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Prosjektbeskrivelse og anmodning om oppstartsmøte
På vegne av utbygger og grunneier ber Planfolket AS om oppstartsmøte for
detaljreguleringsarbeid for gnr./bnr. 33/329, Dovreveien 5, i Lillesand kommune.

Bakgrunn
Området ligger ved Dovreveien 5 i Lillesand sentrum og er en del av reguleringsplan for Dovre
vedtatt 2011. I områdereguleringen for Dovre, er området avsatt til bolig/tjenesteyting. Det
knyttes konkrete reguleringsbestemmelser til området. Bestemmelsene setter hovedsakelig
krav til antall enheter og bygg per eiendom, tillatt bebygd areal, tillatt bruksareal per boenhet,
høyder, byggegrenser og universell utforming. I tillegg knyttes fellesbestemmelser for hele
området til det aktuelle planområdet. Utsnitt fra områdeplanen vises i figur 1. I kommuneplan
for Lillesand er området avsatt til fremtidig konsentrertbebyggelse og anleggsformål. For å
gjennomføre tiltak i området må det utarbeides en detaljreguleringsplan. Planfolket AS er
engasjert som plankonsulent i saken.

Figur 1 Utsnitt fra områderegulering for Dovre, Dovreveien 5 (illustrert med blå stiplet linje) er avsatt til bolig/tjenesteyting.
Kilde: kommuneplan.com
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Forslag til planavgrensning og dagens bruk av planområdet
Planområdet ligger som tidligere nevnt i Lillesand sentrum. Plassering vises i figur 2. Adkomst
fra Jernbanegata (235) er via Skolegata og Fagertunveien og videre inn på Dovreveien.
Eiendommen ved Dovreveien 5 har direkte adkomst fra Dovreveien. Planområdet ligger med
om lag 400 meters gangavstand til Lillesands sentrumskjerne.

Figur 2 Områdets plassering i Lillesand sentrum. Planområdet vises med rød markør. Kilde: kartverket.no

Planens forslag til begrensning settes omtrent i grensene til gnr./bnr. 33/329 og vises i figur 4
på neste side. Tomten er omtrent 670 m2. Forslag til avgrensning gjør at planområdet blir på
1300 m2.
Per dags dato ligger det en enebolig på tomta. I tilknytning til eneboligen er det to
biloppstillingsplasser, veranda og hage med beplantning. Arealet fremstår som solrikt hele
dagen og har sjøutsikt. Det er ikke registrert forhold knyttet til truede arter, kulturminner eller
liknende innenfor eller i umiddelbar nærhet til området. Forekomst av radon innenfor
planområdet defineres som usikker. Topografien i området er relativt flat, og kotene varierer
mellom 29 og 30.
Dovretunet bo- og omsorgssenter ligger nordvest for planområdet. Syd og øst for planområdet
ligger det boligområder med eneboligbebyggelse og innslag av konsentrert småhusbebyggelse.
Vest for planområdet, på andre siden av Fagertunveien, ligger Dovrehei borettslag som består
av lavblokkbebyggelse på inntil 3 etasjer. I direkte tilknytning til området er det nylig vedtatt
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en ny reguleringsplan for Dovreveien 1-3. I denne planen legges det opp til bebyggelse på opptil
12 meter. I figur 3 vises snitt av planlagt bebyggelse i denne reguleringsplanen.

Figur 3 Snitt av planlagt bebyggelse i reguleringsplan for Dovreveien 1-3, viser illustrasjon av område BB2, sone I og II. Kilde:
Planbeskrivelse for reguleringsplan for Dovreveien 1-3, illustrasjon: Haarklau og Lindberg AS.

Figur 4: Foreslått plangrense.
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Sulfid
Generelt i Lillesand kommune er forekomst av sulfid et stort problem. Utfordringen knytter
seg til at det i dag ikke finnes deponi for slike masser. Dette fører til at sulfidholdige masser må
tas hånd om på tomten der det ble sprengt bort. En slik håndtering er en kostbar prosess.
Deponeringen og avrenning fra deponeringen må overvåkes i flere tiår. Dette gjør at problemet
ikke er mulig å løse for prosjekter med overskuddsmasse. I Lillesand inneholder store deler av
kommunens stein og grunn verdier som ligger i overkant av tillatt verdi for innhold av sulfid.
Ytterste konsekvens av dette, er at utbyggere ikke ønsker å satse på utbyggingsprosjekter på
grunn av kostnader knyttet til dette problemet.
På grunnlag av Lillesand kommunes erfaringer med sulfid har oppdragsgiver tidligere fått
tilbakemelding fra kommunen om at før det avholdes oppstartsmøte må forekomst av
sulfidholdig grunn i området kartlegges. Prøvetakning er gjennomført av COWI i mars 2017.
Fire av fem boringer er rene, en av disse fem ligger rett i overkant av tillatt grenseverdi.
Geologens vurderinger ligger i sin helhet vedlagt dette brevet. På grunnlag av disse
testresultatene vil det ikke bli gjennomført større sprengningsarbeider som følge av
reguleringsforslaget.

