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SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER OG PLAN OG BYGGS KOMMENTAR 
 
I forbindelse med oppstart av planarbeid kom det inn flere merknader. Under følger 
sammendrag av hver enkelt uttalelse og plan og byggs vurdering. For innspill i sin helhet se 
vedlegg.  
 
1. Fylkesmannen, i e-post datert 21.08.2019 

- Ingen nye merknader til saken, såfremt planarbeidet forholder seg til området slik det 
fremgikk på møtet den 08.05.2019. 

 
2. Agder Energi Nett AS, i e-post datert 05.07.2019 

- Ingen kommentarer. 
 
3. Christianssands byselskab, i brev datert 08.08.2019 

- Vi ber om at det i det videre arbeidet tas hensyn til de sentrale formuleringene i 
gjeldende kommuneplan, særlig 
«I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og beskrivelse av 
tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og til fjernvirkningen.» 
«Fremtredende egenskaper som gir strøket karakter og identitet skal være 
styrende...».(2.1.1) 
 

Plan og byggs kommentar: 
- Bevaring av strøkets karakter er en sentral del av planarbeidet. Merknaden tas til 

etterretning. 
 

4. Opplysningsvesenets fond, i e-post datert 17.07.2019 
- Ingen bemerkninger ved oppstart, men ønsker å holdes oppdatert gjennom 

reguleringsprosessen. 
 

Plan og byggs kommentar: 
- Tas til etterretning. 

 
5. Eier av Borghilds vei 46, i brev datert 05.07.2019 

- Boligfortetting bør ikke legge beslag på større urørte områder, friareal og grønne 
områder. 

- Ny bebyggelse må ikke begrense allmennhetens bruk. 
- Det bør åpnes for fortetting av eksisterende boligtomter, spesielt der eiendommer 

representerer separate gårds- og bruksnummer som er ubebygde. 
- Modernisering av planen bør være i tråd med regionale rammer og mål om ønsket 

fortetting i bynære boligområder. Infrastrukturen på Gimlekollen III er tilrettelagt for 
tettere bebyggelse. 

- Området bør skjermes for næringsformål og annen industrivirksomhet, med unntak av 
skole, barnehage og eldrehjem. 

- Det helhetlige, harmoniske og rolige preget i området bør opprettholdes. 
- Det bør tillates flate tak som kan redusere problemstillinger knyttet til tap av utsikt. 
- Den enkelte nye boenhet bør ha tilstrekkelige muligheter for garasje og parkering 

som plankrav på egen eiendom, for å unngå gateparkering. 
- Trafikksikkerhet, brannsikkerhet, landskapshensyn, teknisk infrastruktur – vann, 

kloakk og strømforsyning – bør ivaretas ved en fortetting. 
- I forhold til de dispensasjoner som er gitt fra gjeldende reguleringsplan, blir det 

urettmessig å anføre at videreutvikling av øvrige eksisterende boligeiendommer vil 
tilføre uheldige inngrep i området eller at naboinnsigelse skal tillegges overveiende 
vekt. 
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- Det bør tilrettelegges for en videre utvikling av området. Området fremstår i stor grad 
med naturlig terreng og et grønt preg. Dette gir rom for fortetting i tråd med regionale 
planer.  

- Det bør hensyntas at det allerede er innvilget fortettinger, og det oppfordres til lik 
behandling av byens innbyggere. Fordelene ved økt fortetting under gitte rammer 
synes betydelig større enn mulige ulemper. 

- Vedlagt situasjonskart som viser ønsket tomtedeling. Henviser ellers til tidligere 
innsendte dispensasjonssøknad. 

 

 Skisse viser ønsket tomtedeling 
 

Plan og byggs kommentar: 
- Et premiss for planarbeidet er at arealformål (bolig, grøntareal, veiareal) beholdes slik 

de er regulert i dag. Grøntområder skal ikke omreguleres, og det er ikke planer om 
næringsformål i området. Allmennhetens bruk skal ikke begrenses. 
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- Strøkskarakteren og områdets preg skal bevares. 
- Eksisterende bestemmelser om husets form, høyde, 

takform og takvinkel beholdes for å bevare områdets 
karakter og helhetlige preg. 

- Eksisterende bestemmelser om garasje og parkering 
presiseres i modernisert plan. 

- Hensikten med planarbeidet er en oppdatering av 
planen, ikke fortetting i større grad. Det legges ikke 
opp til mye fortetting. Eksisterende infrastruktur er 
vurdert som tilstrekkelig. 

- Evt. fortetting vurderes ut ifra planfaglige hensyn. 
Tillatelser som er gitt i tidligere dispensasjoner danner 
ikke grunnlag for at det innvilges fradeling/ fortetting i 
dette planarbeidet. 

- Borghilds vei 46 er en tomt som er delt i 2 
eiendommer med separate gnr. og bnr. Årsak for det 
er at eiendommene etter fradeling fra hovedbølet ikke 
ble sammenføyd i tråd med planen og henger igjen fra 
eiendomsstrukturen før Gimlekollen ble bygd ut. 
Gnr./bnr. 38/50 og 40/357 utgjør en tomt i gjeldende 
reguleringsplan, se bildet. Det er ikke vist en 
tomtegrense i plankartet som deler eiendommene. 

