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FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN
Planideen

Forslagsstiller ønsker å
- legge til rette for boligfortetting i området i form av
blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
- legge parkering under bakken for nye og eksisterende
boliger, med noe parkering på bakkeplan.
Planområdet omfatter gnr. 151, bnr. 123/124/1286/2899 og del av
gbnr. 151/1.
Fortetting er i hovedsak skissert på eiendommene gbnr. 151/1286
og gbnr. 151/124, som i dag benyttes til parkering. I tillegg til disse
eiendommene ses det på gnr.151 bnr. 123/2899 og del av gbnr.
151/1 som mulige fortettingsarealer.
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Situasjonsplan (nord) – Manganveien 47B

Illustrasjon (nord) – Manganveien 47B

Situasjonsplan (sør) - Blyveien

2
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Illustrasjon (sør) - Blyveien 2

TILBAKEMELDING OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET
Hovedgrep

Hovedgrepet er å omregulere eksisterende garasjeanlegg til bolig i
form av blokkbebyggelse.
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten mener det er positivt at
eksisterende garasjeanlegg rives og det etableres boliger.
Planområdet ligger på Tinnheia i et etablert boområde med god
sosial- og teknisk infrastruktur. I tillegg ligger planområdet inntil
friområdet Grønndalen.
Plan-, bygg og oppmålingsetaten er positive til fortetting i området.
Dette er i tråd med kommuneplanen og planstrategi om
boligfortetting i sentrale og etablerte strøk.

Planområdet

Planområdet strekker seg langs Tinnheiveien og omfatter
eiendommene:
• Gbnr. 151/123 som er størsteparten av planområdet og
som omfatter eksisterende boligblokker.
• Gbnr. 151/124 som er garasjeanlegget i sør og 151/1286
som er garasjeanlegget i nord.
• Gnbr.151/2899 som er et ubebygd grøntareal i tilknytning til
garasjeanlegget i nord, samt deler av gbnr. 151/1 som er
del av Molybdenveien i nord.
Innenfor planområdet er det i dag etablert 134 boenheter i
leilighetsblokker. Boligblokkene er oppført med 4 etasjer.
Eksisterende bebyggelse framstår enhetlig og er karakteristikk
med sin langstrakte rektangulære form som strekker seg fra nord
mot sør. I den sør- og nordvestlige delen av planområdet er det i
dag oppført garasjeanlegg tilhørende eksisterende boligblokker.
Planområdet ligger i kort avstand til flere hverdagsfunksjoner.
Barnehage, barneskole, Vigør hallen og fritidssenter ligger nordøst
for planområdet. Lokalsenter, «Tinnheia Torv», med matbutikk,
restaurant, frisør, bruktbilforretning, treningssenter og karateskole
ligger på motsatt siden av veien. Ahmadiyya menighetens bygg og
serbisk ortodoks kirke ligger på østsiden inn mot planområdet.
Offentlig friområde Grønndalen ligger på vestsiden av
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planområdet. Det er busstopp langs Tinnheiveien med et godt
kollektivtilbud.
Planavgrensning

Til venstre sees planavgrensningen som ble sendt inn sammen
med planinitiativet. Planavgrensningen mot vest følger
eiendomsgrense. Til høyre sees planavgrensningen på gjeldende
reguleringsplan. Kommunen ønsker at planavgrensningen mot vest
utvides, slik at den samsvarer med gjeldende reguleringsplan.
Området omfattet av utvidelsen skal ikke planlegges på nytt. Det er
en planteknisk oppgradering, slik man unngår at deler av den
gamle planen ligger igjen.

Bebyggelse og
struktur

Kommunen er positive til fortetting med en ny type bebyggelse enn
den som er oppført innenfor planområdet i dag. Vi er positive til at
det kan arbeides videre med en høyde på mellom 5-7 etasjer slik
skissert.
Bebyggelsen skal oppføres med konstruksjon i tre, og det skal
være klar overvekt av trematerialer i fasadene. Dette må
innarbeides i forslag til bestemmelser. Dersom
regulant/forslagstiller foreslår avvik fra dette må det være grundig
beskrevet og begrunnet.
Bebyggelsen må plasseres slik man oppnår gode solforhold til
utearealene, samtidig som de er skjermet fra støy.
Dagens ledningstrase for vann- og avløp går over eiendommen.
Disse er i konflikt med skissert bebyggelse i den sørlige delen og
må legges om for å få til ønsket tiltak. I tillegg er det etablert en
reduksjonsstasjon, som må hensyn tas.

