søkte etter en profil som skal forene det tradisjonsrike byvåpenet og en ny, 
grafisk profil i et profesjonelt, moderne og bærekraftig uttrykk. Profilen skal være egnet til å 
skape stolthet og fellesskapsfølelse både hos kommunens innbyggerne og alle 
medarbeiderne i en mangslungen organisasjon.  
 
Profilen skal kunne brukes uavhengig av fysisk eller digital plattform og den skal være 
universelt utformet etter krav fra Difi.  
 
Konkurransen ble vunnet av byrået 07 Media.  
 
 
 

Prosess for utvikling av ny grafisk profil 
 
 
For å forankre ny grafisk profil blant innbyggere, kommuneansatte og fellesnemnda ble 
følgende tiltak iverksatt:  
 

 Dialogmøte med kommunalt ansatte fra alle tre kommunene 
 Dialogmøte med elever fra videregående skole 
 Åpne folkemøter om grafisk profil 
 Tre orienteringer i fellesnemndas arbeidsutvalg 
 Informasjon gjennom mediene 

 
Dialog med kommuneansatte fra dagens tre kommuner handlet om å identifisere hva som 
skaper identitet og hvordan dette kan inkluderes i en visuell profil. Innspillene gikk på hva 
som fungerer i dagens grafiske profiler i de tre kommunene og forventninger til ny grafisk 
profil. Det var blant annet deltakere fra sak- og arkivsystemet, kommunikasjon, HR samt en 
rekke kommunalområder. 
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For å få et ungt perspektiv ble elever ved Søgne VGS og Vågsbygd VGS intervjuet. Også 
her fikk deltakerne mulighet til å spille inn likheter og forskjeller mellom de tre kommunene og 
hva de ønsker at andre skal assosiere med nye Kristiansand kommune.  
 
Det ble arrangert to åpne folkemøter med innbyggere i slutten av februar, ett i Søgne og ett i 
Kristiansand. Lovpålagte råd og en rekke lag og foreninger gikk særlig invitasjon. Det gikk 
også ut åpen invitasjon på nettsidene og via Facebook. Det møtte omlag 50 personer i 
Kristiansand og omlag 30 i Søgne.  
 
På folkemøtene innledet ordførerne og det ble gitt en orientering om dagens tre 
kommunevåpen ved historiker Jan Henrik Munksgaard etterfulgt av en innspillsdel der 
deltakerne kunne komme med innspill på hva de assosierer med dagens kommuner og hva 
de ønsket folk skulle forbinde med nye Kristiansand.  
 
Rapporten fra innspillsprosessen viser at innbyggere og kommuneansatte ønsker at 
Kristiansand skal være kjent som et sted som er imøtekommende, nyskapende, åpent og 
som lar innbyggerne ha «det gode liv».  
 
 

Beskrivelse av den foreslåtte grafiske profilen 
 
Et viktig visuelt og bærende element i den nye grafiske profilen er et rammeverk som bygger på 
Kvadraturen i Kristiansand sentrum med sin velkjente kvadratiske form. 
 
Rammeverket er et hjelpemiddel for å plassere tekst, illustrasjoner og bilder i et gjenkjennelig og 
enhetlig system som assosieres med Kristiansand.  
 
Kvadraturen er et unikt symbol for Kristiansand og en viktig del av kommunens og byens identitet.  
 
Rammeverket består av 54 (6x9) rektangler med størrelsesforhold 2:1. Det gir åpning for fleksibel 
utnyttelse av feltene/rutene som kan fylles med bilder, farger og illustrasjoner. 
 
Illustrasjoner 
 
I tillegg til rammeverket inneholder den nye grafiske profil en rekke illustrasjoner som kan 
brukes både i trykksaker og digitalt.  
 
 

Illustrasjonene representerer ulike steder og egenskaper ved kommunen og de har flere 
perspektiver. De gjenspeiler blant annet de naturlige fenomenene i kommunen som hav, 
menadersvinger i elv, eikeblad, landskap og vær. I tillegg har det blitt utarbeidet illustrasjoner 
som viser de mer kultiverte aspektene ved kommunen, som for eksempel park, lekeplass, 
skulptur av den eldste norske menneskelige levning (Sol) osv. Illustrasjonene inneholder 
også eksempler på det menneskeskapte som maskiner, bøker, mikrofoner, idrettsanlegg, 
mobil og nettbrett. Det er også skapt mer abstrakte illustrasjoner som kan brukes når man 
trenger å illustrere for eksempel utvikling og prosess. 
 

Illustrasjonene kan brukes fritt, og med valgfri profilfarge som bakgrunn. Nye illustrasjoner 
kan fortløpende utvikles for å møte behov for nye visualiseringer. 
 
Illustrasjonene kan også kombineres med bilder, for eksempel fra dagens Kristiansand 
kommunes bildebank. Denne vil bli videreført og videreutviklet i ny kommune.  
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Fargepaletten  
 
Fargepaletten er valgt på bakgrunn av innspillsprosessen og signaler gitt i arbeidsutvalget.  
 
Hovedfargene er blått fra sjøen og skjærgården, grønt fra skog og landbruk og gult fra sola. 
De øvrige fargene kompletterer de tre og gir samlet sett en fargepalett med stort potensiale 
for å skape gode og levende uttrykk, et moderne men samtidig nøytralt avtrykk som vil stå 
seg over tid.  
 
Paletten har sju farger, pluss sort og hvit. Det er kun disse fargene som skal brukes.  
 
Alle fargene kan brukes fritt av Kristiansand kommunes virksomheter. Det defineres ikke 
egne farger for ulike virksomheter. Det defineres heller ikke egne farger for de forskjellige 
kommunalområdene. Blå og grønn er kommunens hovedfarger. I den samlede 
kommunikasjonen for kommunen skal disse fargene være mest benyttet.  
 
I totalbruk er målet for fargebruk følgende: blå 25%, grønn 25%, sjøgrønt 11 %, rødt 11%, 
oransje 11 %, gult 11% og magenta 6 %.   
 
 
Om offisielle kjennetegn i kommunen 
 
Det er mengder av illustrasjoner som skal beskrive Kristiansand eller noen av institusjonene 
kommunen eier. Programleder ønsker at den nye kommunen skal begrense seg til fire 
offisielle kjennetegn; byvåpenet, byseglet, byflagget* og en tjenestelogo.  
 
Byvåpenet 
Fellesnemnda har vedtatt at dagens byvåpen for Kristiansand skal være byvåpenet for den 
nye kommunen. Historien til våpenet daterer seg tilbake til 1643 da den to år gamle byen fikk 
definert sitt segl. Byvåpenet har vært endret flere ganger og fikk sin form, farge og regler i 
1952, regler som er justert i 1989. 1952-versjonen av byvåpenet erstattet variasjoner at et 
enklere byvåpen som ble mye brukt på første halvdel av 1900-tallet og som er godt 
dokumentert gjennom Hallvard Trættebergs tegning fra 1933. Den tidligere varianten har ikke 
samme ovale form og ramme som dagens variant, men har den karakteristiske løven og 
treet som sentrale elementer. Fargene til byvåpenet er ikke fra det originale byseglet, men 
ble tilført av Håkon Thorsen i 1884, riktignok i gul/gylden, rød og med grønt tre og uten sølv.   
 
I reglementet for byvåpenet er utformingen og fargene definert slik:  
På rød bunn, Norges løve, gylden med sølvbladet hellebard, foran grønn furu, oppvoksende 
av grønn stengrunn. Over skjoldet en lukket kongekrone med initialene R.F.P. for "Regna 
Firmat Pietas" eller "gudsfrykt styrker rikene". Kartusj og øvrig innramming i rødt og sølv. På 
ytterste felt devisen "Cavsa Triumphat Tandem Bona" eller "Den gode sak seirer tilslutt". 
 
Byvåpenet skal være Kristiansands fremste offisielle kjennetegn og har status som 
kommunevåpen.  
 
Byvåpenet skal benyttes ved:  

 all veiskilting som viser byvåpenet ved innfart til kommunen 
 alle politiske prosesser og på dokumenter og bekjentgjøring i forbindelse med politisk 

behandling 
 alle sammenhenger der folkevalgte representerer kommunen 
 skilt på kommunale bygg og institusjoner som ikke er formålsbygg for kommunale 

tjenester 
 administrasjonens mer offisielle henvendelser, invitasjoner og anledninger der bruk 

av byvåpenet oppfattes som mest passende.  
 
 

15



54/19 Grafisk profil nye Kristiansand - 201908040-1 Grafisk profil nye Kristiansand : Grafisk profil nye Kristiansand

 

5 
 

Byseglet   
 
Byens segl ble definert sammen med byen sentrale privilegier 30. april 1643. I reglene for 
byvåpenet er det definert at det kan framstilles et fysisk segl og det finnes også et slikt segl 
utformet etter definisjonen fra 1989. Dette seglet er et oblatsegl, eller et stempel som trykkes 
i forseglingslakk, som kan pryde diplomer eller lukke konvolutter. Seglet er i seg selv 
fargeløst og framstår i den fargen lakken som benyttes har. Byseglet vil bli brukt på for 
eksempel diplomer.  
 
 
Byflagget 
 
17. mai 1987 ble det heist et flagg ved statuen av Christian Quart som regnes som 
rekonstruksjonen av det gamle byflagget. Flagget daterer seg mest sannsynlig tilbake til den 
voksende skipsflåten fra 1700-tallet, men det kan også kan ha vært i bruk fra 1600-tallet. 
Flagget viser løven og treet i et hvitt kvadrat på Dannebrog utformet etter reglene fra 
unionstiden. Løven kikker i flaggets vindretning og er dermed motsatt av byvåpenet når 
vinden blåser fra vest mot øst.  
 
Byflagget føres av enkelte skip og vaier over Odderøya og det føres foran i 17. mai-toget av 
en innbygger som velges til oppgaven.  
 
Programleder ønsker å kunne bruke byflagget i flere sammenhenger som i bannere og på 
offentlige flaggstenger ved markeringer. Det kan også være aktuelt å gjøre byflagget 
tilgjengelig som flagg til fritidsbåter slik vi finner brukt i andre kystkommuner.  
 
 
Tjenestelogo 
 
Programleder foreslår en logo for de kommunale tjenestene. Denne er beskrevet i 
prinsippdokumentet fra 07 Media og er basert på løven og treet og henter sin form fra 
byvåpenet. Programleder vil benytte logoen i saker underlagt administrativ delegering, noe 
som gjelder kommunen som tjenesteprodusent og som forvaltningsmyndighet når denne 
myndigheten er administrativt delegert.  
Logoen kan også brukes i de sammenhengene der byvåpenet ikke tilfredsstiller kravene til 
universell utforming. 
 
Logoen skal benyttes ved:   

 skilt på formålsbygg for kommunale tjenester 
 dokumenter knyttet til saker underlagt administrativ delegering 
 annonsering av ledige stillinger og administrativt tildelte tilskudd 

 
Logoen erstatter logoen med som brukes i dagens Kristiansand med byvåpenet i blå ramme 
og andre logoer som er utviklet for individuelle tjenester. Det vil si at logoer til skoler, 
barnehager og andre institusjoner som brukes i dagens virksomhet ikke lenger skal brukes. 
Det åpnes ikke for at enkeltinstitusjoner kan utvikle nye logoer.  

I noen tilfeller kan det være tungtveiende grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen. Dette 
gjelder for eksempel deler av kommunen som av økonomiske eller driftsmessige årsaker er 
avhengige av å videreføre eller utvikle egen logo eller en visuell identitet for å ikke miste 
kunder eller økonomiske tilskudd. Slike unntak kan godkjennes av rådmannen.  
 
I dagens kommuner er Knuden kulturskole og Business Region Kristiansand eksempler på 
enheter som vurderes å kunne kvalifisere for unntak. Programleder vil legge fram en 
vurdering for fellesnemnda som tar stilling til om disse skal kunne beholde sine særlige navn 
og logo i den nye kommunen.   
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Forhold mellom byvåpen og tjenestelogo 
Programleders forslag til bruk av byvåpenet og av logo er forsøksvis beskrevet i omtalen av 
disse. En forenklet forklaring kan være at byvåpenet brukes i politikken og logoen brukes i 
administrasjonen. Samtidig vil byvåpenet også brukes av administrasjonen i en del 
sammenhenger. Ytterligere detaljering i bruk av byvåpen og tjenestelogo vil bli definert i 
profilhåndbok. Ved uklarhet eller tvil om anvendt prinsipp legger programleder/rådmannen 
spørsmål om logopraksis fram for arbeidsutvalget/formannskapet 
 
 
Videre produksjon 
 
Gitt at fellesnemnda godkjenner prinsippdokumentet vil programleder, sammen med 
07 Media, ferdigstille alle elementene som inngår i kravspesifikasjonen. Det endelige 
resultatet vil være en fullstendig grafisk manual (profilhåndbok) med nedlastbare 
grafiske logoer, grafiske elementer og produkter.  
 
 
Maler 
 
Mal for kjente varianter av trykt materiell som brev, plakater, rapporter med mer 
Uttrykk på hjemmesiden og intranett, mal for digitale skjema, brev, presentasjoner 
med mer. 
 
 
Fysisk bruk 
 
Prinsippoppsett av hvordan den nye profilen kan benyttes på skilt, kjøretøy, fasader, klær, 
kumlokk, med mer.  
 
 
Bildeprofil 
 
Bildeprofil som definerer retningslinjer for bruk av fotografi og illustrasjoner inkludert hvordan 
den grafiske profilen kan komme i kontakt med bildene.  
 
 
*Kilder for beskrivelse av byvåpenet, byseglet og byflagget er Jan Henriks Munksgårds artikler i Vest-Agder Museets årbøker fra 1987 og 
2005 samt Regler for bruk av Kristiansands byvåpen vedtatt av Kristiansand formannskap den 23. august 1989 
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Ny grafisk profil  
Kristiansand kommune
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Profilmanual for Kristiansand kommune

Denne profilmanualen er utviklet for nye Kristiansand 
kommune. Profilmanualen skal gjøre det enkelt å skape et 
enhetlig og felles uttrykk for alle som kommuniserer på vegne 
av kommunen.

Kristiansand kommune har laget en felles visuell identitet for  
kommunen som tjenesteyter og som by.  Vår visuelle identitet  
beskriver hvordan logo, farger, skrifttyper, bilder og 
grafiske elementer skal brukes for å sikre et helhetlig og lett 
gjenkjennelig uttrykk i all vår kommunikasjon. Det ligger derfor 
et ansvar hos alle som kommuniserer på vegne av kommunen 
om å passe på at den forvaltes og utvikles innenfor rammene 
som er gitt.

Den visuelle identiteten har sitt utspring i Kristiansands 
byvåpen, Kvadraturen og illustrasjoner av lokale kjennemerker. 
I arbeidet med å utvikle den visuelle profilen har det vært et mål 
at illustrasjonene skal gi gjenkjennelse og gjenspeile bredden i 
kommunen.
 

Kristiansand kommune har ambisjon om å bli Norges beste 
kommune for innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv. 
For å oppnå dette skal kommunen blant annet bli en 
foregangskommune når det gjelder utvikling og bruk av digitale 
løsninger og legge til rette for økt innbyggerinvolvering i 
samfunnsutvikling og politisk arbeid. 

Det å drive kommune i fremtiden vil stille helt nye krav til 
bruk av teknologi og tilgjengelighet, og ikke minst hvordan 
kommunen møter endringene som kommer stadig raskere.

Den dynamikken som kreves av kommunen har vi forsøkt å 
fange opp i den visuelle profilen. Det er rammer for bruk, men 
rammene er vide og mulighetene for å gi budskapet et personlig 
preg bør være godt ivaretatt.

Ny kommune, ny grafisk profil
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Foto: balipadma
iStock Editorial / Getty Images Plus
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Kristiansands byvåpen

Kristiansand kommunes byvåpen tar utgangspunkt i byens 
segl som kong Cristian IV fi kk laget to år etter at han grunnla 
byen i 1641. Seglets hovedmotiv med løven, treet og kronen 
er bevart i dagens utgave av byvåpenet. Gjennom historien 
har det vært brukt fl ere forskjellige utgaver av byseglets 
motiv – også i form av skjold. 

Byvåpenet er på mange måter det viktigste elementet i 
Kristiansand kommunes grafi ske profi l. Formannskapet 
har rettighetene til byvåpenet og bruken er underlagt eget 
regelverk, vedtatt av formannskapet 23. august 1989. 

4
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Kristiansands byvåpen

Kristiansands byvåpen er et historisk og viktig symbol for 
kommunen og innbyggerne. Våpenet ble opprinnelig laget 
som et segl for byen i 1643. Seglet ble tegnet og fargelagt 
som byvåpen i 1909, og fikk sin nåværende form og farge 
i 1952. 

Byvåpenet skal brukes som følger:
• I politisk saksbehandling og saksdokumenter
• I kommunikasjon fra folkevalgte politikere på vegne av 

kommunen
• I høytidelig og tradisjonsrik kontekst, som eksempelvis 

invitasjoner, mottakelser og seremonier 
• Ved kunstneriske og historiske gjengivelser,  

eksempelvis diplomer, plaketter, jakkemerker,  
bannere og faner/flagg

Følgende retningslinjer gjelder:
• Byvåpenet kan brukes i fullfarge eller i én farge og  

skal gjengis i korrekt form slik det fremgår av  
designmanualen.

• Byvåpenet må ikke brukes slik at det uriktig gir inn-
trykk av at den som bruker det, innehar en kommunal 
stilling, utøver myndighet på vegne av kommunen, 
eller på en annen måte representerer Kristiansand 
kommune.

5
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Kristiansands byvåpen

6
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Kristiansands byvåpen
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Kristiansands byflagg

Det rekonstruerte byflagget til Kristiansand har vært 
i bruk siden 1987 og har røtter tilbake til 1700- eller 
1600-tallet.

8
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Rammeverk

Som et hjelpemiddel for å plassere tekst, illustrasjoner og 
bilder i et gjenkjennelig og enhetlig system er det utviklet et 
eget rammeverk i den visuelle profilen. 

Rammeverket har sitt utgangspunkt i Kvadraturen i  
Kristiansand sentrum. Kvadraturen er et kjent symbol for 
Kristiansand og en viktig del av byens identitet. Kristiansand 
er i dag eneste norske by hvor bymønsteret utviklet av Chris-
tian IV fremdeles utgjør bysentrum. 

Rammeverket består av 54 (6x9) rektangler med  
størrelsesforhold 2:1. 

Rammeverket gir åpning for fleksibel utnyttelse av feltene i 
hvordan dette fylles med bilder, farger og illustrasjoner.

9
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Rammeverk

Eksempler på bruk

Foto:  
Matthew Bennett. Unsplash

Lukasz Szmigiel. Unsplash
Matt Hardy. Unsplash10
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Illustrasjoner

Profilen inneholder illustrasjoner som kan brukes både i 
trykksaker og digitalt. Illustrasjonene representerer ulike 
steder og egenskaper ved kommunen.

Illustrasjonene kan brukes fritt, og med valgfri profilfarge 
som bakgrunn.

Nye illustrasjoner kan fortløpende utvikles for å møte 
behov for ny visualisering.

11
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Illustrasjoner

Illustrasjoner kan settes fritt sammen med bilder, 
fargefl ater og andre illustrasjoner

Foto: 
Lillitve. iStock  / Getty Images Plus

Bokan76. iStock  / Getty Images Plus
Lillitve. iStock  / Getty Images Plus12
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Farger

Fargepaletten for Kristiansand kommune gjenspeiler hva 
som beskriver kommunen, men også hva som innbyggere 
setter pris på. Blått fra sjøen og skjærgården, grønt fra 
skog og landbruk og gult fra sola. De øvrige fargene 
kompletterer de tre og gir samlet sett en fargepalett med 
stort potensiale for å skape gode og levende uttrykk. 

Paletten har sju farger, pluss sort og hvit. Det er kun disse 
fargene som skal brukes. Alle fargene kan brukes fritt av 
Kristiansand kommunes virksomheter. Det defineres ikke 
egne farger for ulike virksomheter.  Det defineres heller 
ikke egne farger for de forskjellige kommunalområdene.

Blå og grønn er kommunens hovedfarger. I den samlede 
kommunikasjonen for kommunen skal disse fargene 
være mest benyttet. Fordelingen mellom bruk av de ulike 
fargene skisseres her.

Fargene i paletten skal brukes i 100 % eller 25%, 50% 
eller 75%.

Pantone 3005 C               

CMYK: 100 | 35 | 0 | 0

Pantone 356 C               

CMYK: 91 | 4 | 100 | 25

Pantone 2347 C               

CMYK: 0 | 100 | 100 | 8

Pantone 1665 C               

CMYK: 0 | 79 | 100 | 0

Pantone 116 C               

CMYK: 0 | 15 | 100 | 0

Pantone 214 C               

CMYK: 0 | 100 | 24 | 0

Svart             

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100

Hvit            

CMYK: 0 | 0 | 0 | 0

75% 50% 25% 75% 50% 25%

75% 50% 25% 75% 50% 25%75% 50% 25%

75% 50% 25%75% 50% 25%

Pantone 7711 C               

CMYK: 98 | 0 | 28 | 4

75% 50% 25%

13
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Typografi

Lato
Lato er en tydelig og godt lesbar skrifttype som 
egner seg for bruk både i trykksaker og på digitale 
flater. 

Lato er en google font og kan lastes ned gratis her:
https://fonts.google.com/specimen/Lato

«Nye Kristiansand skal bli Norges beste  
kommune, og skal være en kommune som  
innbyggere, ansatte, folkevalgte  og næringsliv  
er stolte av å jobbe, virke og bo i».

Lato hairline
Lato hairline italic
Lato light
Lato light italic
Lato regular
Lato italic
Lato bold
Lato bold italic
Lato black
Lato black italic

14
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Tilleggstypografi for 
Office programvare

Verdana «Nye Kristiansand skal bli Norges beste  
kommune, og skal være en kommune som  
innbyggere, ansatte, folkevalgte  og næringsliv  
er stolte av å jobbe, virke og bo i».

Verdana regular
Verdana italic
Verdana bold
Verdana bold italic

15
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Designeksempler

Foto: 
Rafaela Biazi. Unsplash16
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Designeksempler

Illustrasjonsfoto17
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Designeksempler

Foto: 
Sergeybor. iStock  / Getty Images Plus18
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Designeksempler

Foto:  
Joey Thompson. Unsplash
Gift Habeshaw. Unsplash19
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Kristiansand kommunes logo

Kristiansand kommunes logo viser en forenkling av 
byvåpenet med fokus på riksløven og treet. Logoen 
ivaretar krav til universell utforming og fungerer godt og 
tydelig i alle flater. 

Retningslinjer for bruk
Kristiansand kommunes logo er den eneste logoen som 
skal brukes i kommunikasjon på vegne av tjenesteyteren 
Kristiansand kommune. Logoen kan benyttes uten tekst, 
men tekst skal ikke benyttes alene. Navnet Kristiansand 
kommune skal alltid stå til høyre for logoen. 

Logoen skal som hovedregel være transparent slik at 
bakgrunnen vises gjennom logoen. 

Hovedregel – Kristiansand kommunes logo brukes som 
sort eller hvit logo.
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Plassering og luft rundt logoen

Det skal være luft rundt logoen slik at tekst eller andre  
elementer ikke kommer for tett på.

Avstand fra logoen til tilstøtende element eller marg skal  
minimum være høyden på logosymbolet.

Plassering venstre 

Luft rundt logo

Luft rundt midtstilt logo

Plassering høyre

Plassering bunn
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Brevmal
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Mottakers navn
Adresse
Postnummer

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Rådhuskvartalet, 
Rådhusgata 18

Unntatt offentlighet iht
Uoff Paragraf

Vår ref.: 
Doknr  

(Bes oppgitt ved henvendelse)
Deres ref.: 

Deres ref
Dato:

Dokdato

Overskriften

Optas diae. At etur? Daecte natur, occaecta ipsandipsam volupta tibusda ndandan
daest faccus, ipictor ehenimillam volorer ferioressi odi con pa dio. 

Ut re, untiam raerian tendica estrupt atentem poreriae suntis ex experrum reptatur 
ab impedit, natincte voluptatur aut abo. Hil iusanimpore nosa cusant.

Solectaecte qui beratint ut escipsaperit fugiassum velecti repe prem fugitaquam, si 
aut volesci opta il invelibus mod quaero te eribusant ium ipsam fuga. Nam unt.
Re ped que enimint, sapiet quias enihillit, que estrum est, inistis ero volupis in 

parum nimusa non nobisciis maximoditas molentia dolupiendio omnis suntecae. Et 
et quideb ite sandam fugit quiam, velit, volor reiunt quiasim aped quatem quaectur 
alignat offi cae peristi orporporenem conseni maximusapit eos audan

de llaboreni occus, nobit quid quam earcid que nonsend erferchit ad maximus 
eatquam dunti ut dolut eiusdae perro vercidi as et optatia tusae. Met quidebit et 
essi inctotaquo.

Med hilsen

Saksbehandler navn
Saksbehandler tittel

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

Vedlegg: Antall vedlegg 

Kopi: Kopimottakere

Sikker post 
(adresse til e-dialog)

E-postadresse 
post@kristiansand.kommune.no

Telefon
38 07 50 00 

Nettadresse
kristiansand.kommune.no

Org.nummer
NO820852982

Kommunalområde
Nærmeste enhet 
(til saksbehandler)

Saksbehandlers 
telefonnummer:
xxx xx xxx

30 mm Verdana 10/12 pt

Verdana Bold 12/12 pt

Verdana 8/10 pt

Verdana 10/12 pt

30 mm

46 mm

34,5 mm

10,8 mm

Verdana 6/7,5 pt Verdana 6/7,5 pt

Brevmal
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Camilla Dunsæd
Rådmann

Mobil: (+47) 975 10 864
Sentralbord: (+47) 38 07 50 00
E-post: camilla.dunsaed@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Dronningensgate 23, 4. etasje, 
4635 Kristiansand

Med vennlig hilsen

Camilla Dunsæd
Rådmann

Mobil: (+47) 975 10 864
Sentralbord: (+47) 38 07 50 00
E-post: camilla.dunsaed@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Dronningensgate 23, 4. etasje, 
4635 Kristiansand

Visittkort/e-postsignatur
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Harald Furre
Ordfører/Mayor

Mobil/cell phone:  +47 98 28 18 90  
Kontor/offi ce: +47 38 07 50 42
Sentralbord/switchboard:+47 38 07 50 00
E-post/mail: postmottak@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse/Street address: 
Rådhuskvartalet – Rådhusgata 18.

Med vennlig hilsen

Harald Furre
Ordfører/Mayor

Mobil/cell phone: +47 98 28 18 90  
Kontor/offi ce: +47 38 07 50 42
Sentralbord/switchboard:+47 38 07 50 00
E-post/mail: postmottak@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse/Street address: 
Rådhuskvartalet – Rådhusgata 18.

Visittkort/e-postsignatur

Ordføreren
i Kristiansand

Ordføreren
i Kristiansand
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PowerPoint

Klikk for å redigere tekststiler i malen
– Andre nivå

• Tredje nivå
• Fjerde nivå

<#>   Bunntekst

Seksjonstittel
Klikk for å legge til en undertittel

<#>   Bunntekst

Klikk for å legge til en tittel
Klikk for å redigere tekststiler i malen

– Andre nivå
• Tredje nivå

• Fjerde nivå

Foto: 
Paulo Costa. iStock  / Getty Images Plus

balipadma. iStock  / Getty Images Plus26
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Kristiansand kommunes logo

Kristiansand kommunes logo skal som hovedregel  
benyttes med tekst til høyre for logosymbol. Dersom 
dette ikke lar seg gjennomføre på en funksjonell og lesbar 
måte kan logovariant med midtstilt tekst under logo 
benyttes.

Hovedlogo, positiv Hovedlogo, negativ

Alternativ logo, positiv Alternativ logo, negativ
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Logo og farger

Bruk av logo på farget bakgrunn (positiv og negativ logo)
Siden logoen som hovedregel skal  brukes gjennomsiktig 
er det viktig å sørge for god kontrast og synlighet når den 
brukes på farget bakgrunn. Bruk positiv logo (lys logo) på 
mørk bakgrunn og negativ logo (mørk logo) på de lysere 
fargene i paletten. Bruk alltid riktige logo-originaler. 

28
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Feil bruk av logo

• Logoen skal ikke brukes i andre farger enn sort eller hvitt.

• Logoens proporsjoner skal være konstante.

• Logoens forhold mellom symbol og tekst skal være konstant.

• Lag aldri mønster eller en struktur av logoen. 

• Logoen skal aldri brukes med fargeforløpning.

• Roter, skru eller vend aldri på logoen.

• Legg aldri til undertitler eller slagord og lignende til logoen. 

Den skal alltid stå alene.

• Legg aldri til nye elementer eller linjer til hverken symbol 

eller ordbilde.

• Flytt aldri symbolets plassering til ordmerket.
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Logo på foto

Når logo brukes på foto må bakgrunnen være rolig og gi god 
kontrast for å sikre at logoen kommer tydelig frem.

Ikke bruk logo på foto som er urolige. Hvis et foto ikke egner seg 
som bakgrunn for logo, må logo plasseres i en egen form/ramme 
for å sikre at den blir tydelig. Egne fi ler er laget til slikt bruk, slik 
at både logo og ramme har riktige proporsjoner.

Foto: 
Anetlanda. iStock  / Getty Images Plus

genlock1. iStock  / Getty Images Plus
Casey Horner. Unsplash30
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Sosiale medier

Foto:  
Joey Thompson. Unsplash
Gift Habeshaw. Unsplash31
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Sosiale medier
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13. Kopp13. KoppKrus
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Hvem er avsender av budskapet?

Kristiansand kommune er og skal i kommunikasjon fremstå 
som én aktør. Kristiansands logo brukes derfor som eneste 
avsender.

Samtidig er det viktig å hjelpe mottaker til å raskt forstå 
hvem i kommunen det er som er avsender av et budskap. En 
viktig tommelfingerregel er å la avsenderen være nærmest 
mulig mottakeren. Eksempelvis er innbyggertorget nærmere 
sluttbruker enn kommunalområdet miljø- og byutvikling. 
Avsenderidentitet handler om hvordan vi plasserer logo og 
navn sammen. 

Følgende prinsipp gjelder for hvordan Kristiansand  
kommunes logo og navn på tjeneste, tilbud eller virksomhet  
skal gjengis.

Prinsipp 1:  
Kristiansand kommunes logo i alle kommunikasjonsflater
Hovedprinsippet er at Kristiansand kommunes logo skal 
brukes alene i kommunikasjonsflatene.

Det skal ved bruk av tekst og bilde komme tydelig frem  
hvilke tjenester, tilbud eller annet kommunikasjonen  
omhandler. Kommunikasjonen med innbyggere skal alltid 
være enkel og tydelig.

Åpen dag på festningen
Kom og bli med på en innholdsrik dag på festningen. 
Her blir det teater, mat og musikk hele dagen

Foto:  
Matauw. iStock  / Getty Images Plus34
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Hvem er avsender av budskapet?

Prinsipp 2: 
Kristiansand kommunes logo + tjeneste
Vi skal benytte navn på tjeneste, tilbud eller  
opplevelse som er tettest på mottakeren, eksempelvis  
Taremareskogen barnehage, Småbåthavnkontoret og  
Legevakt. I minst mulig grad benytte etatsnavn som  
Ingeniørvesenet, Kulturetaten og Helse- og miljøetaten.

Taremareskogen barnehage
Velkommen til oss!

Foto:  
Rafaela Biazi. Unsplash35
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Hvem er avsender av budskapet?

Prinsipp 3: 
Kristiansand kommunes logo + virksomhetsnavn
Virksomhetsnavn og navnet Kristiansand kommune satt 
sammen med Kristiansand kommunes logo benyttes der 
det er vesentlig at virksomhetens navn kommer tydelig 
frem som en del av Kristiansand kommunes tjenestetilbud. 
Eksempler er skilt på bygninger.