- Vi har vurdert vedlagt situasjonskart og eierens 
ønsket om fradeling og mener at tomten ikke er egnet 
for fortetting. Den planlagte nye boligen kommer 
svært nærme eksisterende bolig og ligger tett inntil 
grensa til offentlig friområde. I forhold til 
landskapstilpasningen vil det være uheldig å tillate byggingen så nærme skråningen 
mot friområdet. Den foreslåtte utbyggingen vil kreve en stor grad av 
terrengbehandling, mens reguleringsplanens intensjon er å beholde mest mulig av 
det naturlige terrenget. Den nye boligen kommer så nærme eksisterende bolig at man 
ikke kan snakke om en frittliggende enebolig i dette tilfelle. Boligen er også vist med 
en annen takform. Foreslått utbygging er derfor ikke i tråd med strøkskarakteren og 
byggeskikken i området. Vi henviser ellers til premissene for planarbeidet som er 
redegjort for i planbeskrivelsen og kommuneplanens retningslinjer for fortetting. 
 

6. Fester av Sigrids vei 40, i e-post datert 02.07.2019 
- Eier av Sigrids vei 40 ønsker muligheten å fradele en tomt. 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Eiendommen i Sigrids vei 40 ligger i tidstypisk området B20 i kommuneplanen som 
regnes som ferdig utbygd og ikke skal fortettes. Formålet er å sikre bevaring av 
områder som er karakteristiske og lite endret. 

- Typiske kjennetegn for området er store tomter mot sørvest. Veiene er plassert etter 
terrenget. Bebyggelsen er organisert rundt veisystemet, og er hovedsakelig plassert 
med jevn avstand fra veien. Boligene fremstår som svært enhetlige pga volumer, 
takform og takvinkel. Terrenget er lite bearbeidet. Det er på grunn av disse 
kvalitetene at området har fått spesielt vern i kommuneplanen. 

- Området B20 er planlagt at skal inngå i modernisert reguleringsplan som 
bevaringsområdet. Fradeling og fortetting tillates ikke i dette området. 

 
7. Fester av Borghilds vei 28, i e-post datert 08.07.2019 

- Ønsker å fradele en tomt på ca. 600m2.  
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- Mener at det er god adkomst fra Borghilds vei, og at nytt hus kan plasseres fint i 
terrenget. 

- Ønsker en økning til BYA på 30-35% siden det er store grøntområder tilgjengelig og 
generelt romslig. 

 

  
Skisse som viser forslag til tomtedeling (blå linje) 
 
Plan og byggs kommentar 

- Det er mye terreng på den delen av tomta hvor det er foreslått fradeling. Det er 
vanskelig å få til en god terrengtilpasning med dagens krav. Det er derfor vurdert at 
tomten ikke er egnet for fortetting. 

- Vi henviser ellers til premissene for planarbeidet som er redegjort for i 
planbeskrivelsen og kommuneplanens retningslinjer for fortetting. 

 
8. Haarklau, Lindeberg, Egeland AS på vegne av eier av Borghilds vei 14, i e-post datert 

05.07.2019 
- Viser til By- og miljøutvalgets vedtak om dispensasjon for fradeling av tomt og 

oppføring av ny enebolig med følgende vilkår: maks BYA 25% og maks gesimshøyde 
+82,15 

- Ønsker ingen endring av prosjektet i forhold til vedtaket og ønsker derfor at følgende 
legges til grunn når bestemmelsene i reguleringsplanen endres:  

o maks BYA 28%,  
o maks gesimshøyde slik den er definert i pbl § 29-4 (8m over gjennomsnittlig 

terreng),  
o åpne for flate tak 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Planen hjemler fradelingen av en tomt og oppføring av en enebolig.  
- Det er i bestemmelsene gitt unntak for denne tomten fra krav om rektangulær form.  
- Bestemmelsene hjemler 170m2 BYA og dermed den ønskete utnyttelsen. 
- Byggegrensen er tegnet slik at byggets fotavtrykk hjemles. 
- For øvrige forhold mener Plan-, bygg- og oppmålingsetaten at boligen må tilpasse 

seg byggeskikken i planområdet og må følge bestemmelser om takvinkel, takform og 
høyder. Planens hensikt er å bevare strøkskarakteren i området, det er derfor 
innenfor planarbeidet ikke rom for å tillate særlige unntak. 

- Kotehøyde for 1. etasje gulv er satt til +78 slik at maks. høyde til raft kan være 
kotehøyde +81,5. Det er tillatt med underetasje. 
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- Vi henviser ellers til premissene for planarbeidet som er redegjort for i 
planbeskrivelsen og kommuneplanens retningslinjer for fortetting. 

 
9. Eier av Borghilds vei 3, i brev datert 19.07.2019 

- Planen må ta høyde for fremtidig utvikling og bør legge til rette for overordnete mål 
om fortetting i bynære området samt ta høyde for at fremtidens bygningsutforminger 
vil endre seg. 

- Fortetting bør være ett av hovedformålene ved planarbeidet. 
- Sett i lys av det forvaltningsmessige prinsipp som forbyr usaklig forskjellsbehandling 

bør planarbeidet i størst mulig grad legge til rette for fremtidig fradeling og fortetting 
for de tomteeiere som ønsker det. Henviser til eksempler for fortetting og fradeling på 
Gimlekollen fra de siste 30 år. 

