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Kristiansand kommune 

 

 

 

Vår dato: 17.03.22 Vår referanse: P120 - Nestemyr - Kristiansand Vår saksbehandler: 
Deres dato:  Deres referanse:  Endre Fennefoss Balchen 

 

Planinitiativ for detaljregulering av Nestemyrveien gnr. 2. bnr. 259 og 

gnr. 2. bnr. 424 og 260. 

På vegne av vår oppdragsgiver GT3 Invest Flekkerøya AS og Kristiansand kommune - Klima og 

arealutvikling ønsker Planfolket AS å starte opp en detaljregulering av Nestemyrveien gnr./bnr. 2/259 

og 2/424 og2/ 260. Planinitiativet baseres på en tidligere forespørsel om mindre endring av 

reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ligger på Flekkerøya sør for Kristiansand sentrum. Fra rundkjøringen etter tunellen fra 

fastlandet er adkomst via Østerøya. 
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Formålet med planen 

Formålet med endringen er å legge til rette for økt utnyttelse og optimalisering av gnr. 2. bnr. 259 og 

del av gnr. 2, bnr. 424 og 2/260 på Flekkerøy. Eiendommen er en del av reguleringsplan vedtatt i 

1989. Gjeldende plan legger opp til store eneboligtomter og totalt ni boenheter innenfor området 

som søkes endret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Planområdets beliggenhet. 
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Planområdet 

Forslaget til plangrense innbefatter eiendommene gnr./bnr. 2/259 og 2/424 og 2/260 i Kristiansand 

kommune. Forlag til planens begrensning illustreres i figur 2. 

 

 

Dagens bruk av området 

Området består per dags dato av et område under utbygging. Bruken dreier seg dermed om bruk i 

privat regi i forbindelse med de fremtidige eneboligene på eiendommene. Eiendommene er ikke 

bebygd. 

Figur 2 Avgrensing av planområdet. 

PLANENS BEGRENSNING 
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Figur 4 Flyfoto mot nord. 

Figur 3 Flyfoto mot vest. 
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Planstatus 

Kommuneplan 

Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende i kommuneplanens arealdel 2011 – 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Utklipp fra kommuneplanens arealdel. 
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Reguleringsplan 

Planområdet er en del av en større reguleringsplan vedtatt 29.03.1989. Plannavnet er «Lindebø – 

Skålevik, Areal B endret plan» med planID 547. Arealformålet i gjeldende plan er boliger U. 

Vestre del av planområdet er tidligere gjennomgått fortetting. 

Figur 6 Gjeldende reguleringsplan. 

Figur 7 Planområdet B0. 
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Planlagt tiltak 

Det er gjennomført en vurdering av hjemlet tetthet i plan, og hva vi mener er en fornuftig utvikling i 

området. Vi mener planlagt tiltak gir en bedre utnyttelse av teknisk infrastruktur, samtidig som man 

skaper en større variasjon i boligtilbudet. Det er også lagt vekt på å minimere terrenginngrep, 

optimalisere solforhold og samtidig skape luft og kvalitet i boligområdet. Det legges opp til eneboliger, 

tomannsboliger og rekkehusbebyggelse. Hovedtanken bak konseptet er små boliger over to etasjer 

med et begrenset fotavtrykk. Slik utforming og plassering av bebyggelse er vist i situasjonsplan legges 

det opp til at all bebyggelsen får meget gode utsikts- og solforhold. 

 

 

Figur 9 Skisseprosjekt over planlagt bebyggelse. 

Figur 8 Volumstudie av tenkt utnyttelse av området. 
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Detaljer i planen 

Illustrasjonen under viser hva gjeldende plan hjemler av utnyttelse. Formålet med endringen er å 

tilrettelegge for økt utnyttelse slik at flere mennesker kan etablere seg på et mindre avtrykk. Dagens 

reguleringsplan legger opp til store eneboligtomter med store foravtrykk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Utredningsbehov 

Planprosessen følger kommunens retningslinjer, og temaer som vil vektlegges er blant andre barn- og 

unges interesser og konsekvenser av planforslaget.  

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Infrastrukturen i området tåler foreslått utnyttelse. Forslaget vil gi en større variasjon i boligmarkedet 

på Flekkerøy, slik at man kan etablere mindre, men attraktive boenheter for både småbarnsfamilier 

og andre grupper. Området rundt planområdet, samt tidligere fortetting innad i planområdet er 

utført med høyere utnyttelse. Vi vurderer at foreslått planområdet tåler høyere utnyttelse enn hva 

som er hjemlet i eksisterende plan.  

Området rundt Nestemyrveien ligger sentralt i et eksisterende boligområde. Like sør for området går 

Østerøya hvor det er gode kollektivtilbud. Nærmeste busstopp ligger omtrent 300 meter fra 

planområdet. Her går linje 57 som fra morgen til ettermiddag går fra øst til vest og motsatt på 

Flekkerøya. Ved Flekkerøy rundkjøring er det mulig å bytte buss for videre forbindelse mot 

eksempelvis Kvadraturen i Kristiansand sentrum. 

 

Tiltakets virkning  

Planarbeidet vil hensynta omkringliggende arkitektur, nabobebyggelse, solforhold og utsiktsforhold. 

Det vil utarbeides en 3D-modell som vil synliggjøre tiltakets virkning på omgivelser og landskap.  

 

Vesentlige interesser 

Eiere/beboere av eksisterende leiligheter og omkringliggende bebyggelse kan ha vesentlige interesser 

for planarbeidet. 

 

Samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhet ivaretas gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen utarbeides 

for å vise at alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

 

Medvirkning 

Det vurderes ikke som at planinitiativet berører vesentlige interesser, samfunnssikkerhet eller 

medfører behov for varsling/medvirkning utover vanlig praksis i saker av denne typen. 
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Vurdering om krav om konsekvensutredning 

Arealformålet i kommuneplan for Kristiansand er bebyggelse og anlegg for de områder som ønskes 

fortettes, boligbebyggelse er et av underformålene for formålet. Tiltaket er derfor i tråd med gjeldene 

overordnet plan.  

 

Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning etter §6: 

a) Ikke aktuell da §6a gjelder regionale planer, kommuneplaner og områdeplaner. 

b) Det er ingen av de foreslåtte grep i planen som vurderes å falle inn under § 6b vedlegg I. Det 

er vedlegg en som stiller kravet når det utløses krav om konsekvensutredning. Arealformålet i 

kommuneplan for Kristiansand er bebyggelse og anlegg for de områder som ønskes fortettes, 

boligbebyggelse er et av underformålene for formålet. Tiltaket er derfor i samsvar med 

gjeldende overordnet plan.  

c) Ikke aktuell da planen behandles etter plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning etter §8: 

For å utløse krav om konsekvensutredning etter §8 må tiltaket innebære vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn. Denne planen vurderes å ikke utløse vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

a) Ikke aktuell da tiltaket ikke er oppført i vedlegg II. 

b) Ikke aktuell da tiltaket behandles etter plan og bygningsloven.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Endre Fennefoss Balchen 

Daglig leder / by- og regionalplanlegger 

PLANFOLKET AS 

 

 

 


