Åpent møte 23. mai 2019
Arrangør Venstre med
Foreningen Posebyen og
Posebyen Vel

Visjon for Posebyen

Gjeldende Reguleringsplaner:
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/gjeldende-reguleringsplaner/
https://kommunekart.com/klient/kristiansand/plankart

Posebyen

Reguleringsplan for Posebyen
PLAN NR. 572, KVARTAL 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 og 35,
Godkjent av bystyret 29.08.1990 som sak nr. 153/90.
§ 2. Formålet med reguleringen er å sikre bevaring og utbedring av den arkitektonisk og
kulturhistorisk verneverdige bebyggelsen i kvartalene og av gatebildets, bygnings- og
bomiljøets særegne karakter og verdi som helhet.
§ 3. Bebyggelsen skal nyttes til boligformål. Når spesielle forhold tilsier
det, kan bygningsrådet 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. Hvor eldre gatehus er bygget for butikker, kan disse
forlanges opprettholdt til slik bruk. …………………………………………………..
§ 5. Bestående verneverdig bebyggelse i området tillates ikke revet. (Vist på
plankart datert 27.04 revidert 21.05.1990). …………………………………..
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• Visjon, mål og prinsipper i denne reguleringsplanen bør
være styrende for ALLE 26 kvartaler i Posebyen.
• Det må bli slutt på dispensasjoner!
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Gatebruksplan
§ 10. Av hensyn til vern av bygnings- og bomiljøet og sikring av et trygt
utemiljø for barn og voksne forutsettes det utarbeidet en detaljert plan
for gatebruk og trafikkregulerende/trafikkdempende tiltak for området.
Slik plan skal fremmes og behandles som bebyggelsesplan ifølge. plan- og
bygningslovens § 28-2.
§ 11. I den utstrekning krav til utearealer for beboerne i medhold av plan- og
bygningslovens § 69 og stadfestet vedtekt til denne er tilfredsstillende
sikret på eiendommene, kan parkeringskrav etter samme tillates løst på
egen grunn. Ellers forutsettes dette krav løst etter bygningsrådets
nærmere bestemmelse. Når forholdene tilsier det kan bygningsrådet
dispensere fra dette krav for boliger.
§ 12. Fortaus belegg, armaturer for gatebelysning, gatemøblering o.l. gateutstyr
samt reklameskilter skal gis en utforming og plassering som harmonerer med
strøkets og bygningsmiljøets karakter. Gamle steinsatte fortau og
rennesteiner må søkes bevart/restaurert.

Gatebruk i Kvadraturen
Endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn,
del 1 – Temakart gatebruk
Rådmannens innstilling:

Vedtak i Bystyret 21.06.2017:

Innspill

Rådhusgata på hold

Bomiljø og trafikksikkerhet i Posebyen
fremmedparkering, gjennomkjøring, skolevei, ……….

2017: Innspill Trafikksikkerhetsplan 2019-2022
2019: Trygg skolevei til og fra
Tordenskjolds gate skole