- Utnyttelsesgraden bør gi tilstrekkelig rom for fortetting, og bestemmelsene bør legge 
til rette for at man unngår forskjellsbehandling både i forhold til dispensasjon som er 
gitt under gjeldende plan og på hele Gimlekollen, og i forhold til reguleringsplaner 
som allerede er modernisert i bydel sentrum. Viser til Hamreheia områderegulering 
der det åpnes for nybygg og maks utnyttelse BYA = 35%. 

- Planen bør gi rom for at boligers form og takvinkel tilpasses nåtidens og fremtidens 
arkitektur og byggemetoder. Viser til eksempler for bygninger med flatt tak eller 
pulttak på Gimlekollen. 

- Mener at man med flate tak har bedre muligheter for å ivareta utsikt og solforhold for 
eksisterende bebyggelse ved fortetting. 

- Ønsker at det reguleres inn fradeling av tomt i Borghilds vei 3 (40/419) 
- Mener tomten er godt egnet for fradeling pga lav utnyttelse og siden tomten skråner 

ned mot et nedre platå. 
- Mener at utsikt og solforhold for eksisterende bebyggelse vil kunne ivaretas og det 

grønne preget i stor grad vil kunne beholdes. 
- Ønsker å føre opp en bolig med underetasje og garasje i skrånende terreng.  
- Boligen er planlagt med rektangulær form og flatt tak eller pulttak. Takløsning ivaretar 

utsikt for Borghildsveien 5. Ny bolig er plassert i hovedutsikten til eksisterende bolig 
på egen tomt, men ikke for naboene. 

- Adkomst til den nye boligen skal skje over eksisterende avkjørsel på egen tomt med 
adkomstvei i tomtegrense mot nr. 5. Nabo i nr. 5 er positiv til at det kan tinglyses rett 
til siktareal over deres tomt. 

- Omlegging av kommunale rør er grovprosjektert. 
- Kan ikke se at prosjektet berører planlagt tursti sør for tomten. 
- Se ellers detaljer i merknadsbrevet. 
- Skisse som viser avkjørsel/ adkomst, plassering av bolig og garasje, samt omlegging 

av kommunale rør: 
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Skisse som viser planlagt fradeling av tomt fra Borghilds vei 3. 
 
Plan og byggs kommentar: 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. Hensikten 
med planarbeidet er å modernisere planen slik at den fungerer som et juridisk godt 
styringsdokument for fremtidig byggesaksbehandling. Fortetting er ikke 
hovedhensikten med planarbeidet. Evt. fortetting vurderes ut ifra planfaglige hensyn. 
Tillatelser som er gitt i tidligere byggesaker eller andre steder i byen danner ikke 
grunnlag for at det innvilges fradeling/ fortetting i dette planarbeidet. 

- I forhold til overordnede mål om fortetting i bynære områder gir «eplehagefortetting» 
veldig små gevinster, slik at ulempene med å ødelegge områdets karakter veier 
tyngre. 

- Eksisterende bestemmelser om husets form, høyde, takform og takvinkel beholdes 
for å bevare områdets karakter og helhetlige utforming. 

- Ønsket om fradeling og fortetting på eiendommen i Borghilds vei 3 er vurdert. 
Boligene i Borghilds vei 1, 3, 5, 7, 9 ligger langs med og på nivå med veien som er 
plassert etter terrenget. Uteområdene ligger i skrånende terreng mot sør. 
Rektangulære eneboliger som ligger på rad langs med adkomstveien er et 
karakteristisk plangrep for hele området. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten ønsker 
ikke å åpne for at denne vellykkete terrengtilpasningen brytes. 

- Tomten faller bratt mot sør, og vi kan ikke se at planlagt adkomst kan klare 
stigningskrav i byggeforskriftene og kommunens veinormal. 

- Eneste mulighet hadde vært en felles adkomstvei sør for de eksisterende boligene, 
parallelt til Borghilds vei. Men også dette er vanskelig å realisere. Dessuten tar veien 
mye av tomtearealet. Plan og byggs vurdering er derfor at det ikke er mulig å fortette i 
dette området. 

- Vi henviser ellers til premissene for planarbeidet som er redegjort for i 
planbeskrivelsen og kommuneplanens retningslinjer for fortetting. 
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10. Eier av Sigrids vei 9, i brev datert 06.08.2019 

- Henviser til kommuneplanens samfunnsdel og viser til at eksisterende boligområder 
med nærhet til kollektivtransport skal brukes til fortetting. 

- Mener at Sigrids vei 9 ligger i et slikt sentralt boligområde og er godt egnet til 
fortetting grunnet størrelse og beliggenhet i forhold til omgivelsene. 

- Henviser til at det tillates fortetting i Ragnhilds vei, Kristins vei m.fl. og ber om at det 
ikke blir forskjellsbehandling innenfor samme bydel (Gimlekollen). 

- Mener at Sigrids vei er godt egnet til å deles i tråd med gjeldende strøkskarakter. 
Tomten grenser til et friområde slik at grønnstrukturen ivaretas for området. 

- Etter delingen vil tomtene ha en størrelse i tråd med dagens eneboligtomter i 
Kristiansand. 

- Ber om at ny tomt reguleres inn slik at fremtidig byggesaksbehandling kan skje uten 
dispensasjoner. 
 

