
 

 

Plan nr. 1264. 
BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KVADRATUREN OG VESTRE HAVN,  
DEL 1 - KVADRATUREN 2011-2022 
 
§1 Planer og status (pbl § 1-5 2.ledd nr.4) 
1.1 Vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder foran kommunedelplanen. 
Kommuneplanen og kommunedelplanens bestemmelser gjelder for regulerings- og 
bebyggelsesplaner som ikke har bestemmelser om tilsvarende tema.  
 
1.2 Murbyplanen gjelder ved motstrid mellom planene. 
 
§2 Plankrav (pbl § 11-9 nr. 1 og 11-8 e) 
2.1 Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, e, g, k, l og m kan 
ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan. 
 
2.3 Innenfor områder der det stilles krav om samlet plan for flere eiendommer skal det lages 
planprogram. Planprogrammet skal bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av 
grep for det videre planarbeidet. 
 
§ 3 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanene 
3.1Rivingstillatelse for eksisterende bebyggelse skal ikke gis før igangsettingstillatelse for nye 
tiltak foreligger. 
 
3.2 Kriminalitetsforebygging og forebygging av ulykker (pbl §11-9 nr. 5 og 11-9 nr. 8) 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i kvartalene 1-3, 7-9, 13-15, 19-21, 25-27, 31-33, 37-39, 
43-45, 49-51 skal det beskrives hvordan planen forebygger kriminalitet. 
 
3.3 Ved regulering av kvartaler skal en forholdsmessig andel av gategrunn tas med i plan. 
Bruken av trafikkområder skal være som gjengitt i temakart gatebruk.  
 
3.4 Der støynivået utenfor boligfasade har en døgnekvivalent på mer enn 55 dB(A) skal 
leilighetene være gjennomgående. 
 
Struktur  
3.5 Formålsgrense på plankartet viser takutspring. Ved regulering skal bygningenes veggliv 
måles inn og byggelinje følge denne. 
 
3.6 Offentlig tilgjengelige passasjer og smug skal opprettholdes. 
 
3.7 Den eksisterende oppdeling av fasadene som gjenspeiler den tradisjonelle 
eiendomsstrukturen skal videreføres. Kvartalets variasjon i fasadeuttrykk skal opprettholdes og 
videreutvikles. Byggene skal arkitektonisk framstå som selvstendige bygg. Det skal være brudd i 
gesims fra bygg til bygg. 
 
Bevaring (pbl §11-9 nr. 7) 
3.9 Tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse: Ved oppføring av nybygg mot gater, skal 
fasadene ved form, dimensjoner og utseende, tilpasses eksisterende verneverdig bebyggelse. 
 
3.10 Nye bygg som oppføres på bruksnummer inntil bevaringsverdig bygning skal ha gesims- og 
mønehøyde som er middelverdi av høyeste og laveste tilstøtende bygg, og maksimalt 3 m over 
bevaringsverdig bygnings høyder. 



 

 

 
Høyder og form (pbl §11-9 nr. 5) 
3.11 Kvartalene (1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, del av 20, 21, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 43, 44, 50) 
har maksimal gesimshøyde på 15,5m og maksimal mønehøyde på 20,1 m. Bebyggelse i indre 
gårdsrom har en maksimal byggehøyde på 20,1 m. Høydeangivelsene er forutsatt å romme 4 
etasjer og tilbaketrukket 5. etasje innenfor en vinkel av 45 °. Bestemmelsen gjelder for den delen 
av kvartal 20 som er avsatt til sentrumsformål.  
 
Unntak fra denne bestemmelsen er: For eiendommer som grenser inntil Markensgates sør-
vestside skal ha maks møne- og gesimshøyde slik disse er i dag. Gesims- og mønehøyder i 
Murbyplanen gjelder ved motstrid mellom planene. 
 
Det er knyttet vesentlige verneverdier til følgende gateløp/fasaderekker: 
Kvartal 2:  
Ved regulering skal gatemiljøet mot Kirkegata ivaretas gjennom en vurdering av antikvarisk 
verdi, skala og uterom. Hjørnebygget Kirkegata/Kristian IV’sgt. skal bevares ved regulering. 
 
Kvartal 9: 
Ved regulering skal gatemiljøene og de autentiske bakgårdene mot Henrik Wergelandsgt 
ivaretas gjennom en vurdering av antikvarisk verdi, skala og uterom. Hjørnebygget 
Kirkegata/Kristian IV’sgt. skal bevares ved regulering. 
 
Kvartal 15: 
Ved regulering skal gatemiljøene og autentiske bakgårdene mot Henrik Wergelandsgt og 
Skippergata ivaretas, gjennom en vurdering av antikvarisk verdi, skala og uterom. 
 
Kvartal 21: 
Ved regulering skal gatemiljøene og autentiske bakgårdene mot Skippergata ivaretas gjennom 
en vurdering av antikvarisk verdi, skala og uterom. 
 
 
3.15 Ved regulering av kvartalene 65-68 skal eksisterende byggeform, areal og høyde beholdes. 
 
3.16 Utbygg eller karnapper skal ikke krage ut over byggelinjen. Balkonger kan tillates inntil 
1,2m ut mot gate.  
 
3.17 På tak skal det kun være mindre oppbygg for ventilasjon, heis e.l., maks 10% av byggets 
flate, og trekkes inn fra veggliv minimum 2 m eller innenfor 45 grader. Ventilasjonsavtrekk skal 
føres over tak i gatebebyggelsen, ikke i lavere høyde i kvartalenes indre. 
 
