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Figur 1 Planområdet i Lillesand (t.v.) og i nærområdet (t.h.) 

1 Bakgrunn 

1.1 Planinitiativet 

Tjuhollaområdet var tidligere eid av Lillesand kommune og ble regulert i 2011. Planen ble 
laget for framtidig boligbebyggelse med mulighet for oppføring av barnehage og evt. også 
grendehus regulert til offentlig- og privat tjenesteyting. Planområdet er nå solgt til 
Kaldvellfjorden Eiendom AS som fremmer nå gjennom Sweco Norge AS et nytt, privat 
forslag til reguleringsplan for Tjuholla. Hensikten med å utarbeide ny reguleringsplan for 
området er å se på området på nytt i forhold til: formål, utnyttelse og bruk av området.  

Ny eier ønsker å beholde hovedstrukturen i området, men også å optimalisere utnyttelse- 
og bebyggelse i området ift dagens markedet for boligbebyggelse. Arbeidet ønskes ellers 
gjort slik: 

• Utbygger ønsker å utføre alt grunnarbeidene for hele området i en omgang. 

Området må da sees under ett noe som vil endre på ønsket arealbruk og 

formålsgrenser. 

• Høydeforskjeller i området vil bli mer utjevnet og området i større grad terrassert 

slik at arronderingen av områder vil bli bedre. 

Konkret så vil dette medføre at: 

• Veiene får mindre stigning og veikryss en bedre utforming.   

• Arealene i området vil få mer lys og utsikt og tomter som fellesområdene bli 

bedre egnet for opphold og bruk.  

Dette vil isolert bidra til å heve bokvaliteten i området og rettferdiggjøre at størrelsen av 
grøntarealene kan reduseres noe til fordel for litt mer bebyggelse og større tomter. Ikke 
minst ut i fra at Tjuhollaplanen har meget store grøntarealer, og også er omkranset av 
attraktive rekreasjonsområder både på land og i sjø.  

 

1.2 Lokalisering 

Området for Tjuholla boligområde ligger 3 km øst for Lillesand sentrum, 1 km fra 
handelssentet på Tingsaker og grenser til Engelshei boligområde. Området inngår i 
aksen fra Gaupmyr til Kjerlingland. Et område kommuneplanen angir som framtidig 
utbyggingsområde for byen.  

Planområdet avgrenses i tråd med gjeldende reguleringsplangrenser, med mindre 
tilpasninger mot andre, vedtatte planer. Gnr/Bnr 44/132 inngår i sin helhet. Plangrensa 
ligger ellers i FV 420 og nord for GS-sti langs Vestre Kaldvell. Noen eiendommer, som 
ikke inngår i tiltakshavers aktive konsept, inngår i planområdet. Dette gjelder 
barnehagetomtene og to private boligtomter (gnr/bnr 44/11,30).  

Tjuholla er ellers sjønært og ligger naturfint og solrikt til like nær Kaldvellfjorden. Det er 
opparbeidet gang- og sykkelvei langs med Rv-420. Og teknisk infrastruktur som VA- og 
kabelanlegg ligger fram til området og gir muligheter for en avklart- og rask utbygging.  
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2 Føringer for planarbeider 

2.1 Lover, forskrifter og nasjonale føringer 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

• Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) 

• Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR-2011-05-13-512)  

• T-1520  

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften, FOR-2006-12-15-
1446) 

• T-1442, retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-2/08 om barn og planlegging. 
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK10, FOR-2010-

03-26-489). 

2.2 Lokale vedtekter, veileder og planer 

• Lillesand kommunes veileder for utomhusarealer  
• Lokale retningslinjer for saksbehandling av planer og tiltak innenfor områder med 

potensielt sulfidholdig berggrunn 

• Kommuneplanen for Lillesand, 24.06.2015 

• Veinormal for Lillesand 05.09.2007 

3 Planområdet – nåsituasjonen 

3.1 Planstatus 

Arealbruken for Tjuholla er tidligere avklart som et utbyggingsområde i 
kommuneplanensarealdel og senere i detaljert reguleringsplan Tjuholla boligområde 
egengodkjent av kommunen den 28.03.2012. Det er i tillegg også vedtatt 
reguleringsplaner for: 

• Reguleringsplan for Kaldvell Øvre (20050147) 

• RV420 Kaldvell gs-veg (20095105) 

• Heldal Bryggeanlegg (2011000495) 

 

Figur 2 viser avsatt arealbruk i kommuneplanen og arealene det er utarbeidet detaljert 
reguleringsplan for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3 (21) 

 
SWECO,SIST REVIDERT 9.5.2017: 

DETALJREGULERINGSPLAN TJUHOLLA,  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Viser utsnitt av kommuneplanen til venstre og utsnitt av reguleringsplaner i 
området til høyre. Kommuneplanen viser at det er avsatt en grønnkorridor –
hensynssone friluftsliv (H530) i vest. Og reguleringsplanene viser at det er avsatt større 
arealer i nærområdet til Tjuholla til opphold, aktivitet og friluftsliv.  

3.2 Områdets tilstand 

Planområdet er bebygd før reguleringen i 2012 ved bolighus i 44/11+30. I tillegg er 

barnehagetomta blitt bygd ut i tråd med gjeldende reguleringsplan, inkludert 

parkeringsplassene ved adkomsten til barnehagen og gjesteparkeringsplasser.  

Brorparten av planområdet ligger fortsatt urørt og er vegetasjonsdekt.  

