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196E Detaljregulering, Gimlekollen III - modernisering av 
reguleringsplan - begrenset høring 
 

 
Vi viser til pågående reguleringsarbeid for endring av planen for Gimlekollen III. Du 
mottar dette brevet siden du tidligere har fått tilsendt informasjon angående 
planforslaget eller kommet med innspill i høringsperioden. 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.10.2020 – 16.11.2020. Plan 
og bygg har mottatt mange innspill til planforslaget, og etter en ny vurdering 
foreslås følgende endringer:  

• I tråd med vedtaket i by- og stedsutviklingsutvalget 11.06.2020 om at alle 
innspill skal legges inn i planforslaget, er nå alle innspill om fortetting som er 
kommet inn i høringsperioden, tegnet inn i plankartet slik at de også kan bli 
hørt. Fortettingsinnspill som er kommet inn i etterkant av høringen, er ikke 
tatt med. Se beskrivelse av alle nye fradelingstomter under. 

• Det er gjort noen justeringer på fradelingstomter som allerede har vært på 
høring. Dette gjelder tomter foreslått fradelt fra Holdalsnuten 15, Borghilds 
vei 43 og 45, Borghilds vei 41, Borghilds vei 10, Borghilds vei 3 og Borghilds 
vei 28. Se beskrivelse av endringene under. 

• Det er foretatt noen endringer og omskrivninger av 
reguleringsbestemmelsene. Se beskrivelse av alle endringer under. 

 
Endringene er av slik karakter at de krever en ny begrenset høring. 
Høringsperioden er fra 06.04.2022 til 04.05.2022. 
 
Innspill til revidert planforslag 
Plan og bygg ønsker i denne begrensede høringen kun innspill som er relevante for 
de foreslåtte endringene. 
 
Tidligere innsendte innspill vil følge med til sluttbehandlingen og trenger ikke 
sendes inn på nytt. Ut over dette besvares ikke innspillene skriftlig til den enkelte. 
Det er altså ikke nødvendig å sende inn tidligere innspill på nytt. Nye innspill som 
ikke omhandler endringene, vil heller ikke bli vurdert. Det er ikke anledning til å 
fremme ønsker om ytterligere fortettingstomter utover de som allerede er lagt inn i 
plankartet.  
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196E  Detaljregulering, Gimlekollen I I I  - modernisering av 
reguleringsplan - begrenset høring 

Vi viser t i l  pågående reguleringsarbeid for endring av planen for Gimlekollen I I I .  Du 
mottar dette brevet siden du tidligere har fått tilsendt informasjon angående 
planforslaget eller kommet med innspill i høringsperioden. 

Planforslaget lå ute t i l  offentlig ettersyn i perioden 05.10.2020 - 16.11.2020. Plan 
og bygg har mottatt mange innspill ti l planforslaget, og etter en ny vurdering 
foreslås følgende endringer: 

• I tråd med vedtaket i by- og stedsutviklingsutvalget 11.06.2020 om at alle 
innspill skal legges inn i planforslaget, er nå alle innspill om fortetting som er 
kommet inn i høringsperioden, tegnet inn i plankartet slik at de også kan bli 
hørt. Fortettingsinnspill som er kommet inn i etterkant av høringen, er ikke 
tatt med. Se beskrivelse av alle nye fradelingstomter under. 

• Det er gjort noen justeringer på fradelingstomter som allerede har vært på 
høring. Dette gjelder tomter foreslått fradelt fra Holdalsnuten 15, Borghilds 
vei 43 og 45, Borghilds vei 41, Borghilds vei 10, Borghilds vei 3 og Borghilds 
vei 28. Se beskrivelse av endringene under. 

• Det er foretatt noen endringer og omskrivninger av 
reguleringsbestemmelsene. Se beskrivelse av alle endringer under. 

Endringene er av slik karakter at de krever en ny begrenset høring. 
Høringsperioden er fra 0 6 . 0 4 . 2 0 2 2  til 0 4 . 0 5 . 2 0 2 2 .  