36

53



54/19 Grafisk profil nye Kristiansand - 201908040-1 Grafisk profil nye Kristiansand : Grafisk profil prinsippdokument

54



55/19 1. tertialrapport 2019 nye Kristiansand programmet - 201906459-1 1. tertialrapport 2019 nye Kristiansand programmet : 1. tertialrapport 2019 nye Kristiansand programmet

NYE KRISTIANSAND

1

Dato 5. april 2019
Saksnr.: 201906459-1
Saksbehandler Siren Bruskeland

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019

1. tertialrapport 2019 nye Kristiansand programmet

Sammendrag

Tertialrapporten er en rapport til Fellesnemda som skal vise hvilken grad budsjettvedtaket
realiseres. Rapporten skal inneholde status pr. 30.04.2019 på driftsresultat,
investeringsprosjekter og sykefravær.

I og med at regnskapet inngår i Kristiansand kommunes regnskap vil rapporten følge som
utrykt vedlegg til Kristiansand kommunens samlede tertialrapport som sluttbehandles i
bystyremøte 19.6.2019.

Det er igjen 5,514 mill. kr fra statstilskuddet fra KMD fra 2018 til disposisjon i 2019.

Driftsbudsjettet for 2019 er på 39,31 mill. kr der5,514 mill. kr er fond fra 2018, 2,997 mill. kr
er driftsandelen av digitaliseringsmidlene og 30,8 mill. kr er forskuttering av reformstøtten fra
staten i 2020. Dette er vedtatt i de tre kommuners økonomiplaner for 2019-2022. Fordelingen
er på 25,74 mill. kr fra Kristiansand, 3,19 mill. kr fra Søgne og 1,87 mill. kr fra Songdalen.

Det er pr. 1. tertial 2019 brukt 7,05 mill. kr, og det forventes at den ordinære driften går i
balanse ved årsslutt.

Det er vedtatt et digitaliseringsbudsjettpå 50 mill. kr for 2018 og 2019. Det er behov for å
øke denne rammen til 80 mill. kr, og de tre kommunene foreslårdette i sine 1. tertialrapporter
for 2019. Det er brukt 4,28 mill. kr av investeringsmidlene i 1. tertial, og 11,4 mill. kr i 2018.

Sykefraværsstatistikk føres i avgivende enhet på innleid personale.

Forslag til vedtak

Fellesnemda tar 1. tertialrapport 2019 for programmet nye Kristiansand til
orientering.

Camilla Dunsæd Siren Bruskeland
Programleder nye Kristiansand Trainee
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Bakgrunn for saken 
 
1. Økonomisk prognose 2019 
 
Programmet nye Kristiansand er delt inn i 3 ansvar: Programledelsen, politiske møter og 
politiske prosjekt og administrative prosjekt (8 prosjekter).  
 
Driftsbudsjettet for 2019 er på 39,31 mill. kr der 5,514 mill. kr er fond fra 2018, 2,997 mill. kr 
er driftsandelen av digitaliseringsmidlene og 30,8 mill. kr er forskuttering av reformstøtten fra 
staten i 2020. Dette er vedtatt i de tre kommuners økonomiplaner for 2019-2022. Fordelingen 
er på 25,74 mill. kr fra Kristiansand, 3,19 mill. kr fra Søgne og 1,87 mill. kr fra Songdalen.  
 
Det er brukt 7,05 mill. kr i 1. tertial 2019.  Dette er et mindreforbruk på 4,7 mill. kr i forhold til 
periodisert budsjett som i hovedsak skyldes forskyvning av kostnader.  
 
De største utgiftspostene totalt sett i programmet er lønn på 1,213 mill. kr i tillegg til 
konsulenttjenester på 2,83 mill. kr. Kostnadene for frikjøp av prosjektledere blir ført i juni.  
 
Årsprognosen indikerer at den ordinære driften går i balanse ved årsslutt.  
 
(Prosjektnivå tall i 1000 kr) 

Ansvar Regnskap 
pr. 

30.4.19 

Budsjett 
pr. 

30.4.19 

Års- 
budsjett 

2019 

Års- 
prognose 

2019 

Avvik 
2019 

80000 Etablering av Nye 
Kristiansand 5 019 4 562 7 457 7 457 0 

81000 Politiske møter og politiske 
prosjekt 231 897 2 552 2 552 0 

82000 Administrative  
prosjekt 1 195 4 409 13 226 13 226 0 

83000 Digitale 
sammenslåingsprosjekter 605 1 867 5 502 5 502 0 

Sum 7 050 11 735 28 737* 28 737 0 
 
* Finansieringen av programmet er lagt på ansvar 80000 der bidragene fra Søgne og Songdalen utgjør en inntekt 5,06 mill. kr 
og bruk av bundet fond 5,513 er budsjettert som en inntekt. Netto budsjett i Visma er derfor andelen til Kristiansand og 
driftsandelen av digitaliseringsmidlene (25,74 mill. kr og 2,997 mill. kr) 
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2. Kommentarer til regnskap pr. 1. tertial 2019 pr. ansvar 
 
Hovedpostnivå (tall i 1000 kr) 
 
Post Prosjekt Regnskap 

pr. 
30.4.19 

Budsjett  
pr. 

30.4.19 

Avvik 
pr. 

30.4.19 

Års- 
budsjett 

2019 

Avvik 
2019 

Ansvar 80000 Programledelsen 5 019 4 562 -457 7 457  
Ansvar 81000 Politiske møter og 
politiske prosjekter  231 897 666 2 552 

 

Ansvar 82000 Administrative prosjekter 
1800100 Organisasjon, personal og 

stab  130 690 559 2 069 
 

1800200 Virksomhetsstyring, 
økonomi og eierskap 0 231 231 694 

 

1800202 Finansreglementet 1 67 65 200  
1800203 Hovedbankavtale 47 40 -7 120  
1800400 Oppvekst og læring 187 423 236 1 268  
1800500 Helse og mestring 216 622 406 1 866  
1800501 Finansieringsmodell, helse 

og mestring  0 333 333 1 000 
 

1800600 Miljø, byutvikling og teknisk 6 612 606 1 836  
1800601 IKT-fagsystemer Miljø, 

byutvikling og teknisk 157 0 -157 0 
 

1800700 Kultur, frivillighet og 
innbyggerdialog 35 639 604 1 917 

 

1800701 Barn og unges medvirkning 
i nye Kristiansand  0 150 150 450 

 

1800702 Diverse kommunikasjon 0 100 100 300  
1800703 Grafisk profil  14 333 319 1 000  
1800900 Samhandling og innovasjon  42 169 127 506  
 Uten prosjekt  359 0 -359 0  
Ansvar 83000 Digitale 
sammenslåingsprosjekter  605  1 867 1 262 5 502 

 

 
Sum 7 049 11 735 4 684 28 737 

 

 
Ansvar 80000 – Programledelsen 
Ansvar 80000 består av programledelsen som er ansatt i prosjektet og engasjerer totalt 5,9 
årsverk. Ansvaret har pr. 1. tertial et lite overforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette vil 
gå i balanse ved årsslutt.  
 
Bruk av bundet fond på 5,514 mill. kr og finansiering fra Søgne og Songdalen er budsjettert 
på ansvar 80000. 
 
Ansvar 81000 – Politiske møter og politiske prosjekter 
Ansvar 81000 består av kostnader til politiske møter og politiske prosjekter blant annet 
godtgjøring til politikere og frikjøp av tillitsvalgte/vernetjenesten.  
Det er et mindreforbruk på 0,7 mill. kr på dette ansvaret i forhold til periodisert budsjett. Dette 
vil gå i balanse ved årets slutt.  
 
 
820000 Administrative prosjekter 
Ansvaret 82000 består av kostnader til frikjøp av 8 prosjektledere. Administrative prosjekter 
består av lønns- og driftsutgifter til delprosjekter innenfor programmet nye Kristiansand.   
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Det er per 1. tertial 2019 brukt 1,195 mill. kr på dette ansvaret og mindreforbruket skyldes at 
frikjøp av prosjektlederne ikke blir ført før i juni.  
 
830000 Digitale sammenslåingsprosjekter  
På ansvar 83000 Digitale sammenslåingsprosjekter er det brukt 0,605 mill. kr per 1. tertial 
2019. Dette vil gå i balanse ved årets slutt.  
 
 
3. Investering 
 
Fellesnemda har vedtatt 50 mill. kr til digitaliseringsmidler i 2018 og 2019. Det er brukt 4,28 
mill. kr på investeringsregnskapet i 1. tertial 2019. Dette er et mindreforbruk i forhold til 
budsjett på 8,695 mill. kr. Midlene vil bli brukt i løpet av 2019. Det ble i 2018 brukt om lag 
11,4 mill. kr på investeringsprosjektene.  
 
Tabellene viser budsjettbevilgningen og utbetalte beløp i 2019:  
 
(Tall i 1000 kr) 
Prosjektnr. Prosjekt Regnskap  

pr. 
30.4.19 

Budsjett  
pr. 

30.4.19 

Årsbudsjett 
2019 

1810000 Hovedprosjekt digitalisering 
Nye Kristiansand 0 -7 321 -38 503 

1810101 IKT – infrastruktur – datapark 960 4 433 13 300 
1810102 IKT – infrastruktur – nettverk 791 1 770 5 310 
1810103 IKT – infrastruktur – IKT-

basistjenester 288 2 050 6 150 
1810105 IKT – infrastruktur – klienter 160 1 117 3 350 
1810106 IKT – infrastruktur – 

print/scann 0 627 1 881 
1810107 IKT – infrastruktur – identitet 

og domene 249 633 1 900 
1810110 IKT – digitale 

innbyggertjenester 661 1 993 5 980 
1810111 IKT – sak- arkiv 238 967 2 900 
1810113 IKT – frittstående historisk 

arkiv 718 1 025 3 075 
1810114 IKT grunndata 0 233 700  
1810300 IKT ERP system 215 957 2 872 
1810301 IKT virksomhetsstyring 0 375 1 125 
1810302 IKT KGV Mercell 0 88 263 
1810400 IKT miljø, byutvikling historisk 0 2 000 6 000 
1810500 IKT fagsystem oppvekst 0 303 910 
1810600 IKT fagsystem bibliotek 0 83 250 
1810602 IKT fagsystem kundesenter 0 333 1 000 
1810603 IKT samhandlingsplattform 0 333 1 000 
1810800 IKT pleie- og omsorgssystem 0 293 878 
1810803 IKT CGM journal 0 83 250 
1810804 IKT CGM legevakt 0 208 625 
1810805 IKT sosialsystem 0 111 334 
1810807 IKT InTranWin 0 167 500 
1810808 IKT helse- og mestring 0 83 250 

Sum 4 280 12 944 22 300 
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Behov for ytterligere bevilgning til digitalisering 
 
Fellesnemda har tidligere vedtatt 50 mill. kr til digitaliseringsmidler. Disse ble beregnet ut ifra 
en fast andel på 20 % som ble fordelt likt mellom de tre kommunene og 80 % pr. innbygger. 
 
(Tall i 1000 kr) 
 2018 2019 Sum 
Kristiansand  10 400 26 355 36 755 
Søgne  7 479 7 479 
Songdalen  5 766 5 766 
Sum   50 000 
 
De tre rådmennene vil i 1. tertialrapport til de tre kommunene foreslå nå ytterligere 30 mill. kr 
til digitalisering. De 30 mill. kr er fordelt pr. innbygger.  
 
Total fordeling av 80 mill. kr mellom kommunene, og mellom drift og investering vil bli 
foreslått som følger: 
 
(Tall i 1000 kr) 
 Drift Investering Sum 
Kristiansand  10 895 50 939 61 834 
Søgne 2 017 8 561 10 578 
Songdalen 1 498 6 090 7 588 
Sum 14 410 65 590 80 000 
 
Dette vil bli tatt opp i de respektive kommuners 1. tertialrapport for 2019.  
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 14. mai 2019
Saksnr.: 201812282-78
Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019

Reglement for valg og honorarutvalget

Forslag til reglement for valg og honorarutvalget er utarbeidet både av politisk –administrativ
prosjektgruppe for politiske reglementer («PA») og av politisk prosjektgruppe som harjobbet
med både godtgjøring og politisk representasjon i råd og utvalg («P5»).

Forslag til ansvars- og arbeidsområder er basert på de rollene som anbefales i sak om råd ut
utvalg fra prosjektgruppe for P5, og som behandles samme møte i fellesnemnda, samt
vedtatt reglement for godtgjøringer og velferdsordninger for folkevalgte som ble vedtatt av
fellesnemnda 5.mars 2019.

Forslag til vedtak

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for valg-og honorarutvalget

Camilla Dunsæd
Programleder Anne Karen Aunevik

Rådgiver

Vedlegg:
Reglement for valg –og honorarutvalget

a
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Reglement for valg – og honorarutvalget 
 

Programleders forslag til fellesnemndas møte 28. mai 2019 

Innhold 
Reglement for valg – og honorarutvalget ............................................................................................... 1 

§ 1 Formål ................................................................................................................................................ 1 

§ 2 Valg og sammensetning ..................................................................................................................... 1 

§ 3 Arbeids- og ansvarsområde ............................................................................................................... 1 

§3 a  Representasjon i utvalg, råd  og nemnder .................................................................................. 1 

§3 b Godtgjøringsordninger ................................................................................................................ 2 

§ 4 Generelle saksbehandlingsregler ...................................................................................................... 2 

§ 5 Gyldighet/endring .............................................................................................................................. 2 

 

§ 1 Formål  
Valg og honorarutvalget skal sikre at oppnevning av politiske representanter skjer i tråd med 

gjeldende lovverk. 

Valg og honorarutvalget skal sikre prinsipp fra fellesnemnda (bystyret) om gjennomgående 
representasjon, som innebærer at utvalgsmedlemmene som hovedregel velges av og blant 
bystyrets medlemmer. 
 

Valg- og honorarutvalget skal sørge for at godtgjørings- og frikjøpsordninger samsvarer med 

bestemmelser i gjeldende godtgjøringsreglement.  

§ 2 Valg og sammensetning  
Valg- og honorarutvalget består av 9 medlemmer og velges av bystyret selv.  
Medlemmer og varamedlemmer til utvalget velges for fire år.  
 
Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers som avtalevalg.  
 
Bystyret velger leder og nestleder. 
 

§ 3 Arbeids- og ansvarsområde  

§3 a  Representasjon i utvalg, råd  og nemnder 
Valg- og honorarutvalgets ansvar er å innstille kommunens representanter til: 

 Utvalg som oppnevnes av bystyret ihht kommunelovens § 5-1 og §5-2 

 Kommunens representanter i interkommunale selskaper, styrende organ for 

kommunale oppgavefellesskap (ihht kommunelovens § 5-1 k), styrende organ for 

stiftelser, legater og eksterne nemnder der vedtekter og lovverk åpner for det. 
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 Diverse oppnevninger som skal vedtas i bystyret, blant annet meddommere til 

tingretten og lagretten mm. 

 

§3 b Godtgjøringsordninger 
I medhold av kommuneloven § 5-3 gis Valg- og honorarutvalget fullmakt til å behandle alle 

saker og tvilstilfeller vedrørende tolkningen og forståelsen av de folkevalgtes rettigheter og 

plikter i medhold av gjeldende reglement for godtgjøringsordninger og vel, herunder blant 

annet 

a. Hvilke arbeidsoppgaver som inngår i frikjøpet, jf. § 7,  
b. Vararepresentanters søknad om ekstra godtgjørelse ved spesielt stort frammøte, jf. § 

8 
c. Godtgjørelse for oppdrag utenfor reglement, jf. § 10 
d. Vurdering av ikke gyldig fravær, § 9 
e. Krav til ikke dokumentert tapt inntekt, jf. § 11, og  
f. Permisjonssøknader, jf. § 19. 

 
 

§ 4 Generelle saksbehandlingsregler 
Kristiansand kommunes saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ gir nærmere regler 

for saksbehandlingen i valg- og honorarutvalget (link til dette reglementet). 

 

§ 5 Gyldighet/endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre 9.oktober 2019 og trer i kraft fra denne 
dato.  
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret.  
 
Reglementet skal gjennomgås innen 31. desember året etter at bystyret er konstituert. Det 

sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder 

inntil et nytt reglement er fastsatt.   
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 14. mai 2019
Saksnr.: 201903624-4
Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019

Politisk representasjon i råd og utvalg

Prosjekt P5 «Valg og honorarkomiteen» har fått i oppdrag fra fellesnemnda å gå gjennom
politiske representasjon i råd og utvalg. Gjennomgangen med anbefalinger er beskrevet i
eget notatsom vedlegges saken.

Programleder vil tilrettelegge for at anbefalingene innarbeides i samlet oversikt over hvilke
organer som har politisk representasjon i dagens kommuner. Oversikten er påbegynt, og vil
være klar til oktober 2019 når representanter skal oppnevnes.

Forslag til vedtak

Fellesnemnda støtter anbefalinger om politisk representasjon i råd og utvalg slik
det er beskrevet i notat fra valg- og honorarkomiteen, og ber programleder
utarbeide samlet oversikt som kan tas i bruk ved oppnevninger etter valg av nytt
bystyret.

Camilla Dunsæd
Programleder Anne Karen Aunevik

Rådgiver

Vedlegg:
Notat fra «Valg og honorarkomiteen» om politisk representasjon i råd og utvalg
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Politisk representasjon i råd og utvalg 
 

Notat ferdigstilt 14.mai 2019 

 

 

 

 

Fra politisk prosjekt P5, «Valg- og honorarkomite for nye Kristiansand»: 

Jørgen H. Kristiansen (KRF), Renate Hægeland (H), Stian Storbukås (FRP), Ivar 

Bergundhaugen (V), Mira Svartnes Thorsen (MDG), Astrid M. Hilde (AP), Tom Løchen (H), 

Johnny Greibesland (SP), Monika Hagen (AP) 
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Politisk representasjon i råd og utvalg 

Innhold 
1. Bakgrunn for prosjektet .................................................................................................. 3 

2. Juridiske rammer i ny kommunelov ................................................................................ 3 

3. Folkevalgte kommunale organ og i nye Kristiansand ..................................................... 3 

3.1. Folkevalgte organ ................................................................................................... 3 

3.2. Lovpålagte råd – kommunale organ ........................................................................ 5 

4. Folkevalgte i diverse eksterne og interne styrer og råd .................................................. 5 

4.1. Eksterne styrer, råd og nemnder ............................................................................. 5 

4.2. Ideelle og private organisasjoner ............................................................................ 7 

4.3. Diverse faglige og administrative grupper og råd .................................................... 7 

5. Oppfølging ..................................................................................................................... 8 

Vedlegg 1: Utdrag fra kommuneloven ................................................................................. 10 
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1. Bakgrunn for prosjektet 
Prosjekt P5 «Valg og honorarkomiteen» har fått i oppdrag fra fellesnemnda å gå gjennom 

politiske representasjon i råd og utvalg. Bakgrunnen er at dagens kommuner har politisk 

representasjon i flere eksterne og interne råd, nemnder, styrer og utvalg etc.  Noen av disse 

får endrede vedtekter som følge av at 3 kommuner blir til 1, slik at behov for antall 

representanter reduseres. I tillegg er det ulik kultur og praksis for hvor politikere er 

representert, både i interne og eksterne organ. Prosjektgruppa har vurdert hvilke utvalg den 

nye kommunen bør ha, og gjennomgått hvem som bør innstille og oppnevne medlemmer til 

eksterne råd og utvalg.  

Juridiske føringer for hva som er folkevalgte organ, samt forholdet mellom folkevalgte og 

administrasjon er noe endret i ny kommunelov. Dette har også fått konsekvenser for 

anbefalingene i valg- og honorarkomiteen.   

Prosjektets sluttprodukt er dette notatet, med gjennomgang av de ulike organene som har 

politisk representasjon i dagens kommuner. I tillegg er det utarbeidet en foreløpig oversikt 

over hvilke organer som har politisk representasjon i dagens kommuner.  Oversikten er 

under kontinuerlig oppdatering, og blir en del av oppfølgingen etter prosjektet.  

 

2. Juridiske rammer i ny kommunelov 
I ny kommunelov defineres folkevalgte organ som følger:  

 Folkevalgte organer (§ 5-1) 

 Andre kommunale organer (§5-2)  

Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som et folkevalgt organ 

har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2. 

Kun organer nevnt i §5-1 og 5-2 kan opprettes. Alle folkevalgte organ skal følge kommunens 

reglement for saksbehandling. Dette er en endring fra tidligere kommunelov, både ved at 

flere organer nå er definert som folkevalgte, og at også andre enn politikere blir folkevalgte.  

Ny kommunelov sier at alle folkevalgte organ skal ha et reglement. 

I kommunelovens § 7-2 står det bestemmelser om valgbarhet og plikt til å ta imot valg. 

Hvem som er utelukket fra valg i folkevalgte organ står i kommunelovens § 7-3.  

Ny kommunelov trekker tydeligere linjer mellom politikk og administrasjon. § 7-3 sier blant 

annet at administrative ledere er utelukket fra valg til et folkevalgt organ. Administrasjonens 

rolle er å forberede sakene for politisk vedtak, ikke selv å sitte i utvalget. På samme måte 

skal det heller ikke være politisk representasjon i administrative organ som forbereder saker 

for politisk behandling.  

 

3. Folkevalgte kommunale organ og i nye Kristiansand 

3.1. Folkevalgte organ  
Fellesnemnda har tidligere vedtatt at bystyret skal ha 71 representanter, formannskapet 15 

og at nærings- og eierskapsutvalget skal bestå at 7 representanter som utgår fra 

formannskapet, at klagenemnda skal ha 5 medlemmer, sammensetning valgstyret, og at de 
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politiske hovedutvalgene skal ha 11 medlemmer. I tillegg kommer havnestyret som ikke er  

vurdert i dette prosjektet. 

Øvrige folkevalgte organ er vurdert med følgende alternative løsninger: 

1. Utvalg oppnevnt av bystyret, ihht kommunelovens § 5-1 d: Blir et folkevalgt organ. Man kan 

oppnevne andre enn bystyrets medlemmer, og alle medlemmene vil bli ansett som 

folkevalgte. De vil dermed omfattes av kommunelovens bestemmelser for folkevalgtes 

rettigheter og plikter, og kommunens eget reglement for godtgjørelser og velferdsgoder. 

Utvalget kan få vedtaksmyndighet.  Utvalget må ha eget reglement ihht kommunelovens |§5-

13, og 5-14, og følger samme saksbehandlingsregler som andre folkevalgte organ. 

 

2. Arbeidsutvalg oppnevnt av politisk utvalg ihht kommunelovens §§ 5-1 e og 5-7, tredje ledd: 

Blir et folkevalgt organ. Medlemmene må utgå fra det politiske utvalget. Kan innstille i saker 

for utvalget det utgår fra, men har selv ikke vedtaksmyndighet (jfr fellesnemndas vedtak om 

reglement for de enkelte utvalg i møte 30. april 2019). 

Valg og honorarkomiteen har gjennomgått politiske komiteer og råd i dagens kommuner, og 

anbefaler som følger: 

Utvalg Formål  Anbefaling /vedtak Antall  

Valg – og 
honorarutvalg 

Sikre at oppnevning av politiske 
representanter skjer i tråd med 
gjeldende lovverk. 
Sikre prinsipp fra fellesnemnda 
(bystyret) om gjennomgående 
representasjon 
Sørge for at godtgjørings- og 
frikjøpsordninger samsvarer med 
bestemmelser i gjeldende 
godtgjøringsreglement.  

Utvalg oppnevnt av 
bystyret  

9 

Utvalg for 
frivillighetsprisen 

Tildele frivillighetsprisene i 
Kristiansand kommune 

Utvalg oppnevnt av 
bystyret 

4 

17.mai utvalg Kommer i egen sak Utvalg oppnevnt av 
bystyret 
 

7 

Navneutvalg 
 

Kommer i egen sak Utvalg oppnevnt av 
bystyret. 

3 

Sakkyndig nemnd 
(eiendomsskatt) 

Kommer i egen sak Eget lovverk. ? 

Sakkyndig 
ankenemnd 
(eiendomsskatt) 

Kommer i egen sak  Eget lovverk. ? 

Rajshahiutvalg 
 

Koordinerer samarbeid med 
Rajshahi  

Utvalg oppnevnt av 
bystyret  

5 (2 
eksterne) 

Utvalg for gavemidler 
til Songdalstunet 
 

Beslutte/ anbefale bruk av 
gavemiddelfond for 
Songdalstunet og 
omsorgsboliger i Kilen. 

Utvalg oppnevnt av 
bystyret  

3 

Skytebaneutvalg Valg av baneområde, kjøp eller 
leie av grunn samt avgjørelse 
om ombygging eller utvidelse av 
en allerede eksisterende bane1. 

Utvalg oppnevnt av 
bystyret 
 

4 (2 fra 
skytterlag) 

Medieutvalg Søgne  Pådrivere for utarbeidelse 
bygdebok og andre 
publikasjoner om Søgne og 
kulturen i Søgne. 

Avvikles som folkevalgt 
organ, og blir 
administrativt ledet. 

0 

                                                
1 ihht lov om statsbidrag til anlegg mv av skytebane av 5.april 1974. 
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Kontrollutvalg for 
skjenkebevilgninger 

Politisk rådgivende organ for 
salgs –og skjenkebevilgninger 
(finnes i dagens Kristiansand) 
 

Avventer anbefaling om 
det skal være eget 
folkevalgte organ til de 
alkoholpolitiske 
retningslinjer kommer til 
politisk behandling.  
Kommer tilbake som 
egen sak. 

avventer 

Juryer for utdeling 
miljøprisen, 
byggeskikkpris  

Beslutte hvem som får priser 
 

Organiseres innenfor by- 
og stedsutviklings-
utvalget 

Ikke eget 
utvalg 

 

3.2. Lovpålagte råd – kommunale organ 
I nye kommunelov er lovpålagte medvirkningsorgan hjemlet i kommuneloven, det gjelder 

ungdomsråd, senior-råd og råd for personer med funksjonsnedsettelser. Disse er 

kommunale organ ihht kommunelovens §5-2, og medlemmene defineres som folkevalgte på 

lik linje med medlemmer av folkevalgte organ. Det pågår arbeid med å utarbeide 

reglementer for disse rådene.  Det pågår diskusjon om rådene skal ha oppnevne politiske 

representanter. Fellesnemnda vedtok i møte 30.april at det skal vurderes i egen sak. 

Foreløpig forslag til antall medlemmer: 

Medvirkningsorgan Antall Kommentar 

Seniorråd 11 Nomineres av organisasjoner for eldre 

Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelser 

11 Nomineres av organisasjoner for personer med 
funksjonsnedsettelser 

Ungdomsråd 32  Nomineres av elevråd 

 

4. Folkevalgte i diverse eksterne og interne styrer og råd  
 

4.1. Eksterne styrer, råd og nemnder 
Type styre/råd Hvem oppnevner Hvem innstiller Kommentar 

Interkommunale 
selskaper (IKS) 
Antall: 3 
 
Lov om 
interkommunale 
selskaper regulerer 
selskapets 
virksomhet, inkl 
styringsorganer ot 
valg til disse.  
 

Bystyret Innstilling fra aktuelt 
utvalg, via valg- og 
honorarutvalget. 
Aktuell direktør eller 
rådmann lager sak, 
hovedutvalget foreslår 
navn på kandidater. 
 

Rådmannen foreslår 
de administrative 
representantene i 
styret eller 
representantskapet. 

Heleide 
aksjeselskap (AS) 
Antall: ca 9 
 
Aksjeloven 
regulerer 
selskapets 
virksomhet, inkl 
styringsorganer ot 
valg til disse 
 

Generalforsamlingen, 
som er nærings- og 
eierskapsutvalget  

Arbeidsutvalg på 3 
medlemmer under 
nærings- og 
eierskapsutvalget utgjør 
valgkomite, ihht 
kommunelovens §5-7, 
tredje ledd. 
 

 
Rådmannen er 
sekretariat for 
generalforsamlingen 
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Type styre/råd Hvem oppnevner Hvem innstiller Kommentar 

Deleide 
aksjeselskap (AS) 
Antall: ca 10 
 
Aksjeloven 
regulerer 
selskapets 
virksomhet, inkl 
styringsorganer ot 
valg til disse 
 

Generalforsamlingen 
for hvert selskap 
 
I prinsippet er det 
ordfører som 
representerer 
kommunen på 
generalforsamling.  

Nærings- og 
eierskapsutvalget bistår 
med å finne navn der 
selskapet ikke har egen 
valgkomite 

 

Interkommunale 
politiske råd 
Antall: 1-2 
 
Jf kommunelovens 
§ 5-1 j 
 

Bystyret – eller kan 
avhenge av 
organisasjonsform 
 
 

Representasjon vil ofte 
være knyttet til funksjon – 
ikke behov for egen 
innstilling 

Styringsform som 
erstatter for dagens 
regionråd. 2 
 

Kommunalt 
oppgave-
fellesskap 
Antall: 5-8 
 
Jf kommunelovens 
§ § 5-1 k 

Avhenger av 
organisasjonsform 
 
 

Valg og honorar. Styringsform som 
erstatter mange av 
§27 samarbeidene. 3 
 

Legater og 
legatstyrer 
Antall: 9 
 
Stiftelsesloven 
regulerer 
virksomheten, inkl 
styringsorgan og 
valg til disse 

Ihht vedtekter. 
 
Varierer, både 
bystyret, 
formannskap og 
andre oppnevner. 
 

Ihht vedtekter. 
 
Vil ofte være 
administrasjonen. 
 
Eventuelt valg og 
honorarutvalget 
 
 

Fellesnemnda vedtok 
5.mars om en 
gjennomgang 
aktuelle legatstyrer 
for å vurdere 
eventuelle justeringer 
av vedtektene som 
følge av 
sammenslåingen av 
kommunene 

Stiftelser – styrer 
og råds-
forsamlinger 
Antall: ca 20 
 
Stiftelsesloven 
regulerer 
virksomheten, inkl 
styringsorgan og 
valg til disse  

Ihht vedtekter. 
 
Vanligvis bystyret 
(eller rådsforsamling). 
 
 

Ihht vedtekter. 
Innstilling fra aktuelt 
utvalg, via valg- og 
honorarutvalget. 
Aktuell direktør eller 
rådmann lager sak, 
hovedutvalget foreslår 
navn på kandidater. 
 

Det er stiftelsene 
selv som vurderer 
om det er behov for 
vedtektsendring som 
følge av kommune-
sammenslåing. 

Statlige og/eller 
lovpålagte råd og 
nemnder 
Antall:  ca 16 
 
Oppnevninger er 
hjemlet i ulike lover 

Den statlige/eksterne 
instansen oppnevner 
på grunnlag av 
forslag fra kommunen 

Bystyret foreslår 
medlemmer fra 
Kristiansand, etter forslag 
fra valg- og 
honorarutvalget. 

Kan også være 
administrative 
representanter 

 

                                                
2 https://www.ks.no/contentassets/c3477cf9ce35463aaf07e48eba376502/AdministrasjonJustert.pdf 
 
3 https://www.ks.no/contentassets/c3477cf9ce35463aaf07e48eba376502/AdministrasjonJustert.pdf 
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4.2. Ideelle og private organisasjoner 
Valg og honorarkomiteen ser ikke noe prinsipielt hinder for oppnevnelser av politikere til 

styrer i private og ideelle organisasjoner.  Det er samtidig viktig at organisasjoner skal 

behandles likt, slik at det ikke framstår som bystyret favoriserer noen organisasjoner framfor 

andre. I tillegg vil de politiske representantene som er oppnevnt til disse styrene, være 

inhabile når det skal behandles saker som gjelder den aktuelle organisasjonen, jf 

kommunelovens§ 11-10. 