 
Skisse som viser ønsket fradeling 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Eiendommen i Sigrids vei 9 ligger i området B20 i kommuneplanen som regnes som 
ferdig utbygd og ikke skal fortettes. Formålet er å sikre bevaring av områder som er 
karakteristiske og lite endret. 

- Typiske kjennetegn for området er store tomter mot sørvest. Veiene er plassert etter 
terrenget. Bebyggelsen er organisert rundt veisystemet, og er hovedsakelig plassert 
med jevn avstand fra veien. Boligene fremstår som svært enhetlige pga volumer, 
takform og takvinkel. Terrenget er lite bearbeidet. Det er på grunn av disse 
kvalitetene at området har fått spesielt vern i kommuneplanen. 
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- Området B20 er planlagt at skal inngå i modernisert reguleringsplan som 
bevaringsområdet. Fradeling og fortetting tillates ikke i dette området. 

- Plan-, bygg- og oppmålingsetaten ønsker ikke at bebyggelsesstrukturen brytes ved at 
det tillates fradeling i boligenes hager. 

- Dispensasjoner gitt i andre saker er ikke førende for reguleringsplanen. Spørsmål om 
fortetting vurderes ut ifra planfaglige hensyn. 

- Tomtestørrelser i nye utbyggingsområder er heller ikke førende for reguleringen siden 
planarbeidet har som premiss å beholde områdets karakter med store, grønne 
tomter. 

 
11. Eier av Borghilds vei 45, i brev datert 07.08.2019 

- Eier tomt 40/519 som er regulert til bolig og ubebygd 
- Ønsker å etablere 2 nye boliger på tomten. 
- En deling av tomten og etablering av to boliger vil være en naturlig fortsettelse av 

påbegynt bebyggelsesmønster på naboeiendommer i vest. 
 

   
Skisser viser bebyggelsesstruktur i området og forslag til nye boliger 
 
- I forbindelse med etablering av boligbebyggelse må eksisterende VA-ledning legges 

om. Prinsippforslag for plassering av omlagt VA-trasé er godkjent av ingeniørvesenet. 
- Etter fradeling vil hver tomt være på ca. 900m2. Dette gir store tomter etter dagens 

standard og vil ivareta intensjonen i opprinnelig plan om åpen, frittliggende 
bebyggelse med villamessig strøkskarakter. 

- Utnyttelsesgraden på flere av tomtene i området er mellom 30 og 33%, og flere av 
boligene har grunnflate på mellom 300-400m2. Tillatt utnyttelse bør harmoniseres 
med allerede tillatt utnyttelse for etablerte boliger i området. Foreslår 30-35% 
utnyttelse samlet for tomt 40/519. Ønsker høyere utnyttelse i BYA for bratte tomter for 
å tilrettelegge for terrassering av bebyggelsen. Evt. kan utnyttelse reguleres i BRA for 
å gi mulighet for terrassering. 

- Ønsker at det tillates mulighet for fyllinger, skjæringer og forstøtningsmurer for å 
ivareta rimelige uteoppholdsarealer og sikre god sikt og solforhold. Det bør tillates 
støttemurer på inntil 3,2m høyde. Det følger en detaljert beskrivelse av planlagte 
terrassering, murer og fyllinger, se høringsinnspillet i sin helhet. 

- Mener at tilstrekkelige adkomstforhold vil kunne ivaretas for begge boliger. 
- Bolig A er plassert over avtrykket indikert i reguleringsplan. Bolig B er planlagt slik at 

gesimshøyde ligger omtrent i høyde med eksisterende terreng på tomtens nordre del 
og trukket tilbake fra grense i sør. Sikt- og solforhold for Borghilds vei 47 og 49 er 
ivaretatt. Den vil ha begrenset med innvirkning på siktforhold for Borghilds vei 43. 
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Arealet sør for tomten har høy vegetasjon og fjernvirkning av ny bolig B vil være 
begrenset. 

- Ønsker at bestemmelse om takvinkel revideres i modernisering av plan. Mener at 
bestemmelse om takvinkel har vært for unyansert. Anmoder at det tillates både flate 
tak og brattere takvinkel enn 23°. 

- Ønsker at bolig A tillates med takvinkel 37,5°, og bolig B med flatt tak. Mener at det 
ikke blir til ulempe for Borghilds vei 41 siden de har utsikt mellom Borghilds vei 45 og 
43 og siden trær tar en del av utsikten i dagens situasjon. Bolig B er planlagt med flatt 
tak for å ikke ta sikt fra boligene bak. 

- Ber om at bestemmelser for etasjeantall revideres. I fallende terreng bør det tillates 
delvis nedgravd underetasje, hovedetasje samt loftsetasje. Gjennomsnittlig 
gesimshøyde bør reguleres, men tillate terrassering/ trapping i terrenget. 

- For boliger med flate tak bør det tillates 2 etasjer, delvis nedgravd underetasje samt 
hovedetasje. 

- Mener at beliggenheten med kort vei til kollektivtilbud egner seg godt til fortetting. 
 

   
Fasadeoppriss fra vest for foreslått bebyggelse 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Tomten er ubebygd, og i gjeldende plan er det hjemmel til å bygge en enebolig på 
tomten. 

- Vi har gjort en planfaglig vurdering av fortettingspotensiale på tomten, og mener at 
det er mulig å fradele en tomt i sør på denne tomten og på naboeiendommen 40/518 
(Borghilds vei 43), dersom man kan bli enig om en felles adkomstvei. På den måten 
speiles bebyggelsesstrukturen som er etablert vest for denne eiendommen hvor det 
også ble skilt ut 2 tomter med felles adkomstvei. 