Innspil l  t i l  revidert planforslag 
Plan og bygg ønsker i denne begrensede høringen kun innspill som er relevante for 
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Tidligere innsendte innspill vil følge med ti l  sluttbehandlingen og trenger ikke 
sendes inn på nytt. Ut over dette besvares ikke innspillene skriftlig ti l den enkelte. 
Det er altså ikke nødvendig å sende inn tidligere innspill på nytt. Nye innspill som 
ikke omhandler endringene, vil heller ikke bli vurdert. Det er ikke anledning t i l  å 
fremme ønsker om ytterligere fortettingstomter utover de som allerede er lagt inn i 
plankartet. 
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Omtale av endringene 
Foreslåtte fortettingstomter er tatt inn i plankartet slik de er foreslått av grunneier. 
Bestemmelser og plankart med foreslåtte byggegrenser og høyder er ikke endelig 
og kan bearbeides mot sluttbehandling. 
 
Forslag til nye fortettingstomter 
 
1. Borghilds vei 2 
Det er foreslått å dele tomten i to for å bygge en vertikaldelt tomannsbolig. Planens 
intensjon er en åpen villamessig bebyggelse, og planen åpner ikke opp for 
tomannsboliger, det må da tilføyes særskilte bestemmelser for tomten.  
 

 

 

Forslag fra grunneier Illustrasjon fra grunneier 
 

  
Dagens situasjon Forslag til plankart 

 
  

Omtale av endringene 
Foreslåtte fortettingstomter er tatt inn i plankartet slik de er foreslått av grunneier. 
Bestemmelser og plankart med foreslåtte byggegrenser og høyder er ikke endelig 
og kan bearbeides mot sluttbehandling. 

Forslag til nye fortettingstomter 

1. Borghilds vei 2 
Det er foreslått å dele tomten i to for å bygge en vertikaldelt tomannsbolig. Planens 
intensjon er en åpen villamessig bebyggelse, og planen åpner ikke opp for 
tomannsboliger, det må da tilføyes særskilte bestemmelser for tomten. 

Forslag fra grunneier Illustrasjon fra grunneier 

Dagens situasjon Forslag ti l plankart 
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2. Borghilds vei 7 
Grunneier ønsker å fortette på samme måte som det var tegnet inn i 
høringsutkastet for Borghilds vei 3 og 5 og foreslår adkomst på østsiden av tomten. 
Tomten er betydelig mindre enn nabotomten, og det er lite plass for oppføring av 
en ny bolig. Boligen vil få veldig lite uteareal. Det er ikke aktuelt å gå inn i 
tilgrensende kommunalt grøntområde for å få til adkomstvei eller for å utvide 
eiendommen. 
 

  
Dagens situasjon Forslag til plankart 

 
3. Borghilds vei 12 
Grunneier ønsker mulighet til fortetting eller seksjonering til tomannsbolig. Vi kan 
ikke se at det er plass til å fradele en eneboligtomt på denne eiendommen. Planen 
åpner ikke opp for tomannsboliger, det må da tilføyes særskilte bestemmelser for 
tomten. Forslaget som nå sendes på høring viser en deling av tomt som gir rom for 
at dagens bolig erstattes med en tomannsbolig. 
 

  
Dagens situasjon Forslag til plankart 

 
  

2. Borghilds vei 7 
Grunneier ønsker å fortette på samme måte som det var tegnet inn i 
høringsutkastet for Borghilds vei 3 og 5 og foreslår adkomst på østsiden av tomten. 
Tomten er betydelig mindre enn nabotomten, og det er lite plass for oppføring av 
en ny bolig. Boligen vil få veldig lite uteareal. Det er ikke aktuelt å gå inn i 
tilgrensende kommunalt grøntområde for å få til adkomstvei eller for å utvide 
eiendommen. 