Landskap

I gjeldende plan er det regulert inn et grønt belte mot Tinnheiveien
og Grønndalen. Det skaper en naturlig buffer mellom boligområdet
mot vei og Grønndalen. I planarbeidet må grensesnitt mellom
innregulerte byggeområder og friområde vurderes på nytt. Det vil
være naturlig å følge terrenggrense mot Grønndalen og
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Tinnheiveien. Prinsippene om det grønne beltet/buffer mot vei må
videreføres i ny plan.
I den nordlige delen av planområdet er det en kolle. Kollen
framstår som et landskapselement. I tillegg fungerer den som en
naturlig støyskjerming. I planprosessen ønsker kommunen å
vurdere om kollen mot Tinnheiveien skal bevares i sin helhet.
Dersom det foretas inngrep er det viktig å sikre god
terrengtilpasning. «Mellomrommet» mellom ny bebyggelse og
kollen må utformes slik det oppleves som et trygt sted. Et
aktiv/åpen fasade samt bruk at kollen kan være midler som kan
bidra til dette.

Kolle

Parkering

Parkeringsarealet ligger på borettslagets grunn. Men siden
parkeringsplassene ligger langs offentlig vei, betraktes de som
offentlige jf. veiloven. Blyveien og Manganveien gjennom området
brøytes og vedlikeholdes av kommunen i dag.
Framtidig bruk av parkeringsarealene må vurderes og avklares i
planprosessen. Det må kartlegges hvem som bruker
parkeringsplassene i dag. Det må lages en parkeringsoversikt som
viser hvor eksisterende beboere parkerer i dag (nå-situasjon). I
tillegg må det lages en parkeringsoversikt som viser parkering for
nye og eksisterende boliger samt gjesteparkering (etter-situasjon).

Trafikksikkerhet

Barn og myke trafikanter går gjennom planområdet blant annet
til/fra skole, fritidsaktiviteter og Tinneheia torv. I planarbeidet er det
viktig å vurdere forhold knyttet til trafikksikkerhet. Det må være et
tydelig trafikkskille slik det sikres en god trafikksikker løsning i
kryss, ved inn-/ og utkjørsel til området og parkeringskjeller.

Forbindelser

I direkte tilknytning til planområdet ligger friområdet Grønndalen.
Det finnes et stort potensiale i å videreutvikle Grønndalen som
frilufts- og turområde. Å etablere direkte forbindelser/snarveier fra
planområdet vil ha stor verdi for beboerne innenfor planområdet. I
tillegg fungerer planområdet som et viktig bindeledd mellom ulike
funksjoner. I planarbeidet må det sees på snarveier og
tverrforbindelser som kan knytte sammen Tinnheia torv,
skolearealene og Grønndalen.
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Forurensning

Jfr. temakart kan det være forurenset masse i grunnen. Det må
foretas utredning innen det gis igangsettingstillatelse til ny
bebyggelsen. Kommunen anbefaler imidlertid at det gjøres tidlig i
prosessen for å få en kostnadsoversikt.

Støy

I kommuneplanen er det vist at deler av planområdet ligger i gul
støysone. I de områdene hvor det planlegges ny bebyggelse og
tiltak innenfor planområdet må det lages støyfaglig utredning.
Trafikkstøy kan få betydning for utforming og plassering av
bebyggelse og uteoppholdsareal samt planløsningen i leilighetene.
Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side og
tilgang til uteoppholdsareal som er skjermet fra støy.
Det vises til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2016).

Grønnstruktur og
lekeplasser

Det bør foretas en kartlegging av eksisterende lekearealer i
nærområdet for å få en oversikt.
Sandlekeplassene må plasseres sentralt og være lett tilgjengelige
slik at de inviterer til opphold. Disse må bli et tilbud til alle beboerne
innenfor planområdet og ikke kun beboerne i de nye boligene.
Plassering av sandlekeplass vurderes i forhold til avstandskravene
i normaler for utomhusanlegg.
Kvartalslekeplassfunksjoner skal opparbeides i Grønndalen jf.
normaler for utomhusanlegg.
Parkvesenet har ansvaret for overordnet utomhusplan for
Grønndalen. Det må utarbeides detaljert utomhusplan for
kvartalslekeplassfunksjonene i Grønndalen som skal opparbeides
ifm. byggeprosjektet. Kommunen ønsker at Grønndalens
eksisterende kvaliteter som frilufts- og turområde videreutvikles, og
det stilles krav til opparbeiding av stiforbindelser.

