


































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frist for å sende inn merknader til varsel om oppstart av planarbeid var 12.08.2019. 
Følgende merknader har plan og bygg mottatt etter merknadsfristen: 









































From: Geir Kristiansen <Geir@forvaltningspartner.no> 
Sent: Thursday, February 13, 2020 2:49 PM 
To: Joann Rexen Busk 
Cc: Eirik Heddeland Martens; 'Jarl' 
Subject: Innspill i forkant av ny befaring Borghilds Vei 3 og Borghilds Vei 5 
Attachments: Opprinnelig plankart.pdf; Illustrasjon som viser hvor det har skjedd 

fortetting i opprinnelig plankart.pdf; Illustrasjon opprinnelig byggelinje 
mot ny byggelinje etter fortetting.pdf; Illustrasjon i kart bygninger med 
avvikende takvinkel ihht reguleringsplan.pdf 

 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Hei igjen Joann. 
 
Viser til avtale om befaring vedr. deling av eiendommene Borghilds Vei 3 og Borghilds Vei 5. 
 
Vedr. strøkskarakter: 
I forbindelse med befaring/møte på plassen der vi skal se på muligheter for deling, ønsker vi også å 
synliggjøre endringer som allerede har skjedd i strøket. Strøkskarakteren i dag kan ikke kun sees opp 
mot den opprinnelige planen. En modernisering av planen, selv med ønske om ivaretakelse av 
strøkets karakter, bør tilpasses gjeldende sitasjon og i tillegg bidra til en ytterligere modernisering, i 
stedet for at resultatet kun blir en bevaringsplan av den opprinnelige planen. 
 

• Opprinnelig plankart/planområde følger i vedlegg nr. 1. 

• Det har skjedd stor grad av endringer/fortetting innenfor opprinnelig planområde, se 
illustrasjon i vedlegg nr. 2. 

• Byggelinjen til Borghilds Vei mot syd, mot Bjørdalssletta/Bjørnebakken, er endret fra 
opprinnelig plan ved fortetting, se illustrasjon i vedlegg nr. 3. 

• I følge opprinnelig plan skal bebyggelsen være i en etasje med takvinkel 23 grader 
(underetasje kan tillates), der høyde ikke skal overstige 3,5 meter fra høyestepunkt på 
planert terreng. Det er gitt en rekke dispensasjoner innenfor planen, både vedr. takvinkel, 
etasjer og høyder. Illustrasjon av noen av disse følger i vedlegg 4. 

 
Det er oppført en rekke nyere boliger på Gimlekollen (også under reguleringsplanen Gimlekollen III) 
der det er flatt tak eller pult tak. Årsak til dette er hovedsakelig for å ivareta utsikt og solforhold for 
eksisterende bebyggelse. Ved fortetting av både Borghilds Vei 3 og 5 er det ønskelig med flat 
takkonstruksjon, nettopp av denne årsak, men vi vil som nevnt rette oss etter de krav som følger av 
ny plan etter modernisering. 
 
Vedr. deling: 
Vi har sendt inn løsningsforslag for deling av nr. 3 (siste korrigerte forslag er sendt på epost den 
24.12.2019). Vi har god dialog med Hanne-Merete Framnes og Jarl Sverre Ekås som er eier av nr. 5. 
De ønsker også en deling av sin tomt under planprosessen, og vi ønsker at dere ser deling av nr. 3 og 
nr. 5 i sammenheng.  
 
Framnes / Ekås i nr. 5 har ikke utarbeidet løsningsforslag da de ser for seg en fortetting noe lenger 
frem i tid. Likevel er det ønskelig med en deling av nr. 5 under planprosessen. Kan du opplyse hva 
dere minimum har behov for av opplysninger å kunne dele tomten ?. Ekås får kopi av denne eposten. 
 
Hører gjerne fra deg, og fint om du snarlig kommer med til forslag til nytt tidspunkt for befaringen. 



