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Vår dato: 7. februar 2020 Vår referanse: P104 – Gurines hage – Kristiansand kommune Vår saksbehandler: 
Deres dato:  Deres referanse:  Bjørn Andresen 

 

 

Planinitiativ for detaljregulering av Hamresanden hotell- og 

campingområde, felt A og B1 

 

På vegne av vår oppdragsgiver Hamresanden Boligutvikling AS ønsker Planfolket AS å starte opp 

detaljregulering for utvidelse av Gurines hage på gnr. 98/549, 95/550 og del av 299/240 og 98/28. 

 

Formålet med planen 

24 mars 2010 ble reguleringsplan for Hamresanden hotell- og campingområde vedtatt av Bystyret i 

Kristiansand. I administrasjonens innstilling står følgende:  

«Foreslått eneboligtomt er en del av samme eiendom som seniorboligene er planlagt på og bør 

erstattes av leilighetsbebyggelse med samme struktur og formspråk som seniorboligene og inngå som 

en del av dette prosjektet.» 

Utbygger er nå enige med administrasjonen, og formålet med planen er å videreutvikle Gurines hage 

gjennom å omregulere felt A og B1 i gjeldende regulering til blokkbebyggelse gjennom en videreføring 

av eksisterende bebyggelse. 

 

Planområdet 

Planområdet omfatter eiendommene 98/550 og 98/549 og del av 299/240 og 98/28 som vist med 

stiplet linje på figur 1. 
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Figur 1: Foreslått planavgrensning. 

 

 

Planlagt tiltak 

Det er tenkt oppført 2 boligblokker. Bygg 8 i vest er en forlengelse av eksisterende struktur, og har 3 

etasjer med 12 leiligheter. Bygg 9 ligger mot øst i 2 etasjer med 6 leiligheter. 
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Figur 2: Situasjonsplan av ny bebyggelse (Ark. G. Knutsen) 
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Figur 3: Sett fra vest, blokk8 til venstre (Ark. G. Knutsen) 

 

 

Figur 4: Fra øst (Ark. G. Knutsen) 
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Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Utbyggingsvolum og høyder er innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan. BRA for ny bebyggelse 

er ca. 1700 m2. 

 

Figur 5: Snitt B8 (Ark. G. Knutsen) 

 

Gesimshøyde for blokk 8 er lik med høyden til rekken med blokker i vest. OK 1. etasje i blokk 8 og 9 er 

ca 20 cm lavere enn eksisterende bebyggelse grunnet økte etasjehøyder for å gi mulighet for 

sprinkleranlegg. 

Bygg 9 er i to etasjer for å avtrappe og avslutte området på en god måte. 
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Figur 6: Snitt B9 (Ark. G. Knutsen) 
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Parkering for beboerne er tenkt løst gjennom 16 plasser i parkeringskjeller og 5 plasser i carport i 

tilknytning til kjeller under B8. Gjesteparkering er på terreng med 10 plasser ved svingen i veien, en 

parkeringsdekning på 1,5.  

 

 

 

Figur 7: P-kjeller (Ark. G. Knutsen) 

 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Planlagt bebyggelse er en utvidelse av ett vellykket boligprosjekt med etablerte funksjoner. Området 

ligger i tilknytning til etablert stisystem som tenkers videreført gjennom planområdet som fører til 

flotte naturområder. 

 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Det foreligger en landskapsanalyse utført av Grønn strek i 2008 som gir en god analyse av området. 

Siden den gang er området bygd ut, og foreslått bebyggelse er en utvidelse av eksisterende med 

samme former og rytme. Det er derfor ikke nødvendig med oppdatering av rapporten. Det foreligger 

3d illustrasjoner av ny bebyggelse sett i sammenheng med eksisterende. 
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Planstatus 

 

Figur 8: Kommuneplan 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2011-2022, vedtatt 22.06.11 disponert til nåværende 

bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. Det er omfattet av båndleggingssone for verna vassdrag og 

støysone gul sone iht. T-1442.  
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Figur 9: Gjeldende reguleringsplaner i området 

Området er regulert i reguleringsplan Hamresanden hotell og campingområde, planid 1115, vedtatt 

24.03.10, som område B1 og A. Bestående verneverdig hus på B1 skulle flyttes til område A, og det 

kunne oppføres bolig på inntil 420 m2 BRA. Verneverdien av Gurines hus har i ettertid vist seg å være 

liten etter gjennomført prosess med Fylkeskonservatoren og historielaget.  

Området nord i foreslått planavgrensning er i reguleringsplan Kolemila båthavn gnr.98, bnr.28, planid 

454, vedtatt 15.10.85, regulert til kjørevei og offentlig friområde. 

 

Vesentlige interesser 

Det er høydebegrensninger knyttet til Kjevik lufthavn, samt hensyn til radar/radiodekning. 

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

for planarbeidet. Utsikt og lys kan bli redusert som følge av ny bebyggelse, støy fra Hamresandveien 

kan øke. 
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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.  

I aktsomhetskartet til NVE er flomsonen beregnet grovt, kotehøyde i p-kjeller er 7,85 og 1.etg 10,86, 
godt over 200 årsflom. 
 
 

 
Figur 10: Aktsomhetskart flom 

Støyanalysen bør oppdateres siden området ligger i gul sone i gjeldende kommuneplan. 

 

Medvirkning 

Berørte offentlige organer og naboer vil varsles etter normal prosess.  
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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 I 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.  

 

Avslutningsvis 

Vi ber med dette om oppstartsmøte. 

Dersom det er spørsmål eller det er behov for supplerende informasjon kan undertegnede kontaktes 

på telefon (95 96 89 87) eller epost (bjorn@planfolket.no). 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Johan Andresen 

Prosjektleder 

PLANFOLKET AS 

 

 

 

 


