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Kristiansand kommune 

        Kristiansand, 20. november 2020 

 

REVIDERT PLANINITITIATIV HARALD GILLES VEI 24 KRISTIANSAND KOMMUNE 

Innledning 

Planfolket AS er engasjert av Kristiansand Boligstiftelse for å fremme forslag til reguleringsplan for 

habiliteringsboliger i Harald Gilles vei 24, gnr. 37 bnr. 381. Det har tidligere vært kontakt mellom 

Boligstiftelsen og Plan og bygg, og det er avklart at dette krever reguleringsplan. 

 

Dagens situasjon 

Harald Gilles vei 24 er ett bofelleskap med 4 boenheter og døgnbemanning. Bofelleskapet har 2 ansatte 

på dagskift (7-15), 2 ansatte på ettermiddag/kveld (15-23) og 1 våken nattevakt + evt. 1 sovende 

nattevakt hvis det er behov for ekstra beredskap.   

 

Formålet med planen 

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ett døgnbemannet bofellesskap med 6 

boligenheter for psykisk utviklingshemmede. 

Dagens bygningsmasse er svært dårlig i HG vei 24. Det er driftsmessig betydelig mer fordelaktig med 

bofelleskap med 6 boligenheter enn med 4 boligenheter, da det ikke er behov for noe særlig mer 

bemanning på bofelleskap for 6 enn det er for 4.    

Det anses derfor som best økonomisk å rive bygningsmassen i Harald Gilles vei 24, for så å erstatte 

dem med ett døgnbemannet bofelleskap med 6 boenheter.  
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Planområdet 

 

Figur 1:Foreslått planavgrensning 

 

Planavgrensningen innbefatter hele eiendommen 37/381 eid av Kristiansand Boligstiftelse.  

 

Planlagt tiltak 

Det er i skisseprosjektet fra Egg arkitektur as videreført struktur fra nylig oppført bofelleskap i 
Tinnheiveien 32 med 6 boligenheter i en etasje. 
 
Betjeningsarealer er i ett to etasjers bygg mot sør hvor 1. etasje er et fellesområde for ansatte og 
beboerne. Tilhørende uteareal vil også være felles. 
 
Siden dette er boliger for utviklingshandikappede er tradisjonell tilnærming til utearealers plassering 

med hensyn til sol ikke like styrende, det finnes også andre kvaliteter enn sol. Utsyn mot skog er også 

en kvalitet. Utearealene plassert mot nordvest får ettermiddags- og kveldssol. Det er etter vår 

oppfatning viktigere med en oversiktlig og enkel logistikk med tanke på forholdet ansatte og typen 

beboere.  
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Figur 2: Situasjonsplan, Egg arkitektur 

 

 

 

Figur 3: Perspektiv fra vest, Egg arkitektur 
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Figur 4: Perspektiv fra sør, Egg arkitektur 

 

 

Figur 5: Perspektiv fra nord, Egg arkitektur 

 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Planområdet er utbygd, og dagens bruk er i samsvar med ønsket reguleringsformål. Tiltaket har en 

annen bebyggelse enn dagens ved at en går fra ett stort volum til flere mindre. Det kan være behov 

for støttemur/fylling mot friområdet i sør.  
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Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Det vurderes å ikke fremkomme vesentlige interesser som negativt vil bli berørt av planarbeidet. 

Området vil tilføres ny og funksjonell bebyggelse som vil medføre ett estetisk løft for lokalmiljøet. 

Det kan være synspunkter på økt bruk av området fra andre beboere i området. 

Dersom det blir avdekket andre virkninger av planarbeidet eller fremkommer endringer gjennom 

utarbeidelsen av planforslaget, vil utbygger hensynta disse.  

 

Planstatus forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående 

planarbeid 

Området er i gjeldende kommuneplan regulert til bebyggelse og anlegg. 

 

Figur 6: Utsnitt kommuneplan 

Området er delvis uregulert, deler av tomten er regulert til friområde i Bleget/Fagerholt Felt 3, 

vedtatt 21.09.1979. 
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Figur 7: Reguleringsstatus. 

Utredningsbehov 

Planprosessen vil følge kommunens retningslinjer. 

 

Medvirkning 

Planarbeidet vil følge de vanlige prosesser for private detaljreguleringsplaner, jf. pbl kap. 12, herunder 

aktuelle forskrifter som forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven. Ved godkjenning av planarbeid vil planprosessen starte med oppstartsmøte med 

kommunen, og deretter kunngjøring om oppstart av planarbeid. 

 

Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Tiltaket faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredningers §6 bokstav b) da det ikke er 

omhandlet av vedlegg I. I forhold til §8 bokstav a) inngår formålet i vedlegg II pkt. 11. j): «Næringsbygg, 

herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg 

til allmennyttige formål.»  

Disse skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Etter vårt 

skjønn har tiltaket ikke vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og skal ikke konsekvensutredes. 
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Avslutningsvis 

Forslagstiller ber om at det avholdes oppstartsmøte. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Johan Andresen (sign.) 

prosjektleder / partner 

PLANFOLKET AS 