- Dersom grunneierne ikke kan bli enig om en felles adkomstvei, er det foreslått en 
alternativ adkomst kun for denne eiendommen (Borghilds vei 45), se planbeskrivelse. 

- Vi mener at det kan bygges en enebolig i nordenden av tomten som plasseres slik 
det er angitt i gjeldende plan, og at det i tillegg kan plasseres en enebolig sør på 
tomten i lengderetning med kotelinjene og med underetasje for å ta opp det fallende 
terrenget. 

- Utnyttelsesgraden for de nye tomtene er satt slik at det vil bli mulig å bygge romslige 
eneboliger og samtidig beholde det grønne, åpne preget i området. 

- Det er et ønske om å opprettholde områdets særpreg, og det blir derfor regulert 
rektangulære hus med saltak i husets lengderetning. Det åpnes ikke for terrasserte 
hus, flatt tak eller brattere takvinkler. Gjeldende bestemmelser beholdes der det er 
mulig. Se ellers premissene for planarbeidet beskrevet i planbeskrivelsen. 
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- Det er tilføyd bestemmelser om terrengendringer og maks høyde på 
forstøtningsmurer. Forstøtningsmurer på 3,2m høye hadde medført dårlig 
terrengtilpasning og store forandringer av det naturlige terrenget og tillates ikke. 

- Underetasje er tillatt der hvor forholdene ligger til rette for det, dvs. i skrånende 
terreng, jfr. gjeldende bestemmelser. 
 

12. Eier av Borghilds vei 12, i brev datert 10.08.2019 
- Støtter kommunens ambisjon om å ivareta stedets karakter, god terrengtilpasning og 

det grønne preget. 
- Vil understreke at det grønne preget har flere betydninger: det gir området et vakkert, 

visuelt preg, ivaretar biologisk mangfold og håndterer overvann. Dette er viktige 
klimahensyn mtp utrydningstruede arter og et mer omskiftelig vær enn tidligere. 

- Anbefaler å se på verktøyet «Blågrønn faktor» i forbindelse med reguleringsarbeidet. 
- Dersom områdets grønne preg skal ivaretas bør tomtestørrelsen ikke være under ca. 

750m2 og BYA begrenses til ca. 30%. 
- For å sikre god terrengtilpasning bes om at kotehøyder på gulvnivå og mønehøyder 

blir vurdert ut fra omkringliggende bebyggelse og gateplan og ikke ut fra tiltakshavers 
behov for utsikt. Mønehøyde må trappes i takt med stigning på veil og/eller 
eksisterende bebyggelse. 

- Anbefaler at plankartet har med konkrete kotehøyder for ny bebyggelse og 
tilgrensende eksisterende bebyggelse. Dette gir forutsigbarhet for eksisterende og 
nye beboere. 

- Saltak i byggets lengderetning bør fortsatt være dominerende i området. 
- Foreslår at høyder på forstøtningsmurer begrenses til inntil 2 meter. 
- Grønne, sammenhengende korridorer bør bevares uberørt. Påpeker korridoren fra 

høydebassenget ved Holdalsnuten, mellom bebyggelsen Borghildsvei, mellom 
Borghilds vei 9 og 9A og videre mot Vollevannet som en viktig trekkvei for mange 
viltlevende dyr. Grøntdraget fordrøyer og forsinker også store mengder overvann. 

- Området mellom Borghilds vei 8, 10, 12 og Borghilds vei 30, 32, 34, 36 og 38 ble 
opparbeidet som erstatningsareal for barn og unge i forbindelse med utbygginga av 
Dorotheas vei. 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. 
- For å bevare det grønne preget er det tilføyd en bestemmelse som skal ivareta dette. 
- Siden tomtestørrelsen i området er forskjellig, så har vi valgt å angi utnyttelsen i m2 

BYA for å sikre en enhetlig bebyggelse og for å bevare det åpne og grønne preget. 
For en tomt på ca. 750m2 vil utnyttelsen være på maks 30%. 

- For nye tomter angis kotehøyder på gulvnivå. Høyden er regulert i bestemmelsene for 
alle boliger. 

- Bestemmelser om saltak, takvinkel og møneretning i husets lengderetning 
opprettholdes for å bevare strøkskarakteren. 

- Maks høyde på forstøtningsmurer er foreslått med 1,5 meter. 
- Grøntdragene bevares. Grønne formål og veiformål skal beholdes uendret. 

 
13. Eier av Borghilds vei 1, i e-post datert 11.08.2019 

- Flere av tomtene er store, og man kan tenke seg en bedre utnytting av tomtene  
- Påbygg/ utbygging av eksisterende boliger må gjøres i den stil som huset opprinnelig 

har. Eksempel på dårlig stil: utbygd kvist på takets lengderetning. 
- Viktige strøkskarakterer: Boligene må ha rektangulær form, takform med slak 

takvinkel og legges i terrenget uten store endringer av dette. Det grønne preget må 
beholdes. 
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- Tomtenes størrelse tilsier at en deling vil være mulig, men da vil man endre områdets 
karakter. Det vil ikke være mulig å videreføre boligenes utseendet, og jeg tror at 
adkomst til kommunal vei kan bli vanskelig. 