L 
Dagens situasjon 
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Forslag ti l plankart 

3. Borghilds vei 12 
Grunneier ønsker mulighet ti l fortetting eller seksjonering til tomannsbolig. Vi kan 
ikke se at det er plass til å fradele en eneboligtomt på denne eiendommen. Planen 
åpner ikke opp for tomannsboliger, det må da tilføyes særskilte bestemmelser for 
tomten. Forslaget som nå sendes på høring viser en deling av tomt som gir rom for 
at dagens bolig erstattes med en tomannsbolig. 

Dagens situasjon 
D 

Forslag ti l plankart 
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4. Borghilds vei 21 og 23 
Det er foreslått å utnytte de to eiendommene med 3 tomter per eiendom. Det er 
foreslått en veldig høy utnyttelse og små tomter. Byggegrensene er foreslått 
mindre enn 4 meter fra nabogrense. Forslaget er i strid med prinsippene for 
fortettingstomtene siden det bryter med bebyggelsesstrukturen og tettheten i 
området. 
 
Det gjøres oppmerksom på at plankartet for disse eiendommene er utarbeidet av 
forslagstiller. Dersom forslaget skal innlemmes i planforslaget, så må plankartet 
tilpasses til plankartet for hele planområde. Dette gjelder teksting, 
detaljeringsgrad, tomtenummerering og høyder. 

 
Foreslått utnyttelse 
 

 
Dagens situasjon 

4. Borghilds vei 21 og 23 
Det er foreslått å utnytte de to eiendommene med 3 tomter per eiendom. Det er 
foreslått en veldig høy utnyttelse og små tomter. Byggegrensene er foreslått 
mindre enn 4 meter fra nabogrense. Forslaget er i strid med prinsippene for 
fortettingstomtene siden det bryter med bebyggelsesstrukturen og tettheten i 
området. 

Det gjøres oppmerksom på at plankartet for disse eiendommene er utarbeidet av 
forslagstiller. Dersom forslaget skal innlemmes i planforslaget, så må plankartet 
tilpasses til plankartet for hele planområde. Dette gjelder teksting, 
detaljeringsgrad, tomtenummerering og høyder. 
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Foresl t t  utnyttelse 

Dagens situasjon 
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5. Borghilds vei 33 
   

 

 

Forslag fra grunneier  

  
Dagens situasjon Forslag til plankart 

 
Grunneier ønsker fradeling av en eneboligtomt med adkomst nord for eksisterende 
enebolig. Isolert sett er eiendommen stor nok til en enebolig til, men den vil legge 
press på grøntområdet/ kollen vest for eiendommen. Avkjørselen vil bli bratt. 
Fortettingen bryter også med strøkets bebyggelsesstruktur. Rektangulære 
eneboliger som ligger med samme møneretning langs med adkomstveien er et 
karakteristisk plangrep for hele området. 
 
Grunneier skriver at forslaget fremmes mer som en protest enn et reelt ønske for å 
synliggjøre konsekvensene av alle fortettingsønsker. 
 
  

5. Borghilds vei 33 
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Dagens situasjon Forslag ti l plankart 

Grunneier ønsker fradeling av en eneboligtomt med adkomst nord for eksisterende 
enebolig. Isolert sett er eiendommen stor nok til en enebolig til, men den vil legge 
press på grøntområdet/ kollen vest for eiendommen. Avkjørselen vil bli bratt. 
Fortettingen bryter også med strøkets bebyggelsesstruktur. Rektangulære 
eneboliger som ligger med samme møneretning langs med adkomstveien er et 
karakteristisk plangrep for hele området. 

