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Vår dato: 16.02.2021 Vår referanse: P132 – Arenfeldts vei 5 – Kristiansand 
kommune 

Vår saksbehandler: 

Deres dato:  Deres referanse:  Bjørn Andresen 

 

Planinitiativ for detaljregulering av Arenfeldts vei 5 og anmodning om 
oppstartsmøte 
På vegne av oppdragsgiver Jesper Mathisen ønsker Planfolket AS å starte opp detaljregulering av 
Arenfeldts vei 5 og Oddernes kirkevei 25 (gnr./bnr. 40/18 og 40/53). Planinitiativet sendes til 
kommunen samtidig som det bes om dato for oppstartsmøte.  

 Planområdet og eksisterende situasjon 

Planområdet utgjør tomtene gnr./bnr. 40/18 og 40/53. Jesper Mathisen er eier av gnr./bnr. 40/18 
(Arenfeldts vei 5). Eiendommen er om lag 2,4 daa og er bebygd med en bolig og garasje.  
Naboeiendommen, Gamle kirkevei 25, (gnr./bnr. 40/53) eies av Gun-Elise og Ove L. Gustafsson og er 
1,8 daa. Denne eiendommen er bebygd med en bolig med tilhørende garasje. Øvrige deler av 
planområdet består av og benyttes i dag til interne veier, biloppstillingsplasser og private hager. 
Eiendommene har adkomst fra Arenfeldts vei.  

I samråd med kommunen er forslag til planens begrensning satt opp, begrensningen illustreres i 
kartene som følger. 
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Området planområdet er en del av består hovedsakelig av eneboligbebyggelse på vestsiden av 
Arenfeldtsvei. Boligområdet ble etablert på 40- og 50- tallet-tallet. Boligene ble da anlagt med store 
hager med mye luft mellom bygningene. Statlige-, regionale og kommunale føringer legger til rette for 
å fortette i bebygde områder som dette. Det er ønskelig å fortette i allerede bebygde områder før nye 
uberørte områder beslaglegges.  

I dette etablerte boligområdet ligger mye til rette for ny bebyggelse. Planområdet ligger sentralt 
plassert mellom Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og Kvadraturen. Skole og nærbutikk ligger 
innenfor en radius på om lag 500 meter. Gang- og sykkelveg passerer planområdet i øst med 
forbindelse til andre viktige funksjoner. Nærmeste etablerte lekeplass grenser til planområdet i vest. 
Nord for planområdet ligger to etablerte kvartalslekeplasser. Lekeområder i nærhet illustreres i kartet 
som følger. 
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Reguleringsstatus og gjeldende planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Deler av 
planområdet berøres også av gul støysone iht. T-1442 (hensynssone navn H220). Utsnitt fra 
Kommuneplanens arealdel 2011-2022 vises nedenfor. 

Området har ingen gjeldende reguleringsplan og er uregulert (utsnitt fra kart vises nedenfor). 

 

Nord for planområdet ved Arenfeldts vei 15 pågår det planarbeid med hensikt å fortette eksisterende 
eneboligtomter.  
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Formålet med planen og bakgrunn 

Hensikten med planen er å vurdere potensialet for fortetning i et eksisterende boligområde. Fremtidig 
arealformål er bolig med tilhørende infrastruktur. Det tenkes at fremtidig bebyggelse blir videreføring 
av områdets steds- og identitetsuttrykk, boligbebyggelse i form av eneboliger.  

Tidligere i planprosessen har det vært avholdt et førstekontaktsmøte med Kristiansand kommune. I 
møtet var kommunen positive til fortetning og regulering av dette området. På et tidligere stadium i 
prosessen var det ønskelig å etablere en tomannsbolig på tomten gnr./bnr. 40/18. Etter at planens 
begrensning ble innskrenket i nord og utvidet i vest har også konseptet endret seg. Utarbeidede skisser 
viser nå at området kan fortettes med tre nye eneboliger.  

Risiko og sårbarhet 

Samfunnssikkerhet skal ivaretas gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse i planarbeidet.  