- Med stor grad av fortetting vil det grønne preget området har i dag ikke kunne 
videreføres. 

- Linjen av hus i Borghilds vei 1, 3, 5, 7, 9 ligger i en svak sving mot Bjørnebakken og 
er første rekke av hus på Gimlekollen man ser fra Lund/byen. Dette er et viktig 
område å beholde slik det er nå. 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. 
- Tilbygg til eksisterende boliger tillates og skal tilpasses hovedhusets arkitektur. 

Påbygg og underbygg tillates ikke. 
- Bestemmelser om saltak, takvinkel og møneretning i husets lengderetning 

opprettholdes for å bevare strøkskarakteren. 
- Det åpnes for lite fortetting, og kun på tomter som kan bebygges i tråd med 

bestemmelsene og hvor adkomst kan sikres. 
- Boligene i Borghilds vei 1, 3, 5, 7, 9 ligger fint langs med veien og tilpasset 

kotehøydene. Rektangulære eneboliger som ligger på rad langs med adkomstveien 
er et karakteristisk plangrep for hele området. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 
ønsker ikke å åpne for at denne vellykkete terrengtilpasningen brytes. 

 
14. Fester av Borghilds vei 10, i brev datert 07.08.2019 

- Ønsker fradeling og fortetting på egen tomt behandlet gjennom endring av 
reguleringsplan. 

- Tomten er på 1295m2. Det er en skrånende tomt. Mener at den egner seg godt for 
fortetting. 

- Ønsker primært adkomst til ny tomt via friområdet på nedre del av tomten, mot 
Borghilds vei. Sekundært ønskes det adkomst på egen tomt. 

- Modernisering bør gi et resultat som er i takt med tiden, og bør være i tråd med 
Kristiansand kommunes overordnede mål og vedtatt boligprogram. 

- Det er flere eksempler på fradeling/ fortetting i både Borghilds vei og i Bjørnebakken. 
- Ved fortetting med boliger med flatt eller tilnærmet flatt tak, vil man i mange tilfeller 

oppnå mål om fortetting samtidig som man kan ivareta utsikts- og solforhold for 
eksisterende bebyggelse. 

- Tilpasning til terreng og hensyn til utsikt/ solforhold og ønsker fra naboer bør være 
viktigere enn å holde på gamle umoderne krav til etasjer og bygningsutforminger. 
 

 Kart som viser aktuell tomt 
 
Plan og byggs kommentar: 

- Det er uaktuelt å regulere inn adkomst til en privat tomt over offentlig friområdet.  
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- Tomten er svært bratt, og vi kan ikke se at den egner seg for fortetting uten at det blir 
nødvendig med store terrenginngrep. Det er vanskelig å tilrettelegge for gode 
adkomstforhold. 

- Vi ønsker å beholde plangrepet i gjeldende reguleringsplan som gir området sitt 
særpreg: boliger ligger på rad langs med adkomstveien og tilpasset terrenget. Plan-, 
bygg- og oppmålingsetaten ønsker ikke at dette plangrepet brytes ved at det tillates 
fradeling i boligenes hager. 

- Bestemmelser om saltak, takvinkel og møneretning i husets lengderetning 
opprettholdes for å bevare strøkskarakteren. 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. Hensikten 
med planarbeidet er å modernisere planen slik at den fungerer som et juridisk godt 
styringsdokument for fremtidig byggesaksbehandling. Fortetting er ikke 
hovedhensikten med planarbeidet. Evt. fortetting vurderes ut ifra planfaglige hensyn. 
Tillatelser som er gitt i tidligere byggesaker eller andre steder i byen danner ikke 
grunnlag for at det innvilges fradeling/ fortetting i dette planarbeidet. 

- I forhold til overordnede mål om fortetting i bynære områder gir «eplehagefortetting» 
veldig små gevinster, slik at ulempene med å ødelegge områdets karakter veier 
tyngre. 

- Vi henviser ellers til premissene for planarbeidet som er redegjort for i 
planbeskrivelsen og kommuneplanens retningslinjer for fortetting. 

 
15. Fester av Tretjønnveien 49, i e-post datert 12.08.2019 

- Ønsker å øke utnyttelsen av tomtearealet og etablere 5-7 boenheter med 
småhusbebyggelse/ enebolig/ rekkehus. 

- Mener tomten er egnet for en økt utnyttelse da den ligger på en høyde og ligger 
skjermet fra øvrig bebyggelse. Nabotomtene i Tretjønnveien 51-56 og Borghilds vei 4 
er fortettet de senere årene. 

- Eiendommen ligger langs Tretjønnveien med etablert kommunikasjon/ 
bussforbindelse og øvrig infrastruktur (vann, kloakk, strøm etc.) 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Vi kan ikke se at det kan bli en god fortetting i tråd med strøkskarakteren og våre 
retningslinjer for fortetting med så mange boenheter. 

- Nabotomten (Tretjønnveien 51-61) er bebygd med et fremmedelement. Det er 
vanskelig å bygge videre på dette på en god måte. 