Grunneier skriver at forslaget fremmes mer som en protest enn et reelt ønske for å 
synliggjøre konsekvensene av alle fortettingsønsker. 
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6. Borghilds vei 44 
Grunneier ønsker å fradele en eneboligtomt med adkomst enten sør på tomta langs 
tomtegrensa mot Borghilds vei 46 eller å rive eksisterende garasje og legge 
adkomstveien dit. Det er planlagt sambruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal 
vei. Legges adkomstveien sør på tomta, vil uteoppholdsareal for eksisterende bolig 
bli begrenset til området nord for boligen. Plan og bygg har revidert forslaget slik at 
adkomsten ligger nordøst på tomten og ny tomt ligger mot nord, slik at 
eksisterende bolig kan beholde utearealet og utsikten mot vest. 
   
 

 
 Forslag fra grunneier 

  
Dagens situasjon Forslag til plankart 

 
  

6. Borghilds vei 44 
Grunneier ønsker å fradele en eneboligtomt med adkomst enten sør på tomta langs 
tomtegrensa mot Borghilds vei 46 eller å rive eksisterende garasje og legge 
adkomstveien dit. Det er planlagt sambruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal 
vei. Legges adkomstveien sør på tomta, vil uteoppholdsareal for eksisterende bolig 
bli begrenset ti l området nord for boligen. Plan og bygg har revidert forslaget slik at 
adkomsten ligger nordøst på tomten og ny tomt ligger mot nord, slik at 
eksisterende bolig kan beholde utearealet og utsikten mot vest. 
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Dagens situasjon Forslag til plankart 
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7. Holdalsnuten 13 
Grunneier ønsker å fradele en eneboligtomt med adkomst nord på tomten. Foreslått 
tomtedeling gjør at den nye tomten blir veldig liten, det blir veldig lite brukbart 
uteoppholdsareal og ny bolig kommer svært nærme grøntområdet i vest. 
 
   
 

 
 Grunneiers forslag 

 
 

Dagens situasjon Forslag til plankart 
 
 
  

7. Holdalsnuten 13 
Grunneier ønsker å fradele en eneboligtomt med adkomst nord på tomten. Foreslått 
tomtedeling gjør at den nye tomten blir veldig liten, det blir veldig lite brukbart 
uteoppholdsareal og ny bolig kommer svært nærme grøntområdet i vest. 

Grunneiers forslag 
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Dagens situasjon Forslag til plankart 
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8. Holdalsnuten 17A 
I planforslaget som har vært på høring har plan og bygg foreslått å fradele én 
eneboligtomt. Grunneier mener at eiendommen er stor og ønsker derfor to nye 
boligtomter. Foreslått utbyggingsprinsipp legger opp til relativt høy tetthet. 
Forslaget bryter med bebyggelsesstrukturen siden bygningsvolumene er foreslått 
på tvers av høydekotene, i stedet for langs med høydekotene, slik det er 
karakteristisk for området. 
    
 

 
 Grunneiers forslag  

  
Forslag som har vært på 1. gangs 
høring 

Nytt forslag til plankart 

    
  

8. Holdalsnuten 17A 
I planforslaget som har vært på høring har plan og bygg foreslått å fradele en 
eneboligtomt. Grunneier mener at eiendommen er stor og ønsker derfor to nye 
boligtomter. Foreslått utbyggingsprinsipp legger opp til relativt høy tetthet. 
Forslaget bryter med bebyggelsesstrukturen siden bygningsvolumene er foreslått 
på tvers av høydekotene, i stedet for langs med høydekotene, slik det er 
karakteristisk for området. 
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Grunneiers forslag 
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Nytt forslag ti l plankart 
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9. Sigrids vei 4 
Grunneier foreslår fradeling av en boligtomt hvor det kan bygges en enebolig i 3 
etasjer. Terrenget er bratt på denne delen av tomta. Grunneier har foreslått 2 
underetasjer for å ta opp terrenget. En høy fasade mot friområdet kan føre til 
silhuettvirkninger. Eiendommen inngår i tidstypisk boligområde som skal bevares 
og ikke fortettes. 
 