Utsnitt av del av Grønndalen, det skal utarbeides utomhusplan for.
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Barn og unges
interesser

Det må lages et temakart som viser avstander barn og unges
bevegelsesmønster til bolig/skole/lek/fritid.

Kommunaltekniske
anlegg

Vann- og avløp
Nedenfor er et utklipp av VA-ledninger som går over eiendommen i
den sørlige delen.
Sort stiplet linje viser overvannsledning, grønn stiplet linje viser
spillvannsledning og blå linje viser vannledning. I tillegg ligger det
en reduksjonsstasjon innenfor planområdet vist med rosa sirkel.
Denne skal ikke flyttes. I Blyveien ligger det gammel
støpejernsledning.

Utsnitt ledningskart

For planlagt bebyggelse i nord ligger ledningene i veien og vil ikke
komme i konflikt med planlagt utbygging.
VA-ledninger som vil komme i konflikt med planlagte tiltak må
legges om, samt oppgraderes ved påkoplingspunkt og der
utbyggingen medfører en kapasitetsøkning. Det må vurderes om
det er behov for å sikre ledningstrasé gjennom området.
Omlegging og oppgradering av ledninger samt utarbeidelse av VAplan påkostes utbygger. Byggeavstand nærmere ledninger enn 4
meter må avklares spesielt.
Trafo
I den nordvestlige delen av planområdet står det en trafo. Evt.
flytting av dagens trafostasjon må avklares med Agder Energi.
Kryss
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Det er behov for oppstramming av krysset i Blyveien/Messingveien
og legges inn sikt i krysset Tinnheiveien/Messingveien, samt fjerne
del av gammel busslomme inn mot krysset i Messingveien. Sikt og
byggegrense må sikres i plankart.
Fortau
Fortau fra Molybdenveien må forlenges inn Manganveien fram til
nye byggetiltak.
Renovasjon
Det må avsettes areal til nedgravd renovasjonsløsning i plankartet.
Det må vurderes i planprosessen om det er behov for snuplass.
Plassering og antall avklares med Avfall Sør.
Bussholdeplass
Bussholdeplass langs Tinnheiveien er ikke opparbeidet i henhold til
dagens norm. Kommunen ber forslagsstiller, på bakgrunn av en
trafikksikkerhetsanalyse, vurdere om bussholdeplass kan løses
som kantsteinsstopp. Kommunen vil på bakgrunn av dette gi
tilbakemelding på endelig valg av løsning og gjennomføringen av
denne. Leskur må ivaretas, og kan f.eks integreres i
bygningsvolumet. Endelig valg av løsning må innreguleres. AKT og
ingeniørvesenet må involveres i prosessen for å avklare behov.
Overvannshåndtering/
blågrønne løsninger

Mulige/sannsynlige
rekkefølgekrav

Overvann skal håndteres lokalt, jf. kommunens overvannsveileder.
Bebyggelse og utearealer skal utformes med blågrønne løsninger
som bidrar til fordrøyning av overflatevann. Det må lages en
overvannsrapport.
•
•
•
•
•
•

Utredning av mulige forurensede masser i grunn.
Forlengelse av eksisterende fortau fra kryss
Molybdenveien/Manganveien inn Manganveien fram til ny
bebyggelse.
Det må utarbeides teknisk plan for VA-plan og ny
ledningstrase.
Opparbeidelse av sandlekeplasser innenfor planområdet.
Opparbeidelse av kvartalsleketilbud.
Opparbeidelse og oppgradering av deler av tursti i
Grønndalen jf. utsnitt.

Byggesak

Det er ikke hensiktsmessig med felles behandling av plan- og
byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15.

Skole og barnehage

Nærmeste barnehage Tinnstua barnehage, nærmeste barneskole
Karl Johans Minne skole, nærmeste ungdomsskole Grim skole.
Det er kapasitet på barnehage og skole.