Når det gjelder oppnevning av representanter, anbefaler valg – og honorarkomiteen at det 

foreslås kandidater fra aktuelt hovedutvalg. Forslaget oversendes valg- og honorarutvalget, 

som lager innstilling til bystyret. 

Vurdering av de styrer som har politisk representasjon i dag: 

Organisasjon Dagens praksis Anbefaling - vurdering 

Styret for Oasen skole 
(Songdalen) 
 

1 politisk oppnevnt  Det kan oppnevnes 1 politisk representant til 
styrer på alle private skoler, som et tilbud. 
Dette bør sees i sammenheng med om det 
skal være politiske representanter i 
samarbeidsutvalgene for de kommunale 
skolene.  

Styret for Agder 
folkehøyskole (Søgne) 
 

2 politisk oppnevnte Det kan oppnevnes 1 politisk representant til 
styrer for alle folkehøyskoler som ønsker det. 

Styret i Homestart 
familiekontakten, 
Frelsesarmeen 
(Kristiansand) 
 

1 politisk oppnevnt.  Det kan oppnevnes 1 politisk representant til 
styrer i ideelle organisasjoner som får 
driftstilskudd4 , som et tilbud til de 
organisasjonene som ønsker det.  

 

 

4.3. Diverse faglige og administrative grupper og råd 
 
Oversikt dagens ordninger og komiteens anbefalinger: 
 

Råd -utvalg Dagens praksis Anbefaling  

Arbeidsutvalg for 
dialog mellom 
innvandrerbefolkning 
og kommunen 
(Kristiansand)  
 

Det oppnevnes i dag 2 politiske 
representanter i et arbeidsutvalg med 
representanter fra administrasjon og 
innvandrerorganisasjoner. Arbeidsutvalget 
har ansvar for å arrangere work-shop minst 
en gang i året 
 

Fast politisk 
representasjon utgår. 
Relevant utvalg kan utpeke 
representanter ved behov  

                                                
4 Se mer informasjon om driftstilskudd i sak om tilskuddsordninger, fellesnemnda 5.mars 209. Årlig driftstøtte gis 

organisasjoner som bidrar til å realisere langsiktige mål for kommunen. Den årlige støtten signaliserer ønske om 

langsiktig samarbeid. Innen oppvekst og læring er Homestart en av Home Start er en av tre organisasjoner som 

får årlig driftstilskudd, de to andre er Kirkens ungdomsprosjekt (Den norske kirke), Barnas stasjon (Blå Kors). 
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Folkehelseforum 
(Kristiansand) 

Folkehelseforum har oppnevnt to politikere, 
en fra formannskapet og en fra helse- og 
sosialstyret. De inviteres til temamøter i 
folkehelseforum minst to ganger i året, og 
er med på årlig, nasjonal 
folkehelsekonferanse. 

Fast politisk 
representasjon utgår. 
Relevant utvalg kan utpeke 
representanter ved behov.  
 

Natteravnstjenesten 
(Kristiansand) 
  

Komite for natteravnstjenesten består av 
representanter fra hoteller, komfug politi, 
adm, natteravnskoord, samt to politikere. 
De møtes to ganger i året. Politisk 
representasjon gjør det enklere å få 
mobilisert natteravner. 
 

Fast politisk 
representasjon utgår. 
Relevant utvalg kan utpeke 
representanter ved behov. 
 

Aktivitetsutvalg 
seniorsenter 
(Kristiansand) 

Alle seniorsenter i Kristiansand har 
aktivitetsutvalg bestående av deltakere og 
frivillige organisasjoner som bistår med å 
utvikle og drive aktiviteter. Noen har politisk 
representant i sitt aktivitetsutvalg 

Fast politisk 
representasjon utgår 

Styrer Grendehus 
(Søgne) 

Søgne har politisk representant i 5 av 
grendehusenes styrer. Det mangler 
foreløpig informasjon om bakgrunn for at de 
har styrer og hjemmel for at det er politisk 
representasjon. Det er behov for å jobbe 
videre med å kartlegge dette. 
 

Alternative løsninger 
avhenger av eieform: 

 Hvis stiftelse: 
håndteres som andre 
stiftelser, jfr pkt 4.1 

 Hvis privat eier: 
Håndteres som andre 
private og ideelle 
organisasjoner, jfr pkt 
4.2 

 Hvis kommunene eier 
selv: styre-
representasjon 
avvikles, jfr pkt 4.3. 

Barnehagenes 
samarbeidsutvalg 
(Søgne) 

Kun Søgne har dette i dag.  Det kommer egen sak med 
forankring i oppvekst-
utvalget i løpet av våren 
2020. Nåværende 
medlemmer sitter ut 2019, i 
påvente av avklaring 

Skolenes 
samarbeidsutvalg  
(Søgne, Songdalen, 
Kristiansand) 

Alle dagens kommuner har politisk 
representant i skolenes samarbeidsutvalg.  

Det kommer egen sak med 
forankring i oppvekst-
utvalget i løpet av våren 
2020. Nåværende 
medlemmer sitter ut 2019, i 
påvente av avklaring 

5. Oppfølging  
 

1. Oppdatering av intern oversikt som grunnlag for oppnevninger 
Administrasjonen ferdigstiller oversikt over alle organ som skal ha folkevalgte representanter 
i ny kommune. Oversikten sorteres på type organ, og viser hvor mange som skal 
oppnevnes, hvem som innstiller, hvem som oppnevner, samt hvilke bestemmelser eller 
vedtekter som skal legges til grunn. Oversikten er et internt arbeidsredskap for valg- og 
honorarutvalget, og brukes når det skal oppnevnes representanter. Oversikten oppdateres 
kontinuerlig. 
 

2. Utarbeidelse av publiserbar oversikt over oppnevnte representanter 
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Administrasjonen kan utarbeide en oversikt over hvilke folkevalgte som er valgt til de ulike 
organene, og lager den i en form som kan offentliggjøres og publiseres på kommunens 
nettside. Kristiansand har gode erfaringer med «Politikerhåndboka» som det kan bygges 
videre på. 
 

3. Ferdigstillelse av reglementsforslag for folkevalgte organ 
Hvis fellesnemnda vedtar de folkevalgte organene som prosjektgruppa har anbefalt, gjenstår 
det å utarbeide forslag til reglement for:  

 Valg – og honorarutvalget - forslag fremmes i fellesnemnda i mai 

 17.mai utvalg - forslag utarbeides av arbeidsgruppe under prosjekteier for kultur, 
frivillighet og innbyggerdialog 

 Navneutvalg - forslag utarbeides av prosjekteier for miljø og byutvikling 

 Sakkyndig nemnd (eiendomsskatt) - forslag utarbeides av prosjekteier for miljø og 
byutvikling 

 Sakkyndig ankenemnd (eiendomsskatt) - forslag utarbeides av prosjekteier for miljø 
og byutvikling 

 Rajshahiutvalg - forslag utarbeides av prosjekteier for oppvekst og læring  

 Utvalg for gavemidler til Songdalstunet - forslag utarbeides av prosjekteier for helse 
og mestring 

 Skytebaneutvalg - forslag utarbeides av prosjekteier for kultur, frivillighet og 
innbyggerdialog 

 

Det er et mål at disse reglementene behandles i fellesnemnda 18.juni. 
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Vedlegg 1: Utdrag fra kommuneloven 
§ 5-1.Folkevalgte organer 

Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om 

slike organer i andre lover. Folkevalgte organer etter denne loven er 

a) kommunestyre og fylkesting 

b) formannskap og fylkesutvalg 

c) kommuneråd og fylkesråd 

d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg 

e) arbeidsutvalg 

f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid 

g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer 

h) 
styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte 

kommuner eller fylkeskommuner 

i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd 

j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap 

k) kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov. 

 

Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den 

betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by eller herad brukes i stedet for 

betegnelsen kommune. 

 

Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og personer 

som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-

2. Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet styringsorgan 

i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte. 

I kraft fra første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019. 

§ 5-2.Andre kommunale organer 

Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. 

Andre kommunale organer etter denne loven er 

a) partssammensatte utvalg 

b) styret for en institusjon 

c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 

d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 

e) 
eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. 
 

 

Kun organer nevnt i §5-1 og 5-2 kan opprettes, og alle faste utvalg og komiteer skal 

benevnes som utvalg. Alle folkevalgte skal følge samme saksbehandlingsrutiner. Dette er en 
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endring fra tidligere kommunelov, både ved at flere organer nå er definert som folkevalgte, 

og at også andre en politikere blir folkevalgte.  

Ny kommunelov sier også at alle folkevalgte organ skal ha et reglement:  

§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer 

Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 

a) Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 

b) Tidsperioden som organet er opprettet for 

c) Eventuelle andre bestemmelser om organets virksomhet 

  

Plikten etter første ledd gjelder ikke representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt 

politisk råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap og styre 

for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 

 
 

Alle de folkevalgte organene skal ha politisk valgte medlemmer. I kommunelovens § 7-2 står 

det bestemmelser om valgbarhet og plikt til å ta imot valg. Hvem som er utelukket fra valg i 

folkevalgte organ står i kommunelovens § 7-3: 

§ 7-3.Utelukket fra valg 

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 

d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 

e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 

f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 

g) 
ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 

fylkeskommunen 

h) 
ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra 

rådet 
 

 

§ 11-10.Inhabilitet for folkevalgte 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i 

folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen. 

 

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen 

eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i 

henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, 

økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ. 

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært 

med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, 

eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

 

En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal 

fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 
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Dato 10. mai 2019
Saksnr.: 201808708-9
Saksbehandler Venke Moe

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019

Eiendomsskatt i nye Kristiansand - oppnevnelse av sakkyndig nemd

Sammendrag

Saken gjelder oppnevnelse av sakkyndig nemnd til å taksere eiendommer i nye Kristiansand
for fastsettelse av eiendomsskatt. Nemnda som velges står foran en stor og viktig oppgave i
forbindelse med forstående omtakseringsprosjekt. I tillegg vil den ha ansvaret for løpende
taksering frem til ny nemnd oppnevnes. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Fellesnemnda har kun anledning til å utnevne en foreløpig nemnd, men siden
omtakseringsarbeidet starter før nytt kommunestyre er konstituert, er det nødvendig å
oppnevne en foreløpig nemnd som kan følge den innledende fasen av arbeidet. Formell
oppnevnelse skjer når det nye bystyret er konstituert. Foreløpig oppnevnelse gjelder kun
sakkyndig nemnd. Klagenemnda har ingen rolle ved oppstart av arbeidet og kan følgelig
oppnevnes når sakkyndig nemnd oppnevnes formelt. Ovennevnte anbefaling bygger på
kommuneadvokatens vurdering.

Det anbefales at sakkyndig nemnd oppnevnes med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer
(ikke personlige). Nemnda settes med leder og nestleder.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda oppnevner sakkyndig nemnd med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer
til taksering av eiendommer i nye Kristiansand for valgperioden 2019 –2023.
Nemnda skal være operativ fra 1. september 2019. Oppnevnelsen er foreløpig og
gjøresformelt når nytt kommunestyre er konstituert.

2. Sakkyndig nemnd og klagenemnd mottar møtegodtgjørelse som medlemmer av
hovedutvalg i perioden med omtaksering. Ved løpende taksering følges det til enhver
tid gjeldende regulativ for møtegodtgjørelse.

Camilla Dunsæd
Rådmann Terje Lilletvedt

Teknisk direktør
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Vedlegg: 
Notat om oppnevning av nemder 
 
Bakgrunn for saken 
 
Saken gjelder oppnevnelse av sakkyndig nemnd til å taksere eiendommer i nye Kristiansand 
for fastsettelse av eiendomsskatt. Nemnda står foran en stor og viktig oppgave i forbindelse 
med forestående omtakseringsprosjekt. I tillegg får den ansvaret for løpende taksering frem 
til ny nemnd oppnevnes, ved neste kommunevalg. Valgperioden følger 
kommunevalgperioden.  
 
Fellesnemnda har kun anledning til å utnevne en foreløpig nemnd, men siden 
omtakseringsarbeidet starter før nytt kommunestyre er konstituert, er det nødvendig å 
oppnevne en foreløpig nemnd som kan følge den innledende fasen av arbeidet. Det fattes 
ikke formelle vedtak i denne fasen, men det skal utarbeides forslag til rammer og 
retningslinjer for takseringsarbeidet, og det skal foretas prøvetaksering. Begge deler er 
viktige oppstartsaktiviteter som sakkyndig nemnd må ha eierskap til.   
 
Sakkyndig nemnd kan oppnevnes formelt når nytt bystyre er konstituert. Det samme gjelder 
oppnevnelse av klagenemnd, som ikke har noen aktiv rolle ved oppstart av 
takseringsarbeidet. Følgelig er det ikke nødvendig med en foreløpig oppnevnelse av denne. 
Det er vurdert om dagens nemnder kan benyttes, men disse har ikke anledning til å taksere 
eiendommer i den nye kommunen. Ovennevnte anbefaling bygger på kommuneadvokatens 
vurdering, jfr. vedlagte notat.   
 
Det anbefales at sakkyndig nemnd oppnevnes med 5 medlemmer. Minimumskravet er 3, 
men det anbefales å øke antallet for å sikre at nemnda er robust og beslutningsdyktig 
gjennom hele takseringsperioden. Nemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten er 
tilstede, dvs. 3 for det tilfellet at nemda settes med 5 medlemmer. Nemnda skal settes med 
leder og nestleder. I tillegg til faste medlemmer skal det oppnevnes varamedlemmer. Det 
foreslås samme antall varamedlemmer, dvs. 5, og at disse oppnevnes i rekkefølge (ikke 
personlig vara). Med denne løsningen oppnås større kontinuitet i arbeidet, da det stort sett vil 
være samme vara som møter.  
 
For å sikre kontinuitet og effektivitet i arbeidet henstilles det om at medlemmer i foreløpig 
nemnd også velges formelt når nytt bystyre er konstituert.  
 
Klagenemnda anbefales oppnevnt etter samme prinsipp som sakkyndig nemnd.   
 
Alle som kan velges til kommunestyret er i prinsippet valgbare til sakkyndig 
nemnd/klagenemnd. Det er ikke nødvendig å stå på en partiliste. Medlemmer av 
formannskapet kan ikke velges, da formannskapet har myndighet til å klage på takstene. 
Medlemmene behøver ikke være fagfolk innen taksering, men det anses som en fordel at 
medlemmene har kunnskap og interesse for eiendommer og det som har betydning for 
fastsettelse av eiendomsverdier. Det er videre en fordel at medlemmene har god kunnskap 
om den nye kommunen og til sammen kjenner alle deler av denne. Sammensetningen bør 
derfor ivareta dette. Videre bør medlemmene ha mulighet til å avsette nødvendig tid til 
nemndsarbeidet, som i perioder vil være både omfattende og tidkrevende.  
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Valgperioden følger som nevnt kommunevalgperioden. Etter omtakseringsarbeidet vil 
sakkyndig nemnd/klagenemnd forestå løpende taksering, som i snitt utgjør et arbeidsomfang 
på 4-5 dager pr år for sakkyndig nemnd og 1-2 dag for klagenemnda.  
 
I omtakseringsperioden er arbeidsomfanget betydelig høyere. Alle takster skal behandles og 
vedtas av sakkyndig nemnd. Sakkyndig nemnd har også ansvar for å utarbeide rammer og 
retningslinjer for takseringsarbeidet, samt foreta prøvetaksering med utgangspunkt i disse. 
Nemndsarbeidet vil følge produksjonen til takseringsfirmaet, som ventes å være særlig 
intensivt fra medio 2020 og frem til 1. mars 2021. Det er anslått at arbeidsomfanget samlet 
sett vil kunne være 70 – 90 dager, med en ukeproduksjon på inntil 3 dager i de intensive 
periodene. Arbeidet vil bli utført på dagtid fra fast møterom i Kristiansand. 
 
Etter offentlig ettersyn er det klagebehandling, først med sakkyndig nemnd som 
underinstans. Dernest av klagenemnda dersom klagen ikke tas til følge av sakkyndig nemnd. 
Arbeidsomfanget vil være styrt av antallet klager. Det er lagt opp til at alle klager skal være 
ferdig behandlet i løpet av 2021. Ved klagebehandling besiktiger klagenemnda 
eiendommene.   
 
Godtgjørelse av nemndene er for Kristiansand sin del regulert i reglement for 
møtegodtgjørelse til folkevalgte. Reglementet er ikke tilpasset nemndsarbeidet i 
omtakseringsprosjektet. Det foreslås derfor, slik det ble gjort ved siste omtaksering i 
Kristiansand, at medlemmer av sakkyndig nemnd og klagenemnd gis møtegodtgjørelse som 
medlemmer av hovedutvalg i den perioden omtakseringsprosjektet pågår. Når 
omtakseringsprosjektet er sluttført og nemndsarbeidet går tilbake til løpende taksering, 
følges det til enhver tid gjeldende regulativ for møtegodtgjørelse. 
   
 
Kort om status i prosjektet:  
Alle eiendommer i nye Kristiansand skal omtakseres slik at nytt skattegrunnlag kan gjøres 
gjeldende for skatteåret 2021 (sak 2/19). Det pågår nå arbeid med å anskaffe 
takseringsfirma, som etter planen skal være kontrahert i løpet av juni. Selve 
takseringsarbeidet, med forberedelse og prøvetaksering ventes gjennomført i løpet av 
høsten. Deretter vil takseringsarbeidet gå for fullt gjennom 2020 og frem til utleggelse av 
skattelistene, den 1. mars 2021. Parallelt drøftes nå hvordan vi på en best mulig måte skal 
kommunisere med innbyggerne og eiendomsbesitterne gjennom prosessen. Her skal godt 
informasjons- og kommunikasjonsarbeid forenes med korrekt og effektiv saksbehandling, der 
vi blant annet ser på hvordan digitale plattformer som Min Side kan tas i bruk som et 
fremtidsrettet og godt verktøy.  
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KOMMUNEADVOKATEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTAT 
 
 
Til  Prosjektgruppen Omtaksering for fastsettelse av eiendomsskatt i nye Kristiansand 
 
Fra Kommuneadvokaten ved advokat Andreas Orr Askland   
 
 

Dato 15.03.2019 
 

Oppnevning av nemnder etter eiendomsskatteloven 
 
Det vises til møte 13. februar 2019 i prosjektgruppen Omtaksering for fastsettelse av 
eiendomsskatt i nye Kristiansand. 
 
I møtet ble det bedt om en vurdering fra kommuneadvokaten på mulighetene for oppnevning 
av sakkyndig nemnd og klagenemnd for nye Kristiansand. 
 
Bakgrunn for saken og problemstilling 
I forbindelse med kommunesammenslåingen skal det foretas en omtaksering for fastsettelse 
av eiendomsskatt i nye Kristiansand kommune. 
 
I henhold til fremdriftsplanen bør fagkyndig nemnd og klagenemnd være på plass innen 
august 2019, og for å sikre kontinuitet bør den samme nemnden(e) videreføres fra dagens 
tre kommuner i 2019, til ny kommune i 2020. I referatet fra møtet er spørsmålene til 
kommuneadvokaten formulert slik: 
 

"1. Kan dagens nemnder fungere som en nemnd ved oppstart av arbeidene, og i tilfellet på hvilken 
måte?  

 

2. Kan det opprettes ny nemnd ved oppstart av arbeidene (evt. med representanter fra dagens nemnder), og kan i 

tilfellet denne sitte gjennom hele prosessen?" 

 
Kommuneadvokatens vurdering 
Det er ønskelig at den sammen nemnden sitter gjennom hele takseringsperioden. Etter min 
vurdering vil da den beste løsningen være at fellesnemnda for nye Kristiansand utnevner en 
foreløpig sakkyndig nemnd for den innledende fasen i takseringsarbeidet. Når det nye 
bystyret er konstituert i oktober 2019 kan den sakkyndige nemnden utnevnes formelt. Den 
sakkyndige nemnden vil ikke fatte noen formelle vedtak før mot slutten av 2020. Det er derfor 
god tid til å få utnevnt nemnden korrekt innen den skal fatte formelle vedtak. 
 
Dagens nemnder kan antagelig ikke fungere som en nemnd ved oppstart av arbeidene. 
Dagens nemnder er oppnevnt for å taksere dagens kommuner, og har ikke mandat til å 
taksere eiendommene i den nye kommunen. 
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Etter min vurdering kan det ikke oppnevnes ny sakkyndig nemnd ved oppstarten av 
arbeidene. Det er antagelig ikke adgang for dagens kommunestyrer til å delegere denne 
kompetansen til fellesnemnda, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd som legger 
kompetansen til kommunestyret. Dagens kommunestyrer kan heller ikke oppnevne nemnden 
direkte, da det er ingen av disse kommunestyrene som har myndighet til å utnevne en 
nemnd for den nye kommunen. 
 
Konklusjon  
Mitt forslag til løsning er at fellesnemnda nedsetter en foreløpig sakkyndig nemnd som må 
utnevnes formelt når det nye kommunestyret er konstituert i oktober 2019.  
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 10. mai 2019
Saksnr.: 201907560-1
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019

Forslag til møteplan 2. halvår 2019 - alle hovedutvalg

Konstituerende møte for nytt bystyre er fastsatt til 9. oktober 2019, de nye hovedutvalg
velges 23. oktober 2019.

Følgende møteplaner er vedtatt av og for nåværende utvalg:

Utvalg Tid August September Oktober November Desember
Bystyret
(onsdag)

17.00 18. Tirsdag
26.

11.

Formannskapet
(onsdag)

09.00 28. 11., 25. 27.

Kommunalutvalget
(tirsdag)

09.00 20. 03. 19.

Oppvekststyret
(tirsdag)

17.00 27. 17. 15. 12. 03.

Helse- og
sosialstyret
(tirsdag)

14.00 29. 17. 22. 12. 03.

Kulturstyret
(onsdag)

17.00 28 25.

By- og
miljøutvalget
(torsdag)

09.00 22. 26. 17. 14. 05.

Når de nye utvalgene er valgt skal nåværende utvalg kun behandle saker som er nødvendig
for å avslutte virksomheten. Det vil bli kalt inn til møter i utvalgene på foreslåtte tidspunkt ved
behov.

Møtedatoene under er vedtatt for nytt formannskap og nytt bystyre av fellesnemnda 05.03.19

Utvalg Tid August September Oktober November Desember
Bystyret 17.00 9., 23., 30. 27. 18.
Formannskapet 09.00 6., 20. 4.
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Rådmannens forslag til budsjett 2020 presenteres for bystyret 30. oktober og behandles i 
budsjettmøter i formannskapet 4. desember og i bystyret 18. desember. Det er lagt opp til at 
hovedutvalgene behandler sine sektorbudsjett i uke 47. 
 
Forslag til møteplan for nye hovedutvalg presenteres i tabellen under, i forslaget er det 
forutsatt at utvalgene fortsetter med samme møtedag og klokkeslett. 

 

Utvalg  Tid Oktober November Desember 
Nærings- og 
eierskapsutvalget 
(tirsdag) 

09.00 29. 12., 19. 10. 

Oppvekstutvalget 
(tirsdag) 

17.00  05., 19. 10. 

Helseutvalget 
(tirsdag) 

14.00  05., 19. 10. 

Kulturutvalget 
(onsdag) 

17.00  06., 20. 04. 

By- og stedsutvalget 
(torsdag) 

09.00  07., 21. 12. 

 
 
Nytt hovedutvalg forslag til møtedag, tidspunkt og datoer: 
 

Utvalg  Tid Oktober November Desember 
Organisasjonsutvalget 
(tirsdag) 

14.00 29. 19. 10. 

 
 
Folkevalgtopplæring holdes på følgende datoer: 
16.10.19, 06.11.19 og 20.11.19 alle dager kl. 17.00-21.00. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
Fellesnemnda godkjenner forslag til møteplan for hovedutvalgene 2. halvår 2019. 
 

 
Camilla B. Dunsæd  
Programleder Kjell A. Kristiansen 
 Prosjekteier organisasjon, personal og stab 
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KRISTIANSAND KOMMUNE 
Nye Kristiansand 

1 

Dato 15. mai 2019
Saksnr.: 201908135-1
Saksbehandler Line Baasland

Saksgang Møtedato 

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 21.05.2019 
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 28.05.2019 

Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring 

Sammendrag 
Boligprogrammet er et eget program for virksomhetsområdet bolig. Dette boligprogrammet er 
det første for nye Kristiansand, og vil omfatte perioden 2020-2023. Boligprogrammet vil legge 
grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. Det er dermed et styringsredskap 
for kommunen og i forhold til private parter. 

Boligprogrammet gir en oversikt over nasjonale og lokale rammebetingelser i hver av 
kommunene, som er forutsatt vektlagt ifm utarbeidelse av boligprogrammet. 
Boligprogrammet viser en oversikt over Søgne, Songdalen og Kristiansand kommunes 
utbyggingspolitikk, og tabell over utbyggingsområdene i kommunene. Videre inneholder 
boligprogrammet oversikt over befolknings- og boligutvikling, befolkningsprognoser og 
prognose for framtidig boligbehov i den nye kommunen. Prognosene for befolkning og 
boligbehov viser at nye Kristiansand har god boligarealreserve både på kort og lang sikt, og 
at store deler av boligene kan realiseres innenfor eksisterende tettsted. Forhold som gjelder 
særskilt for Kristiansand er omtalt i eget kapittel. 

Boligprogrammet foreslår at følgende overordnede prinsipper skal gjelde for nye 
Kristiansand: 

 Inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og utbyggingspolitikk for
nye Kristiansand, gjelder dagens politikk for de «gamle» kommunene

 Kommunen skal for perioden 2020-2023 tilrettelegge for et byggevolum på ca 800
boliger pr. år

 Boligprogrammet og tabell over utbyggingsområder gir grunnlag for drøftelse av
utbyggingsavtale, herunder vilkår i utbyggingsavtale.

Boligprogrammet legges ut på høring i 8 uker. 

Programleder anbefaler at Fellesnemnda legger forslag til Boligprogram nye Kristiansand 
2020-2023 ut på høring. 

Forslag til vedtak 

Fellesnemnda vedtar å sende forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-
2023 ut på høring 

Camilla Dunsæd 
Programleder nye Kristiansand Ragnar Evensen 

Prosjekteier Miljø- og byutvikling 

Vedlegg: Forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 
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Bakgrunn for saken 
Boligprogrammet er et eget program for virksomhetsområdet bolig. Dette boligprogrammet er 
det første for nye Kristiansand, og vil omfatte perioden 2020-2023. Boligprogrammet 
omhandler den nye kommunen Kristiansand etter 1.1.2020 omtalt som nye Kristiansand. Det 
som omhandler kommunen Kristiansand fram til 31.12.2019 er omtalt som Kristiansand. 
 
Boligprogrammet vil legge grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. Det er 
dermed et styringsredskap for kommunen og i forhold til private parter.  
 
Boligprogrammet gir innledningsvis en oversikt over nasjonale og lokale rammebetingelser i 
hver av kommunene, som er forutsatt vektlagt ifm utarbeidelse av boligprogrammet.  
 
Boligprogrammet viser en oversikt over Søgne, Songdalen og Kristiansand kommunes 
utbyggingspolitikk, og tabell over utbyggingsområdene i kommunene. Videre inneholder 
boligprogrammet oversikt over befolknings- og boligutvikling, befolkningsprognoser og 
prognose for framtidig boligbehov i den nye kommunen.  
 
Det er utarbeidet tabell over utbyggingsområdene i nye Kristiansand. Av erfaring vet vi at den 
innmeldte utbyggingstakten er optimistisk. Utbyggingsområdene er gitt fargekodene grønn, 
oransje og rød etter reguleringsstatus for området, og ut fra om området er igangsatt/kan 
igangsettes.  
 
Prognosene for befolkning og boligbehov viser at nye Kristiansand har god boligarealreserve 
både på kort og lang sikt, og at store deler av boligene kan realiseres innenfor eksisterende 
tettsted.  
 
Inntil det foreligger en ny kommuneplan og utbyggingspolitikk for nye Kristiansand legger 
dette boligprogrammet opp til at den enkeltes kommunes kommuneplan; samfunnsdel, 
arealdel og utbyggingspolitikk, skal være gjeldende styringsdokumenter for de «gamle» 
kommunene.  
 
Boligprogrammet foreslår at følgende overordnede prinsipper skal gjelde for nye 
Kristiansand: 

 Inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og utbyggingspolitikk for 
nye Kristiansand, gjelder dagens politikk for de «gamle» kommunene 

 Kommunen skal for perioden 2020-2023 tilrettelegge for et byggevolum på ca 800 
boliger pr. år 

 Boligprogrammet og tabell over utbyggingsområder gir grunnlag for drøftelse av 
utbyggingsavtale, herunder vilkår i utbyggingsavtale. 

 
Forhold som gjelder særskilt for Kristiansand 
Det er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at kommunen skal benytte boligprogrammet 
mer aktivt for å styre utviklingen i ønsket retning før det foreligger ny arealdel. 
Boligprogrammet tar innover seg de føringer som er lagt i Kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Kommunens virkemidler for prioritering er: kommunen som planmyndighet og kommunen 
som tilrettelegger gjennom økonomiske midler. 
 
For områder som er igangsatt regulert vil det bli gjort en prioritering før det inngås 
utbyggingsavtale. For de områder hvor regulering er igangsatt og som ikke får en prioritering 
ift kriteriene kan dette bli konsekvensene: 

 Utbygger blir tilbudt utbyggingsavtale, men uten kommunalt økonomisk bidrag og 
uten tilbud om momskompensasjon. 

 
For utbyggingsområdene i Kristiansand har administrasjonen gjort vurdering av 
utbyggingsområdene, og har justert tabellen for enkelte områder. Dette er gjort for å få fram 
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kortsiktig og langsiktig boligreserve. For noen områder er oppstarten forskjøvet eller 
utbyggingstakten nedjustert. Noen områder er vurdert til å ikke være realiserbare p.t.  
 
Programleder anbefaler at Fellesnemnda legger forslag til Boligprogram nye Kristiansand 
2020-2023 ut på høring. 
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Sammendrag  
Boligprogrammet er et eget program for virksomhetsområdet bolig. Dette boligprogrammet er 
det første for nye Kristiansand, og vil omfatte perioden 2020-2023. Boligprogrammet 
omhandler den nye kommunen Kristiansand etter 1.1.2020 omtalt som nye Kristiansand. Det 
som omhandler kommunen Kristiansand fram til 31.12.2019 er omtalt som Kristiansand. 
 
Boligprogrammet gir innledningsvis en oversikt over nasjonale og lokale rammebetingelser i 
hver av kommunene, som er forutsatt vektlagt ifm utarbeidelse av boligprogrammet.  
 
Boligprogrammet vil legge grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. Det er 
dermed et styringsredskap for kommunen og i forhold til private parter.  
 
Boligprogrammet viser en oversikt over Søgne, Songdalen og Kristiansand kommunes 
utbyggingspolitikk, og tabell over utbyggingsområdene i kommunene. Videre inneholder 
boligprogrammet oversikt over befolknings- og boligutvikling, befolkningsprognoser og 
prognose for framtidig boligbehov i den nye kommunen. 
 
Det er utarbeidet tabell over utbyggingsområdene i nye Kristiansand. Av erfaring vet vi at den 
innmeldte utbyggingstakten er optimistisk. Utbyggingsområdene er gitt fargekodene grønn, 
oransj og rød etter reguleringsstatus for området, og ut fra om området er igangsatt/kan 
igangsettes.  
 
Prognosene for befolkning og boligbehov viser at nye Kristiansand har god boligarealreserve 
både på kort og lang sikt, og at store deler av boligene kan realiseres innenfor eksisterende 
tettsted.  
 
Inntil det foreligger en ny kommuneplan og utbyggingspolitikk for nye Kristiansand legger 
dette boligprogrammet opp til at den enkeltes kommunes kommuneplan; samfunnsdel, 
arealdel og utbyggingspolitikk, skal være gjeldende styringsdokumenter for de «gamle» 
kommunene.  
 