 

 

Grunneiers forslag Illustrasjon fra grunneier 

  
Dagens situasjon Forslag til plankart (i tråd med 

grunneiers ønske) 

Plan og bygg mener at grunneiers 
forslag med bolig med lengderetning på 
tvers av høydekotene bryter med 
bebyggelsesstrukturen og er uheldig 
med tanke på landskapstilpasning, 
terrengtilpasning og silhuettvirkninger. 
Reguleringsplanen åpner heller ikke opp 
for 3 etasjers bygg. Plan og bygg 
foreslår et alternativt plankart hvor 
bebyggelsen ligger langs med 
høydekotene og hvor byggegrensen 
trekkes lengre vekk fra skråningen i 
øst. Se alternativt plankart til høyre. 
 
Både grunneiers forslag og alternativt 
plankart er på høring.  
 Alternativt plankart 

 

9. Sigrids vei 4 
Grunneier foreslår fradeling av en boligtomt hvor det kan bygges en enebolig i 3 
etasjer. Terrenget er bratt på denne delen av tomta. Grunneier har foreslått 2 
underetasjer for å ta opp terrenget. En høy fasade mot friområdet kan føre til 
silhuettvirkninger. Eiendommen inngår i tidstypisk boligområde som skal bevares 
og ikke fortettes. 

r. 

Grunneiers forslag 
I 

I 
Illustrasion fra runneier 
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Dagens situasjon 

Plan og bygg mener at grunneiers 
forslag med bolig med lengderetning på 
tvers av høydekotene bryter med 
bebyggelsesstrukturen og er uheldig 
med tanke på landskapstilpasning, 
terrengtilpasning og silhuettvirkninger. 
Reguleringsplanen åpner heller ikke opp 
for 3 etasjers bygg. Plan og bygg 
foreslår et alternativt plankart hvor 
bebyggelsen ligger langs med 
høydekotene og hvor byggegrensen 
trekkes lengre vekk fra skråningen i 
øst. Se alternativt plankart t i l  høyre. 

Både grunneiers forslag og alternativt 
plankart er på høring. 

Forslag til plankart (i t r d  med 
grunneiers ønske 
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Alternativt plankart 
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Forslag til endringer av tidligere foreslåtte fortettingstomter 
 
Holdalsnuten 15 
På denne tomten har plan og bygg foreslått fortetting i planforslaget som var på 
høring. Nabo er negativ til byggegrense som er nærmere nabogrensen enn 4 
meter. Grunneier er positiv til å kunne skille ute en ekstra boligtomt, men foreslår 
en litt annen tomtedeling og plassering av boligen. Foreslått boligplassering 
kommer svært nærme grøntområdet i vest. Eiendommen er også veldig smal ved 
foreslått avkjørsel.  
 
Det skal nå høres 2 alternativer: 
Alternativ 1 er grunneiers forslag. 
Alternativ 2 er å ta ut tomta for å imøtekomme naboen (ved 4 meter avstand til 
nabogrense blir byggearealet på tomten for smal). Det reguleres dagens situasjon. 
 

  
Grunneiers forslag  Forslag som har vært på 1. gangs 

høring (utgår) 

  
Alternativ 1 (Grunneiers forslag) Alternativ 2 (ingen fradeling) 

 
  

Forslag til endringer av tidligere foreslätte fortettingstomter 

Holdalsnuten 15 
På denne tomten har plan og bygg foreslått fortetting i planforslaget som var på 
høring. Nabo er negativ ti l byggegrense som er nærmere nabogrensen enn 4 
meter. Grunneier er positiv ti l å kunne skille ute en ekstra boligtomt, men foreslår 
en litt annen tomtedeling og plassering av boligen. Foreslått boligplassering 
kommer svært nærme grøntområdet i vest. Eiendommen er også veldig smal ved 
foreslått avkjørsel. 

Det skal nå høres 2 alternativer: 
Alternativ 1 er grunneiers forslag. 
Alternativ 2 er å ta ut tomta for å imøtekomme naboen (ved 4 meter avstand til 
nabogrense blir byggearealet på tomten for smal). Det reguleres dagens situasjon. 