- Det er ikke ønskelig å introdusere enda et fremmedelement i området. 
- Det er i etterkant av merknadsperioden kommet inn ønske om dele eiendommen i 3 

tomter og bebygge tomtene med 3 boliger i 2 etasjer hver. De foreslåtte 3 boligene er 
et helt annet utbyggingsprinsipp enn strøkskarakteren og lar seg ikke gjennomføre 
dersom man legger bestemmelsene om takform, takvinkel, høyder og den avlange 
formen til grunn. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten foreslår derfor at eiendommen 
kan deles i 2 tomter som begge kan bebygges med en rektangulær bolig i tråd med 
reguleringsbestemmelsene og strøkskarakteren. 

- Plan-, bygg- og oppmålingsetaten foreslår en utnyttelse med 2 eneboligtomter på 
eiendommen som begge bebygges med en avlang enebolig med møneretning i 
husets lengderetning i tråd med bestemmelsene som gjelder for planen for øvrig og 
med strøkskarakteren.  

- Eksisterende bolig foreslås revet siden dens plassering midt på tomta vanskeliggjør 
delingen. 

- Vi henviser ellers til premissene for planarbeidet som er redegjort for i 
planbeskrivelsen og kommuneplanens retningslinjer for fortetting. 
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16. Eier av Borghilds vei 44, i e-post datert 12.08.2019 
- Huset ligger i et etablert boligområde hvor veier/hus er tilpasset terrenget og 

terrenget er lite bearbeidet, store hager/tomter gir området et grønt preg, og husene 
har omtrent samme form/høyde/takvinkel. Det var pga av disse kvalitetene at de 
kjøpte huset. 

- Tomten er stor og gir anledning til å opparbeide hage. Det er kort vei til barnehage/ 
skole. En flott plass for barn å vokse opp. Disse kvalitetene må tas vare på og 
videreføres, ikke endres. 

- Det må vektlegges at hovedformålet med planarbeidet ikke er fortetting slik at 
området kan bevare sin egenart. Ikke alle tomter egner seg til fortetting, og det kan 
føre til omfattende bearbeiding av terrenget. Reguleringsplanen må sikre at området 
fortsatt får et enhetlig preg. 

- Reguleringsplanen må ha tydelige bestemmelser om utnyttelsesgrad og nok areal 
rundt boligene. Nye boliger bør ikke bryte med eksisterende bebyggelse, f.eks. i 
forhold til mønehøyde eller flatt tak. 

- Eksempler for dårlig fortetting:  
o Tretjønnveien 51-61 er et stort bygg med flere leiligheter, huset passer ikke 

inn i eksisterende bebyggelse og fremstår som stort og ruvende. På 
kartutsnittet ser det ut som om Tretjønnveien 51-61 ikke ligger innenfor 
planområdet? 

o Hus i bunnen av Gimlekollbakken med stor steinmur og plassert ytterst på en 
skrent; huset er stort og prangende, bygd i glass og betong med flatt tak og 
passer definitivt ikke inn i terrenget. [Kommentar: antar at det her menes 
Ragnhilds vei 24-26] 

- Håper at den nye reguleringsplanen for Gimlekollen III gjør det umulig å bygge slike 
«Soria Moria slott». 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. Fortetting er 
ikke hovedhensikten med planarbeidet. Evt. fortetting vurderes ut ifra planfaglige 
hensyn. 

- Utnyttelsesgraden er satt slik at det grønne og åpne preget i området beholdes. 
- Eksisterende bestemmelser om husets form, høyde, takform og takvinkel beholdes 

for å bevare områdets karakter og helhetlige utforming. 
- Det er riktig at Tretjønnveien 51-61 ligger utenfor planområdet. Denne eiendommen 

er regulert i egen reguleringsplan for Tretjønnveien 51, plan-ID 1022, vedtatt 
31.5.2006. Dette bygget er et fremmedelement i området og danner ikke presedens 
for fortetting. 

 
17. Sjur Eftevaag på vegne av eier av Borghilds vei 11, i e-post datert 17.08.2019 

- Vi skjønner behovet for modernisering av planen, og ønsker velkommen tydeligere 
retningslinjer. 

- Noen eiendommer er delt både en og to ganger sammenlignet med opprinnelig plan, 
og opprinnelige tomter er dermed godt utnyttet sammenlignet med bygningssymbolet 
som viser hvordan tomtene kan utnyttes. 

- Etter vår mening kan det være fornuftig med en øvre utnyttelsesgrad pr tomt, som 
ikke bør være for høy i et slikt typisk strøk. 

 
Plan og byggs kommentar: 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. Fortetting er 
ikke hovedhensikten med planarbeidet. Evt. fortetting vurderes ut ifra planfaglige 
hensyn. 

- Utnyttelsesgraden er satt slik at det grønne og åpne preget i området beholdes. 
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18. Sølvi Tanja Wikstøl på vegne av fester av Borghilds vei 41, i brev datert 19.08.2019 
- Ønsker å ha mulighet til å skille ut nye tomter fra store hager. 
- Dette må gjøres slik at området beholder sitt grønne og arkitektonisk særpreg, og at 

betydelig fortetting unngås. 
- Tomtenes utnyttelsesgrad må forbli lav og uten betydelig sjenanse for 

omkringliggende eiendommer. 
- Ny bebyggelse må være i samsvar med nåværende reguleringsbestemmelser for 

området. Særlig viktig er det å beholde §2 om takvinkel på 23 grader og høyde til raft 
på 3,5 meter beholdes. Høyde støttemurer må unngås. Etablerte strøks særpreg 
forringes ved at man tillater en helt annen byggestil og høy utnyttelsesgrad for små 
tomter. 