Boligprogrammet foreslår et felles overordnet prinsippvedtak som skal gjelde for nye 
Kristiansand: 

 Inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og utbyggingspolitikk for nye 
Kristiansand, gjelder dagens politikk for de «gamle» kommunene 

 Kommunen skal for perioden 2020-2023 tilrettelegge for et byggevolum på ca 800 boliger pr. 
år 

 Boligprogrammet og tabell over utbyggingsområder gir grunnlag for drøftelse av 
utbyggingsavtale, herunder vilkår i utbyggingsavtale. 

 
Forhold som gjelder særskilt for Kristiansand 
Det er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at kommunen skal benytte boligprogrammet 
mer aktivt for å styre utviklingen i ønsket retning før det foreligger ny arealdel. 
Boligprogrammet tar innover seg de føringer som er lagt i Kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunens virkemidler for prioritering er: kommunen som planmyndighet og kommunen 
som tilrettelegger gjennom økonomiske midler. 
 
For områder som er igangsatt regulert vil det bli gjort en prioritering før det inngås 
utbyggingsavtale. For de områder hvor regulering er igangsatt og som ikke får en prioritering 
ift kriteriene kan dette bli konsekvensene: 

 Utbygger blir tilbudt utbyggingsavtale, men uten kommunalt 
økonomisk bidrag og uten tilbud om momskompensasjon. Foto: Ander Martinsen fotografer 
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For utbyggingsområdene i Kristiansand har administrasjonen gjort vurdering av 
utbyggingsområdene, og har justert tabellen for enkelte områder. Dette er gjort for å få fram 
kortsiktig og langsiktig boligreserve. For noen områder er oppstarten forskjøvet eller 
utbyggingstakten nedjustert. Noen områder er vurdert til å ikke være realiserbare p.t.  
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1 
Forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 

1 INNLEDNING 
 
Boligprogrammet er et eget program for virksomhetsområdet bolig. Dette 
boligprogrammet er det første for nye Kristiansand, og vil omfatte perioden 2020-2023. 
Boligprogrammet viser Søgne, Songdalen og Kristiansand kommunes 
utbyggingspolitikk, og oversikt over utbyggingsområdene i kommunene.  
 
Boligprogrammet vil legge grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. 
Det er dermed et styringsredskap for kommunen og  i forhold til private parter.  
 
Boligprogrammet viser rammebetingelse, gjeldende utbyggingspolitikk, befolkning og 
boligbehov, litt om dagens boligmarked, oversikt over utbyggingsområdene i de tre 
kommunene.  
 
Inntil det foreligger en ny kommuneplan og utbyggingspolitikk for nye Kristiansand 
legger dette boligprogrammet opp til at den enkeltes kommunes kommuneplan; 
samfunnsdel og arealdel, og utbyggingspolitikk, gjelder for de «gamle» kommunene. 
På bakgrunn av boligprogrammet foreslås det også et felles overodnet prinsippvedtak 
som skal gjelde for nye Kristiansand. 
 
Boligprogrammet foreslår et felles overodnet prinsippvedtak som skal gjelde for nye 
Kristiansand: 

 Inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og 
utbyggingspolitikk for nye Kristiansand, gjelder dagens politikk for de «gamle» 
kommunene 

 Kommunen skal for perioden 2020-2023  tilrettelegge for et byggevolum på 
ca 800 boliger pr. år 

 Boligprogrammet og tabell over utbyggingsområder gir grunnlag for drøftelse av 
utbyggingsavtale, herunder vilkår i utbyggingsavtale. 

 
Forhold som særskilt gjelder for Kristiansand kommune ligger i eget kapittel. 
 
I Boligprogrammet er det som omhandler den nye kommunen Kristiansand etter 
1.1.2020 omtalt som nye Kristiansand, mens det som omhandler kommunen 
Kristiansand fram til 31.12.2019 er omtalt som Kristiansand. 
  

91



60/19 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring - 201908135-1 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring : Boligprogram 2020 2023 til høring ny

2 
Forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 

1 RAMMEBETINGELSER 

1.1 Nasjonal by- og boligpolitikk 
Globale klimautfordringer med påfølgende internasjonale og nasjonale planer og 
rammevilkår er etter hvert blitt mer og mer styrende for kommunens lokale planer og 
tiltak. Nedenfor gjengis noen sentrale meldinger som viser dette. 
 

 Stortingsmeldinger og andre nasjonale føringer 
Stortingsmeldinger og nasjonale føringer som kan legge/ føringer for den nasjonale by- 
og boligpolitikken: 

 Stortingsmelding nr. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) Boligpolitikken 

 Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 

 Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 

 Stortingsmelidng nr. 17 (2015-2013) Byggje – bu – leve 

 Stortingsmelding nr. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt 

 Stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 Bolig for velferd 2014-2020 Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 
 
Den enkelte stortingsmelding/nasjonal føring er kort omtalt i vedlegg 1. 

1.2 Kommunale planer og vedtak 
Det er flere regjonale planer og kommuanle vedtak som er styrende for boligutbyggingen 
i kommunen.  

1.3 Regional plan for Kristiansandsregionen 
Vest-Agder fylkeskommune er i samarbeid med komunene i Kristiansandsregionen i 
gang med å revidere gjeldende Regional plan for areal- og transportpolitikken i 
Kristiansandsreginen. Formålet med revisjonen er å foreslå endringer som bidrar til at 
planen bygger opp under arebidet med å nå nullvekstmålet. I tillegg er 
samfunnsikkerhet tatt inn som tema. Det legges til gruinn at planen vedtas høsten 
2019. Planen vil gjelde for 2019-2050, men det legges til grunn at arbeidet med en 
større revisjon vil starte etter fylkessammenslåingen. 

1.4 Kommuneplaner 
 Kommuneplan for Søgne 2018 – 2030 

Kommuneplanen for 2018–2030 ble vedtatt av kommunestyret i 2019. 
Hovedtrekk og føringer i kommuneplanens arealdel: 

 Tangvall skal være et regionsenter vest for Kristiansand. Det skal legges til rette 
for urban og variert bebyggelse inkludert boligbygging i sentrumsområder i 
Tangvall jf. KDP Tangvall. Park & ride i nærhet til planlagt kollektivterminal 
understreker Tangvall som et knutepunkt i Søgne. 

 Større feltutbygging skal fortrinnsvis skje innenfor kommunedelplan for 
Kjellandsheia. 

 Det skal legges til rette for fortetting og mindre feltutbygging i kollektivaksene 
Tangvall – Høllen – Åros – Langenes og Tangvall – Kjellandsheia-, samt en 
fremtidig forlengelse fram til Lohnelier. 

 Arealene vest for Hølleveien, nord for Sangvikveien og sør for Tangvallveien er 
svært viktig jordbruksjord og skal ikke bygges ned. Fortetting og transformasjon 
skal i dette område hovedsakelig skje på østsiden av Hølleveien 
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 Det legges ikke opp til ny fritidsbebyggelse utenfor allerede eksisterende 
hytteområder. Fortetting og utvidelse av hyttefelt kan vurderes der det ligger til 
rette for det. 

 Næringsområder Linnegrøvan, Høllen Vest, Linneflaten og Lohnelier beholdes 
og evt. videreutvikles. Nye næringsområder skal ha god tilgang på overordnet 
veistruktur. 

 Det legges til rette for utvidelse av Lohnelier næringsområde. Toftelandslier 
legges inn som et nytt næringsområde i tråd med regional plan for 
Kristiansandsregionen. 

 Det åpnes for begrenset spredt boligbygging i eksisterende grender i kommunen 
for å ivareta eksisterende grendemiljø. 
 

 Kommuneplan for Songdalen 2012-2024 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i september 2012.  
 
Hovedtrekk og føringer i samfunnsdelen som vedrører utbygging: 

 En av hovedmålsettingene i samfunnsdelen er at bolig-, nærings- og 
sentrumsområdene i Songdalen skal være kjent for sine positive kvaliteter.  

 Nodeland skal framstå som et attraktivt kommunesentrum med gode handels- og 
kulturtilbud.  

 Kilen skal framstå som et attraktivt bygdesentrum. 

 Stor satsing på tilrettelegging av turveger og mulighet for uteaktiviteter, bl.a. gjøre 
Songdalselva mer tilgjengelig. 

 Satsing på Mjåvann som regionalt næringsområde før plasskrevende og til dels 
støyende næringer.  

 Ambisjon om årlig vekst i innbyggertallet på 1,5 – 2,0% årlig. Reell vekst i 
perioden fra kommuneplanen ble vedtatt i 2012 har vært  lavere, gjennomsnittlig 
i overkant av 1%. 

 
Utbygginger og arealstrategier siden kommuneplanen ble vedtatt i 2012 
En stor andel av det som har blitt bygd siste årene er sentralt beliggende leiligheter, 
særlig på Nodeland. Dette er med på å styrke satsingen på Nodeland som 
kollektivknutepunkt. 
 
Ny områdeplan for Nodeland vil ventelig vedtas i 2019. Denne planen tydeliggjør 
ytterligere utviklingen som kollektivknutepunkt og attraktivt tettsted med konkrete 
satsinger på jernbanestasjonsområdet, gågate og fortetting. Dette vil medføre noe 
nedbygging av dyrka mark, men samtidig angir også planen langsiktig grense mot dyrka 
mark. Innenfor denne grensa skal ikke dyrka mark bygges ned.   
 
Utvidelsesområdene for boligbygging er særlig det nye området Nodelandsheia øst 
samt utvidelse av Nodeland syd.  
Rosseland er i gjeldende kommuneplan vist som næringsområde med vekt på handel. 
Ny kommuneplan vil ta stilling til om dette skal videreføres.  
 
Mjåvann med ca 1.500 arbeidsplasser blir enda mer velfungerende med ny atkomst fra 
Grauthellerkrysset som kommer på den nye E39.  
 
Omfang og lokalisering av spredt bebyggelse framgår av kommuneplanens arealdel. 
Mesteparten av spredt utbygging skjer i Finsland. 
 
Det er kun et fåtall enkeltstående hytter i Songdalen og ingen reiselivsvirksomhet.   
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 Kommuneplan for Kristiansand 2011 – 2022 
Kommuneplanen for 2011–2022 ble vedtatt av bystyret 2011. Kommuneplanen angir 
detaljerte føringer som skal vektlegges i forhold til planlegging og utbygging av 
boligområder i kommunen. Av viktige hovedgrep nevnes:  

 Prinsippene om samordnet areal- og transportsystem og sikring av 
grønnstruktur er overordnet all planlegging i kommunen. 

 Arealforbruket og transportbehovet skal søkes begrenset gjennom byutvikling 
og fortetting i sentrale bystrøk, kombinert med en videre forsiktig og konsentrert 
feltutbygging. 

 Det skal søkes en høy utnyttelse innefor utbyggingsområdene i og rundt 
bydelssentrene, langs metroaksen og i knutepunkt.  

 Offentlig og privat tjenesteyting skal, så langt det er mulig, samlokaliseres i eller 
i tilknytning til bydels- og områdesentre med god kollektiv dekning og gang- og 
sykkelveitilbud. 

 Nye utbyggingsområder skal lokaliseres og tilrettelegges for bussbruk og 
sammenhengende gang- og sykkelveinett. Arealer til nye skoler, barnehager, 
omsorgsboliger, sykehjem mv skal sikres ved utbygging av nye 
utbyggingsområder. 

Videre: 

 Kommunens rolle som aktør i boligutviklingen skal styrkes. Kommunen skal ha 
hånd om 20-25 % av boligutbyggingspotensialet. 

 Det skal utvikles et variert og godt boligtilbud med hensyn til lokalisering, 
eie/leie og type, og en balansert blanding av rimelige og dyre boliger i alle 
boområder (dette inkluderer også sykehjem og omsorgsboliger). 

 Det skal etableres boliger i alle bydeler for personer som har spesielle behov 
og/eller har vanskeligheter med å skaffe bolig. 

 Legge til rette for at alle kan bli boende i samme nærområde ved endret 
boligbehov. 

 
Ved utarbeidelse av kommuneplanen ble det besluttet ikke å angi noen 
utbyggingsrekkefølge.  

1.5 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Søgne mot 2030 - kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2018  
 
Samfunnsdelen viser koblingen mellom langsiktige mål og strategier. Hvordan 
føringene i samfunnsdelen følges opp i arealdelen framgår av tabellen under. 
 
Kommunen hvor vi tar vare på hverandre 

Samfunnsmål 1:  
Søgne kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede helse-, sosial- og 
omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid, samt bidra til at alle innbyggerne 
har et mest mulig selvstendig og verdig liv. 

Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen 

Lett tilgang på rekreasjonsmuligheter. 

Gode tilbud for fysisk aktivitet/idrett sentralt plassert slik at de kan nås av mange. 

Legge til rette for omsorgsboliger og leiligheter i sentrumsområder slik at flere kan 
bo tett på offentlige funksjoner og tjenestetilbud. 

 
Kommunen det er godt å vokse opp  
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Samfunnsmål 2:  
Søgne kommune har et inkluderende oppvekstmiljø som fremmer tilhørighet, 
trygghet, trivsel, læring og helse. 
 

Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen 

Gode arealer og lek og aktivitet for barn og unge finnes i de mest sentrale områdene 
av kommunen. 

Ved utbygging og i fortettingsprosjekter skal det legges vekt på gode kvaliteter for 
alle. 

Det skal legges til rette for gode arealer for skoler og barnehager i kommunen. 

 
Kommunen det er godt å bo i 

Samfunnsmål 3:  
Søgne kommune er et attraktivt sted å bo hele livet. 
 

Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen 

Det legges til rette for en boligvekst i Søgne kommune. Veksten skal skje både ved 
å bygge ut nye felt i Kjellandsheia og som fortetting og transformasjon i eksisterende 
tettstedsområder. 

Det er et variert boligtilbud. Andelen leilighetsbygg skal øke. 

Muligheten for noe spredt boligbygging videreføres og det legges til rette for at slik 
bebyggelse kan bidra til å styrke eksisterende grendemiljø. 

Det legges til rette for tilstrekkelig næringsarealer slik at antall arbeidsplasser i 
Søgne kan øke og at flere av kommunens befolkning kan ha sitt arbeidssted i 
kommunen. 

 
En attraktiv arbeidsplass 

Samfunnsmål 4:  
Søgne kommune har et godt omdømme og gir et attraktivt servicetilbud til 
innbyggere og næringsdrivende.  
 

Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen 

Tilrettelegge så godt som mulig for gange og sykkeltransport i Søgne. 

Legge til rette for boliger sentralt i Søgne. 

Legge til rette for arealer for offentlige funksjoner slik at gode tjenester kan gis i 
kommunen. 

 Songdalen kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i september 2012. Det er utviklet en god 
rutine på at Samfunnsdelens prioriteringer og målsettinger vektlegges i det årlige 
arbeidet med budsjett og økonomiplan.  
 
Songdalen kommune sin visjon er: 
Songdalen for livskvalitet – et mål om trygghet og trivsel for alle. 
 
I dette legges det bl.a. at: 
-Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i 
-Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli eldre i. 
-Innbyggerne skal oppleve trygghet for nødvendige tjenester. 
-Tjenestetilbudet skal være av god kvalitet. 
 
Samfunnsdelen 2012-2024 har følgende hovedsatsinger: 

1. Utvikling 
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2. Levekår 
3. Kultur 

 
Til hvert satsingsområde er følgende hovedmålsettinger: 

1. Bolig-, nærings- og sentrumsområder i Songdalen er kjent for sine positive 
kvaliteter. 

2. Levekårsutviklingen er positiv. Utdanningsnivået stiger og likestillingen øker. 
3. Kulturelle utviklingstiltak gir Songdalen en tydelig identitet. 

 
 Kristiansand mot 2030 - kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er nylig revidert og ble vedtatt i 
Bystyret 20. september 2017.  
 
Byvekst med kvalitet er ett av satsingsområdene som skal ha ekstra oppmerksomhet 
og ressurser i planperioden. Satsingsområde inneholder langsiktige mål «slik vil vi ha 
det» med flere strategier «slik gjør vi det».  
 

Samfunnsdelens arealstrategi gir overordnede føringer for kommunens fysiske 
utvikling som en kompakt by ved sjøen, i et langsiktig perspektiv. Den viser koblingen 
mellom mål og strategier i samfunnsdelen og hvordan dette prinsipielt bør følges opp i 
kommunens arealplanlegging.  
 
Overordnede strategier for all arealplanlegging i Kristiansand kommune og som har 
relevans for prioriteringer i boligprogrammet er: 

 Redusere transportbehovet gjennom god samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 

 Legge til rette for at veksten i persontransporten tas gjennom gange, sykkel og 
kollektive løsninger. 

 Utvikle og sikre grønne korridorer og opprettholde markagrensen. 

 Utvikle senterområder med leiligheter, dagligvarebutikk, andre tjenester og 
sosiale møteplasser tilpasset det omlandet det skal betjene og tilrettelegge for et 
samfunn der en større andel av innbyggerne er eldre. 

 Sikre god alderssammensetning i boområder. 

 Vurdere egnethet og utnytte potensialet for fortetting og transformasjon før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Prinsippene for lokalisering av arbeidsplasser og 
boliger legges til grunn. 
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Kristiansand mot 2030 s. 11 
 
Det er i arealstrategien gitt prioritering for lokalisering av boligbygging og fortetting: 
1. Kvadraturen og tilgrensende områder 
2. Bydelssentere 
3. Områdesenter og lokalsentere og umiddelbar nærhet 
4. Langs områder med høyfrekvent busstilbud 
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Kristiansand mot 2030 s. 12 
 

Det er i samfunnsdelen vedtatt at kommunen skal benytte boligprogrammet mer aktivt 
for å styre utviklingen i ønsket retning før det foreligger ny arealdel. Boligprogrammet 
har i denne revisjonen tatt innover seg de føringer som er lagt i Kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Klimatilpasset kommune 
I det langsiktige målet "Kristiansand er en by med god beredskap" så beskrives 
strategier for å oppnå en bedre klimatilpasset kommune. Fram mot år 2100 må vi 
regne med store endringer i klimaet i Norge. Dette vil medføre utfordringer knyttet til en 
rekke klimarelaterte parametere, som temperaturendringer, sterkere vinder, økt 
nedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo, skred og tørke.  
 
I Kristiansand kommune vil særlig utfordringer knyttet til økt nedbørsintensitet og flom 
måtte vektlegges særskilt i vurdering både av nye områder og fortettingsprosjekter.    
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1.6 Byvekstavtale og bompengeordning 
 Byvekstavtale Kristiansands regionen  

Et viktig mål i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 som ble viderført i gjeldende 
NTP 2018-2029, er at veksten i personbiltrafikken i de største byområdene skal tas av 
kollektivtransport, sykkel og gange. Målet om 0-vekst i personbiltrafikken 
sammenlignet med 2012-trafikk var innarbeidet i Belønningsavtale 2013-2016. Ved 
utgangen av 2016 var målsettingen oppnådd. Målsettingen er videreføret med 2016 
som referanseår i ny videreført belønningsavtalen for 2017-2019. Målsettingen er 
oppnådd også i gjeldende belønningsavtale. 0-vekst ligger også til grunn for arbeidet 
med Byvekstavtale for Kristiansandsregionen som skal avløse dagens 
samferdselspakke 1. Signalene fra staten tyder imidlertid på at målingen vil bli utvidet, 
sammenlignet med dagens trafikkregistrering i bomstasjonene, slik at det blir mer 
krevende å oppnå målsettingen. 
 
Arealpolitikken vil være en avgjørende faktor for å nå målet om 0-vekst både på kort 
sikt i belønningsavtalen og på lang sikt i byvekstavtalen. Dette er også understreket av 
staten som i økende grad peker på arealpolitikkens betydning for trafikkutviklingen. 
 
Det lokale grunnlagsdokumentet for Byvekstavtale for Kristiansandsregionen ble 
oversendt Samferdselsdepartementet januar 2017. Det er fortsatt uklart når 
forhandlingene vil startes opp. I løpet av våren og høsten 2018 er det i regi av Statens 
vegvesen blitt gjennomført byutredninger, som en form for kvalitetssikring av det lokale 
grinnlagsdokumentet. Basert på retningslinjer for Byvekstavtaler, retningslinjene for 
gjennomføringen av byutredningene og annen omtale i Regjeringens melding må det 
antas at arealpolitikken vil få en viktig rolle. Byutredningen for Kristiansandsregionen, 
og de øvrige byrområdene, viser tydelig at arealytviklingen har stor innvirkning på 
trafikkutviklingen. 
 

 Forlengelse av bompengeordningen og belønningsavtale  
Fordi en Byvekstavtale ikke vil kunne være på plass når dagens Samferdselspakke er 
nedbetalt er eksisterende bompengeordning forlenget til 2020. Inntektene i 
forlengelsesperioden vil finansiere planlegging og forberedelse av Gartnerløkka-
Kolsdalen samt noen høyt prioriterte tiltak fra forslaget til portefølje i bymiljløavtalen. 
Tiltakene som foreslås gjennomført (Kjoskrysset og Håneskrysset) vil løse viktige 
flaskehalser og ha betydelige positive effekter for fremkommeligheten for bussen. I 
tillegg finnansierer bompengeinntektene utvidelse av Haumyrheitunellen med 
kollektivfelt i forbindelse med det ellerede planlagte oppgraderingsarbeidet.Tiltaken 
som gjennomføres vil dessuten gi bedre fremkommelighet og sikkerhet for syklende. 
Tiltakene som er foreslått iverksatt i forlengelsesperioden skal kunne gjennomføres i 
perioden. Siden det hersker usikkerhet om når Kristiansandsregionen kan inngå en 
byvekstavtale vedtok Bystyret og Vest-Agder fylkesting en bompengeordning som 
avløser eksisterende bompenge innkreving fra 2020. Hensikten med den nye 
bompengeordningen er å sikre fremdrift i Gartenerløkkaprosjektet i påvente av en 
byvekstavtale. Ved inngåelse av en byvekstavtale vil det etableres en helt ny 
bompenge ordning til erstatning for den gjeldende.   
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2 GJELDENDE UTBYGGINGSPOLITIKK SØGNE, 
SONGDALEN OG KRISTIANSAND 

Det er flere likheter og noen ulikehter i utbyggingspolitikken for de tre kommunene. Dette 
boligprogrammets oppgave er å klarlegge kommunenes utbyggingspolitikk, og få fram 
forskjeller og likheter. 

2.1 Oversikt utbyggingspolitikk  
I tabellen under har vi tatt utgangspunkt i de tre kommunenes boligpolitiske prinsipper, 
og sammenstilt disse. 
 
 Kristiansand Søgne Songdalen 

Kommunens overordnede boligpolitikk 

Kommunens 
målsetting for 
boligpolitikken 

Godt utbud av 
boliger 
Bidra til økt antall 
aktører i markedet 
Hindre høy 
prisstigning på 
boliger 
Kjøpers marked 
Variert tilbud av 
boliger i alle 
bydeler. 

Godt utbud av 
boliger. 
Det er et variert 
boligtilbud. Andelen 
leilighetsbygg skal 
øke. 
Søgne kommune 
har et inkluderende 
oppvekstmiljø som 
fremmer tilhørighet, 
trygghet, trivsel, 
læring og helse. 
Legge til rette for 
omsorgsboliger og 
leiligheter i 
sentrumsområder 
slik at flere kan bo 
tett på offentlige 
funksjoner og 
tjenestetilbud.  

Kommuneplanens 
samfunnsdel: 
Allsidighet i 
boligtilbudet med 
vektlegging av 
positive bokvaliteter 
som funksjonalitet, 
kvalitet og nærhet til 
natur  og 
kulturtilbud. Høy 
grad av utnytting i 
Nodeland sentrum. 
Generelt 
vektlegging av 
prinsippene for 
samordnet bolig-, 
areal- og 
transportplanlegging
. 

Kommunens 
engasjement i 
boligmarkedet 

Kommunens skal 
ha hånd om ca 
20% av 
boligene/tomtene i 
markedet. 
Kommunen skal 
delta aktivt i 
boligmarkedet. 
Ramme 200 mill til 
å komme i 
grunneierposisjon, 
opparbeide og 
legge til rette for 
infrastruktur. 

Ikke et spesifikt 
kommunalt 
engasjement. All 
boligbygging i 
Søgne skjer i 
utgangspunktet i 
privat regi. 
Kommunen eier et 
mindre område i 
Åros, som er under 
utbygging, og deler 
av Tangvall 
sentrum hvor det 
planlegges nye 
leiligheter. 
Kommunen eier 
også et større 
fremtidig 
boligområde på 
Kjellandsheia hvor 
detaljregulering 
pågår 

Ikke et spesifikt 
kommunalt 
engasjement. All 
boligbyggging i 
Songdalen skjer i 
utgangspunktet i 
privat regi. 
Kommunen eier et 
større framtidig 
utbyggingsområde, 
Nodelandsheia øst, 
men en framtidig 
utbygging av dette 
området vil skje i 
privat regi.  
Kommunen 
utarbeider 
områdeplan for 
Nodeland vår 2019. 
Kommunen eier 
strategiske 
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eiendommer i 
Nodeland sentrum. 

Reguleringsplaner og gjennomføring av utbygging og utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtaler Kommunen skal 
tilby 
utbyggingsavtale til 
private 
utbyggingsområder 
som er angitt i 
boligprogrammet  

Kommunen inngår 
utbyggingsavtaler 
der hvor kommunen 
skal overta 
infrastruktur. 

Ingen direkte 
kobling til 
boligprogrammet. 
Utbyggingsavtale i 
de utbygginger der 
kommunen skal 
overta infrastruktur. 

Gjennomføring av 
utbygging 

Den private 
utbygger må selv 
sørge for at de 
nødvendige 
grunneieravtaler er 
på plass 
Den private 
utbygger sørger for 
all nødvendig 
planlegging i et 
område 
Den private 
utbygger sørger for 
opparbeidelse av 
teknisk og grønn 
infrastruktur 

Den private 
utbygger må selv 
sørge for at de 
nødvendige 
grunneieravtaler er 
på plass 
Den private 
utbygger sørger for 
all nødvendig 
planlegging i et 
område 
Den private 
utbygger sørger for 
opparbeidelse av 
teknisk og grønn 
infrastruktur 

Den private 
utbygger må selv 
sørge for at de 
nødvendige 
grunneieravtaler er 
på plass 
Den private 
utbygger sørger for 
all nødvendig 
planlegging i et 
område 
Den private 
utbygger sørger for 
opparbeidelse av 
teknisk og grønn 
infrastruktur 

Hva er offentlige 
anlegg? 

Kom. plan best. § 
14. Offentlig formål 

Kommuneplan § 13 
– strandsonen og 
sjøområder. 
Tangvall - 
torgområder 

 

Overføring av grunn til 
kommunen 

Alle områder som 
er regulert til 
offentlig formål 
skal vederlagsfritt 
overføres til 
kommunen når de 
er ferdig 
opparbeidet og 
godkjent 
(utbyggingsavtale) 
Etter utbyggingen 
er gjennomført 
inngås det 
overtakelsesavtale 
hvor kommunen 
påtar seg framtidig 
drift og vedlikehold 
av offentlige 
områder 
(utbyggingsavtale) 
Alle typer 
lekeplasser er 
normalt regulert til 
offentlig friområde 
Sandlekeplasser 
skal være offentlig 

Alle områder som 
er regulert til 
offentlig formål skal 
vederlagsfritt 
overføres til 
kommunen når de 
er ferdig 
opparbeidet og 
godkjent 
(utbyggingsavtale) 
Etter utbyggingen 
er gjennomført 
inngås det 
overtakelsesavtale 
hvor kommunen 
påtar seg framtidig 
drift og vedlikehold 
av offentlige 
områder 
(utbyggingsavtale) 
Lekeplasser er 
normalt regulert til 
offentlige 
lekeplasser. Er 
offentlig eid, men 
privat drift. 

Alle områder som er 
regulert til offentlig 
formål skal 
vederlagsfritt 
overføres til 
kommunen når de 
er ferdig 
opparbeidet og 
godkjent 
(utbyggingsavtale) 
Etter utbyggingen er 
gjennomført inngås 
det 
overtakelsesavtale 
hvor kommunen 
påtar seg framtidig 
drift og vedlikehold 
av offentlige 
områder 
(utbyggingsavtale) 
Lekeplasser er 
normalt regulert til 
offentlige 
lekeplasser. Er 
offentlig eid, men 
privat drift. 
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eid, men privat 
drift. 

Momskompensasjons-  
avtale 

Dersom det er 
inngått 
utbyggingsavtale, 
og området er i 
henhold til 
prioriteringskriterin
ene i 
boligprogrammet, 
kan utbygger inngå 
momskompensasj
onsavtale 

Dersom det er 
inngått 
utbyggingsavtale 
kan utbygger inngå 
momskompensasjo
nsavtale 

Dersom det er 
inngått 
utbyggingsavtale 
kan utbygger inngå 
momskompensasjo
nsavtale 

Kommunalt bidrag til 
off infrastruktur 

Lovregulert. 
Fordelingen 
mellom private og 
kommunen skal 
framgå av 
utbyggingsavtalen. 

Lovregulert. 
Fordelingen mellom 
private og 
kommunen skal 
framgå av 
utbyggingsavtalen. 

Lovregulert. 
Fordelingen mellom 
private og 
kommunen skal 
framgå av 
utbyggingsavtalen. 

Kommunal forkjøpsrett Kommunen har rett 
til kjøp av 10% av 
enhetene/tomtene 
(utbyggingsavtale) 

Kommunen har ikke 
aktiv politikk for 
kommunal 
forkjøpsrett. 

Dette framgår av 
kommunens 
prinsippvedtak om 
utbyggingsavtaler.  

Kommunens satsningsområder for utbygging 

Prioriterte 
utbyggingsområder 

Kvadraturen 
Bydelssenter 
Senterområder 
Nærhet til 
kollektivbetjening 

Tangvall. 
Langs 
kollektivaksene: 
Tangvall – Høllen - 
Åros – Langenes. 
Tangvall – 
Kjellandsheia 
 
 

Nodeland sentrum 
Nodeland syd 
 
For øvrig 
vektlegging av 
nærhet til 
kollektivtransport, 
skole, barnehage og 
senterfunksjoner. 

Tilrettelegging av 
offentlig infrastruktur 

Utbyggingsområde
r som er avhengig 
av at kommunen 
tilrettelegger 
offentlig 
infrastruktur kan 
måtte avvente 
utbygging inntil 
kommunen/det 
offentlige har 
prioritert de 
nødvendige 
investeringer 

Utbyggingsområder 
som er avhengig av 
at kommunen 
tilrettelegger 
offentlig 
infrastruktur kan 
måtte avvente 
utbygging inntil 
kommunen/det 
offentlige har 
prioritert de 
nødvendige 
investeringer 

Utbyggingsområder 
som er avhengig av 
at kommunen 
tilrettelegger 
offentlig infrastruktur 
kan måtte avvente 
utbygging inntil 
kommunen/det 
offentlige har 
prioritert de 
nødvendige 
investeringer 

Rekkefølgekrav 

Krav til 
grønnstruktur/lekeareal
er i plan 

Kom plan best. §6. 
Kravene blir stilt 
som 
rekkefølgekrav.  

Kommuneplan § 7. 
Kravene blir stilt 
som rekkefølgekrav 

§ 3 i bestemmelsen 
til gjeldende 
kommuneplan viser 
til egen retningslinje 
for krav til 
uteoppholdsareal. 

Krav til tekniske anlegg Kravene blir stilt 
som 
rekkefølgekrav 

Kommuneplan § 4. 
Kravene blir stilt 
som rekkefølgekrav 

Ingen spesifikke 
krav i 
bestemmelsen til 
kommuneplanen.  
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Funksjon og kvalitetskrav til offentlige anlegg 

Funksjonskrav/ 
kvalitetskrav 

Normaler for 
utomhusanlegg 
(kom. plan § 9), 
vegnormal, VA-
normal.  