D 

Grunneiers forslag Forslag som har vært p 1. gangs 
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Alternativ 1 (Grunneiers forslag) 
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Alternativ 2 (ingen fradeling) 
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Borghilds vei 43 og 45 
Grunneierne har blitt enig om et felles forslag for veiadkomsten og tomtedelingen 
som avviker fra forslaget som har vært på høring. Forslaget forutsetter riving av 
garasjen for Borghilds vei 43. Eierne ønsker å bygge ny garasje som tilbygg til 
boligen. Adkomstveien er foreslått skilt ut som egen teig. 
 

 

 

Grunneiernes forslag   

 

 

Nytt forslag til plankart Forslag som har vært på 1. gangs 
høring (utgår) 

 
  

Borghilds vei 43 og 45 
Grunneierne har blitt enig om et felles forslag for veiadkomsten og tomtedelingen 
som avviker fra forslaget som har vært på høring. Forslaget forutsetter riving av 
garasjen for Borghilds vei 43. Eierne ønsker å bygge ny garasje som tilbygg t i l  
boligen. Adkomstveien er foreslått skilt ut som egen teig. 
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Nytt forslag til plankart Forslag som har vært p 1. gangs 
horing (utgär) 
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Borghilds vei 41 
Byggegrensen er foreslått utvidet mot sør, slik at den ligger 2 meter fra nabogrense 
i sør. Boligtomta grenser til planlagt felles adkomstvei og ikke til boligtomt. Bygging 
2 meter fra nabogrense vil derfor ikke ha konsekvenser for hvor man kan bygge på 
nabotomtene. 
 

 
 

Nytt forslag Forslag som har vært på 1. gangs 
høring (utgår) 

 
Borghilds vei 10 
Den foreslåtte fradelte tomten i Borghilds vei 10 er svært bratt. De foreslåtte 
byggehøydene er senket med 1 meter for å tilpasse boligen bedre til terrenget. Det 
vil redusere behovet for fyllinger og murer sør på tomten, men adkomstveien vil bli 
brattere. 
 

  
Nytt forslag Forslag som har vært på 1. gangs høring 

(utgår) 
 
  

Borghilds vei 41 
Byggegrensen er foreslått utvidet mot sør, slik at den ligger 2 meter fra nabogrense 
i sør. Boligtomta grenser t i l  planlagt felles adkomstvei og ikke t i l  boligtomt. Bygging 
2 meter fra nabogrense vil derfor ikke ha konsekvenser for hvor man kan bygge på 
nabotomtene. 
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Forslag som har vært p 1. gangs 
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Borghilds vei 10 
Den foreslåtte fradelte tomten i Borghilds vei 10 er svært bratt. De foreslåtte 
byggehøydene er senket med 1 meter for å tilpasse boligen bedre til terrenget. Det 
vil redusere behovet for fyllinger og murer sør på tomten, men adkomstveien vil bli 
brattere. 
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Borghilds vei 3 
Byggegrensen for tomt fradelt fra Borghilds vei 3 er innskrenket på østsiden. 
Hensikten med dette er å bevare ubebygd areal på tomten og å ta hensyn til nabo i 
Borghilds vei 1 med tanke på utsikt. 
 

 

 

Nytt forslag Forslag som har vært på 1. gangs 
høring (utgår) 

 
Borghilds vei 28 
Ny eier ønsker ikke å fradele tomt. Forslag til fradeling blir tatt ut av planforslaget. 
 

 
 

Nytt forslag (dagens situasjon) Forslag som har vært på 1. gangs høring 
(utgår) 

 
  

Borghilds vei 3 
Byggegrensen for tomt fradelt fra Borghilds vei 3 er innskrenket på østsiden. 
Hensikten med dette er å bevare ubebygd areal på tomten og å ta hensyn t i l  nabo i 
Borghilds vei 1 med tanke på utsikt. 
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Forslag til endringer i bestemmelser 
 
1. Tillatt størrelse for utebod (§2) 
Det er kommet inn flere innspill angående tillatt størrelse for utebod/ uthus. På 
bakgrunn av dette foreslås det å endre utnyttelsen for frittliggende bod/ uthus fra 
maks 10m2 BYA til maks 15m2 BYA. 
 