Plankonsept
I vedtaket fra behandlingen av områdeplanen for Dovre i bystyret kommer det frem at det er
ønskelig at det i området satses på aktivitet som knytter seg opp mot helse og omsorgsektoren.
Ny veiløsning inn i planområdet vil redusere trafikken gjennom sentrum og bedre tilgang til
helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil utbedring av eksisterende veier, og ombygging av nye
gang- og sykkelstier gjøre området tryggere å ferdes i for gående og trillende. Slik undertegnede
tolker dette vil det satses mindre på privatbilisme og mer på tilrettelegging for myke trafikanter
i området, området vil også tilrettelegges for eldre og omsorgstrengende.
Disse tankene ønsker utbygger og plankonsulent å videreføre i plankonseptet for
detaljreguleringen av Dovreveien 5. Det er ønskelig å etablere et leilighetsbygg hvor
leilighetene er tilpasset livsløpsstandard. Leilighetene vil oppføres med størrelser varierende
fra 50-100 m2. Bygget planlegges etablert i fire etasjer med henholdsvis 2-4 leiligheter i hver
etasje. Maks tillatt byggehøyde foreslås å være omtrent 9 meter. Leilighetsbygget vil være
tilrettelagt med heis. Utbygger er åpen for at det etableres fellesområder både ute og inne. Det
åpnes opp for å legge til rette for felles uteopphold etablert i takterrasser. I uteoppholdsarealer
på bakkenivå vurderes det å tilrettelegge for felles dyrkningsareal. Inne er det muligheter for
at det etableres fellesområder i form av oppholdsrom og soverom som kan leies ved behov.
Soverommet vil etableres i tilknytning til leiligheter med kun et soverom. Leieinntektene vil
finansiere drift og vedlikehold av rommet.
For å sikre tilrettelegging for gående og trillende er det ønskelig å videreføre gang- og sykkelsti
forbi planområdet. Dette vil beslaglegge areal, men vil også bidra med å gi noe tilbake til
området som en helhet. I tillegg er det ønskelig også fra utbyggers side å legge til rette for
gående og trillende fremfor privatbilisme.
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Avvik fra overordnet plan
Områdereguleringen for Dovre er gjeldende for detaljreguleringen av Dovreveien 5. Utbygger
og plankonsulent vil på forhånd av oppstartsmøtet opplyse om at det ønskes å fravike denne
planen hovedsakelig på to ulike punkt. Vi opplyser om dette fordi det da vil være lettere for
kommunen å komme med en helhetlig og konkret tilbakemelding i oppstartsmøtet.
Det presiseres at det aktuelle planområdet vil ligge i et sentrumsområde i Lillesand og at det
derfor vil være nødvendig med en høyere utnyttelse og redusert parkering slik det beskrives
under. Som nevnt tidligere er området avsatt til konsentrert bebyggelse og anleggsformål i
kommuneplanen.
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I starten av 2017 ble reguleringsplan for Dovreveien 1-3 vedtatt. Denne reguleringsplanen
grenser direkte til Dovreveien 5. Reguleringsplanen for Dovreveien 1-3 avviker også fra
Områdeplan for Dovre på flere punkt. For å lage en helhet i området, vil det være naturlig å
videreføre tiltak fra Reguleringsplan for Dovreveien 1-3 til reguleringsplan for Dovreveien 5.
I reguleringsplan for Dovreveien 1-3 er byggegrense redusert i forhold til krav fra
områdeplanen. Dette er klokt for å oppnå en høyere utnyttelse, samt minimere et areal som
ikke blir benyttet optimalt. Det er ønskelig å delvis redusere byggegrensen på Dovreveien 5 i
likhet med Dovreveien 1-3. Det vil være aktuelt å delvis følge byggegrensen på 4 meter hvor det
er nødvendig i forhold til brannsikring til andre eksisterende bygg. De stedene på tomten hvor
avstand til andre bygg ikke utløser noen risiko i forhold til eksisterende bebyggelse vil
byggegrensen reduseres til tre meter.
I områdeplanen for Dovre er det et krav om at det til hver enhet skal avsettes 1
biloppstillingsplass, 25 % av parkeringen skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Planleggingen i Norge i dag er på vei i en ny retning hvor krav til parkering reduseres som et
klimaforebyggende tiltak. Denne trenden gjør seg stadig mer gjellende, særlig i by- og
sentrumsområder. Ser man denne tendensen i tilknytning til at brukergruppe for dette aktuelle
prosjektet er eldre mennesker, hvor noen har omsorgsbehov, vil det være nødvendig å redusere
parkeringsdekning innenfor planområdet. Derfor foreslås det å redusere parkering fra 1
biloppstillingsplass per enhet til 0,5 per enhet.

Anmodning om oppstartsmøte
Vi ber med dette brevet om et formelt oppstartsmøte med Lillesand kommune slik at den
formelle planprosessen kan igangsettes.

Vedlegg
Vedlegg 1: Oppsummering, vurdering av geologi og analyse fra geologiske undersøkelser
Vedlegg 2: Planens begrensning

Med vennlig hilsen

Endre Fennefoss Balchen
Daglig leder / by- og regionalplanlegger
PLANFOLKET AS
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