Vedtatt veinormal  
for Søgne 
kommune. 
VA- norm.no – 
Søgne kommune 
Har ingen normal 
for utomhusanlegg. 
Benytter 
kristiansand sin. 

Vegnormal basert 
på vegvesenets 
mal. VA-normal 
med utgangspunkt i 
Kristiansand sin. 
Ingen normal for 
utomhusanlegg p.t. 

 

De tre kommunene har mange felles boligpolitiske føringer. Spesielt er det flere likheter 
knyttet til utbyggingsavtaler og gjennomføring av planer. Gjennom den utøvende 
politikken er det felles for de tre kommunene at det tilrettelegges for utvikling i 
sentrums/senter nære områder. 
 

2.2 Plan og bygn. loven kap. 17 - utbyggingsavtaler 
Kommunen skal iht gjeldende politikk tilby private utbyggingsområder, og som er angitt 
i boligprogrammets tabell over utbyggingsområder, inngåelse av utbyggingsavtale, og 
som er i tråd med øvrige vilkår for utbyggingsavtale. Drøftelsene skal gjennomføres så 
tidlig som mulig og vedtatt plan med bestemmelser skal gi utgangspunkt og 
forutsetninger for drøftelsene som skal gjennomføres. 
 
Utgangspunktet er at den private utbygger sørger for all nødvendig planlegging og 
opparbeidelse av teknisk og grønn infrastruktur i tilknytning til et utbyggingsområde. 
Etter at utbyggingen er gjennomført og overtakelsesavtale er inngått påtar kommunen 
seg framtidige drift- og vedlikeholdskostnadene for området. 
 

 Moms-kompensasjon ved utbygging av områder 
Ved utbygging av et utbyggingsområde kan utbygger be om momsrefusjon for de 
anlegg som kommunen overtar. 
 
Moms-kompensasjonsavtaler er for mange utbyggere et viktig incitament for inngåelse 
av utbyggingsavtale. Ordningen med moms-kompensasjon evalueres og vurderes i 
forbindelse med nye Kristiansand og utarbeidelse av utbyggingspolitikk for de tre 
kommunene. 
 
For Kristiansand skal et utbyggingsområde også være i henhold til 
prioriteringskriterinene i boligprogrammet for å få tilbud om 
momskompensasjonsordning. 
 

 Kommunale bidrag 
Det er ulik praksis i de tre kommunene når det gjelder bidrag til opparbeiding av 
offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. 
 
Dersom utbygging gjennomføres i tilknytning til etablert hovedinfrastruktur, og det 
kreves ny tilrettelegging / oppgradering av anlegg ifm utbyggingen, vil kommunen 
måtte vurdere å yte et forholdsmessig bidrag til utbygger. Omfanget av bidrag vil måtte 
vurderes konkret i hvert tilfelle. Erfaringer er at et bidrag kan ligge i størrelsesorden 0 – 
50% av anleggets kostnad (Kristiansand). For å få gjennomført utbygginger som 
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betinger bidrag fra kommunen, er det en forutsetning at det blir avsatt midler til dette i 
kommunens budsjetter.  
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2.3 Kommunenes satsning i sentrum 
Felles for de tre kommunene er at man ønsker å bygge opp om de tre 
kommunesentrene, og utvikle disse.  
 

 Kommunens satsing på Tangvall 
Tangvall er prioritert for fortetting for boliger og etablering av handel og kontor. 
 
Det er en målsetning å gjøre Tangvall mer attraktivt som bosted, og som område for 
nærings- og handelsvirksomhet. Opprustning av torg, og offentlige uteoppholdsarealer 
med kopling til turveier er et ledd i denne satsingen. Det samme er utbedring av ny 
kollektivterminal og tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Pr. i dag bor det ca 1 000 innbyggere på Tangvall. I henhold til kommunedelplanen for 
Tangvall legges det opp til etablering av ca. 800-1000 nye boliger. Det legges opp til 
leiligheter som tilpasset eldre nær sentrum, og rekkehus/hageby tilpasset barnefamilier 
lenger fra sentrum. Det stilles krav om næringsarealer i 1 etasje  for ny bebyggelsen i 
areal avsatt til sentrumsformål. 
 

 Kommunens satsing på Nodeland 
Songdalen ønsker å legge til rette for utviling av Nodeland som kollektivknutepunkt. 
Målet er at Nodeland skal framstå som et godt alternativ for den som ønsker å bo 
landlig i et velutviklet lokalsamfunn og samtidig nær landsdelens storby med gode 
muligheter for å velge buss eller tog både for korte og lengre reiser.  
En ny arealplan for Nodeland har akkurat vært ute på offentlig ettersyn.  
 
I arealplanen er det lagt til rette for bygging av overgang mellom perrongene og 
oppføring av nytt nærings- og kontorbygg på stasjonsområdet.  
Det er satt av areal til ny barneskole med plass til inntil 400 elever nær sentrum, 
Vollan. 
Planen legger opp til etablering av gågate med allbrukshus og en betydelig økning i 
antall boenheter. Målet er et attraktivt sentrum for folk i alle aldre. 
 

 Kommunens satsing i Kvadraturen 
Kvadraturen er prioritert for fortetting for boliger og vitalisering av handel/kontor 
virksomheter.  
 
Det er viktig å se sammenhengen i pågående planprosesser for å sikre bærekraftig 
fortetting. Inntil reviderte overordnede planredskaper er på plass, må diskusjonene tas 
opp kvartalsvis og relatert til en ordning hvor utbygging av nye områder må bidra til 
opprusting av eksisterende anlegg. 
 
Kommunens satsing på rehabilitering av VA anlegg, prioriteringer i gatebruksplan er 
viktig for å møte veksten i Kvadraturen. Opprustning av byrommene er også et viktig 
satsningsområde, der det spesielt skal legges vekt på gode gang forbindelser og 
attraktive varierte byromsopplevelser; alt fra bredere fortau, romslige og attraktive 
promenader, bydelsparker inklusive leke/møteplasser og  parkarealer. 
 
Kommunedelplanen for Kvadraturen 2011-2022 er en funksjonsplan som gir forankring 
og hjemmel for å legge til rette for å skape økt aktivitet i Kvadraturen. Planens 
konklusjoner på diverse plantema skal legges til grunn ved ny regulering og 
omregulering.   

105



60/19 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring - 201908135-1 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring : Boligprogram 2020 2023 til høring ny

16 
Forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 

3 BEFOLKNING OG BOLIGBEHOV 

3.1 Befolkning og befolkningsutvikling i nye Kristiansand 
Registrert befolkningsmengde pr. 1.1.2019 i Søgne, Songdalen og Kristiansand var på 
110391 personer.  
 

Befolkning Kristiansand Songdalen Søgne nye Kristiansand 

2015 87446 6354 11217 105017 

2016 88447 6419 11260 106126 

2017 89268 6568 11321 107157 

2018 91440 6656 11342 109438 

2019 92282 6706 11403 110391 

Tabell 1 Befolkningsutvikling Søgne, Songdalen og Kristiansand, kilde SSB 

 
Befolknings 
vekst 

Kristiansand Songdalen Søgne nye Kristiansand 

2016 1,1 % 1,0 % 0,4 % 1,1 % 

2017 0,9 % 2,3 % 0,5 % 1,0 % 

2018 2,4 % 1,3 % 0,2 % 2,1 % 

2019 0,9 % 0,8 % 0,5 % 0,9 % 

Tabell 2 Befolkningsvekst i % Søgne, Songdalen og Kristiansand, kilde SSB 

 
Søgne har hatt en relativt lav %-vis befolkningsøkning, mens Songdalen og 
Kristiansand har hatt en høyere %-vis befolkningsøkning. Årsaken til den uvanlig høye 
befolkningsveksten i dagens Kristiansand i 2017, var økt antall studenter som meldte 
flytting til Kristiansand.  
 
Utviklingen i befolkningen skyldes to faktorer; fødselsoverskudd (antall fødsler minus 
antall døde) og tilflytting (antall som flytter til kommunen minus antall som flytter ut av 
kommunen). 
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Figur 1 Fødselsoverskudd Søgne, Songdalen og Kristiansand, kilde SSB 

 
I Kristiansand var fødselsoverskuddet de siste årene mellom 300 og 500, men store 
variasjoner fra år til år, og nedgang to siste år. I Søgne og Songdal har det vært mer 
stabilt. 
 
 

 
Figur 2 Netto innflytting Søgne, Songdalen og Kristiansand, kilde SSB 

 
De siste 10 årene har det vært større variasjoner i Kristiansand, toppen i 2017 skyldes 
studenter som meldte flytting til Kristiansand. De siste årene har det for Søgne og 
Songdalen lagt nokså stabilt rundt 0.  
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3.2 Faktisk boligbygging  
 Igangsatte boliger 

  Kristiansand Songdalen Søgne nye Kristiansand 

2009 364 50 42 456 

2010 544 42 48 634 

2011 807 72 51 930 

2012 525 28 134 687 

2013 811 98 65 974 

2014 366 68 91 525 

2015 833 45 116 994 

2016 531 90 60 681 

2017 836 35 59 930 

2018 741 7 100 848 

Tabell 3 Igangsatte boliger siste 10 år, kilde SSB  

 
Antall igangsatte boliger i alle de tre kommunene variere fra år til år. I gjennomsnitt de 
siste 5 årene ble det i de tre kommunene til sammen igangsatt nesten 800 boliger pr. i 
år, hvorav 85 boliger i Søgne, 45 i Songdalen og 660 i Kristiansand. 
 

 Fullførte boliger 
  Kristiansand Songdalen Søgne nye Kristiansand 

2009 416 64 62 542 

2010 310 42 66 418 

2011 572 62 47 681 

2012 574 48 113 735 

2013 631 28 80 739 

2014 620 57 91 768 

2015 630 67 56 753 

2016 685 60 107 852 

2017 656 45 53 754 

2018 485 65 64 614 

Tabell 4 Fullførte boliger siste 10 år, kilde SSB 

 
Tabellen viser at alle de tre kommunen har hatt jevn utbud av boliger over tid. I 
gjennomsnitt de siste 5 årene ble det i de tre kommunene fullført nesten 750 boliger 
pr. i år, hvorav 70 boliger i Søgne, 60 i Songdalen og 615 i Kristiansand. 
 

 Boligmengde  
Kristiansand Songdalen Søgne nye Kristiansand 

2006 34849 2212 3995 41056 

2007 35862 2267 4081 42210 

2008 36297 2331 4257 42885 

2009 36737 2436 4336 43509 

2010 37316 2490 4398 44204 

2011 37991 2524 4451 44966 

2012 38321 2557 4509 45387 

2013 38805 2603 4628 46036 

2014 39515 2641 4712 46868 
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2015 40026 2703 4794 47523 

2016 40760 2732 4862 48354 

2017 41362 2807 5001 49170 

2018 41979 2880 5064 49923 

Tabell 5 Antall boliger, kilde SSB 
 

I nye Kristiansand er det pr. 1.1.2018 registrert til sammen 49923 boliger. 
 
Boligproduksjonen varierer fra år til år. Når prosjekter nå igangsettes, så er det ofte 
med et større antall enheter i en etappe enn tidligere, dette som følge av realisering av 
leilighetsbygg.  
 

 Geografisk plassering boliger 

 
Figur 3 Vekst i antall boliger i perioden 2013-2018, kilde SSB rutenettstatistikk 

 
Kartet viser hvor det er ferdigstilt boliger de siste 5 årene. Det har vært høy økning i 
antall boliger i tilknytning til sentrum av Kristiansand. 
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Figur 4 Antall store boligbygg, kilde SSB rutenettstatistikk 

 
Kartet viser hvor det er store boligbygg, med dette menes boligblokker. Det er 
konsentrasjon av store boligbygg i sentrumsområdene i Søgne, Songdalen og 
Kristiansand. Litt over halvparten av store boligbygg i nye Kristiansand er plassert i 
Kvadraturen/Lund. 
 

 Boligtype  
Boligmassen i nye Kristiansand domineres av eneboliger, tomannsboliger og småhus.  
 
Andelen enebolig, tomannsbolig og rekkehus er i Søgne og Songdalen høyere enn i 
Kristiansand, med nesten 90% av total boligmassen. Kristiansand har en stor 
enebolig-/småhusandel sammenlignet med de andre store byene. Det bygges stadig 
flere leiligheter enn eneboliger, men samtidig ser vi at eneboligproduksjonen i 
Kristiansand er stabil og at den stort sett ligger i overkant av 100 enheter per år.  
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Figur 5 Eksisterende boliger pr. 2018 og igansatte boliger i perioden 2014-2018, fordelt på 
boligyper i Kristiansand, Songdalen og Søgne, kilde SSB 

 
Figuren viser fordeling på boligtype i dagens kommuner, sammenstilt med fordeling på 
boligtype på igangsatte boliger. Figuren viser at det i kommunene igangsettes en 
høyere andel leiligheter enn andelen leiligheter i eksisterende boligmasse. Selv om det 
igangsettes en høyere andel leiligheter, tar det tid før andelen leiligheter i den totale 
boligmassen i nye Kristiansand endres vesentlig. Dette skyldes at total boligmassen er 
stor i forhold til antall igangsatte boliger. De siste fem årene har den gjennomsnittlige 
årlige boligveksten vært på 1,6%. En annen årsak er at det fortsatt igangsettes ene-
/tomanns-/rekkehusboliger. 
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3.3 Prognose for befolkning 
 Befolkningsvekst nye Kristiansand 

 

 
Figur 6 Forventet befolkningsvekst pr. 5 års periode i absolutte tall, fordelt på Kristiansand, 
Songdalen og Søgne, og samlet for nye Kristiansand. Kilde SSB 

 
Det er forventet at det vil være befolkningsvekst i nye Kristiansand, men at veksten 
over tid vil være avtakende, dette kommer tydelig fram i tabellen under. 
 

2019 1,5 % 

2020 1,2 % 

2021 1,0 % 

2022 0,9 % 

2023 0,7 % 

2024 0,7 % 

2025 0,8 % 

2026 0,8 % 

2027 0,8 % 

2028 0,8 % 

2029 0,8 % 

2030 0,8 % 

2031 0,8 % 

2032 0,7 % 

2033 0,7 % 

2034 0,7 % 

2035 0,7 % 

2036 0,7 % 

2037 0,6 % 

2038 0,6 % 

2039 0,6 % 
Tabell 6 Gjennomsnittlig forventet befolkningsvekst, kilde SSB 
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Det foreventes nedgang i befolkningsveksten i nye Kristiansand. Kristiansand følger 
her nasjonal trend, men ligger litt over det nasjonale gjennomsnittet. Årsakene til 
nedgangen i prognosene for befolkningsveksten skyldes flere årsaker, blant annet 
lavere innvandring, lavere fruktbarhet og store kull i de eldre aldersgruppene som gir 
forventet økning i antall døde, tross økt levealder. 
 

 Befolkningssammensetning 

 
Figur 7 – Alderssammensetning befolkning nye Kristiansand, kilde SSB 
 

Befolkningssammensetningen er relativt lik for Søgne, Songdalen og Kristiansand. 
Befolkningssammensetningen er i endring, og om noen år vil vi ha en annen 
alderssammensetning i befolkningen enn det vi har i dag. Dette kommer fram av 
figuren under. 
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Figur 8 Befolkningsutvikling i aldersgruppene under og over 67 år, indeks 2018, kilde SSB 

 
I befolkningsprognosene er det gruppen over 67 år som en forventer vil ha størst 
økning i årene fram mot 2040.  
 
Befolkningsveksten vil være avtagende framover, samtidig som andelen over 67+ er 
økende, dette tyder på det vil gjøre utslag på befolkningssammensetningen framover. 
Dette vil videre føre til endringer i boligbehovet. Boligundersøkelsen for Kristiansand 
fra 2018 viste at mange eldre foretrekker leilighet, og med økende antall eldre vil det 
sannsynligvis behov for økt antall leiligheter.  
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3.4 Estimert boligbehov 
 Personer i husholdningene 

 
Figur 9 Utvikling i gjennomsnittlig antall personer per husholdning i Søgne, Songdalen og 
Kristiansand, kilde SSB 

 
Det bor i dag i gjennomsnitt færre personer pr. husholdning i Kristiansand enn i Søgne 
og Songdalen. Men for alle tre kommunene så har utviklingen siden 2005 hatt samme 
tendens mot at det i snitt er blitt færre antall personer pr. husholdning. Fortsetter 
denne utvilingen tyder det på at det framover vil være økt behov boliger av mindre 
størrelse.  
 
  

Ved nedgående trend antall 
personer per husholdning 

Kristiansand 7200 

Songdalen 900 

Søgne 900 

nye Kristiansand 9000 
Tabell 7 Estimert økt boligbehov fram mot 2040 pr. kommune ut fra nedgående trend i ant. 
personer pr. husholdning. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune 

 
Legger vi til grunn den nedadgående trenden med færre antall personer pr. 
husholdning vil boligbheovet være om lag 9000 boliger i 2040. Hvis vi bruker dagens 
antall pr. personer pr. husholdning vil behovet være om lag 8600. Forskjellen i 
boligbehovet i disse to alternativene er begrenset i forhold til svingningene i antall 
igangsatte og fullførte boliger og så pass lang periode. Utvilingen overvåkes imidlertid 
nøye for å eventuelt avdekke store endringer. Ved behov endres variablene, og 
behovet for boliger.   
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3.1 Befolkning og boligbehov nye Kristiansand  
 

På bakgrunn av de foreliggende planer for utbyggingsområder i nye Kristiansand kan vi 
anslå boligarealreserven. Fordelt på status på de ulike utbyggingsområdene får i 
oversikt over antall boliger som kan være mulig å igangsette i perioden og på lengre 
sikt. 
 

Status 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum 

Kommuneplan 0 0 0 0 4750 4750 

Områdeplan 40 40 40 40 1239 1399 

Under regulering 137 367 333 274 2809 3920 

Regulert, ikke igangsatt 310 320 268 159 2985 4042 

Regulert, utbygging pågår 566 412 275 222 4568 6044 

Ikke realiserbart pt 0 0 0 0 505 505 

Totalsum 1053 1140 916 695 16856 20660 

Tabell 8 Oversikt over boligreserve i perioden og på lengre sikt, fordelt på status, kilde 
Kristiansand kommune. 

 
Tabellen viser høyt anslag av boliger de første årene i perioden. Av erfaring vet i at det 
spilles inn høyere antall boliger enn det som blir realisert. Markedet og andre faktorer 
spiller inn på antall boliger som realiseres. 
 

 
Figur 10 Antall planlagte boliger i forhold til estimert boligbehov i perioden, kilde SSB og 
Kristiansand kommune 

 
 
Utbyggerne er fortsatt optimistiske og har høye forventninger til realisering av boliger. 
Erfaringsmessig vet vi at faktisk realisering utgjør mellom 50-75% av innmeldt 
boligbygging fra utbyggerne.  
 

116



60/19 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring - 201908135-1 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring : Boligprogram 2020 2023 til høring ny

27 
Forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 

 
Figur 11 Antall planlagte boliger, fordelt på beliggenhet innefor og utenfor tettsted1, i forhold til 
estimert boligbehov i perioden, kilde SSB og Kristiansand kommune 

 
Ut fra figuren kan teoretisk sett boligbehovet i perioden nesten helt dekkes av 
utbyggingsområder som ligger innen for tettsted både på kort og lang sikt, se figuren 
under. En del av utbyggingsområdene som ligger inne på lengre sikt er beheftet med 
en viss usikkerhet knyttet til realisering. I tillegg tilsier erfaringen at det fortløpende 
kommer nye fortettingsprosjekter, som reduserer behovet for nye feltutbygginger.  
 

 
Figur 12 Langsiktig boligarealreserve nye Kristianand kombindert med estimert boligbehv fram til 
2040, kilde SSB Kristiansand kommune.  

                                            
1 Geografisk område der det er hussamling hvor det bor minst 200 mennesker (ca 60-70 boliger), og 
avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, kilde SSB. 
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3.2 Boliger til helse- og sosialformål 
Vi har her tatt inn oversikt over boligmassen som er i de tre kommunene pr. i dag. 
Framover må det jobbes med å klarlegge framtidige behov for boliger til helse og 
sosialformål.  
 

 Søgne – oversikt over boliger 

 16 boliger for flyktninger 

 52 trygdeboliger/ onsorgsboliger 

 22 PUH boliger 

 9 andre boliger – eldre 

 16 boliger – rus 

 boliger for bostedsløse 
 
Boliger under oppføring: 
9 nye omsorgsboliger (PUH) ved nygårdshaven 
64 omsorgsboliger i tilknytning til omsorgssenteret ved Klepplandsveien (under 
regulering og prosjektering. 
 

 Songdalen – oversikt over boliger 

 8 gjennomgangsboliger for vanskeligstilte 

 37 omsorgs- og serviceboliger for eldre 

 21 boliger for utviklingshemmede (heldøgns bemanning)  

 leiligheter for personer med psykiske lidelser (ubemannet) 

 12 leiligheter for personer i aktiv rus – alle er ubemannede 
 

Ang. særskilt tilrettelagte leiligheter for funksjonshemmede: Soltun borettslag har 30 
leiligheter som beboeren kjøper og hvor kommunen har tildelingsplikt.  
 

 Kristiansand – oversikt over boliger 
 Kristiansand Boligselskap KF disponerer ved utgangen av 2018 totalt 1959 (2038 i 
2017) boliger for utleie. Boligene er øremerket for: 

 871 gjennomgangsboliger for vanskeligstilte og bostedsløse 
   37 boliger for bostedsløse 
   54 boliger særskilt tilrettelagt for husstander med funksjonshemmede 
 104 omsorgsboliger for eldre 
 553 serviceboliger for eldre 
 223 boliger for utviklingshemmede 
 115 boliger for personer med psykiske lidelser 
     2 presteboliger  

Det er vedtatt at Kristiansand boligselskap skal selge ut en del av boligmassen og i 2018 
er det solgt 76 kommunale boliger.  I 2017 var tallet 21 kommunale boliger som ble solgt.  
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 Framtidige behov for boliger til helse- og sosialformål 
I 2020 blir det etablert 42 nye omsorgsboliger tilrettelagt for personer med 
demenslidelser, på Strømme («Strømmehaven»). Søgne kommune har planlagt 
etablering av 64 omsorgsboliger i perioden. Det er nedsatt et arbeid som analyserer og 
vurderer fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i nye Kristiansand kommune. 
Dette blir grunnlag for rullering av handlings- og økonomiplan for 2021-2024. Behovet 
for neste nye sykehjem rulleres også i denne forbindelse. 
 
Det er gjort kartlegginger og beregninger i Kristiansand, Søgne og Songdalen 
kommune i forbindelse med handlings- og økonomiplan for 2020-2021, når det gjelder 
behovet for blant annet bofellesskap til personer med rus- og psykiske lidelser og 
personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Det er behov for bedre oversikter og 
grundige analsyer i forbindelse med handlings- og økonomiplan for 2021-2024 
 
Kristiansand kommune har hatt en gjennomgang av serviceboligmassen til eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse. (politisk sak til HS, styret, Boligselskapets styre 
og kommunalutvalget april/mai 2019: «Strategisk utvikling av eksisterende 
serviceboligmasse: behovs- og arealvurderinger») Arbeidsgruppen har foreslått at man 
i nye Kristiansand kommune utarbeider en helhetlig plan for utvikling av den 
kommunale boligmassen innen 2022.   
 
Det er viktig at systematsik arbeid med langsiktige behovsframskrivninger og 
tilstrekkelig og hensiktsmessig arealavsetning  til tjenesteyting prioriteres videre i nye 
Kristiansand kommune. 
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4 DAGENS BOLIGMARKED 

4.1 Prisnivå  
Vi har en lang tradisjon i Norge for å eie egen bolig. Gjeldende boligpolitikk i Norge 
favoriserer fortsatt det å bo i egen bolig. Det er fortsatt slik at det er mer økonomisk 
lønnsomt å eie egen bolig enn annen boform. Dette bidrar bl.a til lavere andel 
utleieboliger i Norge sammenlignet med nabolandene Sverige og Danmark. 
 
Prisnivået på boliger/tomter påvirkes av flere forhold, og av forhold som man ikke kan 
rå over som kommune. Elementer som påvirker prisnivået: 

 internasjonal økonomi  

 lønnsutvikling 

 arbeidsledighet og arbeidsmarked 

 rente og tilgang på lån 

 byggevarepriser 

 boligpreferanser til kjøpere 

 krav til teknisk standard og sosial infrastruktur 

 tilgang / etterspørsel på boliger sentralt/lokalt 
 

Det er godt kjent at boligprisene i Norge har økt betydelig sett i forhold til 
konsumprisindeks og lønninger. 
 
I et deregulert boligmarked slik boligmarkedet fremstår i dag med fri prisdannelse, vil 
det være husstander med liten egenkapital og eller lav/usikker inntekt som vil ha 
problemer med å etablere seg i en egen bolig. Særlig i pressområder er det vanskelig 
om ikke urealistisk å legge til grunn et balansert boligmarked med harmonisk 
prisutvikling.  
 

 
Figur 13 Utvikling i pris pr. m2 for enebolig i Søgne, Songdalen og i Kristiansand, kilde SSB.  
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Figur 14 Utvikling i pris pr. m2 for småhus i Søgne, Songdalen og i Kristiansand, kilde SSB. 

 
 

 
Figur 15 Utvikling i pris pr. m2 for blokkleiligheter i Søgne, Songdalen og i Kristiansand, kilde SSB. 

 
Songdalen vises ikke i figuren, da SSB ikke publiserer statistikk hvis antall solgte boliger 
er lavt. 
 
I alle de tre kommunene har det vært en jevn, men lav prisutvikling, dette gjelder særlig 
småhus og eneboliger. Det har vært noe høyere prisutviling for blokkleiligheter. Generelt 
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ligger prisnivået høyere i Kristiansand enn i Søgne og Songdalen. For eneboliger ligger 
prisnivået i Søgne høyere enn i Songdalen. 
 

Kristiansand skiller seg noe ut fra landet for øvrig, ved at byen de senere årene har hatt 
en flatere og langt lavere vekst i boligprisene enn de områder/byer en kan sammenligne 
seg med.  
 
At gjennomsnitt kvadratmeterpris for blokkleiligheter stiger mer enn eneboliger / småhus 
kan være en indikasjon at det er mangel på leiligheter. Hvis forskjellen fortsetter å øke 
betyr det overgangen fra enebolig til leilighet blir mer og mer vanskelig. 
 
Gjennomsnittlig pris på bolig i Kristiansand er kr 2.997.789. Til sammenligning er prisen 
i Oslo kr5.023.319, Bergen kr 3.450.982 Trondheim kr 3.523.696, Stavanger kr  
3.680.143 og Tromsø kr  3.922.357. (EMF mars 2019). Prisnivået i Kristiansand ligger 
dermed vesentlig lavere enn for de 4 største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger). Nivået ligger også lavere enn Tromsø, Sandnes og Drammen. Dessverre 
har vi ikke sammenlignbare tall for Søgne og Songdalen. 
 
På landsbasis (mars 2019) er det registrert en prisvekst for boliger på ca. 3.2 % (på 
årsbasis). Prisveksten i Kristiansand for samme periode er på 4.2 %. Kilde til tallene er 
Eienom Norge sin boligstatistikk for april 2018 .  
 
På finn.no sine sider får en oversikt over det som tilbys av boliger både eksisterende 
og nye. Oversikten viser at det medio mars 2019 tilbys ca 1000 enheter i Kristiansand. 
Tilsvarende tall for Søgne og Songdalen er 183 og 59. Stort utbud av boliger bidrar 
positivt til å nå målsettingen i boligpolitikken. Endring fra tidligere år er at de andre 
større byene nå og har fått til et større boligtilbud.  
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5 UTBYGGINGSOMRÅDENE 

Boligprogrammets tabell over utbyggingsområdene viser en oversikt over 
boligområder som er planlagt eller som er under planlegging og som forutsettes bygd 
ut i privat eller kommunal regi. Det er stort sett områdene på mer enn 10 boenheter 
som er omtalt. Tabellen er dermed ikke fullstendig ift den aktiviteten som vil være i 
kommunenene.  
 
Utbyggingsavtalen for det enkelte område vil ta utgangspunkt i den enhver tid 
gjeldende utbyggingspolitikk, kommunens budsjett og handlingsprogram og vedtatt 
kommunedelplan og reguleringsplan og bestemmelser for det konkrete område. 
 
Utbyggere har meldt inn forventet igangsetting og utbyggingsaktivitet for det enkelte 
utbyggingsområdet i perioden.  

5.1 Boligbygging – Utbyggingstakt  
Den årlige boligproduksjonen varierer både mht volum og type bolig. Av tidligere 
tabeller ser det ut til at boligforsyningen er ganske jevn. Slik vil det sannsynligvis også 
kunne være fremover. Det viktige for kommunen er at det over tid vil være mulighet for 
et høyt produksjonsnivå. 

5.2 Fargekoding i tabell utbyggingsområder 
Grønn fargekoding 
De områdene som er gitt grønn fargekoding er de som er ferdig regulert og igangsatt 
bygd ut, eller ferdig regulert og inngått utbyggingsavtale. Disse områdene kan 
gjennomføres i henhold til de gitte forutsetninger kriterier i plan og evt. 
utbyggingavtale. 
 
Oransje fargekoding 
Oransje fargekoding er gitt de områdene som det er igangsatt regulering av, eller det 
er vedtatt reguleringsplan uten at området er igangsatt utbygd/ikke inngått 
utbyggingsavtale. Disse områdene kan påregne å måtta avvente utbygging i påvente 
av tilstrekkelig offentlig infrastuktur, og avsatte midler i kommunens budsjett. Mange av 
disse områdene i denne fargekategorien kan likevel gjennomføres med den 
infrastruktur som er der i dag, eller uten bidrag fra kommunen til utbedring av 
infrastrukturen. Dette må vurderes for det enkelte området. 
 
Rød fargekoding 
Utbyggingsområdene som ligger i kommuneplan/kommunedelplan, og ikke er 
igangsatt detaljreguleringsarbeid for, er gitt fargekode rød. Disse områdene skal 
vurderes før oppstart av reguleringsplan. 
 
Administrasjonen har gjort vurdering av utbyggingsområder i Kristiansand, og områder 
som enten på grunn av særdeles tunge rekkefølgekrav, planstatus og 
gjennomføringsevne ikke er realiserbare i nærmeste framtid, har fått status ikke 
realiserbare pt. Disse er gitt fargekode rød, for å få fram at disse sannsynligvis ikke er 
en reell boligreserve på kort sikt.
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5.3 Om tabell over utbyggingsområdene 
Tabellen viser oversikt over utbyggingsområder i hele den nye kommunen. Tabellen 
baserer seg på administrajonens kjennskap til utbyggingsområdene, og utbyggernes 
innspill til aktivitet. Utbyggingstakten som ligger i tabellen vil nok fortsatt være 
optimistisk i forhold til hva som blir realisert. 
 