2. Presisering av «frittliggende» garasje og utebod (§2) 
Det er presisert at det er «frittliggende» garasjer som er tillatt oppført utenfor 
byggegrense. Garasjer som er integrert i boligen må forholde seg til 
byggegrensene. Likeså tillates det at «frittliggende» boder/ uthus oppføres min. 1 
meter fra nabogrensen utenfor byggegrensen. 
 
3. Presisering av møneretning og form (§1) 
Bestemmelsen om utforming fremsto uklar og for streng. Den er nå endret til:  
Boligene skal ha en rektangulær hovedform. Hovedmøneretningen skal være i 
lengderetningen. 
 
4. Presisering av §7 
Det er presisert at areal for frittliggende garasje og uthus i henhold til §2 kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelse.   
 
5. Presisering av §5 angående utearealet 
Bestemmelsen ble opplevd som uklar. Den er ikke ment til å begrense 
opparbeidelse av egen hage, men intensjonen er å bevare det grønne preget i 
området. Bestemmelsen er endret til: 
Utearealet skal opparbeides som hage med permeable flater, beplantning og med 
naturlig vegetasjon. 
 
6. Høyde (§1) 
Bestemmelsen angående høyde ble videreført fra gjeldende plan, men oppleves 
som uklar for nye bygg. For nye boliger blir derfor maks gesimshøyde angitt på 
plankartet, i tillegg til maks høyde på 1. etasje gulv og maks høyde i underetasjen 
der hvor det skal bygges underetasje. Gesimshøyden reguleres maks 3,2 meter 
over maks høyde på 1. etasje gulv. 
 
For eksisterende boliger gjelder fremdeles høydebestemmelsen fra gjeldende plan 
(høyde til raft skal ikke overstige 3,5 meter fra høyeste punkt på ferdig planert 
terreng, der dette skjærer grunnmuren). 
 
Høydebestemmelsen blir flyttet til §6 for eksisterende boliger og til §7 for nye 
boliger. 
 
Videre prosess 
Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter 
for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer.  
 
Høringsuttalelsen din blir vurdert og kommentert i sakspapirene til by- og 
stedsutviklingsutvalget og bystyret og besvares ikke skriftlig. Etter at bystyret 
eventuelt har vedtatt detaljreguleringen, sendes melding om vedtaket til deg og de 
andre berørte partene. I samme brev får du også informasjon om hvilke muligheter 
du har til å klage på vedtaket. 
 
Dersom endringene av planen, som beskrevet over, vil ha innvirkning for eventuelle 
leietakere, ber vi deg informere disse. 

Forslag til endringer i bestemmelser 

1. Tillatt størrelse for utebod (§2) 
Det er kommet inn flere innspill angående tillatt størrelse for utebod/ uthus. På 
bakgrunn av dette foreslås det å endre utnyttelsen for frittliggende bod/ uthus fra 
maks 10m2 BYA til maks 15m2 BYA. 

2. Presisering av «frittliggende» garasje og utebod (§2) 
Det er presisert at det er «frittliggende» garasjer som er tillatt oppført utenfor 
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Boligene skal ha en rektangulær hovedform. Hovedmøneretningen skal være i 
lengderetningen. 

4. Presisering av §7 
Det er presisert at areal for frittliggende garasje og uthus i henhold til §2 kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelse. 
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Bestemmelsen ble opplevd som uklar. Den er ikke ment til å begrense 
opparbeidelse av egen hage, men intensjonen er å bevare det grønne preget i 
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naturlig vegetasjon. 
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som uklar for nye bygg. For nye boliger blir derfor maks gesimshøyde angitt på 
plankartet, i tillegg til maks høyde på 1. etasje gulv og maks høyde i underetasjen 
der hvor det skal bygges underetasje. Gesimshøyden reguleres maks 3,2 meter 
over maks høyde på 1. etasje gulv. 