Kunnskapsgrunnlag

Kulturminnevernregistreringen
Ingen registreringer.
Strøksanalysen (55 Blyveien)
- Blokker ordnet nord/syd etter plan.
- Felles parkeringsanlegg.
- Relativt ensartet uttrykk i materialbruk, takform, høyde og
volumen.
- Flatt internt. Terreng mot utsidene.
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-

Bebyggelsen ble bygd ut under et, - ingen store endringer.

Grønnstrukturutredningen
Arealene er vist som utbygd område
Grønndalen er vist som grøntområde med
førsteprioritet.

Forurensa masser
Registrering av flere typer forurensning
fra virksomhetene Henning Olsen,
Hansen Mek Verksted og Glencore.

Naturmangfold
Registrert Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). Forvaltningskategori:
Arter av stor forvaltningsinteresse.
Flom-/ rasfare
Ingen registreringer.
Bygge/delesaker som har betydning for planarbeidet
Ingen kjente.
Kjente støykilder
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Deler av planområdet ligger i gul
støysone.

Kart

Nyeste grunnkart for området må brukes.

Eiendomsforhold

Deler av planområdet tilhører Kristiansand kommune, dette gjelder
gbnr. 151/2899 som ligger ved Molybdenveien og Manganveien.
Kristiansand eiendom har informert om at det er inngått
opsjonsavtale for kjøp av kommunal grunn gbnr. 151/2899.
Forslagsstiller må dokumentere skriftlig at de har tilgang til
nødvendig grunn for å gjennomføre planen med tilhørende
rekkefølgekrav. Dokumentasjon må følge innsendt planforslag.

Veinavn

Eksisterende veinavn kan benyttes.

Boligprogram og
utbyggingsavtale

Kommunen anbefaler at det inngås utbyggingsavtale som en
parallell prosess med reguleringsplanen.

Illustrasjoner

-

-

Høyder og volum på planlagt bebyggelse i forhold til
omgivelsene.
Det må foreligge illustrasjoner fra bakkeplan.
Sol- og skyggeanalyse.
Illustrasjon/oversikt som viser uteoppholdsarealene plassering
og hvordan hvor arealkravene innfris.
Parkeringsløsning-/oversikt.

Særskilte
utredninger

-

Utredning av forurenset grunn.
Støyfaglig utredning.
Mobilitetsplan
Temakart for barn og unges interesser

Konsekvensutredning og
planprogram

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

-
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Samarbeid og
medvirkning

Barn og unge må involveres i planprosessen. Medvirkning fra Karl
Johans Minne skole, Tinnstua barnehage og Grim skole er viktig.
Kristiansand kommune ønsker et tett samarbeid med
forslagsstiller, både på skissenivå før hovedgrep fastsettes, og
underveis ved utarbeidelse av planmaterialet.

Fagkyndighet

Kommunens vurdering at kravet til fagkyndighet i plan- og
bygningsloven § 12-3 fjerde ledd er oppfylt.

Fremdrift

Forventet framdriftsplan ble ikke drøftet i møtet.
Plan- og bygningsloven har behandlingsfrist på 12 uker for private
planforslag. Denne kan fravikes ved avtale. Både forslagsstiller og
kommunen er tjent med mest mulig forutsigbarhet i saken og
ønsker et konstruktivt samarbeid og mener det er hensiktsmessig
at planforslaget bearbeides før det legges fram politisk. Partene er
innstilt på at det er aktuelt å avtale en annen framdriftsplan enn
lovens hovedregel på 12 uker, for at kommunen kan gi en skriftlig
tilbakemelding på mottatt planforslag, og forslagsstiller kan
revidere planforslaget før politisk behandling.

Konklusjon

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten mener det er positivt at
eksisterende garasjeanlegg transformeres til boliger. Planområdet
ligger på Tinnheia i et etablert boområde med god sosial- og
teknisk infrastruktur. Det er kort gangavstand til mange
hverdagsfunksjoner og et godt kollektiv tilbud. I tillegg offentlig
friområde inntil planområdet. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten er
positive til hodegrepet. Dette er i tråd med planstrategi om
fortetting i etablerte boligstrøk.
Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Kommunen
samtykker til å gjennomføre varsling og kunngjøring av
planoppstart, jf. pbl § 12-8, 3. ledd.

Joann Rexen Busk, 16.01.19
Referent

Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. Verken
oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.