For utbyggingsområdene i Kristiansand har administrasjonen gjort vurdering av 
utbyggingsområdene, og har justert tabellen for enkelte områder. Dette er gjort på 
bakgrunn av kunnskap om reguleringsstatus, boligmarkedet og rekkefølgekrav. Dette 
er gjort for å få fram kortsiktig og langsiktig boligreserve. For noen områder er 
oppstarten forskjøvet eller utbyggingstakten nedjustert. Noen områder er vurdert til å 
ikke være realiserbare p.t. Disse er gitt fargekode rød, for å få fram at disse 
sannsynligvis ikke er en reell boligreserve på kort sikt. Tabell over 
utbyggingsområdene med utbyggernes innmeldte utbyggingstakt ligger i vedlegg til 
boligprogrammet. 
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5.4 Tabell over utbyggingsområder 
 

 
  

Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Søgne øst Kilenesheia, Del av kilenesheia, 20090924 15 15 0 0 30 60 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Kilenesheia, Kilenesheia vest, 201707, B2 og B11 4 4 0 0 8 16 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Langviga Innerkilen - 19961013 0 0 0 0 5 5 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Nymoen, 21417 0 0 0 0 126 126 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Øygardsheia nord, 201601 10 10 10 10 118 158 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Pålsneset, Reguleringsplan for Pålsneset 20120322 23 0 0 0 0 23 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Rådhusveien 36 og 38, 201613 0 0 0 0 92 92 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Tangvall B7-B14 0 0 0 0 368 368 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Tangvall sentrum nord, 201412 0 0 0 0 123 123 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Tangvall, B1-B3 0 0 0 0 306 306 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Vognsnes gnr 10, bnr 1 og 2, 20050605-1 0 0 0 0 8 8 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Åros felt C, 20070201-1 0 0 0 0 48 48 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 52 29 10 10 1232 1333
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Sum 52 29 10 10 1232 1333

Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Søgne vest B18, Skalleråsen 201807 0 0 0 0 62 62 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Boligområde Lastad, 19840726 0 0 0 0 7 7 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Dalsheia (B11) 0 0 0 0 85 85 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Dvalås syd, 201401 0 0 0 0 14 14 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Indre Trysnes, 201001 0 0 0 0 23 23 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Kommunedelplan for Kjellandsheia (B9) 0 0 0 0 76 76 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Lastadtoppen 201105 0 0 0 0 3 3 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Lundekleiva GB 71/19, 20080529-1 0 0 0 0 16 16 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Norddalsheia, 201414, B305 (B10) 10 10 0 0 20 40 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Oftenes B-1, 20070524-2 (B11) 2 0 0 0 0 2 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering av Kjellandsheia nord, 201810 B1 0 0 0 0 65 65 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering av Kjellandsheia nord, 201810, B2 0 0 0 0 53 53 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering av Kjellandsheia nord, 201810, B5 0 0 0 0 62 62 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering for Ausviga (B12-B15) 15 15 15 15 343 403 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd 201219, B 308 5 7 8 5 30 55 Under regulering Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 301 0 0 0 0 20 20 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 302 0 0 0 0 120 120 Områdeplan Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 303 10 10 10 10 135 175 Under regulering Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 304 5 5 5 5 35 55 Under regulering Inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 306 0 0 0 0 50 50 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 307 0 0 0 0 9 9 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 309 0 0 0 0 15 15 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 310 0 0 0 0 10 10 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 311 0 0 0 0 20 20 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Områderegulering Kjellandsheia Syd, 201219, B 312 0 0 0 0 20 20 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Omårderegulering for Leireheia (B16-B18) 15 15 15 15 60 120 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Tangheia Osebakken, 201516 (B 11 og B 20) 0 0 0 0 30 30 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Veddererheia nord, 20100113 3 0 0 0 0 3 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Vedderheia Nord, felt B21 - 201705 10 10 10 10 15 55 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Vedderheia Nord. Felt B22, 201602 7 7 8 0 0 22 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Sum 82 79 71 60 1398 1690
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Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Finsland Finsland barnehage og boligfelt 0 0 0 0 16 16 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kilen øst 0 0 0 0 25 25 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Neset 0 0 0 0 50 50 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Songdalsv. 750 0 0 0 0 10 10 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 0 0 0 0 101 101

Nodeland Dyrskuplassen 0 0 0 0 150 150 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Detaljplan for øvre Hortemo 10 0 0 0 0 10 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Mebakken 0 0 0 0 60 60 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Midtheia 0 0 0 0 70 70 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Nodeland Syd 2 10 10 10 10 110 150 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Nodelandsheia øst 0 0 0 0 457 457 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Porsmyr 0 20 0 0 0 20 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Storeneset 0 0 50 50 50 150 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Vestmoen 0 0 0 0 70 70 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Områdeplan Nodeland sentrum 0 0 0 0 0 0 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 20 30 60 60 967 1137
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Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Flekkerøy Brattestø/Skålevik - Flekkerøy 0 5 5 5 2 17 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Flekkerøy 1/4 0 0 0 0 49 49 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Flekkerøyveien 8 og 10 1/118 og 1/246 16 0 0 0 0 16 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Gnr 1 bnr 5 Mæbø 2 2 2 2 4 12 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Gnr 1 bnr 6 Mæbø 6 3 3 3 15 30 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Hattesteinen 0 0 0 0 0 30 Ikke realiserbart pt. Ikke inngått utbyggingsavtale

Hundeholta 4 1 0 0 2 7 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Hustofta vest 2 0 0 0 0 2 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Hustofta øst 8 0 0 0 0 8 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Jenteheia, Alsviga 0 0 0 0 7 7 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kilura (Fl.vest) 0 0 0 0 34 34 Ikke realiserbart pt. Ikke inngått utbyggingsavtale

Kjeldeviga (Fl.vest) 0 0 0 0 14 14 Ikke realiserbart pt. Ikke inngått utbyggingsavtale

Lindebø brygge 10 14 12 12 0 48 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Lindebø/Skålevik B 12 12 12 0 18 54 Regulert, utbygging pågår Kommunalt område

Paulen gnr 2 bnr 8 del 3 0 15 15 4 0 34 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Revemyrheia øst 2 3 0 0 0 5 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Revemyrveien 30 mfl. 4 5 0 0 0 9 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sildenestangen - felt A 0 0 0 0 9 9 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Vraget (B38) 12 7 0 0 0 19 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 78 67 49 26 154 404
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Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Ytre Vågsbygd Kroodden Nord (B1-B4,BF) 40 40 40 40 315 475 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Kroodden Syd 0 0 0 0 250 250 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Ravneheia B2 0 0 0 0 40 40 Kommuneplan Kommunalt område

Sagmyrlia 0 0 0 0 170 170 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Steindalen 11/415 20 15 15 0 0 50 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 60 55 55 40 775 985

Midtre Vågsbygd Bosmyrveien 13/124 0 0 0 0 120 120 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Bråvann B4 6 0 0 0 0 6 Regulert, utbygging pågår Kommunalt område

Bråvann B5, B6, B7 0 0 0 0 100 100 Ikke realiserbart pt. Kommunalt område

Bråvann del av B7 4 0 0 0 0 4 Regulert, ikke igangsatt Kommunalt område

Jaktoddveien B3 14 0 0 0 0 14 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Jaktoddveien B2 0 0 17 0 0 17 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kirsten Flagstadsvei 2 til 22 5 0 0 0 16 21 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Lumber 0 0 0 0 303 303 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Lumberveien 48 mf. 0 0 0 0 65 65 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Nordre Hovedgårdsv 4 0 0 0 0 34 34 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsb. Ringvei - Brovn. 15 0 0 0 35 50 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsbygd senter del av SS3 0 0 0 0 40 40 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsbygd senter SS7 0 0 0 0 40 40 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsbygd senteromr. SS6 BF-2, BFK-2, B-1 0 0 0 0 185 185 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsbygd senteromr. SS6 BFK-1, BF-1 30 0 0 0 30 60 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Vågsbygd sentrum gnr./bnr 13/262 m.fl. 0 0 0 0 48 48 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsbygdveien 90 0 0 0 0 34 34 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 74 0 17 0 1050 1141
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Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Slettheia Trekanten BA4 Trekanten syd 0 0 0 0 115 115 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Trekanten, Vågsbygd 20 20 20 24 0 84 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 20 20 20 24 115 199

Hellemyr Bydalstjønna 12 12 8 0 0 32 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Hellemyr E1 (BA3) 20 23 0 0 0 43 Under regulering Kommunalt område

Sum 32 35 8 0 0 75

Grim Gamle Mandalsvei 2-12 0 0 0 48 48 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Grim Torv 0 50 50 50 165 315 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Kobberveien ( B35) 30 30 30 40 0 130 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 30 80 80 90 213 493

Kvadraturen Kvartal 1 0 0 0 0 55 55 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Kvartal 2 60 0 0 0 0 60 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Kvartal 48 0 0 0 0 66 66 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Kvartal 49 (Teaterkv) 0 0 0 0 17 17 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kvartal 71 0 0 0 0 30 30 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kvartal 72 Nybyen A 0 30 30 0 30 90 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kvartal 8 0 0 0 0 50 50 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Odderøya Silokaia 0 50 0 0 450 500 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Setsdalsv.16a-20-frobusdalen 15 15 11 0 0 41 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Solbv.12/14-Sykeplskole 30 30 20 0 10 90 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Tangen B1-4 0 0 0 0 110 110 Under regulering Inngått utbyggingsavtale

Tangen B1e-verkstomt 0 0 0 0 150 150 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Tangen B2-4 og B2-5 25 25 25 25 115 215 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Vestre Strandgt 49 0 0 0 0 100 100 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 130 150 86 25 1183 1574
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Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Lund/Sødal Blomsbukta 0 20 0 0 0 20 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Elvebredden  syd 20 0 0 0 0 20 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Gimleveien 26-28 0 20 10 0 0 30 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Klynga 0 0 0 0 8 8 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Kokleheia Otra Terasse 0 30 30 0 0 60 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Lund Torv 0 25 25 25 200 275 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Marviksletta B2 0 20 0 0 50 70 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Marviksletta BFT1 og V1 30 30 30 35 0 125 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Marviksletta BKHF2 0 0 0 0 0 0 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Marviksletta Senterområde 0 33 33 0 416 482 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Marvikssletta områdeplan 0 0 0 0 445 445 Områdeplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Oddernes Tun 0 0 0 0 120 120 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Ringlebekkv 20 20 20 20 45 125 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

St Olavsvei 18-20 12 12 0 0 0 24 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Tobienborg senterområde 0 0 0 0 20 20 Under regulering Inngått utbyggingsavtale

Torridalsv - Bern Holmsv 0 0 0 0 12 12 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Østre Ringv 77 (B36) 10 10 0 0 20 40 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 92 220 148 80 1336 1876

Gimlekollen/KongsgårdBjørndalen Gård (BA 11) 50 50 50 50 150 350 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Lindtjønn 20 0 0 20 0 40 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Sum 70 50 50 70 150 390
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Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Strai Straismoen 5 og 7 0 0 0 0 20 20 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 0 0 0 0 20 20

Mosby Høietun felt E 0 0 0 0 34 34 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Ravnåsveien 5 0 0 0 0 37 37 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 0 0 0 0 71 71

Justvik Eidet EB1 0 0 0 0 30 30 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Justnes halvøya 50 50 50 50 33 233 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Justvik B33 0 0 0 0 96 96 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 50 50 50 50 159 359

Ålefjær Ålefj brygge 0 0 0 0 100 100 Ikke realiserbart pt. Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 0 0 0 0 100 100

Tveit Del av Hamrevann 0 35 35 35 195 300 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Hamresanden 0 0 0 0 0 0 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Hamresanden senter 0 0 0 0 60 60 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Hamrevann (B 34) 0 0 0 0 3800 3800 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Solsletta  (B37) 10 10 10 10 40 80 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Solsletta Vest del 2 0 0 0 39 39 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Tingveien 5 0 0 0 10 15 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 15 45 45 45 4144 4294
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Tabell 9 Utbyggingsområder 

 
 

Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Hånes Hånes senter 0 0 0 0 190 190 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Lauvåsen 35 35 35 35 600 740 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Randesund planteskole 0 0 0 0 40 40 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 35 35 35 35 830 970

Indre Randesund Benestad 100 50 50 50 1600 1850 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Børrevåg / Dvergsnes 0 0 0 0 0 0 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Dvergsnes felt B 25 25 0 0 55 105 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Dvergsnes felt B syd 8 5 12 0 12 37 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Rona senterområde 10 0 0 0 0 10 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Strømme/K felt K 0 0 0 0 0 0 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Strømme/K felt N/O 0 0 0 0 10 10 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Strømme/K felt N4-N5 0 0 0 0 40 40 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Strømme/K felt O3-O7 35 35 0 0 250 320 Regulert, utbygging pågår Ikke inngått utbyggingsavtale

Strømsheia (BA13) 40 40 40 40 110 270 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Vardåsveien 67-75 0 0 0 0 130 130 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Ødegård (B32) 0 25 25 0 139 189 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 218 180 127 90 2346 2961

Ytre Randesund Kongshavn Øst 5 5 5 0 0 15 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Tømmerstø F - Øst - Sørskauen, del 1 20 10 0 0 30 60 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Tømmerstø F - Øst - Sørskauen, del 2 0 0 0 0 227 227 Ikke realiserbart pt. Ikke inngått utbyggingsavtale

Tømmerstø Fidje B8 0 0 0 0 25 25 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Sum 25 15 5 0 282 327

2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum

Total sum 1053 1110 886 675 16906 20660
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5.5 Utbyggingsområdenes beliggenhet 
 

 
Figur 16 Antall planlagte boliger pr. delområde 2020-2023, kilde Søgne kommune, Songdalen 
kommune og Kristiansand kommune 

 
Figuren viser hvor det er planer for igangsetting av boliger på kort sikt i nye 
Kristiansand. Det er planlagt igangsetting av boliger i nesten hele kommunen. En høy 
andel av boligene er planlagt igangsatt i sentrum og sentrumsnære områder. 
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6 TABELL UTBYGGINGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN  

Tabell utbyggingsområder kommuneplan viser de områdene som har status kommuneplan. Det vil si at det ikke foreligger, eller er 
igangsatt arbeid med reguleringsplan for området. Områdene i tabellen er gitt en rød fargekategori i tabellen over utbyggingsområder.  
 

 
 
For utbyggingsområder i Kristiansand skal det ved oppstart av reguleringsplan det gjøres vurdering av disse områdene. 

Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Ravneheia B2 0 0 0 0 40 40 Kommuneplan Kommunalt område

Vågsbygd senter del av SS3 0 0 0 0 40 40 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Vågsbygd senter SS7 0 0 0 0 40 40 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Hamrevann (B 34) 0 0 0 0 3800 3800 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Neset 0 0 0 0 50 50 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Tangvall B7-B14 0 0 0 0 368 368 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Tangvall, B1-B3 0 0 0 0 306 306 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Kommunedelplan for Kjellandsheia (B9) 0 0 0 0 76 76 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale

Tangheia Osebakken, 201516 (B 11 og B 20) 0 0 0 0 30 30 Kommuneplan Ikke inngått utbyggingsavtale
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7 KOMMENTARER TIL OMRÅDENE 

Søgne og Songdalen er her kommentert kort og generelt, mens for Kristiansand, hvor 
dette tradisjonelt har vært en del av boligprogrammet, har mer utfyllende kommentarer. 

7.1 Søgne 
Totalt ligger det inne at det kan igangsettes om lag 270 boliger i perioden. Etter perioden 
er den langsiktige boligreserven på omlag 2700 boliger. 
 
Tangvall 
Det planlegges bygging av nytt skolesenter med ungdomsskole (540 elever) og 
videregående skole (630 elever). 
 
Ut fra de planer som er vedtatt og er under regulering, legger en tl grunn at det vil 
komme større utbygginger i Kjellandsheia. 

7.2 Songdalen 
Totalt ligger det inne at det kan igangsettes om lag 270 boliger i perioden. Etter perioden 
er den langsiktige boligreserven på omlag 2700 boliger. 
 
Nodeland 
Det pågår arbeid med områderegulering for Nodeland sentrum, forventet vedtak juni 
2019. Planen kan åpne for betydelig antall boenheter i feltutbygginger og fortetting.  
 
Det planlegges bygging av ny 1-7 (en parallell) skole på Nodeland, dimensjonert for 200 
elever. På sikt utvidelse to parallell, med dobling av elevtallet. 

7.3 Kristiansand bydel vest 
Bydel vest omfatter områdene: Flekkerøy, Voie, Bråvann, MidtreVågsbygd, Slettheia, 
Hellemyr, Mosby og Strai. 
 

 Utbyggingsaktivitet 
I bydelen er ligger det inne at 680 boliger i perioden 2020 – 2020 kan igangsettes. Den 
langsiktige reserven etter år 2020 er på om lag 2100 boliger.  
 
Kroodden 
Det er i eget politisk vedtak bestemt at kommunen skal selge sin andel av 
utbyggingsområdet Kroodden. Det er i forbindelse med vedtaket avklart at kommunen 
kan åpne opp for igangsetting av nordre del av Kroodden.  
 

 Teknisk og grønn infrastruktur 
Vågsbygd – teknisk infrastruktur 
Vågsbygd - vei 
Vågsbygdveien strekningen Lumber – Kolsdalen er ferdigstilt. Strekningen Augland – 
Kjos og kryssløsningen Kjos og Andøya har fortsatt mange og omfattende trafikale 
utfordringer. Strekningen er under planlegging.  
 
Både nye og eksisterende utbyggingsområder beliggende syd og sydvest for 
Lumberkrysset er ifm planbehandling forutsatt å måtte vurderes ut fra kapasitet på 
Vågsbygdveien hvor Kjoskrysset gjenstår som tiltak. For at utbyggingsområdene ikke 
skal stanse opp tilbys utbygger av private utbyggingsområder inngåelse av 
utbyggingsavtaler med innbetaling av bidrag til videre planlegging og 

136



60/19 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring - 201908135-1 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring : Boligprogram 2020 2023 til høring ny

47 
Forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 

kapasitetsutbedringer (fast beløp kr 70.000 pr. boenhet). Utbyggingsområdenes krav til 
bidrag til kapasitetsutbedringer på Vågsbygdveien forsinker /utsetter noen av 
prosjektene. 
 
Vågsbygd – vannforsyning 
Utbygging på Kroodden krever en større overføringsledning for vann til og gjennom 
området.Det arbeides med å etablere tosidig forsyning for flere områder på 
Flekkerøya. 
 
Vågsbygd - avløp 
Den innmeldte boligutbyggingen i Boligprogrammet vil medføre en betydelig økning av 
belastningen inn mot Kjosbukta pumpestasjon. Systemet er allerede overbelastet og 
en økt belastning i området vil medføre økt kloakkutslipp via overløp i området.  
Det vil bli betydelig belastningsøkning inn mot Lumber pumpestasjon og noe økning 
mot Auglandsbukta pumpestasjon. Økt utbygging vil medføre hyppigere utslipp via 
overløp, med mindre fremmedvannsmengden i eksisterende nett reduseres. 
Kroodden-utbyggingen vil kreve ny spillvannsløsning fra dette området. 
 
Vågsbygd området – grønn infrastruktur 
Kommunen ved parkvesenet har utarbeidet detaljreguleringsplan for ny nærmiljøpark 
ved Vågsbygd skole og kirke. Parken er tilpasset en urban utvikling i nærområdet, og 
en rekke funksjoner er planlagt i dette anlegget, både for skole, institusjoner og en 
sammensatt boligmasse  Utbygginger i nærområdet til parken skal bidra til finansiering 
av gjennomføring av bydelsparken, og planen blir gjennomført i trinn.  
 
Flekkerøy - teknisk infrastruktur 
Vesentlig utbygging på Flekkerøya gir økte utfordringer på et allerede overbelastet 
avløpssystem og  det er allerede bekymringsfullt med hensyn til kapasitet. Det er 
registrert stor tilrenning av fremmedvann (overvann og innlekking av grunnvann) i 
avløpssystemet på Flekkerøya, noe som gir kapasitetsutfordringer på deler av 
avløpsanleggene. Dagens anlegg baserer seg på at deler av avløpsvannet går i 
overløp ved stor tilrenning. En økt utbygging vil gi økning i overløpsutslipp lokalt, med 
betydelig påvirking lokalt.  
 
På nordøstre del av Flekkerøya er det store problemer grunnet mange 
pumpestasjoner og stor innlekking av fremmedvann. Dette medfører 
kapasitetsutfordringer i avløpsnettet, betydelige overløpsutslipp og fare for 
kjelleroversvømmelser. Her bør utbygging begrenses inntil en har gjennomført tiltak på 
ledningsnettet i området. 
 
Boligprogrammet legger opp til en så stor økning av belastningen på Flekkerøya at det 
vil medføre at både Kvennesviga pumpestasjon og pumpeledningen over til 
Bredalsholmen har for liten kapasietet og må oppdimensjoneres, dersom ikke 
omfattende tiltak med å finne kildene til og redusere fremmedvann inn på 
avløpssystemet iverksettes. Dette arbeidet er bare så vidt kommet i gang. Samtidig må 
avløpssystemet lokalt enkelte steder også oppgraderes for å kunne ta i mot de 
spillvannsmengder boligprogrammet legger opp til. 
 
Situasjonen for avløp på Flekkerøya kan medføre at utbygging/planer, utover det som 
er regulert/igangsatt regulert eller meldt inn i boligprogrammet, må avvente utbedring 
av nødvendige tiltak. Dersom det vurderes igansetting av nye planer på Flekkerøya, 
må det alltid gjøres en vurdering av hvorvidt det er tilstrekkelig kapasitet på offentlig 
infrastruktur, spesielt avløp. Det kan være nødvendig å stille særskilte rekkefølgekrav. 
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Flekkerøy - vannforsyning 
For vannforsyning pågår det planer om forsterking av ledningssystemet både på 
Flekkerøya og på Kroodden. Når dette er på plass vil det være god forsyningskapasitet 
på Flekkerøya til fremtidig utbygging. 
 

 Sosial infrastruktur 
Vågsbygd området – skole 
Generelt i Vågsbygd er skolekapasiteten god. Skolebehovet vil på sikt påvirkes når en 
velger å åpne opp området Kroodden. På Slettheia er det nå i en kortere periode 
anstrengt kapasitet på barnetrinnet. Oppvekstsektoren har fått utredet skolestrukturen i 
Midtre Vågsbygd-Slettheia. Det er avsatt midler til utbedring av skolekapasiteten. 
 
Boligbehov helse og sosial 
I enkelte utbyggingsområder er det behov for tomter til bofellesskap. I Hellemyr E1 er 
det jobbet med å regulere areal til tjenesteyting for å sikre framtidig tomt til helse og 
sosialformål. Arealet kan omfatte både et sykehjem og boliger/bofellesskap  
  
Vågsbygd området - barnehage 
Barnehagekapasiteten er meget god innenfor bydelen totalt sett. Utvidelse av 
Skårungen barnehage vil komme ved behov for økt kapasitet, men det ser ut som det 
kan gå mange år før dette . For øvrig er det avsatt barnehagetomter på Kroodden og 
Voie 17. 
 
Flekkerøy - skole 
Det skal små avvik/endringer i befolkningssammensetning og nybygging av boliger, før 
det vil få konsekvenser for skolekapasiteten. Det er derfor avgjørende å sikre en stabil 
utbyggingsaktivitet i området. Situasjonen følges nøye, og kan endre seg ved neste 
års rullering av boligprogrammet.  
 
Flekkerøy – barnehage 
Det er veldig god barnehagekapasitet på Flekkerøy. 
 
Hellemyr – skole og barnehage  
Det er tilfredsstillende kapasitet på skole i Hellemyrområdet. Det er noe underdekning 
på barnehage. 
 
Strai – skole og barnehage 
I området Strai er det tilfredsstillende kapasitet på skole og barnehage. 
 
Høie og Mosby – skole og barnehage 
Skolekapasiteten er tilfredsstillende i bydelen. Det er behov for flere barnehageplasser 
på Mosby som skjer ved  utvidelse av Mosby oppvekstsenter med skole og barnehage 
i slutten av 2020.  
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7.4 Kristiansand bydel sentrum 
Bydel Sentrum omfatter områdene: Tinnheia, Grim, Kvadraturen, Eg, Lund , Sødal, 
Kongsgård, Gimlekollen og Stray, Mosby øst for Otra.  
 

 Utbyggingsaktivitet 
I perioden 2020-2023 er det innmeldt at det igangsettes ca 1450 boliger. Reserven 
etter 2023 vil ut fra kjente prosjekter i dag utgjøre et volum på ca. 2890 boliger 
 
Boligtilbudet i bydelen dekkes i hovedsak av fortetting og transformasjonsområder. Av 
større utbygginger som planlegges igangsatt er Grim Torv , Ringlebekk- Kokleheia, 
Kvartal 72, Solbergveien, St Olavsvei. I tillegg til disse vil det videreeføres utbygging 
innenfor områdene Silokaia, Tobienborg,Marviksletta,Tangen og flere kvartaler i 
Kvadraturen. 
 
Det pågår et større reguleringsarbeid for området Lund torv. Her vil det blant annet bli 
tilrettelagt for om lag 270 studentboliger. 
 
Boligtilbudet innenfor bydelen må beskrives som god. 
 
Utfordringen er at aktivitet er avhengig av etterspørsel og flere av utbyggingene krever 
tilrettelegging av annen overordnet infrastruktur som utbygger og kommune alene ikke 
kan klare å etablere. Utbygging vil kreve et utstrakt samarbeid på tvers av flere nivåer. 
Området Marviksletta og Lund Torv er eksempler på dette.  
 
Valg av boligstørrelse-type sammen med lokalisering vil ha innvirkning på hvilke 
befolkningsgrupper-typer som velger å etablere seg i bydelen. Boenheter med flere 
rom vil kunne bidra til å møte ønske/forutsetning om etablering av familier i bydel 
sentrum. Mindre enheter i området Lund, Gimle UIA og aksen mot Kvadraturen vil 
ivareta ønske/behov for studenthybler. 
 

 Teknisk og grønn infrastruktur 
Teknisk infrastruktur 
De større vegprosjektene bl.a knyttet til E-18 / E-39 med tilhørende Havneutredning er 
forutsatt å bidra positivt ift etablering og tilrettelegging av utbyggingsområder i bydelen.  
 
I tilknytning til Kvadraturen er det spesielt viktig å få etablert trase for ny Havnegate I 
dette ligger og mulighetene for framtidig utbygging på Lagmannsholmen. 
 
Områdeplan for Marviksletta er vedtatt. Det er vedtatt flere planer for delområder og 
det er varslet oppstart for større områder innefor områdeplanen.  
 
Nytt hovedveisystem Øtre Ringvei / Ny Havnevei og kvalitet/standard på denne finnes 
ifm utbyggingen av området. Utbyggingen av delområder på Marviksletta krever 
inngåelse av utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalene legger til grunn en byvekstavtale / 
bompengeordning og således spleiselag mellom partene utbygger, stat , 
fylkeskommune og kommune for å sikre en gjennomføring av hovedanleggene. 
 
Utbyggingen på Bjørndalen er igangsatt. Og det er varslet oppstart for reguering av 
Oddernes Tun. 
 
Utbyggingen på Sødal /Kokleheia krever omfattende utbedringer på dagens 
veisystem. Det arbeides med å komme til enighet med berørte grunneiere. 
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Utbyggingsavtale er  inngått. Kommunen er forutsatt å forestå utbedringen av dagens 
vei.  
 
Vann og avløp 
Samtidig aktivitet innefor de store utbyggingsprosjektene gir utfordringer for god 
utvikling og drift av VA-systemene i bydel sentrum.  
Det kjøres simuleringer for å klarlegge hvor og når tiltak må eller bør gjennomføres.  
 
Utbyggingsområdene i bydelen må derfor påregne å måtte dekke kostnader knyttet til 
etablering/omlegging av VA anlegg på egen eiendom og også en vesentlig andel av 
kostnader til nødvendig opprusting av eksisterende kommunale anlegg.  
 
Avløpsnettet i Kvadraturen og på Lund består fortsatt av en god del fellessystem 
(overvannn og spillvann i samme rør). Det er vedtatt å separere fellessystemet. 
Arbeidet for separering er igangsatt. Det er imidlertid tidkrevende, og en forventer å 
være ferdig med separeringsarbeidet i Kvadraturen om ca 20 år. Det tilrettelegges for 
at det skal gjennomføres samarbeidsprosjekter der dette er mulig. 
Prioriteringsrekkefølgen for planlegging/gjennomføring av kommunale anlegg vil 
vurderes fortløpende.  
 
Nå arbeides det med separering i den vestre delen av Kvadraturen hvor flere kvartaler 
skal fornyes. Det arbeides for at septiktanker skal kunne fjernes etter tiltak på 
hovedledningene. For overvannsledninger vil tilknytning ut over vannmengdene som 
ledningsnettet dimensjoneres for måtte håndteres på det enkelte utbyggingsområde.  
 
Det er betydelig overløpsdrift i Kongsgårdsbukta, Kuholmen, og Sødal. Utbygging av 
Bjørndalen gård, Kokleheia og Ringlebekkveien vil medføre økt overløpsutslipp, med 
mindre betydelige mengder fremmedvann fjernes.  
 
Marviksletta planlegges og bygges ut med separert system. 
 
Grønn infrastruktur  
Ifm planlegging og etablering av større områder, så krever det en tilrettelegging av 
grønnstruktur med bl.a torg, byrom,  møteplasser friområder, badeplasser, turløyper 
og nærmiljøanlegg. Kommunen arbeider for å samle slike funksjoner der dette er 
mulig. Flere utbyggingsprosjekter må påregne å få krav om tilrettelegging og 
innbetaling av forholdsmessig bidrag for denne type anlegg.  
 
Lund har gjennomgått en fortettingsprosess over flere år, og dermed skapt mange nye 
møte- og lekeplasser. Videre satsning vil legge vekt på universitetsaksen og en 
fortetting rundt Lund torv. Forbindelseslinjer, attraktiv grønstruktur med kvaliteter skal 
underbygge vedtate målsettinger (Universitetsbyen Kristiansand utviklingsplan 2040). 
 
Marviksletta prioriteres for boliger og næring/kontor. Sammenhengen med tilstøtende 
områder i forhold til gjennomgående grøntstrukturer og trygge forbindelseslinjer, blir 
viktige satsningsområder. Opprusting av grønnstrukturen langs Prestebekken, 
kvartalslekeplasser og nye plass og parkrom blir viktige infrastrukturprioriteringer for 
bydelen. 
 
Grim bydel har lite utbyggingspress, men behov for en opprustning av eksisterende 
grønstruktur, der promenaden langs Grimsbekken og Eigelunden er en viktig satsning 
å videreføre. 
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For større sammenhengende byfornyingsområder som Tangen, Silokaia og 
Marviksletta er det utarbeidet overordnede utomhusplaner som skal ivareta en 
basiskvalitet som sikrer sammenheng i det offentlige tilbudet. I en urban setting må 
kvalitet og sammenhenger mellom offentlige, private og halvprivate løsninger, tillegges 
stor vekt. 
 

 Sosial infrastruktur 
Kvadraturen – skole  
I og i tilknytning til Kvadraturen og Lund er det lagt opp til en høy boligproduksjon. 
Skolekapasiteten knyttet til sentrum overvåkes dermed spesielt. Sikring av mulig  
utvidelsesmuligheter knyttet til Tordenskjoldsgate er gjort gjennom 
kommundelplanarbeidet for Kvadraturen, og er et strategisk viktig grep for på sikt å 
kunne møte ønsket om høybolig og befolkningsandel i Kvadraturen.  
 
Kvadraturen - barnehage  
Det er utfordringer knyttet til barnehagelokalene i Kvadraturen. Det pågår derfor arbeid 
med lokalisering av ny barnehage i, eller i nærheten av Kvadraturen, som også delvis 
vil kunne erstatte eksisterende tilbud. 
 
Grim og nedre del av Tinnheia – skole og barnehage  
Har tilfredsstillende kapasitet på skole. Det er noe underdekning på barnehage på 
Grim, og det vil sannsynligvis bli nødvendig med utbygging av flere barnehageplasser 
der på sikt. Foreløpig er det lagt inn at en skal utvide kapasiteten med 50 nye 
barnehageplasser på Grim i 2023. Kapasitetsbehovet på barnehage følges nøye. 
 
Lund – skole og barnehage 
Det blir dårlig kapasitet på ungdomstrinnet i bydelen i år 2021. Dette løses ved å 
utvide Havlimyra skole. Det er utfordringer på barnetrinnet i området Lund. Dette løses 
ved utvidelse av Wilds minne skole i 2022. Det kan bli utfordringer på sikt i forholdt til 
barnehagekapasiteten. 
 