For eksisterende boliger gjelder fremdeles høydebestemmelsen fra gjeldende plan 
(hoyde til raft skal ikke overstige 3,5 meter fra hoyeste punkt pa ferdig planert 
terreng, der dette skjærer grunnmuren). 

Høydebestemmelsen blir flyttet ti l §6 for eksisterende boliger og til §7 for nye 
boliger. 

Videre prosess 
Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter 
for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. 

Høringsuttalelsen din blir vurdert og kommentert i sakspapirene til by- og 
stedsutviklingsutvalget og bystyret og besvares ikke skriftlig. Etter at bystyret 
eventuelt har vedtatt detaljreguleringen, sendes melding om vedtaket ti l deg og de 
andre berørte partene. I samme brev får du også informasjon om hvilke muligheter 
du har ti l å klage på vedtaket. 

Dersom endringene av planen, som beskrevet over, vil ha innvirkning for eventuelle 
leietakere, ber vi deg informere disse. 
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Dersom du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler Gisela Nilsen, tlf 45 18 92 
40 eller e-post gisela.nilsen@kristiansand.kommune.no.  
 
Du må sende synspunktene dine til plan og bygg innen 04.05.2022. Vennligst 
påfør brevet kommunens referansenummer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Venke Moe Eirik Heddeland Martens 
Plan- og bygningssjef Planleder 
Sign. Sign. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Kopi 
By- og stedsutviklingsutvalget 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Gimlekollen III - Nytt forslag til plankart, datert 22.03.2022 
2. Gimlekollen III - Nytt forslag til bestemmelser, datert 08.03.2022 
3. Gimlekollen III - Plankart ifm. offentlig ettersyn, datert 10.09.2020 
4. Gimlekollen III - Bestemmelser ifm. offentlig ettersyn, datert 14.09.2020 
5. Gimlekollen III - Saksfremlegg ifm. offentlig ettersyn 
6. Gimlekollen III - Saksprotokoll ifm. offentlig ettersyn 
7. Adresseliste Gimlekollen III - Begrenset høring 
 
Offentlige etater får høringsdokumentene tilsendt som vedlegg til dette brevet.  
Private mottakere finner dokumentene på kommunens hjemmeside. 
 
 
 
 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler Gisela Nilsen, tlf 45 18 92 
40 eller e-post gisela.nilsen@kristiansand.kommune.no. 

Du må sende synspunktene dine t i l  plan og bygg innen 0 4 . 0 5 . 2 0 2 2 .  Vennligst 
påfør brevet kommunens referansenummer. 

Med vennlig hilsen 

Venke Moe 
Plan- og bygningssjef 
Sign. 

Eirik Heddeland Martens 
Planleder 
Sign. 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

Kopi 
By- og stedsutviklingsutvalget 

Vedlegg: 
1. Gimlekollen I I I  - Nytt forslag til plankart, datert 22.03.2022 
2. Gimlekollen I I I  - Nytt forslag til bestemmelser, datert 08.03.2022 
3. Gimlekollen I I I  - Plankart ifm. offentlig ettersyn, datert 10.09.2020 
4. Gimlekollen I I I  - Bestemmelser ifm. offentlig ettersyn, datert 14.09.2020 
5. Gimlekollen I I I  - Saksfremlegg ifm. offentlig ettersyn 
6. Gimlekollen I I I  - Saksprotokoll ifm. offentlig ettersyn 
7. Adresseliste Gimlekollen I I I  - Begrenset høring 

Offentlige etater får høringsdokumentene tilsendt som vedlegg t i l  dette brevet. 
Private mottakere finner dokumentene på kommunens hjemmeside. 
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