 
Ha en fin ettermiddag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  

 
  
Geir Kristiansen | Daglig leder / Eiendomsforvalter 
ForvaltningsPartner AS | Sentralbord: 48326560 | Mobil: 48325965 
Mail: geir@forvaltningspartner.no | Web: www.forvaltningspartner.no 
  
 
 
 

Fra: Joann Rexen Busk <Joann.Rexen.Busk@kristiansand.kommune.no>  
Sendt: onsdag 12. februar 2020 08:41 
Til: Geir Kristiansen <Geir@forvaltningspartner.no>; Jarl <ja-ekas@online.no> 
Emne: SV: Vedr. befaring / møte på plassen Borghilds vei 3 og 5 i uke 7 
 
Hei 
 
Jeg beklager, men jeg blir dessverre nødt til å avlyse vår befaring i dag.  
Jeg vender tilbake med et nytt tidspunkt.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Joann Rexen Busk 
Arkitekt, Plan og bygg  
Mobilnr: +47 90539663  Sentralbord +47 38 07 50 00 | post.byutvikling@kristiansand.kommune.no | 
Besøksadresse: Rådhusgata 18 
Postadresse:  Postboks 4, 4685 Nodeland |  

 Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 

 

 
 

Fra: Geir Kristiansen <Geir@forvaltningspartner.no>  
Sendt: fredag 31. januar 2020 13:08 
Til: Joann Rexen Busk <Joann.Rexen.Busk@kristiansand.kommune.no> 
Emne: SV: Vedr. befaring / møte på plassen Borghilds vei 3 og 5 i uke 7 
 
Hei igjen. 
  
Det passer fint for meg. 
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From: Jarl <ja-ekas@online.no> 
Sent: Thursday, March 5, 2020 8:42 PM 
To: Joann Rexen Busk 
Cc: Eirik Heddeland Martens 
Subject: Fwd: Vedr. ønske om deling av Borghilds Vei 5 under planprosessen ved 

modernisering av reguleringsplan for Gimlekollen III 
Attachments: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
 

Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: Geir Kristiansen <Geir@forvaltningspartner.no> 
Dato: 27. februar 2020 kl. 11:03:30 CET 
Til: Jarl <ja-ekas@online.no> 
Emne: Vedr. ønske om deling av Borghilds Vei 5 under planprosessen ved 
modernisering av reguleringsplan for Gimlekollen III 

  
 
  
  
  
Send epost til: Joann.Rexen.Busk@kristiansand.kommune.no 
Kopi til: Eirik.Heddeland.Martens@kristiansand.kommune.no 
  
  
  
Hei Joann. 
  
Viser til dialog vedr. ønske om deling av Borghilds Vei 3 under planprosessen ved 
modernisering av reguleringsplan for Gimlekollen 3.  
  
Vår tomt er stor og utgjør ca. 1652m2. Dagens bebyggelse er plassert nord på 
tomten, noe som gjør den egnet for deling med plassering av en fremtidig bolig mot 
syd. Vi ønsker å fradele en ny tomt som vist i vedlegget. Fradelt tomt vil utgjøre va. 
700m2. 
  
Vi har ikke prosjektert en ferdig løsning, men ønsker likevel å dele tomten under 
planprosessen slik at fradelt tomt ligger klar for en byggesøknad i fremtiden. 
Adkomst til tomten ikke planlagt, men dette kan løses enten mot vest over egen 
tomt eller mot øst ved en felles adkomstvei med fradelt tomt og ny bolig i nr. 3. 
Adkomst og endelig plassering av bolig på tomt vil spesifiseres ved evt. byggesøknad 
i fremtiden. Bygge grenser (4 meter fra grense) er markert på vedlagte tegning.  
  
Når det gjelder høyder så ønsker vi at dere ser Borghilds Vei 3 og Borghilds vei 5 i 
sammenheng. Utgangspunktet må være at nye boliger på begge tomter plasseres i 
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tilnærmet samme nivå, og at maksimale byggehøyder blir likt for begge 
eiendommer. Fint om dere derfor legger de høyder til grunn som fremkommer av 
løsningsforslag innsendt av vår nabo i nr. 3. 
  
Vi håper dette gir dere tilstrekkelig grunnlag for å kunne fradele tomten, alternativt 
hører vi gjerne snarlig fra dere. 
  