Gimlekollen – skole og barnehage 
Det blir dårlig kapasitet på ungdomstrinnet i bydelen i år 2020. Dette løses ved å 
utvide Havlimyra skole. Fagerholt skole ble utvidet i 2016. Kapasitetsbehovet vurderes 
fortløpende. Det er tilfredsstillende kapasitet på barnehage.  
 
Marvikssletta - idrett 
Kommunal andel kr. 1 mill. er avsatt i HP til Kongsgårdbane 2 i 2021. Områdene 
Bjørnadelen og Marviksletta vil bidra i finansiering / etablering av ny bane. 
 
Sosial infrastruktur – kultur 
Flytting av kulturskolen fra Kongens gate til Silokaia, vil bidra til økt kapasitet på 
kulturskolen.  Forventet ferdigstillelse på Silokaia i 2022. 
Ved fortettinger over tid vil det bli økt press på dagens idrettsanlegg og kultur- og 
fritidsarenaer for barn og unge. For å dekke framtidige behov vil det være aktuelt å 
vurdere økt samlokalisering av nye arenaer/anlegg.  

7.5 Kristiansand bydel øst 
Bydelen omfatter områdene Justvik, Ålefjær, Tveit, Hånes, Indre Randesund og Ytre 
Randesund. 

 Utbyggingsaktivitet 
I perioden planlegges det utbygd ca. 1150 boenheter. Etter perioden antas bydelen å 
ha en reserve på ca. 7800 enheter. 
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Gjeldende kommuneplan for Kristiansand legger til grunn at bydelen skal være 
vekstområde. Dette innebærer at det skal åpnes opp for en høy utbyggingstakt og et 
bredt spekter av boligtyper. Utbyggingene skal støtte opp om utviklingen av utpekt 
senterområde Rona. Senterområdet er underutvikling. Behovsutredning for 
Kultursenter øst understøtter dette. Det bør vektlegges at utbyggingsområder i 
tilknytning til utpekt senterområde prioriteres, og at områdene som bygges ut skal ha 
høy utnyttelse og variert boligbebyggelse. 
 
Igangsetting av større feltområder med variert boligsammensetning og tilrettelegning 
av arealer innenfor vedtatte knutepunkt- og senterområder vil bidra til å ivareta 
forutsetningene i gjeldende kommuneplan. 
 
Utbygginger på Justneshalvøya videreføres. 
 
Ålefjær Brygge er regulert. Igangsetting krever imidlertid vesentlig tilrettelegging av 
teknisk infrastruktur. Dette er ikke prioritert. 
 
Tomtetilbudet på Tveit bedres når planene for Solsletta er vedtatt. G/s vei forbindelse 
til utbyggingsområdet er etablert. 
 
Ved Hamresanden senterområde er det vedtatt reguleringsplan. Det er igangsatt 
drøftelser for inngåelse av utbyggingsavtale. Utbygger har varslet at utbygging utsettes 
på ubestemt tid. Delutbygging av området vurderes. 
 
Lauvåsen er nå tilknyttet Moneheia med ny vegforbindelse. Mye av felles teknisk 
infrastruktur er opparbeidet. Delfelt er under utbygging og nye delfelt er under 
detaljplanlegging.  
 
Reguleringsplan for området Benestad er vedtatt og det er ingått utbyggingsavtale. 
Oppstart med bygging av teknisk infrastruktur er igangsatt. Utbygging for mer enn 200 
boliger forutsetter at det inngås tilfredsstillende avtale mellom utbygger, kommune og 
fylkeskommunen ifm etablering av trafikkløsninger/kryss Høvågveien- 
Dvergsnesveien. Utbyggingsområdet vil bidra til å gi bydelen et vesentlig tomte- og 
boligtilbud.  
 
På Strømsheia er plan for bolig/næringsutbygging vedtatt. Det er inngått 
utbyggingsavtale. Adkomstløsning for området er angitt. Det er i planen krav til 
etablering av veiløsninger (Rona Hånes) og VA løsninger. Utbygger har ikke innmeldt 
noen endringer ift utbyggingstakt. Kryss på Hånes er under utbygging. 
 
Utbygging innenfor Strømme og Korsvik videreføres. Utbygger, sammen med 
kommunen, arbeider med å få avtale med berørte grunneiere og få sluttført allerede 
gjennomførte utbygginger. Kommunen avventer ytterligere tilbakemelding fra utbygger.  
 
Utbygging i Dvergsnes felt B og for Dvergsnes B-sørlig del videreføres. Videreføring 
av vei og VA anlegg til Børresvåg er gjennomført. 
 
Ett større område på Ødegård, er det igangsatt regulering av. Framdrift drøftes og det 
pågår drøftelser for inngåelse av utbyggingsavtale. 
 
Utbygging innenfor Tømmerstø felt Fidje videreføres. Det gjenstår utbygging av noen 
leilighetstomter for blokkbebyggelse samt ett delfelt ved Fidjekilen. 
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Det er vedtatt reguleringsplan for Tømmerstø felt Fidje Øst (Sørskauen) . Det pågår 
drøftelser for inngåelse av utbyggingsavtale. Det er stilt krav til utbedring av tiltak på 
Dvergsnesveien og til VA-anlegg. Kapasitet på VA er ikke prioritert. Kommunen 
sammen med Fylkeskommunen og utbyggingsområder arbeider for modell som sikrer 
gjennomføring av kryss Dvergsnesveien- Høvågveien.  
 
Det er vedtatt kommunedelplan for Hamrevann. Det er varslet igangsatt av regulering 
for den delen av Hamrevann som har tilknytning til Lavåsen. Det er forutsatt at 
utbygging av det første delområdet ikke skal generere investeringskostnader for 
kommunen.  
 

 Infrastruktur 
Bydelen har et overbud av tomter-boenheter. Disse er fordelt på flere 
utbyggingsområder. Den reelle utbygging må hele tiden vurderes ut fra behov for og  
tilrettelegging av annen overordnet teknisk og sosial infrastruktur. Behov vurderes 
fortløpende ifm revisjon av boligprogram og ifm de utbyggingsavtaler som inngås for 
de større utbyggingsområdene. 
 

 Teknisk og grønn infrastruktur  
Gjeldende utbyggingspolitikk forutsetter at områdene i hovedsak selv må bekoste og 
etablere den tekniske og grønne infrastrukturen som må på plass.  
 
Det er enkelte av områdene i denne bydelen som krever tilrettelegging av hovedveier 
og således krever et samarbeid med veieier og utbygger / e for å sikre en 
gjennomføring av tiltaket.  Eksempel på dette er Benestad, Strømsheia, Tømmerstø-
Sørskauen, Ødegård og Ålefjær brygge. 
 
Parkvesenet utarbeider plan for en sammenhengende turvei rundt Sukkevann. Deler av 
turveien planlegges etablert ved Høvågveien. Det er utfordringer knyttet til grunnerverv 
i området. 
 
Det store antall utbyggingsområder som videreføres og som søkes igangsatt, 
medfører utfordringer ift kommunens utbygging og tilrettelegging av hovedløsninger for 
vann og avløp. Aktivitet i flere områder samtidig kan gi kommunen økte 
investeringskostnader og medfører økt behov for drift/vedlikehold av VA anleggene. 
Det er svært viktig at det utarbeides overordnede VA-planer som hensynstar alt 
godkjent, igangsatt og planlagt/ kjent utbygging slik at de riktige tiltakene kan 
iverksettes på riktig tidspunkt. Løsningen med å åpne opp flere områder samtidig 
medfører behov for tiltak på store deler av det kommunale ledningsnettet samtidig, noe 
som er ressurs og kostnadskrevende. 
 
Vannforsyning 
Kapasiteten på vannforsyningen i bydel øst er begrenset. Før det kan igangsettes 
utbygginger som ennå ikke er regulert må vannforsyningsanleggene være forsterket. 
Det pågår arbeid med å øke kapasiteten på eksisterende hovedanlegg for 
vannforsyning gjennom å oppgradere og bygge høydebasseng, pumpestasjoner og 
ledningsanlegg. De neste 2-4 år planlegges investeringer i hovedtiltak for ca kr. 45 
mill. Dersom en skal optimalisere dette fullt ut er det behov for ytterligere kr. 80 mill til 
tiltak på vannforsyningsnettet deriblant høydebasseng Ravnåsen. 
 
Det vil på sikt være behov for ny hovedvannforsyning fra Grimevann. Kostnadene for 
overføringsledning og nytt vannverk er svært usikkert, men er anslått i størrelsesorden 
900 mill. kr. Arbeid med vannledning fra Lillesand er påbegynt (sammen med 
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Lillesand). Når ledningsanlegg og vannbehandlingsanlegg er ferdig og i drift vil det 
sikre tilstrekkelig vannforsyning for Kristiansand kommune til år 2100. 
 
Avløp 
I bydel øst er det Søm pumpestasjon som har hyppigst overløpsutslipp. Korsvik og 
Hånes har også betydelige overløpsutslipp. Hånes pumpestasjon og pumpeledning 
har liten restkapasitet, men er planlagt oppgradert innen 2021. Med mindre betydelige 
mengder fremmedvann fjernes vil en oppgradering av kapasitet på Hånes-Søm 
medføre at overløpsutslipp øker på Korsvik. Overføringsledning herfra til Tangen er 
ikke dimensjonert for å ta høyde for de fremmedvannsmengdene som i dag tilføres 
avløpsnettet i bydel øst. 
 
Før det kan igangsettes større utbygginger som ennå ikke er regulert, må det i 
utgangspunktet bygges ett nytt overføringsanlegg fra østsiden til Odderøya 
renseanlegg. Det er ingen reservekapasitet på eksisterende avløpsanlegg i dag. Det 
planlegges tiltak på Hånes pumpestasjon og pumpeledning fra Hånes til Strømme 
skole (Kostnadsberegnet til ca. 40 mill. kr). Dette tiltaket gjennomføres for å kunne ta 
imot avløpsvann fra områder som allerede er regulert uten at dette får uheldig 
påvirkning for lokale resipienter. Med denne løsningen vil mest mulig av utslippene fra 
Østsiden komme på utslippspunktet på Korsvik, til dypt vann.  
 
Stor innsats på reduksjon av fremmedvann i avløpssystemet de første årene kan 
utsette etablering av ny overføringsledning noe. Dette har imidlertid en betydelig 
kostnad, anslagsvis 6-7 mill årlig i kartleggingskostnader. I tillegg kommer kostnader 
for gjennomføring av tiltak. 
 

 Annen infrastruktur 
Ifm utbygging av de større delfeltene vil det på sikt bli behov for etablering av både 
skole, barnehager, idrettsanlegg, fritidsarenaer, sykehjem mm. Utbyggingsområdene 
alene er av en slik størrelse at de med stor sansynlighet vil kreve etablering av nye 
skoler (Benestad, Lauvåsen og Hamrevann).  
 
Benestad - Skole 
Det er inngått utbyggingsavtale for området Benestad. Avtalen legger til grunn at 
kommunen skal tilrettelegge for skole når det er behov for det. Prognosene tilsier at 
dette vil foreligge etter HP-perioden. 
 
Barnehage 
Barnehagedekningen i bydelen er generelt tilfredsstillende. Det er foreløpig planlagt 40 
nye barnehageplasser på Strømme i 2020, men disse vil antageligvis ikke komme før 
tidligst i 2021. Det er foreløpig planlagt ny barnehage på Benestad/Drangsvann i 2026, 
Denne er ikke vedtatt ennå og oppstartsår og antall barnehageplasser vil avhenge av 
utbyggingstakten i området. 
 
Kultur 
I handlingsprogrammet 2017-2020 ble det satt av ni millioner kroner til en 
bydelshusfunksjon på Hånes i 2020. 
 
Behovsutredning Kultursenter øst er politisk behandlet, og Rona anbefales som 
lokalisering.  Innhold i Kultursenter øst vil være bibliotek, kulturskole, svømmehall og 
kontorer for fritidsetaten øst. I handlingsprogram 2019-2022 er det avsatt midler til 
reguleringsarbeid til tomt for kultur og servicesenteret i Rona. Det er avsatt midler til 
kjøp av tomt i 2021. 
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Fagerholt og Justvik – barnehage og skole 
Kapasiteten synes god på barneskoletrinnet med utvidelsen av Justvik skole.  
Høy boligutbyggingsaktivitet utfordrer kapasiteten på ungdomsskoletrinnet og 
barnehage. Det er etablert midlertidig tiltak for barnehage på Havlimyra, og det 
foreslås utvidelse av barnehagen på Havlimyra, eller etablering på Justvik. Det skal 
foretas utvidelse av ungdommskolen på Havlimyra. 
 
Mulighetsstudie Justvik senter 
Parkvesenet har gjennomført et mulighetsstudie og utarbeidet forslag til 
arealdisponering ved Justviksenter. Videre utvikling er ikke avklart. 
 
Søm – Skole og barnehage 
Tilfredsstillende skole og barnehage kapasitet i området i dag. Privatskole og -
barnehage på Strømme er under planlegging. Skolekapasiteten vil bli endret ved 
utbygging av Benestad. 
 
Tveit – skole og barnehage 
Det er tilfredsstillende barnehagekapasitet i området. Prognosene viser at det vil være 
for liten skolekapasitet i Tveit i 2024, kapsiteten er avhengig av utbyggingsaktivitet og 
fordelingen i Lauvåsen.  
 
Tømmerstø-Randesund – skole og barnehage 
Skolekapasiteten blir tilfredsstillende innenfor perioden med de planlagte utvidelsene 
på Kringsjå og Holte. Det er tilfredsstillende kapastitet på barnehage i området. 
Det er igangsatt utbygging av skole og idrettsanlegg på Kringsjå.  
 
Hånes – Lauvåsen - skole og barnehage 
Det er tilfredsstillende kapasitet på barnehage og skole.  
Det planlegges etablering av Bydelshusfunksjon på Hånes skole. Utviklingen på 
Lauvåsen følges spesielt ifm oppstart av regulering på del av Hamrevann. 
 
Strømme – helse og sosial 
Det blir i 2020 etablert 42 omsrogsboliger på Strømme («Strømmehaven»)  tilrettelagt 
for personer med demenslidelser Boligene ligger i tilknytning til eksisterende 
omsorgsboliger og sykehjem. Det er vedtatt reguleringsplan for dette.  
 
Eksisterende sykehjemskompleks på Søm og Strømme har en gammel 
bygningsmasse. Det er beregnet behov for et nytt sykehjem rundt år 2025, på østsiden 
av byen  
 
Det er nedsatt et arbeid som analyserer og vurderer fremtidig behov for heldøgns 
omsorgsplasser i nye Kristiansand kommune. Dette blir grunnlag for rullering av 
handlings- og økonomiplan for 2021-2024. Behovet for neste nye sykehjem rulleres 
også i denne forbindelse  
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8 UTBYGGINGSPOLITIKK NYE KRISTIANSAND 

8.1 Felles politikk for nye Kristiansand 
Boligprogrammet foreslår et felles overodnet prinsippvedtak som skal gjelde for nye 
Kristiansand: 

 Inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og 
utbyggingspolitikk for nye Kristiansand, gjelder dagens politikk for de «gamle» 
kommunene 

 Kommunen skal for perioden 2020-2023  tilrettelegge for et byggevolum på 
ca 800 boliger pr. år 

 Boligprogrammet og tabell over utbyggingsområder gir grunnlag for drøftelse av 
utbyggingsavtale, herunder vilkår i utbyggingsavtale. 

 
I en overgangsfase fram til det foreligger vedtatt kommuneplan for nye Kristiansand, 
og vedtatt utbyggingspolitikk, skal dagens vedtak gjelde for de ulike kommunene. 

8.2 Gjeldende prinsippvedtak for den enkelte kommune 
De tre kommunene har i dag prinsippvedtak som grunnlag for inngåelse av 
utbyggingsavtaler. Det foreslås et nytt tillegg til de gjeldende prinsippvedtak for alle de 
tre kommunene som grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtgaler, dette 
boligprogrammet og tabellen over utbyggingsområdene er grunnlag prinsippvedtaket. 
 

 Prinsippvedtak Søgne 
I forbindelse med gjennomføringen av arealplaner skal det – når private grunneiere eller 
utbyggere står for utbyggingen av et område – inngås utbyggingsavtale mellom 
kommunen og grunneier/utbygger før utbygging kan starte opp. 
 
Kravet som slik utbyggingsavtale gjelder for hele kommunen hvor det innenfor et 
planområde skal bygges ut mer enn 10 boenheter eller næringsområde større enn 3 
dekar eller for bygg større enn 500 m² T-Bra. Ved mindre utbygginger kan det, når 
forholdene krever det, også bli stilt krav om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalene må 
ta utgangspunkt i vedtatte arealplaner med bestemmelser, kommunens 
boligbyggeprogram (bl.a. utbyggingstakt), andre sektorplaner som måtte gjelde for det 
området som skal bygges ut samt generelle kommunale krav/standarder til teknisk 
utforming/utførelse. 
 
Kommunen kan kreve tildelingsrett til en andel av tomtene. Kommunen kan videre stille 
krav til kostnadsnivået på tomtene. 
 
Når det gjelder kostnadfordeling ved utbygging, forutsetter kommunestyret at 
grunneier/utbygger dekker alle utgifter forbundet med planlegging og opparbeidelse av 
intern infrastruktur (så som vei, parkering, vann og avløp, energi- og 
kommunikasjonsanlegg, leke- og rekreasjonsområder etc.). Videre forutsettes det at 
grunneier/utbygger bekoster fremføring av eksterne anlegg så som vei, vann, avløp, 
energi- og kommunikasjonsanlegg til boligområdet fra nærmeste offentlige 
tilknytningspunkt eller betaler et bidrag til kommunen for slik framføring som dekker 
merkostnadene for feltet som kommunen får på infrastrukturen. 
 
Tekniske hovedanlegg, trafikkarealer, friområder o.l. skal overdras vederlagsfritt og fri 
for heftelser til kommunalt eie og vedlikehold senest samtidig med at kommunen overtar 
ansvaret for driften. Ansvar for vedlikehold av lekeplasser, o.l. skal som hovedregel 
være tomtefeltets. 
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Med bakgrunn i vedtatt arealplan og sektorplaner, må utbyggingsavtaler for nye 
boligområder også regulere hvilke eventuelle boligsosiale tiltak (eks. fordeling av 
boligtyper, krav til tilgjengelighet og kvalitet, fortrinnsrett til kjøp av boliger etc) som skal 
gjelde for de enkelte utbyggingsområdene. Kommunen kan i utbyggingsavtale også 
kreve at det i bygg forberedes for vannbåren varme. Utbygger må stille tilfredstillende 
bankgaranti for oppfyllelse av sin forpliktelser etter utbyggingsavtalen. Rådmannen får 
fullmakt til å fremforhandle utbyggingsavtaler. Avtalene godkjennes av Planutvalget. 
 

 Prinsippvedtak Songdalen 
Kommunestyret vedtok 30.11.06 prinsipper for inngåelse av utbyggingsavtaler i 
henhold til plan- og bygningslovens § 64. 

Prinsipper som gjelder 
1. I samsvar med plan – og bygningslovens kap. XI-A skal det ved gjennomføring 

av arealplaner der private grunneiere eller utbyggere står for utbyggingen av et 
område, inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger før 
utbyggingen kan starte opp. 

2. Krav om slik utbyggingsavtale gjelder for hele Songdalen kommune hvor det 
innenfor et planområde skal bygges ut mer enn 10 boenheter eller utvikles et 
næringsområde større enn 3 dekar eller for bygg større enn 500 m2 T-BRA. Ved 
mindre utbygginger kan det, når forholdene krever det, også bli stilt krav om 
utbyggingsavtale. 

3. Utbyggingsavtalene må ta utgangspunkt i vedtatte arealplaner med 
bestemmelser, kommunens boligbyggeprogram, andre sektorplaner som måtte 
gjelde for det området som skal bygges ut samt oppfylle kommunale krav og 
standarder til teknisk utforming og utførelse. 

4. Kommunen kan kreve tildelingsrett til en del av tomten til markedspris. 
5. Kommunestyret forutsetter at grunneier/utbygger dekker alle utgifter forbundet 

med planlegging og opparbeiding av intern infrastruktur (veg, parkering, 
vann/avløp, energi – og kommunikasjonsanlegg, leke – og rekreasjonsområder 
etc.). Videre forutsetter kommunestyret at grunneier/utbygger bekoster 
framføring av eksterne anlegg som veg, vann, avløp, energi – og 
kommunikasjonsanlegg til boligområdet fra nærmeste offentlige tilknytningspunkt 
eller betaler et bidrag til kommunen for slik framføring som dekker 
merkostnadene for feltet som kommunen får på infrastrukturen. Kommunen kan 
i utbyggingsavtale også kreve at det i bygg tilrettelegges for vannbåren varme. 

6. Tekniske hovedanlegg, trafikkareal, friområder og lignende skal overdras 
vederlagsfritt og fritt for heftelser til kommunalt eie og vedlikehold senest samtidig 
med at kommunen overtar ansvaret for driften. Nevnte anlegg skal tilfredstille 
godkjente normer. Ansvar for vedlikehold av lekeplasser og lignende skal som 
hovedregel være tomtefeltets. 

7. Med bakgrunn i vedtatt arealplan og sektorplaner må utbyggingsavtaler for nye 
boligområder også regulere hvilke eventuelle boligsosiale tiltak (fordeling av 
boligtyper, krav til tilgjengelighet og kvalitet, fortrinnsrett til kjøp av boliger osv.) 
som skal gjelde for de enkelte utbyggingsområdene. 

8. Utbygger må stille tilfredstillende bankgaranti for å oppfylle sine forpliktelser etter 
utbyggingsavtalen. 

9. Rådmannen får fullmakt til å framforhandle utbyggingsavtaler. Disse vedtas av 
formannskapet. 

10. Songdalen kommune ønsker at det skal være mest mulig like regler for 
utbyggingsavtaler i Knutepunkt Sørlandet – kommunene og anmoder om at dette 
emnet blir belyst i et felles formannskapsmøte. 

11. Vedtektene skal evalueres av kommunestyre innen utgangen av 2008. 
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 Prinsippvedtak Kristiansand 
Vedtak boligprogram 2019-2022: 

 Kommunen skal for perioden 2019-2022  tilrettelegge for et byggevolum på 
ca 650 boliger pr. år 

 Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlaget for prioritering av 
utbyggingsområder: 

o Prioritetsområdene for tilrettelegging av boligbygging og fortetting i 
kommuneplanens samfunnsdel, kapasitet på offentlig infrastruktur og 
boligbehov i bydelen skal vurderes før kommunen anbefaler/ikke 
anbefaler oppstart av regulering av et utbyggingsområde. 

o utbyggingsområdene som krever offentlig infrastuktur og som kommunen 
skal bidra til med tilrettelegging av, skal være i tråd med kommunens 
arealpolitikk  

 Tabell 3 gir grunnlag for drøftelse av utbyggingsavtale, herunder vilkår i 
utbyggingsavtale. 

 Kommunen vurderer fortløpende ifm revisjon av boligprogrammet prioriteringen 
av utbyggingsområder. 

 
Prioritering av utbyggingsområder som ikke er igangsatt regulert 
For områder som ikke er igangsatt regulert må det foretas en vurdering av igangsetting 
ifm ønske eller varsel om oppstart.  
 
De områder hvor det ikke er igangsatt reguleringsplan må det ved igangsetting av 
regulering vurderes opp mot kriteriene: 

 Arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 

 Kapasitet på vann og avløp 

 Kapasitet på skole 

 Boligbehov i bydelen 
 
Dersom et område kommer dårlig ut ved en slik vurdering skal kommunen vurdere å 
ikke anbefale igangsetting av området. Området ansees da som ikke 
utbyggingsmodent. 
 
I forhold til kommunens som utbygger/tilrettelegger av områder skal kommunen 
vurdere igangsetting, og kan velge å holde igjen kommunale utbyggingsområder 
dersom de ikke oppfyller prioriteringskriteriene over. 
 
Prioritering av utbyggingsområder som er igangsatt regulert 
Områder som er igangsatt regulert har utbyggingshjemmel. Dersom det åpnes opp for 
utbygging i alle utbyggingsområder vil kommunen få store utfordringer med å kunne 
tilrettelegge for teknisk og sosial infrastruktur. De utbyggingsområdene som ikke ligger 
i med gul fargeskravur i kart over kommunens avløpskapasitet må påregne å få 
vurdert sin igangsetting av området. Her er det kommunes tilbakemeldinger i 
oppstartsmøtet som gjelder, samt føringer i kommuneplanens arealdel og 
arealstrategi. 
 
Dersom det skal prioriteres mellom områder som allerede er igangsatt regulert vil 
disse prioriteringskriteriene legges til grunn: 

 Arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 

 Teknisk infrastruktur - Kapasitet på vann og avløp 

 Kapasitet på skole 

 Boligbehov i bydelen 
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For de områder som ikke får en prioritering ift ovenfor omtalte kriterier kan dette bli 
konsekvensene: 

 Utbygger blir tilbudt utbyggingsavtale, men uten kommunalt økonomisk bidrag 
og uten tilbud om momskompensasjon. 

 

8.3 Veien videre 
Neste års boligprogram vil innbefatte en ny felles boligpolitikk for nye Kristiansand. Når 
det foreligger kommuneplan for nye Krstiansand skal denne innarbeides i 
boligprogrammet ved rullering. 
 
Det vil i forbindelse med kommunesammenslåingen være aktuelt å revidere standard 
utbyggingsavtale. Dagens momskompensasjonsordning som er lik i de tre 
kommunene vil også bli vurdert.  
 
I planstrategien for nye Kristiansand er det tatt inn at det skal utarbeides 
utbyggingsprogram som også omfatter næringutbygging. Dette vil også utarbeides ved 
neste revisjon av boligprogrammet.  
 
Tema som vil bli vurdert i neste boligprogram er blant annet: 

 Arbeidsreiser og plassering av butikk i forhold til boområder 

 Kommunens prioriteringer i forhold til senter og områder 

 Vurderinger i forhold til teknisk og sosial infrastruktur 
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9 FORHOLD SOM GJELDER SÆRSKILT FOR 
KRISTIANSAND 

Kristiansand har lenge hatt politikk for å utarbeide boligprogram. Den enkelte 
kommunes utbyggingspolitikk skal fortsatt gjelde fram til det foreligger nye 
utbyggingspolitikk for nye Kristiansand. I dette vedlegget har vi derfor tatt med det som 
angår Kristiansand i tillegg til det som er beskrevet i hoveddokumentet. 

9.1 Kristiansand kommunes utbyggingspolitikk 
 Kristiansand - kommunale planer og vedtak 

I tilleg til overordnede føringer, nevnt i hoveddokumenter, er også alle andre 
kommuneplanger/kommunedelplaner førende for utbyggingspolitikken herunder:  

 kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018  

 Barnehagebehovsplanen  

 Skolestrukturplanen 

 Regional plan for Kristiansadsregionen 2011-2050 

 Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet (vedtatt 2009) og ny klimasatsing i 
Kristiansandsregionen  
 

 Kristiansand kommunes boligpolitikk 
Kommunens egen boligpolitikk (2007), har en målsetting om å øke tilgangen på 
boliger, bidra til å øke antall aktører i markedet og hindre høy prisstigning på boliger.  
 
Det er en utfordring å ivareta en politikk med «kjøpers marked», variasjon og mangfold 
av tilbydere i markedet, og samtidig hindre at boligbyggingen spres på for mange 
områder og dermed ikke er bærekraftig. En bærekraftig utvikling innebærer at det 
tilrettelegges for koordinert areal og transportutvikling noe som vil innebære prioritering 
av byggeaktivitet. 
 
Kjøpers marked er forutsatt å kunne løses gjennom en kombinasjon av virkemidler og 
tiltak. Kommunen skal ihht gjeldende politikk søke å tilrettelegge for at det kan bygges 
mellom 700-800 enheter per år. 
 
Mer enn 80% av boligutbyggingen i kommunen vil i dag og de kommende år 
gjennomføres i privat regi. For å bidra til å nå målene i utbyggingspolitikken, skal 
kommunen også delta aktivt i boligmarkedet. Kommunen har vedtatt en økonomisk 
ramme på 200 millioner kroner som kan benyttes bl.a til å komme i grunneierposisjon 
til utbyggingsområder og for opparbeidelse og tilrettelegging av av infrastruktur. 
 
Kommunens rolle i boligmarkedet er også nedfelt i vedtatte kommuneplan.  
Både nasjonalt og lokalt er det et ønske om å skape en økt forutsigbarhet knyttet til 
den boligbyggingen som gjennomføres.  
 

 Boligsosial handlingsplan 
Kristiansand kommune har en Boligsosial handlingsplan, 2017-2020, som er  er førende 
for satsinger og prioriteringer i kommunens arbeid rettet mot vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Søgne og Songdalen har ikke tilsvarende temaplan, så dette 
planbehovet må vurderes i 2020 i nye Kristiansand kommune. Det vil være en betydelig 
endring at Boligselskapet KF som har ansvaret for å framskaffe og forvalte kommunale 
boliger til utleie, fra januar 2020 blir en del av kommunen   
 
Sentralt i det boligsosiale arbeidet vil være tiltak som gir en bedre tilpasset boligmasse 
og tilrettelagte tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet. Samarbeidsutvikling og 
tiltak som bedrer koordinering og planlegging tverrsektorielt er prioritert.  For å lykkes 
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med en helhetlig kommunal boligpolitikk er det vesentlig at de boligsosiale 
problemstillingene i ny kommune omfattes av arbeidet. 
 
Større tiltak som er prioritert videreført for perioden 2020-2023: 

 Eksisterende boligmasse gjennomgås 

 Det etableres en langsiktig utviklingsplan for boligmassen 

 Videreutvikle ambulante tjenester som gir praktisk booppfølging utover ordinær 
arbeidstid.  

 Personer som har behov for oppfølgingstjenester for å mestre et boforhold 
prioriteres til disse tjenestene 

 Planlegge og regulere tomter til boligsosiale formål 
 
I perioden vil det jobbes videre med tiltak som kan gi flere mulighet til å eie egen bolig. 
En prioritert målgruppe hvor andelen som eier egen bolig er svært lav, er personer 
med utviklingshemming. Kommunen vil i samarbeid med brukere og pårørende 
arbeide med å utvikle bolig- og tjenestemodeller på dette området. Kommunen bruker 
også Husbankens individrettede virkemidler systematisk for å hjelpe flere fra å leie til å 
eie egen bolig. 
 

 Samhandling Helse- og sosialsektoren og Teknisk sektor 
Teknisk sektor og Helse- og sosialsektoren har igangsatt, og vil følge opp, tiltak i 
Boligsosial handlingsplan med tanke å forbedre koordineringen av 
planleggingsprosesser knyttet til areal og bomiljø, gjennom tettere utviklings- og 
plansamarbeid mellom sektorene. Dette innebærer blant annet å utvikle 
samarbeidsstruktur for strategisk og langsiktig planlegging, hvor også Kristiansand 
Boligselskap KF inngår. 
 
Helse- og sosialsektoren vurderer og estimerer langsiktige bolig- og institusjonsbehov, 
som rulleres i forbindelse med handlingsprogrammet hvert år. Bygningsmasse til 
vanskeligstilte fremskaffes og forvaltes av Kristiansand Boligselskap KF. For 
formålsbygg som sykehjem, sonekontor mv er det Kristiansand Eiendom som har denne 
rollen. Begge aktører fremskaffer og forvalter tomter. I tillegg har to stiftelser sentrale 
roller som eiere og forvaltere av  bygningsmasse og areal som disponeres til 
utleieboliger til eldre og funksjonshemmede. Dette er krevende med hensyn til 
tverrsektoriell koordinering.   