Samarbeid og medvirkning 

Slik vi vurderer det er det ingen vesentlige interesser som berøres av planarbeidet.  

Offentlige organer som normalt varsles ved oppstart av planarbeid, naboer og andre berørte parter 
varsles ved planoppstart. Adresseliste avklares i samråd med kommunen i eller etter oppstartsmøte.  

For å sikre medvirkning for barn og unge er det avtalt en befaring med elevrådsrepresentanter fra 
Lovisenlund skole. Befaringen har som mål å belyse hvilke områder i tilknytning til planen, barn liker, 
ikke liker, syntes er ubehagelige å være i eller passere og liknende. Representant for saksbehandler fra 
kommunen og kommunens medvirkningskoordinator og barn og unges representant er også invitert 
til å delta på befaringen. De har takket ja til å delta. 

Dialog med naboer vil ha fokus i planarbeidet. Noen av naboene er allerede kontaktet og vil senere bli 
involvert med mulighet til å uttale seg.  

Fremtidig situasjon 

Vi mener at tomtene langs Arenfeldts vei og Oddernes kirkevei har potensiale for 
«eplehagefortetting» og har valgt å vise en mulig fremtidig situasjon der eiendommene fortettes 
med til sammen tre boliger med tilhørende infrastruktur. Arealet hvor det nå er to tomter vil som 
følge av planen bli delt i fem eneboligtomter hvor hver tomt være bebygd med en enebolig og 
garasje. Størrelser på bygg og tomter vil bli endelig avklart i planprosessen. I foreløpige skisser over 
nye boliger har de et fotavtrykk på 108 m2, gesimshøyde er satt til 6 meter og mønehøyde 9 meter. 
Tomene i planen har størrelse fra 350 m2 til 550 m2. Størrelser og høyder kan bli justert i det videre 
planarbeidet.  

Videre vises utarbeidede skisser som viser en mulig utvikling av området.  
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Figur 1 Området sett fra sørøst, med mulig fremtidig bebyggelse. 

 

Figur 2 Området sett fra sørvest, med mulig fremtidig bebyggelse. 
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Figur 3 Området sett fra nordøst, med mulig fremtidig bebyggelse. 

Bebyggelsestype- og størrelse må vurderes i en videre planprosess, men er forutsetning bør være at 
man viderefører eksisterende størrelser og struktur i området. I planarbeidet vil tiltakets virkning på 
og tilpasning til landskap og omgivelser har et fokus.  

Avkjøring til de nye boenhetene tenkes via Arenfeldts vei via eksisterende avkjørsel. Det planlegges 
ikke nye avkjørsler fra Arenfeldts vei. Veien er per dags dato ikke dimensjonert etter gjeldende 
retningslinjer. Det må påberegnes å en utvidelse og delvis omlegging av veien inn til planområdet.. 
Utvidelsen kan få konsekvenser for eiendommen ved Oddernes kirkevei 14 (gnr./bnr. 39/1129). 
Opparbeidet gjerde og hekk på denne eiendommen ligger utenfor eiendomsgrense og kan bli berørt 
av utvidelsen. Deler av eksisterende vei benyttes av gående og syklende. Forslag til ny vei utarbeidet 
av Via Nova vises nedenfor. 
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Planarbeidet vil, slik vi ser det, ikke gi andre vesentlige virkninger utenfor planområdet.  

Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er i samsvar med overordnet plan, og faller ikke innenfor forskrift om konsekvensutredninger. 

Oppsummert 

En fortetning med tre nye tomter er mulig samtidig som kvalitet og struktur ivaretas. Tomtene, 
bebyggelsen og utnyttelsesgrad ligger innenfor det som er vanlig i dag. Økning i trafikk og belastning 
av VA-nett er ikke vesentlig økene.  

Ber med dette om dato for et oppstartmøte slik at planprosessen offisielt kan starte. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Andresen 

Prosjektleder/Partner 

PLANFOLKET AS 

 

 

Vedlegg: 

1. Planens begrensning i SOSI-format 
2. Foreløpige veitegninger utarbeidet av ViaNova 