Med vennlig Hilsen 
 Jarl Ekås 
  
  
  
  
  
  





Geir Kristiansen 

Borghilds Vei 3 

4633 Kristiansand     

 

 

Kristiansand Kommune 

By- og Stedsutviklingsutvalget 

V/ Ole Magne Omdal       Kristiansand 08.06.2020 

 

 

 

 

Vedr. modernisering av reguleringsplan for Gimlekollen III for behandling i By- og 

Stedsutviklingsutvalget 11. juni 2020. 

 

Jeg har henvendt meg til planleder Elin Aabel Bergland, da jeg mener det materialet som 

fremlegges for politisk behandling ikke gir et fullverdig bilde, og at dokumenter av vesentlig 

karakter ikke følger saksdokumentene. Jeg forsto på Bergland at jeg kan henvende meg 

direkte til By- og stedsutviklingsutvalget og legge frem mine synspunkter.  

 

Planleder skriver at alle innspill fra grunneiere er vurdert, noe Bergland i telefonsamtale 

bekreftet. Både i saksfremstillingen og under «merknader samlet» mener vi at det mangler 

vesentlig informasjon om at eier av Borghilds Vei 5 også ønsker deling av sin tomt. Og det 

mangler informasjon som undertegnede har sendt inn vedr. strøkets karakter med tidligere 

og gjeldende byggelinje mellom Borghilds Vei og Bjørnebakken. 

 

For oss er det viktig at planforslaget som sendes ut på høring inneholder rett informasjon, og 

vi mener By- og stedsutviklingsutvalget bør be Plan og bygg om å behandle alle innspill og 

evt. korrigere planforslaget for dette. 

 

Planen legger opp til 9 nye boligtomter innenfor planområdet, og der vår tomt, Borghilds Vei 

nr. 3 og Borghilds Vei 5 ikke er foreslått delt. 

 

Plan- og bygg sin anbefaling om ikke å dele tomt nr. 3 og 5 er basert på feil grunnlag. 

Beslutningen er ikke basert på fullstendig informasjon og det er gjort feilvurderinger som vi 

her vil redegjøre for. 

 

Deling av Borghilds Vei 3 og Borghilds Vei 5 må vurderes samlet: 

Plan og bygg har vurdert at det kun er Borghilds vei nr. 3 som ønsker deling og fortetting i 

rekken Borghilds vei 1-9. Eier av nr. 5 har også sendt inn ønske om deling, men dette har 

Plan og bygg ikke behandlet. Deling av 2 nabotomter bør gi et helt annet bilde, 

forutsetningen er endret. Man vil oppnå en større utnyttelse og en større miljøgevinst. 

 

 



Utdrag fra planforslag som illustrerer at tomt nr. 5 ikke er vurdert: 

 
 

 

 

Plan og bygg viser til at «eplehagefortetting» gir små gevinster. Vi finner dette svært 

underlig at Plan og bygg selv foreslår delinger av 2 tomter på Holdalsnuten (nr. 15 og nr. 

17A) som gir 1 og 1 ekstra tomt, men ikke anbefaler deling av Borghilds vei nr. 3 og nr. 5. 

som vil gi 2 ekstra tomter med mulig felles infrastruktur. Deling av nr. 3 og nr. 5 vil følgelig gi 

en bedre utnyttelse og større miljøgevinst enn deling av nevnte tomter på Holdalsnuten. 

 

Det blir feil at Plan og Bygg selv foreslår «eplehagefortetting» på Holdalsnuten, men samtidig 

argumenterer mot tilsvarende i Borghilds Vei.  

 

Strøkets karakter / byggelinje for Borghilds Vei mot Bjørnebakken: 

Plan og bygg mener at områdets karakter bør veie tynge enn «eplehagefortetting».  

Strøkets karakter er endret fra det opprinnelige ved at det har skjedd en rekke delinger og 

fortettinger i Borghilds Vei. Blant annet er det bygget 5 nye boliger mellom den opprinnelige 

byggelinjen mellom Borghilds Vei og Bjørnebakken. Strøkets byggelinje er endret fra det 

opprinnelige. Deling og fortetting av nr. 3 og nr. 5 vil være innenfor gjeldende byggelinje og 

vil således være godt tilpasset områdets karakter slik området fremstår i dag. 