9.2  Kommunens satsing i Kvadraturen 
 RPOR (Retningsgivende Plan for Offentlige Rom) 

Det er igangsatt arbeid med en retningsgivende plan for offentlige rom i Kvadraturen og 
dens nære randsoner. RPOR angir parker, plasser, torv, gater m/ tilhørende fortau, 
gangveier mm. som skal bygges ut/ bygges om som en del av fortetting/ transformasjon 
og er vurdert som nødvendig for å kunne realisere ønsket bolig- og næringsutvikling i 
Kvadraturen. Planen skal være et verktøy for å konkretisere og formidle tiltak som er 
nødvendig for utviklingen av området og sikre et helhetlig perspektiv i den videre 
utviklingen. Planen skal forankres politisk og styre utviklingen av offentlige rom og 
opparbeiding av disse i et større område med flere grunneiere og flere 
reguleringsplaner. Planen gir grunnlag for å koordinere etablering av tiltak med de 
enkelte byggeprosjektene. Prinsippene for organisering/ ansvarsfordeling for 
oppgradering av eksisterende og etablering av ny blå, grønn og teknisk infrastruktur 
forutsettes å skje i henhold til denne planen. Tiltakene som fremgår nedfelles i 
rekkefølgekrav i de enkelte reguleringsplanene slik at de kan finansieres og etablerers 
gjennom utbyggingsavtaler og/ eller vilkår i byggesaker.  
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 15 000 innbyggere i Kvadraturen 
Pr. i dag bor det ca 7 400 innbyggere i Kvadraturen, siste år har innbyggertallet i 
Kvadraturen økt med om lag 500.  
 
I forbindelse med behandling av Boligprogrammet 2017-2020 ble det etterspurt omtale 
av hvordan en kan møte målet om 15 000 innbyggere i Kvadraturen. 
 
Det er fremmet sak om dette og Formannskapet fattet følgende vedtak: 
  
1. Innspill følges opp i videre plan- og byggesaksarbeid. Det forutsettes at arbeidet 
utføres i dialog med næringslivet og private initiativtakere.  
 
2. Følgende innspill prioriteres:  
a) Det legges til rette for flere boliger i City-delen gjennom kvartalsvis detaljregulering. 
Omfang og plassering vurderes på grunnlag av dokumenterte bokvaliteter. Det bør 
være fokus på også å legge til rette for boliger til barnefamilier  
b) Potensialet for bedre utnyttelsen innenfor vedtatte høyder i de kvartalene hvor det 
er åpnet for transformasjon av bygningsmassen skal kartlegges og søkes utnyttet til 
boligformål.  
c) Bruksendring av kontorlokaler til boliger kan vurderes på grunnlag av dokumenterte 
bokvaliteter.  
d) Midlertidig bruk av tomme næringslokaler til boligformål kan vurderes på grunnlag 
av dokumenterte bokvaliteter. Gjelder ikke lokaler på gateplan.  
e) Eventuell endring av krav til uteoppholdsareal og parkeringsdekning skal vurderes i 
revisjon av kommuneplanens arealdel.  
f) En veiledende plan for Kvadraturens offentlige rom skal vedtas for å sikre bidrag til 
oppgradering av parker, torv, gategrunn og øvrige offentlige arealer som vil få økt 
belastning i mangel av nye arealer til slike formål.  
 
I tillegg til punktene over er det økt oppmerksomhet på hvordan gjør byen attraktiv for 
barnefamilier. Formannskapet vedtok i sak 43/19: Strategi for boligpolitikk som ivaretar 
etablering av barnefamilier i sentrum innarbeides som en del av felles boligpolitikk med 
oppstart i 2020. 
 

9.3 Kristiansand kommunens rolle i boligmarkedet 
Kommunens rolle i boligmarkedet er beskrevet i kommuneplanen og i egne saker 
angående kommunens boligpolitikk. 
 
Kommunen skal ha hånd om 20% av boligene/tomtene i markedet. Kommunen eier i 
dag, eller samarbeider med private om, en del utbyggingsområder i Kristiansand. 
Dette kan bidra til at kommunen kan tilby boliger i markedet når markedet trenger det. 
 
For å tilrettelegge for dem som ikke kommer inn på boligmarkedet har kommunen 
tidligere hatt en ordning for unge som ikke har vært på boligmarkedet tidligere. Denne 
har hjulpet unge inn på boligmarkedet. Grunnet nye regler for boliglån med pant i fast 
eiendom er det uklart om kommunens 1. bo ordning kan videreføres. 
 

9.4 Boligaktivitet og offentlig infrastruktur i Kristiansand  
På bakgrunn av innmeldte data til tabell over utbyggingsområder, utarbeider 
administrasjonen egen prognose for forventet boligbygging. På bakgrunn av erfaringer 
så vurderes igangsetting og utbyggingstakt i det enkelte utbyggingsområdet, og det 
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utarbeides ulike scenarioer for utbygginge. Sammen med dette utarbeides 
befolkningsprognoser for de ulike bydelene. Dette danner grunnlag når kommunen 
vurderer boligbyggingen opp mot skole og barnehagedekningen i kommunen, og 
teknisk og grønn infrastruktur. Dette danner også grunnlag for framskrevet behov for 
boliger og institusjoner innenfor helse og omsorg. 
 

 Boligaktivitet - sosial infrastruktur  
Ny utbygging krever at det er tilstrekkelig sosial infrastruktur til å betjene områdene. 
Kapasiteten på eksiterende infastruktur må være tilstrekkelig, eller det må vurderes 
behov for etablering av ny infrastruktur. Det kan etter hvert bli aktuelt å prioritere 
utbygging i områder hvor det er tilstrekkelig infrastruktur, fremfor i områder som krever 
ny etablering. 
 
Skole 
Generelt legger kommunen til grunn at boligbyggingen må tilpasses den strukturen en 
har på tjenesten. Innenfor denne HP perioden er det vurdert at det er tilstrekkelig 
kapasitet til å ta i mot planlagt boligutbygging. Generelt er skolekapasiteten i 
Kristiansand god, men det er utfordringer innenfor enkelte områder. Det ligger oversikt 
over kapasitet på skolene i Kristiansand ligger på kommunens hjemmeside, 
statistikkportalen. Ved nødvendig prioritering av utbyggingsområder, kan 
skolekapasitet, og behov for utvidelser/etablering av skole være en faktor å vurdere. 
 
Barnehage 
Kommunen har full barnehagedekning (summen av det kommunale og private 
barnehagetilbud). Imidlertid er det også her forskjeller innenfor bydelene. 
 
Helse og sosial  
Prognoser for befolkningsutvikling og framskrivninger for framtidige tjenester, bolig- og 
institusjonstilbud danner grunnlag for planlegging og lokalisering av blant annet 
omsorgsboliger, sykehjem, sonekontor og aktivitetestilbud. 
 
Behov for boliger og institusjoner vurderes ved detaljregulering av områder, eller ved 
benyttelse av forkjøpsretten gjennom utbyggingsavtaler. For de større områdene vil 
det med høy sannsynlighet bli behov for denne type boliger. Dette er listet opp i 
tabellen under. Dette er boligbehov som må reguleres til tjenesteyting. 
 

Område Behov 

Kroodden Tomter til bofellesskap og tomter småhus 

Hellemyr E1 Tomt til bofellesskap/andre heldøgns omsorgstilbud 

Marviksletta BFT1 Tomt til bofellesskap 

Bjørndalen gård (BA11) Tomter til bofellesskap og tomter til småhus 

Hamrevann B34 Tomter til bofellesskap og tomter til småhus 

Lauvåsen Tomt til bofellesskapg og tomter til småhus 

Rona/Benestad Tomter til bofellesskap og tomter til småhus. 
Sykehjem. 

Stømme Korsvik Omsorgsboliger/demenslandsby 

Strømsheia (BA13) Tomt til bofellesskap 

Tømmerstø F – Øst (Sørskauen) Tomter til bofellesskap og tomter til småhus 
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 Boligaktivitet - grønn infrastruktur 
Krav til grønnstruktur / lekearealer (sandlek, kvartalslek, nærmiljøpark) gis i 
utgangspunktet som rekkefølgekrav i reguleringsplan. Dette er krav som kommer som 
en direkte følge av den utbyggingen som gjennomføres.  
 
Grønnstruktur i kvadraturen 
Den overordnede grønnstrukturen i Kvadraturen er definert av elvepromenaden, 
Tangen, Tresse, Odderøya, Baneheia og parkene. I tillegg inngår mindre grønne 
møtesteder. Det skal utarbeides en overordnet plan for grønnstruktur i kvadraturen, 
som skaper forutsigbarhet for de anlegg som må etableres og utbedres. Overodnet 
plan for grønnstruktur vil løse utfordringer med å få sikret etablert tilstrekkelig 
grønnstruktur i sentrum. 
 

 Boligaktivitet - teknisk infrastruktur - Kapasitetsvurdering av 
spillvannsystemet 

Utbygging over lang tid og usikkerhet rundt oppstart, omfang og ferdigstillelse av 
mange utbyggingsområder gjør det vanskelig å etablere avløpsløsninger som er 
optimale både i utbyggingsfasen og etter at utbyggingen er ferdigstilt. Vurderingene 
som er gjort her er basert på informasjon i Boligprogrammet.  
 
Spillvannsnettet skal ideelt sett være tilpasset den vannmengden det skal håndtere. 
Kommer det for mye vann så kan det bli kloakkutslipp og/eller kjelleroversvømmelser. 
Kommer det for lite vann så får en ikke tilstrekkelig hastighet i rørene til å få med 
partikler (selvrenshastighet) slik at faren for tilstopping øker.  
 
Det er i hovedsak separat spillvannsnett i Kristiansand (fellessystem i deler av 
Kvadraturen og på Lund). Spillvannsmengden i et separatsystem skulle i 
utgangspunktet ikke blitt påvirket av nedbør, men det vi ser er at spillvannsmengdene i 
mesteparten av Kristiansand er svært påvirket av nedbør. Figuren nedenfor viser 
vannmengder inn til Odderøya renseanlegg og nedbør for 2016. I døgn med størst 
tillrenning så er innløpsvannmengden ca 5 ganger så stor som normalvannmengden 
inn på Odderøya. Det er en rekke overløp før Odderøya, så variasjonene vil være 
enda større enn figuren viser. Utslippstillatelsen tillater overløpsutslipp i maks 5 % av 
tiden. Flere av overløpene er i drift vesentlig mer enn dette.

 
Kristiansand kommune jobber med å redusere fremmedsvannsmengdene. Reduksjon i 
fremmedvannsmengder vil i første omgang redusere overløpsutslippene, og på sikt 
forhåpentligvis frigi noe kapasitet i spillvannsnettet.  
 
Betydelige fremmedvannsmengder, store variasjoner i maks dimensjonerende time 
samt usikkerhet rundt når og hvilke felt som bygges ut og i hvilket tempo det selges 
boliger gjør det utfordrende å optimalisere avløpssystemet og si noe klart om 
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restkapasitet. Noe økt utbygging vil i de fleste tilfeller kunne håndteres av dagens 
spillvannsnett, men økt utbygging vil i svært mange tilfeller også medføre tidvise økte 
kloakkutslipp. 
 
Videre arbeid 
Det er de seinere år lagt ned et stort arbeid for å få oversikt over status, kapasitet og 
variasjoner i spillvannsnettet.  
 
Videre bør det gjøres vurderinger av kapasiteter for pumpeledningene og 
selvfallsledningene mellom pumpestasjonene slik at nettet optimaliseres både i forhold 
til selvrens og til kapasitet. Samtidig vil det da være viktig å ta hensyn til at eventuell 
økte pumpevannmengder kan medføre flere nødvendige tiltak også nedstrøms i 
systemene fordi den maksimale vannmengden økes.  
 
Det bør videre gjennomføres en vurdering av hvilken kapasitet som på lenger sikt 
antas å bli nødvendig for overføringssystemene mellom de ulike pumpestasjonene. 
Det mest hensiktsmessige er sannsynligvis å legge inn et fullt ut gjennomført 
boligprogram samt noe jevn tilleggsbelastning (fortetting) i områdene som 
dimensjoneringsgrunnlag. Vi vil da få såpass god systemoversikt at vi kan begynne å 
vurdere kapasitetsutbedringer og optimalisering av avløpssystemet. Samtidig vil det 
være viktig å ikke overdimensjonere systemene for å ta hensyn til utbygging lenge før 
den gjennomføres, da det både for store og for små avløpsledninger vil medføre 
problemer. En slik vurdering er utført for Flekkerøy, nå må det startes arbeid for å 
utføre utbedringene som er anbefalt. Det neste området som det bør utføres en 
tilsvarende vurdering for er Vågsbygd. 
 
Driftstid for pumpene i tørrvær og nedbørshendelser er for mange av stasjonene svært 
ulik. Dette viser at systemene mottar store mengder fremmedvann. Reduksjon av 
fremmedvann er en oppgave som må prioriteres enda sterkere framover, men dette 
krever imidlertid økte ressurser.  
 
Arbeidet med revidert Hovedplan Avløp er ferdigstilt. Hovedplanen inneholder i liten 
grad utbedring av konkrete deler av spillvannsnettet. Hovedplanen lister i hovedsak 
opp satsningsområder som reduksjon av fremmedvann, reduksjon av utslipp, fornyelse 
av transportsystemet og tilpasning til klimaendringer. Hovedplanen angir ressursbehov 
for disse oppgavene samt framdriftsplan for når de ulike oppgaver antas å kunne 
gjennomføres.  
 

 Gjennomføring av tekniske anlegg 
Hovedregelen er at det er utbygger som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre 
tiltakene som fremkommer ifm en planbehandling.  
 
Krav til etablering av teknisk- og grønn infrastruktur i planområder fastlegges som 
hovedregel ifm reguleringsplanbehandlingen. 
 
I en del tilfeller er det imidlertid praktisk for både kommune og utbygger å bli enige om 
en bidragsordning, og at kommunen ifm en utbygging gjennomfører tiltakene. Dette 
gjelder spesielt fortetting og mindre utbyggingsområder, der det ofte vil dreie seg om 
behov for utbedringer av eksisterende grønstruktur og tiltak på vann- og avløpsnettet, 
for å tåle økt bruk og endrede behov. 
 
For andre områder vil en være avhengig av tiltak/etableringer som kommunen alene 
ikke kan og bør være ansvarlige for å gjennomføre. Eksempel kan være krav til 
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fylkesvei og annet hovedvegnett (hovedinnfrastrukturtiltak). I slike tilfeller vil kun en 
koordinert og samlet innsats mellom flere nivåer bidra til realisering.  
 

9.5 Prioritering av utbyggingsområder i Kristiansand 
 Boligprogrammets konsekvenser for kommunens budsjett 

Boligutbyggingstakten er avhengig av utbyggingsvillige utbyggere. Samtidig vil flere av 
utbyggingsprosjektene, spesielt de større utbyggingsområdene, være avhengig av 
kommunal medvirkning, blant annet for å løse infrastrukturtiltak både på kort og lengre 
sikt.  
 

 Etablering av offentlig infrastruktur 
Dersom utbyggingsområdene igangsettes og realiseres fortløpende og vilkårlig, gir 
dette liten forutsigbarhet ift kommunens oppgave for etablering/tilrettelegging av 
offentlig infrastruktur. Dette vil medføre økte kostnader til kommunale inversteringer i 
offentlig infrastruktur. 
 
For kommunen er kunnskap om sammenhengen mellom skolekapasitet og behov for 
teknisk og grønn infrastruktur viktig å få klarlagt for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i 
utbyggingsprosjektene, og kommunens busjett.  
 
Kommunen bør derfor vurdere om det er mulig å «fylle opp» eksisterende infrastruktur 
i stedet for å etablere ny andre steder.  
 
Boligprogrammet og prioritering i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, er med på 
å legge grunnlag for kommunens prioritering av etablering av offentlig infrastruktur. 
 

 Boligbehov i bydelene 
Det er nedfelt i kommunens boligpolitikk at det skal legges til rette for et visst utbud av 
boliger i alle bydeler. Med dette skal kommunen bidra til at det er tilgang på nye boliger 
i vest, øst, nord og sør i kommunen.  
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Figur 17 Eksisterende boligtypesammensetning pr. bydel i Kristiansand pr. januar 2018. Kilde 
Kristiansand kommune, Matrikkel. 2 

 
Boligtypesammensetningen varierer samtidig veldig fra bydel til bydel. Det er høy 
konsentrasjon av leiligheter i sentrumsnære områder, mens det blir høyere andel 
eneboliger når en kommer et stykke bort fra sentrum.  
 
Bygging av leiligheter gjennomføres i hovedsak innenfor områdene Kvadraturen/Lund, 
de sentrale deler av Vågsbygd, og innefor de større feltutbyggingsområdene i 
Randesund.  
 
Ut fra gjennomført boligundersøkelse vet vi at personer over 50 år med flytteønske, 
ønsker seg i stor grad en leilighet. Mange eldre vil bli boende i området de bor i. Dette 
kombinert med befolkningsprognosen tilsier at det bør bygges leiligheter i 
senterområder. 
 

 Prioritering for bærekraftig samfunnsutvikling 
Kommuneplanens samfunnsdel, Kristiansand mot 2030 med overordnet arealstrategi, 
ble vedtatt i bystyret 20. september 2017.  
I påvente av ny arealdel til kommuneplanen er boligprogrammet tiltenkt en rolle å 
forestå en prioritering av kommunens utbyggingsområder.  
«For å styre utviklingen i ønsket retning før det foreligger ny arealdel, vil kommunen 
benytte boligprogrammet og egen planlegging mer aktivt.» Kristiansand mot 2030 s. 
14.  
 
Virkemidlene kommunen kan benytte for en prioritering er gjennom kommunens rolle 
som reguleringsmyndighet og gjennom økonomisk bidrag til utbygginger der dette 
kreves.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er gir klare føringer for lokalisering av boligbygging: 
Det skal legges til rette for boligbyggingen og fortetting etter følgende prioritet: 
1. Kvadraturen og tilgrensende områder 
2. Bydelssentre 
3. Områdesenter og lokalsentre og umiddelbar nærhet 
4. Langs områder med høyfrekvent busstilbud 
5. Områder som ikke ligger innenfor noen av de foregående kategoriene 
(Kristiansand mot 2030, s. 13) 
 
I tillegg til disse kriteriene etter kommuneplanens samfunnsdel så prioriteres det etter: 

 kapasitet på offentlig infrastruktur  

 boligbehov i bydelene  
 
Det skilles mellom områder som allerede er igangsatt regulert (avholdt oppstartsmøte) 
og områder hvor det ikke er igangsatt reguleringsarbeid (ikke avholdt oppstartsmøte). 
 

 Prioritering av utbyggingsområder som ikke er igangsatt regulert 
For områder som ikke er igangsatt regulert må det foretas en vurdering av igangsetting 
ifm ønske eller varsel om oppstart.  
 
De områder hvor det ikke er igangsatt reguleringsplan må det ved igangsetting av 
regulering vurderes opp mot kriteriene: 

 Arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 

                                            
2 Øvrig: bygninger med kombinderte formål hvor boligandelen er minst. 
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 Kapasitet på vann og avløp 

 Kapasitet på skole 

 Boligbehov i bydelen 
 
Dersom et område kommer dårlig ut ved en slik vurdering skal kommunen vurdere å 
ikke anbefale igangsetting av området. Området ansees da som ikke 
utbyggingsmodent. 
 
I forhold til kommunens som utbygger/tilrettelegger av områder skal kommunen 
vurdere igangsetting, og kan velge å holde igjen kommunale utbyggingsområder 
dersom de ikke oppfyller prioriteringskriteriene over. 
 

 Prioritering av utbyggingsområder som er igangsatt regulert 
Områder som er igangsatt regulert har utbyggingshjemmel. Dersom det åpnes opp for 
utbygging i alle utbyggingsområder vil kommunen få store utfordringer med å kunne 
tilrettelegge for teknisk og sosial infrastruktur. De utbyggingsområdene som ikke ligger 
i med gul fargeskravur i kart over kommunens avløpskapasitet må påregne å få 
vurdert sin igangsetting av området.  
 
Dersom det skal prioriteres mellom områder som allerede er igangsatt regulert vil 
disse prioriteringskriteriene legges til grunn: 

 Arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 

 Teknisk infrastruktur - Kapasitet på vann og avløp 

 Kapasitet på skole 

 Boligbehov i bydelen 
 
For de områder som ikke får en prioritering ift ovenfor omtalte kriterier kan dette bli 
konsekvensene: 

 Utbygger blir tilbudt utbyggingsavtale, men uten kommunalt økonomisk bidrag 
og uten tilbud om momskompensasjon. 
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VEDLEGG          

Stortingsmelding nr. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 
Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene 
skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, 
Målet er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette peker ut retningen for utviklingen av 
transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne 
transportplanen.  
 
Regjeringen har lagt vekt på en balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre 
prioriteringer slik at ressursbruken bidrar i retning av de tre hovedmålene:  

 Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet  

 Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen  

 Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 
lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser  

(Kilde St. meld. nr. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029)) 
Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004)  Boligpolitikken 
Statlig myndigheter setter i liten grad mål for politikken utover det generelle ønske om 
et «velfungerende boligmarked». Boligens betydning for velferdssamfunnet 
poengteres som viktig, og visjonen er at «alle skal kunne bo trygt og godt». Meldingen 
legger opp til at flest mulig skal være selvhjulpne på boligmarkedet. Dette innebærer at 
flest mulig skal kunne kjøpe og eie egen bolig. Statens virkemidler (økonomiske) 
v/Husbanken skal søkes innrettet mot vanskeligstilte husstander. 
 
Stortingsmelding 34 (2006-2007) - Norsk klimapolitikk 
I meldingen påpekes det at kommunene har et betydelig ansvar for klimagassutslipp. 
Kommunene er politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøver, eiendomsbesitter 
og har ansvaret for planlegging og tilrettelegging. Dermed også mulighet for å kunne 
bidra til en god levestandard for befolkningen. Plan og bygningsloven påpekes å være 
et av de mest langsiktige klimavirkemidlene vi har. Plan- og bygningsloven gir 
kommunene ansvaret for arealplanleggingen og for tilrettelegging av transportsystem.  
 
Stortingsmelding 21 (2011-2012) - Norsk klimapolitikk 
Denne supplerer St. melding 34 (2006-2007). Kommunene innehar og viktige 
virkemidler for å redusere etterspørselen og behovet for energi. Alle beslutninger om 
lokalisering, etablering av infrastruktur vil påvirke energibruk og utslipp fra transport og 
bygninger. Koordinert areal og transportplanlegging gjennom plan- og 
bygningslovgivningen påpekes å bidra til betydelige reduksjoner med hensyn til utslipp 
fra transportsektoren. Tettere utbygging, lokalisering av boliger/handel og offentlige og 
private service og arbeidsplasser langs traseer og i knutepunkt på kollektivsystemet 
påpekes å være prioriterte utfordringer for kommunene. 
 
Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) – Byggje – bu – leve 
Meldingen underbygger at det å bo trygt og i egen eid eller leid bolig er en viktig 
forutsetning for velferd. Meldingen peker i hovedsak på 3 områder innenfor 
boligområdet som innsatsen bør rettes mot: 

 Det må lages en nasjonal strategi for det boligsosiale arbeidet. 

 Husbankens ordning med startlån skal bedres. 

 Det skal gå raskere å bygge boliger. 
 
Meldingen peker på at det boligsosiale arbeidet og annen velferdspolitikk må virke 
bedre sammen med boligpolitikken. Strategien er å samle og styrke innsatsen ovenfor 
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de som ikke bor godt og trygt. Kommuner og organisasjoner er invitert til å gi innspill til 
å få utviklet en strategi for dette arbeidet. 
 
Husbanken og startlåneordningen er pekt på å måtte bli tydeligere (bedre rutiner og 
regler for oppfølging av lånemottakere) i forhold til målgruppen. Målgruppen er de som 
har langvarige bolig- og finansieringsproblemer. 
 
Meldingen fokuserer på byenes utfordringer ift økt urbanisering og befolkningsvekst. 
 
Stortingsmelding nr. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt 
Meldingen viser retningen regjerningen mener man må gå for å oppnå bærekraftig 
utvikling av byer og tettsteder, distrikt og regioner. En målsetting er at alle i Norge skal 
ha likeverdige levekår uansett hvor de bor, og regjeringa legger vekt på at 
befolkningen skal ha tilgang på grunnleggende tjenester der de bor. 
 
Regjeringa legger vekt på langsiktig omstillingsevne og konkurransedyktig næringsliv, 
med økt satsing på samferdsel og innovoasjon, vekstfremmende skatteletter og 
forenkling i offentlig sektor stimulerer vekstkraften i næringslivet. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging – forenkling 
Med jevne mellomrom utarbeides et dokument der det fremgår hvilke nasjonale 
forventninger som legges på den kommunale planleggingen. Forventningene skal 
peke på områder og oppgaver som staten mener er viktige, og som kommunen skal 
fokusere på i sin planlegging.  
 
Nasjonale foreventninger til regional og kommunal planlegging 2015 
Dokumentet tar opp nasjonale hovedsatsningsområder innen planlegging og 
samfunnsutvikling. Der er: 

- Gode og effektive planprosesser 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanl. 2014 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et 
godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- 
og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling.  
 
Planleggingen skal også bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til 
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. 
 
Bolig for velferd 2014 – 2020 - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 
«Bolig for velferd» samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Strategien har tre nasjonale hovedmål og sju prioriterte 
innsatsområder for det boligsosiale arbeidet i årene fremover.  I tillegg er det satt tre 
nasjonale resultatmål. Målene og innsatsområdene skal bidra til at arbeidet står på 
dagsorden i stat, kommune og hos samarbeidspartnere.  
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Nasjonale mål:  
1. Alle skal ha et godt sted å bo 
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektivt 

   
Nasjonale resultatmål: 

1. Utleieboliger for barnefamilier skal være bygd av god kvalitet og i et trygt 
bomiljø. 

2. Midlertidig botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og 
slike opphold skal ikke vare i mer enn 3 måneder. 

3. Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres. 
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Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 
Planen er retningsgivende for den planlegging som kommunen gjennomfører. 
Målsettingen er at den skal legge til rette for en bærekraftig utvikling og vekst i hele 
knutepunktet. Styrking av hovedaksen øst–vest og nord-syd står sentralt. 
 
Utbyggingsstrategien er at kommunen skal søke å tilrettelegge og utvikle arealene 
innenfor eksisterende tettstedsstruktur og styrke eksisterende og utpekte sentra. 
Kommunen skal aktivt bidra til å planlegge en utbygging til aktuelle traseer for buss og 
sørge for et effektivt veisystem for buss. 
 
For å møte en utvikling hvor stadig større andel av befolkningen er over 67 år, bør det 
satses på utbygging av leiligheter i tilknytning til eksisterende sentre og knutepunkt. 
Boligbyggingen bør i hovedsak finne sted innen 1 km avstand fra sentra eller aksene 
som er angitt. 
 
I strategien for Kristiansand er det listet opp følgende: 

 For å gi markedsgrunnlag for lokale tjenester og kollektivtransport bør 
det kun planlegges én ny bydel i perioden i tillegg til dem som allerede er 
under planlegging. 

 
Arbeid med revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen er igangsatt. Revidert 
plan skal vedtas av fylkestingene i juni 2019. 
 
Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet (vedtatt 2009) og ny klimasatsing i 
Kristiansandsregionen 
Klimaplanen for knutepunktet har en tidshorisont fram til 2020.  Mål i klimaplanen er å 
redusere klimagassutslippene med 20 % innen 2020 sett i forhold til et utslippsnivå i 
1991.  
 
Det er veitrafikken som er den største enkeltkilden til klimagassutslipp, og utgjør 
omkring 40-50% av utslippene i Kristiansand. Det har vært en økning på ca 35-40% 
siden 1991. Målene i klimaplanen knytte til veitrafikk er å stabilisere utslippene innen 
2012 og så i 2020 ha en reduksjon på 5 % sammenliknet med 1991. Utslippene ser ut 
til å ha stabilisert på et jevnt høyt nivå, men er langt unna målet om 5 % reduksjon. 
 
For å nå målene om redusert klimagassutslipp har kommunen tilsluttet seg følgende 
strategi: 

 Innenfor areal og transport: 
- Dempe veksten i trafikken vha en kombinasjon av trafikkdempende tiltak og 

tiltak som stimulerer miljøvennlig transport. Veksten i biltrafikk skal ikke 
overstige befolkningsveksten. 

- Det bygges tett for å legge til rette for fjernvarme/nærvarme og 
kollektivtransport. 

 Innenfor energiforsyning: 
- Redusere energibehovet, energi-effektivisere og øke andel av stasjonær 

energibruk som dekkes av fornybar energi (bioenergi, solenergi og 
fjernvarme basert på spillvarme og avfallsvarme) 

-  Kreve bebyggelse tilknyttet fjernvarme og nærvarmeanlegg i 
konsesjonsområdet 

 
Klimaplanen skal revideres. I 2017 er den evaluert både kvalitativt og kvantitativt. En 
rekke tiltak er gjennomført, men man er langt unna å nå de overordnede målene. Det 
anbefales at man tenker nytt omkring prosess og organsiering av planarbeid.  
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Kristiansand har et sammenfallende mål med regionen Agder om å utvikle 
lavutslippssamfunnet frem mot 2050, og man vil derfor koble seg tettere på det 
regionale nivået og arbeidet som foregår ifm «Veikart Agder». Veikartet skal bidra til at 
Agders 30 kommuner følger opp Paris-avtalen og utvikler lavutslippssamfunnet. 
Veikartet vil danne grunnlag for konkrete tiltak i Kristiansand kommune. Transport- og 
arealutviklingen i regionen er  avgjørende for hvorvidt man klarer å nå klimamålene i 
kommuneplanen og helt sentrale temaer i veikart- og klimplanarbeidet som pågår og 
ferdigstilles ila 2018. 
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Tabell over innspill til utbyggingsområder i Kristiansand 
 

 

Delområde/bydel Byggeområde 2020 2021 2022 2023 Gjenstår Totalsum Status Status utbyggingsavtale

Flekkerøy Brattestø/Skålevik - Flekkerøy 5 5 5 2 0 17 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Hattesteinen 0 15 15 0 0 30 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Hundeholta 4 1 0 0 2 7 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Hustofta vest 2 0 0 0 0 2 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Hustofta øst 8 0 0 0 0 8 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Lindebø brygge 10 14 12 12 0 48 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Paulen gnr 2 bnr 8 del 3 15 15 4 0 0 34 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Revemyrheia øst 2 3 0 0 0 5 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Revemyrveien 30 mfl. 4 5 0 0 0 9 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Vraget (B38) 12 7 0 0 0 19 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Jaktoddveien B3 14 0 0 0 0 14 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Jaktoddveien B2 0 0 17 0 0 17 Regulert, ikke igangsatt Ikke inngått utbyggingsavtale

Kobberveien ( B35) 30 30 30 40 0 130 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Kvartal 2 49 53 0 0 0 60 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Lund/Sødal Blomsbukta 35 0 0 0 0 20 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Gimleveien 26-28 20 10 0 0 0 30 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Kokleheia Otra Terasse 30 30 0 0 0 60 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Ringlebekkv 20 20 20 20 45 125 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

St Olavsvei 18-20 28 0 0 0 0 28 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Gimlekollen/KongsgårdBjørndalen Gård (BA 11) 50 50 50 50 150 350 Regulert, ikke igangsatt Inngått utbyggingsavtale

Tveit Del av Hamrevann 50 125 125 0 0 300 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale

Lauvåsen 35 35 35 35 600 740 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Dvergsnes felt B syd 8 5 12 0 12 37 Regulert, utbygging pågår Inngått utbyggingsavtale

Ødegård (B32) 0 25 25 0 139 189 Under regulering Ikke inngått utbyggingsavtale
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