VEDLEGG
OVERORDNA PLAN OG STYRINGSVERKTØY
Kommuneplanens
samfunnsdel og
overordnet
arealstrategi 2017 2030

Fire satsingsområder:
- Samskaping som drivkraft
- Kompetanse for verdiskaping
- Deltakelse og tilhørighet
- Byvekst med kvalitet
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Overordnet arealstrategi 2017 – 2030 – en kompakt by ved sjøen
Kommuneplanens
arealdel 2011 - 2022

Formål: Bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. Deler av
planområdet er vist med gul støysone.
Kommuneplanens bestemmelser gjelder.
Kommuneplanens retningslinjer gjelder.
Andre føringer i kommuneplanen som er relevante i det videre
planarbeidet: forurenset grunn og støysone.

Reguleringsplan for
Tinnheia II, E

Gjeldende reguleringsplan for Tinnheia II, E ble vedtatt 26.05.1965.
Formål: Boligbebyggelse, garasjeanlegg/parkering samt interne
kjøre- og gangveier. I tillegg er det avsatt areal til lek, tørkeplass og
bensinstasjon.
Bestemmelser: Gjeldende bestemmelser stiller krav til enhetlig
blokkbebyggelse i 3 etasjer + kjeller/sokkeletasje. Maks.
gesimshøyden er 11,5 m fra ferdigplanert terreng ved inngang.
Garasjer skal samles i fellesanlegg
Ny reguleringsplan vil gjelde foran hele denne reguleringsplanen.

Annet planarbeid i
området

Pågående planarbeid:
• Malmveien 11, som ligger nord for planområdet. Formålet
med planarbeidet er å endre formålet på eksisterende bygg
fra allmennyttig formål offentlig bygninger - aldersboliger til
private boliger.
•

Kommunale føringer

Tinnheiveien 15 og 17, som ligger øst for planområdet.
Formålet med planarbeidet er endre formål fra «forretning/
kontor» til «tjenesteyting/ religionsutøvelse» for å kunne
etablere moské.

Samferdselsanlegg skal planlegges i henhold til kommunens
veinormal.
Offentlig grønnstruktur skal planlegges i henhold til kommunens
normaler for utomhusanlegg.
VA-anlegg skal planlegges i henhold til kommunens VA-norm,
herunder kommunens overvannsveileder.
Renovasjonsløsning skal planlegges i henhold til kommunens
avfallstekniske norm.
Det vil bli stilt krav om godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp)
samt utomhusplan (grønnstruktur).

Nasjonale føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
(2019)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014)
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning (2018)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen (1995)
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Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442,
2016)
Aktuelle lover

Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven (§8-§12)
Folkehelseloven (§4)

GENERELL INFORMASJON
Oppstartsmelding

Kommunens mal for avisannonse, adresseliste og brev til
grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser
skal benyttes.
Adresseliste må bestilles fra plan-, bygg- og oppmålingsetaten.
Kommunens informasjonsbrosjyre om reguleringsplaner og
medvirkning skal legges ved oppstartsmeldingen. Denne fås
sammen med adresseliste. Den kan også skrives ut fra internett.
Oppstartsvarsel sendes til post.teknisk@kristiansand.kommune.no
Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale.
Dersom det er krav om konsekvensutredning, skal normalt forslag
til planprogram legges ut til høring samtidig med
oppstartsmeldingen.
Hører ikke tiltakshaver fra fylkeskommunen innen fristen angitt i
melding om oppstart, vil det ikke komme ytterligere innspill fra
fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan likevel komme med faglige
råd og innsigelser ved offentlig ettersyn.

Planmateriale

Komplett planmateriale skal være i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-1 og kart- og planforskriften §§ 9 og 10 samt
plan-, bygg- og oppmålingsetatens krav til detaljreguleringsplaner,
se internett: www.kristiansand.kommune.no – teknisk og eiendom –
Reguleringsplaner – Skal du utarbeide en detaljregulering? eller
kortadressen kristiansand.kommune.no/detaljregulering

Plangebyr

Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar
med enhver tids gjeldende gebyrregulativ når planen legges ut til
offentlig ettersyn. Det er også gebyr på saker som fremmes til byog miljøutvalget for avklaring etter pbl § 12-8, 1. eller 2. ledd.
Forslagstiller har ikke opprettet firma ennå. Opprettes januar 2020.
Gebyr for oppstartsmøte sendes etter firma er opprettet.
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