 

 

Dette kan illustreres som følger:  
 

 

 

 

 

 

 



Opprinnelig plankart:                                                    Illustrasjon hvor det har skjedd fortetting:                    

 

 

Illustrasjon: opprinnelig byggelinje for Borghilds Vei mot Bjørnebakken før fortetting,  

sett i forhold til gjeldende byggelinje for Borghilds Vei mot Bjørnebakken etter deling og fortetting. 

 

 



 

 

Plan og bygg vurderer at det er fortettingspotensial på tomten Borghilds Vei 45, 40/519 der 

man kan fradele 1 tomt sør på tomten. På den måten speiles bebyggelsesstrukturen som er 

etablert vest for denne eiendommen hvor det er skilt ut 2 tomter.  

 

Den samme argumentasjon bør gjelde ved tilsvarende fradeling av Borghilds vei nr. 3 og nr. 

5. Deling her vil speile bebyggelsesstrukturen vest for eiendommene der det er fradelt og 

etablert 5 nye boliger. Se illustrasjon over. 

 

Borghilds vei er ikke definert som et tidstypisk område og skal derfor heller ikke vernes eller 

skjermes for fremtidig fortetting. En fortetting ved to nye boliger som passer inn i strøkets 

karakter vil gi en større gevinst enn ulempe. 

 

Tomtenes størrelse: 

Tomtene Borghilds vei 3 og nr. 5 er blant de aller største i planområdet på henholdsvis 

1746m2 og 1652m2. Begge tomtene har i dag en svært lav utnyttelse og egner seg derfor 

godt til fortetting. Vi ser at Plan og bygg anbefaler deling av Holdalsnuten nr. 15 og nr. 17A 

da tomtene er store. Den tilsvarende argumentasjon bør gjelde for Borghilds vei nr. 3 og nr. 

5. 

 

 

Boligers form, høyde og takvinkel, terrengtilpasning: 

Tomten(e) er skrå og ny bolig vil oppføres ihht. til reguleringsplan og prinsippene for 

bebyggelsen i området, med underetasje tilpasset terreng. Nivået til kjelleretasje i ny bolig 

kan tilpasses nivået på nedre del av tomt. Plassering av ny bolig gjør det mulig å beholde stor 

grad av det naturlige terrenget med liten grad av terrengbehandling. Øvrige krav til form og 

takvinkel kan tilpasses ny reguleringsplan. 

 

Avkjørsel / adkomstvei: 

Plan og bygg har feilaktig konkludert med at de ikke kan se at adkomst kan klare 

stigningskrav i byggeforskriftene og kommunens veinormal. Videre har Plan og bygg feilaktig 

konkludert at eneste mulighet hadde vært en felles adkomstvei sør for boligene, noe som vil 

være vanskelig å realisere.  

 

Ved vårt reviderte innspill til planen, sendt inn den 24.12.2019 har vi sendt inn en ny skisse 

som viser at krav til stigningsforhold kan løses. Ny skisse viser en god, gjennomførbar 

løsning, der gjeldende stigningskrav i byggeforskriftene og kommunens veinormal er 

ivaretatt. 

 

Det er planlagt felles avkjørsel med eksisterende bolig, med egen adkomstvei i grense mot 

nr. 5. Stigningsforhold for adkomstvei er 2,5% de første 5 meter og deretter 10% til snuplass 



og garasje. Eier av nr. 5 akseptere evt. krav til tinglysing av siktlinje over sin eiendom dersom 

det blir krav til dette. 

 

Adkomstvei til ny tomt ved deling av nr. 5 er ikke planlagt. Dette kan løses med felles 

avkjørsel med nr. 3 eller ved egen avkjørsel på egen tomt vest for eksisterende bebyggelse. 

Dersom det stilles krav til felles avkjørsel mellom nr. 3 og nr. 5, så lar dette seg fint tilpasse. 