- Henviser til sine merknader til nabovarsel Borghilds vei 45 hvor det ble presentert et 
nytt bygg med takvinkel på 37,5 grader og høyde 4 meter over mønehøyden til huset 
i Borghilds vei 41. Frykter tapt utsyn, betydelig forringelse av solforhold og at det blir 
et meget dominerende bygg. En slik dispensasjon fra gjeldende regler vil medføre 
betydelig verdiforringelse med stor sjenanse for vår eiendom. 

- Dispensasjoner gitt i tidligere byggesaker må ikke kunne brukes som grunnlag eller 
berettigelse for nye søknader om dispensasjon. 

- Forventer at nye bygg pålegges materialvalg og farger som harmonerer med 
eksisterende bebyggelse. 

- Ivaretagelse av etablerte grøntområder er meget vesentlig. 
 
Plan og byggs kommentar: 

- Boligområdet er attraktivt og har gode kvaliteter som vi ønsker å bevare. Fortetting er 
ikke hovedhensikten med planarbeidet. Evt. fortetting vurderes ut ifra planfaglige 
hensyn.  

- Tomt i Borghilds vei 41 er stor og flatt bortsett fra på østsiden hvor terrenget faller 
kraftig ned mot veien. Det er vurdert at det er mulig å fradele en tomt her, dersom 
grunneier ønsker det. Ny bolig kan plasseres vinkelrett til eksisterende bolig nord på 
fradelt tomt og dermed få utsikt mot sørvest og hageareal mot sør.  

- Utnyttelsesgraden er satt slik at det grønne og åpne preget i området beholdes. 
- Eksisterende bestemmelser om husets form, høyde, takform og takvinkel beholdes 

for å bevare områdets karakter og helhetlige utforming. 
- Tillatelser som er gitt i tidligere dispensasjoner i området danner ikke grunnlag for at 

det innvilges fradeling/ fortetting i dette planarbeidet. 
- Bestemmelser om materialer og farger opprettholdes. 
- Arealer regulert til grøntområder i gjeldende plan endres ikke. 

 
19. Eier av Borghilds vei 17, i brev datert 16.08.2019 og mottatt 26.08.2019 

- Foran tomtene i Borghilds vei 13 og 15 ble det for noen år siden skilt ut to tomter. 
Begge er bebygd med hus og garasje. Adkomstveien foran er smal og uten fender. 
Det er ikke plass til å brøyte bort snø. Ved skuffen faller snøen ned i gaten under hvor 
gatebredden er innskrenket. 

- Beboerne kjører snøen bort på nedre del av tomta i Borghilds vei 17. På den måten 
ble nesten et dreneringsrør ødelagt. Når gravemaskinen fyller snø i skuffa tar den 
også med seg strøsanden til tomta i Borghilds vei 17 som må fjernes hver vår. 

- Foreslår at snøen fraktes til kommunal eiendom der Bjørnebakken møter gang- og 
sykkelveien, et område som blir brukt til parkering for en hestevogn og stor tilhenger. 

- Mener at kommunen må ta ansvar for følgene av de vedtak de har gjort i disse 
fortettingssakene. 

- Håper at det vesentligste av byggforskriftene som ble lagt til grunn når de bygde for 
50 år siden også vil bli retningsgivende i ny reguleringsplan – å ta vare på trær, felles 
retningslinjer for tak, ingen flate tak f.eks. 

- Vil den nye reguleringsplanen også medføre endringer i eiendomsskatten? 
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Plan og byggs kommentar: 

- Fortetting er ikke hovedhensikten med planen. Strøkskarakteren med forholdsvis 
store tomter skal bevares. Vi mener derfor at det ikke blir større utfordringer med 
snøryddingen pga denne planendringen enn det er i dag. 

- At beboerne i Bjørnebakken 39B og C deponerer snøen på tomten i Borghilds vei 17 
uten samtykke fra eieren er uheldig, men dette forholdet er av privatrettslig karakter 
og kan ikke løses gjennom en endring av reguleringsplanen. Vi anmoder eier av 
Borghilds vei 17 om å ta opp problemstillingen med vedkommende slik at man kan 
komme til en akseptabel løsning for hvor snøen deponeres, f.eks. i enden av en 
offentlig snuhammer. 

- Eksisterende bestemmelser om husets form, høyde, takform og takvinkel beholdes 
for å bevare områdets karakter og helhetlige utforming. 

- En endring av en reguleringsplan utløser ikke endringer i eiendomsskatten. På grunn 
av kommunesammenslåingen vil det bli foretatt en omtaksering av alle eiendommer 
innenfor Nye Kristiansand som vil gjelde fra 2021. Dette skjer uavhengig av 
reguleringsplanarbeid. 

 
 
Etter høringsperioden for oppstart av planarbeid har det kommet inn revidert innspill fra 
følgende:  
 

• Borghilds vei 3, gbnr. 40/419 
• Borghilds vei 46, gbnr. 40/537 og 38/50 
• Tretjønnveien 49, gbnr. 40/448 

 
Plan og bygg har ikke vurdert de innspillene som har kommet inn etter høringsfristen. Disse 
vil bli vurdert etter planen har vært lagt ut på offentlig ettersyn. Innspillene legges ved i saken 
til orientering.  