3.18 Nedkjøring til parkeringskjeller skal ikke trekkes inn i kvartalene, men gå rett ned fra 
portrom. 
 
Utnyttelsesgrad (pbl §11-9 nr. 5) 
3.19 I det indre av kvartalene 1, 2,  7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, del av 20, 21, 25, 26, 31, 32, , 37, 38, 
39, 43, 44, 50 er BYA inntil 100%, dog ikke i dagens grøntområder. 
  
Grønnstruktur 
3.20 I område G1 skal det opparbeides gang/sykkelveiforbindelse gjennom område for 
grønnstruktur som vist i gjeldende regulering. 
 



 

 

3.21 Sandlekeplass skal normalt reguleres som grønnstruktur, underformål friområde og 
lokaliseres på bakkeplan og inntil andre offentlige arealer i reguleringsplaner. I eksisterende 
lukkede karéer uten offentlig tilgang kan lekeplass reguleres som bebyggelse og anlegg med 
underformål lekeplass. 
 
§4 Funksjonskrav og utbyggingsvolum (pbl §11-9 nr. 5, 6, 7 og 8) 
Parkering på rivings-/ branntomter tillates ikke. 
 
Kriminalitetsforebygging og forebygging av ulykker  
4.1 Ved etablering av restaurant og serveringssted som nevnt i pbl §20-1 d) skal plassering av 
inngangsdør, parkering i gate, bruk av fortau og bredde på fortau utformes slik at ulykker 
forebygges. 
 
Universell utforming 
4.2 Ved tiltak som nevnt i pbl §20-1 d skal det tilrettelegges for universell utforming i henhold til 
den enhver tid gjeldende teknisk forskrift. Bestemmelsen gjelder for bebyggelse og anlegg - 
sentrumsformål.  
 
§5 Bebyggelse og anlegg (pbl § 11-7 nr. 1) 
5.1 Område BA 1 kan benyttes til bolig og kontorformål. Område BA 2 kan benyttes til marina og 
bevertning.  
 
Sentrumsformål (pbl §11-9 nr. 5) 
5.2 I formålet sentrumsbebyggelse inngår parkeringsanlegg. En nærmere spesifisering av tillatte 
formål for de enkelte områder er angitt i tabell 1.  
 
5.3 Lokaler på gateplan skal forbeholdes forretningsvirksomhet, servering eller publikumsrettet 
servicevirksomhet mot angitte gater, som vist i temakart (krav til publikumsrettet virksomhet i 1 
etasje). 
 
5.4 Alle butikker i første etasje skal ha egen inngang fra gate. Heldekkende folie på glassflater er 
ikke tillatt. 
  
5.5 I kvartalene 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 43 tillates det ikke etablert nye boenheter. 
 
5.6 I kvartalene 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 39, 44, 45, 49 og «fiskebrygga» skal 
boligandelen ikke overstige 30 % av totalt byggevolum i kvartalet.  
 
§6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §11-10 nr. 2 og §11-9 nr. 5 og 8) 
6.1 Ramper i gate tillates ikke. 
 
6.2 Ved regulering eller endring av gateutforming skal det etableres nye trær i tråd med 
normalprofiler for aktuell gate, vist i kommunedelplanen. Eksisterende trær i gater og parker skal 
bevares ved nye tiltak. Dersom dette ikke er mulig kan nye trær gjenplantes på stedet eller innen 
rimelig nærhet av planområdet. 
 
§ 6.3 Parkeringsbestemmelser vedtatt i kommuneplan kan fravikes i detaljregulering. Hele 
kvartalet skal tas inn i vurderingen. 
 
 
 



 

 

§7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (pbl §11-11 nr. 3) 
7.1 Anlegg og innretninger i eller ved sjøen skal ikke hindre fri sikt fra gatene i Kvadraturen. 
 
7.2 Østre havn skal forbeholdes friluftsaktiviteter. 
 
7.3 I områder avsatt som småbåthavn langs Otra skal det ikke anlegges flytebrygger. 
 
 
RETNINGSLINJE FOR DISPENSASJONSBEHANDLING 
Boligformål (pbl §11-9 nr. 5) 
Når spesielle forhold tilsier det, kan kommunen tillate at deler av bebyggelsen på den enkelte 
eiendom nyttes til mindre butikker, kontorer, sosiale institusjoner, småverksteder o.l. som ikke er 
til ulempe for beboerne eller særlig trafikkskapende, og vilkårene for dispensasjon i pbl §19-2 for 
øvrig er oppfylt.  
 
RETNINGSLINJE KULTURMILJØ 
Formålet med hensynssone kulturmiljø er å ivareta renessansebyen og dens kvaliteter, større 
sammenhengende bygningsmiljøer og historiske elementer.  
 
Følgende elementer er viktige og skal ivaretas ved regulerings- og byggesaker: 

 Gateløpenes siktakser skal holdes åpne 
 Historiske parker og plasser og bevaringsverdige bygg som vist i temakart bevaring 
 De større sammenhengende bygningsmiljøene i Posebyen og Murbyen 

 
 
 
Godkjent av Bystyret i Kristiansand den 12.02.2014 som sak nr. 23. 
 
 
Retting av Korrekturfeil: Kvartal 49 ut av § 3.11 og 3.19 – 18.03.2014, AL 
 
 