 

Plan og bygg foreslår deling av Borghilds vei nr. 43 (40518) og nr. 45 (40/519) selv om 

typografien er bratt og det kan være utfordrende å legge de nye boligene godt i terrenget. 

Plan og Bygg benytter samme argumentasjon for å ikke anbefaler deling av Borghilds vei nr. 

3. Ny skisser viser at plassering av bolig og adkomstvei ikke vil være utfordrende ved deling 

av nr. 3 (og nr. 5). 

 

Illustrasjonsbilde ny løsning / ny skisse. Ytterligere beskrivelse (høyder etc) er beskrevet ved 

revidert innspill til planen datert 24.012.2019: 

 

BORGHILDS VEI 3: 

 



 

Fradelt tomt: Borghilds vei 5                            Fradelt tomt: Borghilds vei 3  

 
 

 

 

 

Forskjellsbehandling: 

Man bør unngå forskjellsbehandling. Det fremstår som urimelig at Plan og bygg 

argumenterer for deling og fortetting i noen enkeltsaker, og at den samme argumentasjon 

som benyttes for deling skal brukes mot deling og fortetting andre tilsvarende saker.  

 

Planforslag bør ferdigbehandles basert på alle innspill før det sendes ut på høring: 

Det vil være en fordel at materialet som sendes ut på høring inneholder fortetting av 

Borghilds vei nr. 3 og nr. 5 slik at delingen kommer ut på høring til involverte parter. 

 

Da planforslaget som fremlegges for politisk utvalg fremstår som et «halv-fabrikat», vil 

politisk behandling skje på feil grunnlag. Materialet som sendes ut på høring bør være 

fullstendig. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Henne Benedicte Beckmann og  

Geir Kristiansen 

 

 

 

 



From: Joann Rexen Busk 
Sent: Monday, September 7, 2020 12:52 PM 
To: Gisela Nilsen 
Subject: VS: Innsyn i sak: 201817073 
 
Fikk akkurat denne.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Joann Rexen Busk 
Arkitekt, Plan og bygg  
Mobilnr: +47 90539663  Sentralbord +47 38 07 50 00 | post.byutvikling@kristiansand.kommune.no | 
Besøksadresse: Rådhusgata 18 
Postadresse:  Postboks 4, 4685 Nodeland |  

 Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 

 

 

Fra: Hole, Amund <Amund.Hole@ae.no>  
Sendt: mandag 7. september 2020 12:51 
Til: Joann Rexen Busk <Joann.Rexen.Busk@kristiansand.kommune.no> 
Emne: SV: Innsyn i sak: 201817073 
 
Hei, 
 
Jeg viser til utkast til oppdatert reguleringsplan for Gimlekollen III. 
På grunn av krav om riving av eksisterende bolig i Tretjønnveien 49, blir prosjektet med fradeling av 
tomt ikke økonomisk gjennomførbart og jeg ønsker derfor at våre innspill/kommentarer til ny 
reguleringsplan tas bort 
 
Vennligst bekreft dette. 
 
Mvh 
Amund Hole  
 
 
Sensitivity: Internal 

Fra: Joann Rexen Busk <Joann.Rexen.Busk@kristiansand.kommune.no>  
Sendt: torsdag 17. oktober 2019 08:26 
Til: Hole, Amund <Amund.Hole@ae.no>; Vidar Aamodt <vidar@aamodthus.no> 
Emne: Innsyn i sak: 201817073 
 
Hei og takk for sist. 
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Jeg sender som avtalt lenke til saken: 
http://opengov.cloudapp.net/Cases/KRS/Case/Details/15089589?q=201817073, hvor dere kan se 
hvem som har kommet med innspill til planarbeidet.  
 
Saksnummer: 201817073 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Joann Rexen Busk 
Arkitekt, Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 
Mobilnr: +47 90539663 | Sentralbord +47 38 07 50 00  |  post.teknisk@kristiansand.kommune.no  | 
Besøksadresse: Rådhusgata 18 
Postadresse:  Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S | Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 408 
Lund, 4604 Kristiansand S 

 Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 
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