3.2.1 Friluftsliv 

Tjuholla grenser mot Kaldvellområdet, og som er tilgjengelig på gang- og sykkelsti. 
Kaldvell er et av de mest besøkte turområdene i Lillesand med spennende muligheter for 
friluftsliv på land, langs vassdrag og sjø.  

Det er i kommuneplanen også som vist i figur 1, avsatt en bred grønnkorridor vest for 
utbyggingsområdet, og dette området samt utmarksarealene i vest blir nært tilgjengelige 
ifra Tjuhollafeltet. Både fra G5 og via skogsvei i nordvest.  

3.2.2 Forurensing 

Det er ingen kjente menneskeskapte kilder til forurensing innenfor reguleringsplanen for 
Tjuholla.  

3.2.3 Geologi, grunnforhold og overskuddsmasser  

Berggrunnen i området har svovelholdig berg, og også omtalt i en egen geologirapport 
utarbeidet for området. Lillesand kommune har utarbeidet egne retningslinjer for 
svovelholdig berg med 3 tiltaksklasser der berg i tilstandsklasse 3 må kjøres til godkjent 
deponi. Berg i tilstandsklasse 2 kan i henhold til til-taksplan håndteres lokalt i spesielle 
massedeponier/fyllinger mens «rent» berg kan anvendes fritt.  

Løsmasser i området består av: morene- og skogsjord og i forsenkninger trolig også leire 
før fast berg. Lokal leire vil kunne brukes positivt som overdekkingsmateriale for 
svovelholdige bergmasser og i utomhusanlegg for park og hage. Overskuddsmasser / 
skrapmasser, vil ettersom de er egnet, bli anbrakt i området.  

3.2.4 Edelløvskog 

Eik under forskrift om utvalgte naturtyper kan potensielt vokse i planområdet. Det er 
store, gamle trær i planområdet, men de vokser per i dag i tett bestand. Potensialet er 
tilstede for at de kan bli fristilt i fremtiden og dermed utgjøre den ressursen som store 
eiketrær utgjør.  

 

  



 
 

 

4 (21) 
 
SWECO, SIST REVIDERT 9.5.2017 

DETALJREGULERINGSPLAN TJUHOLLA,  

 

 

4 Konsept for utbygging 

4.1 Generelt 

Eier vil i utgangspunktet opparbeide alle veier, tomter og teknisk infrastruktur for hele 

området under ett.  

Det er i gammel plan avsatt 3 områder for felles renovasjonsstasjon eller såkalte 
miljøstasjoner. Avfallsteknisk norm som er den samme både for Avfall sør og Libir, har 
følgende krav til miljøstasjon: 

• En miljøstasjoner for hver 100-200 meter. Maks avstand til hoveddør er 100 
meter mens anbefalt avstand er 50 meter.  

Avfalls teknisk norm sier også at nedgravd renovasjonsløsning: 

«…benyttes som løsning for høy- og lavblokk, rekkehus, større næringsbygg, 
sentrumsområder, fritidsbebyggelse mm. Løsningen kan benyttes for 
fellesløsninger fra ca. 35 boenheter». 

Areal avsatt til miljøstasjoner er ikke videreført i ny plan. Dette da systemet for 

miljøstasjon er best tilpasset områder med høy utnyttelse og ikke eneboligbebyggelse slik 

tilfellet generelt vil være for Tjuholla.  

Hver eiendom skal i utgangspunktet ha plass nok til å snølager på egen eiendom. Snø fra 
veigrunn anbringes på annet veiareal langs med vei eller i enden av snuhammere. 
Alternativt ved veldig mye snø på annet egnet sted hvor det ikke er til ulempe- eller skade 
for andre. Det er satt av egnede områder, som er regulert til sikringssoner H190_.  

Murer kan i ny plan settes i eiendomsgrense. Murverk skal ellers utføres på enhetlig- og 
miljøtilpasset måte. 

4.2 Bebyggelse 

Nåværende plan har en relativt lav utnyttelse og store grønt- og fellesarealer når man ser 
på totalarealet for planen. Nytt planforslag har beholdt hovedstrukturene i gjeldene plan, 
og flere av tomtene er også blitt større. Dette kombinert med store- og gode fellesarealer 
med gjennomgående grøntområder som bindes sammen med stier og tråkk, gjør at 
mulighetene for opphold, lek & aktiviteter blir veldig gode. Planforslaget vil derfor ivareta 
kommuneplanens overordnede mål om å: 

«sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstsvilkår samt  fremme en 
bærekraftig utvikling og ressursforvaltning» 

Dagens boligområde er regulert for 32 frittliggende eneboliger og 21 eneboliger i rekke 
med eneboligtomter på cirka 400-700 m2 og eneboligtomtene i rekke noe mindre for totalt 
å gi et boligtilbud tilpasset ulike behov. Bebyggelse er ellers regulert som «modernistisk» 
med flate tak. I ny plan så blir områdene for bebyggelse videreført, men også noe utvidet, 
og tomtestørrelsen og boligtype noe mer differensiert. Bebyggelsen vil også bli mer 
variert.   

Antallet boliger økes totalt fra 53 og til 62 med totalt 86 boenheter. Boligbebyggelsen 
ønskes fordelt slik: 

- 18 boliger i BFS-område 1-1, 1-2, 2-1 og 2-2 (frittliggende eneboliger på større tomter 
>600 kvm). Felt BFS 1-1 får anledning til sekundærboenhet.  

- 22 boliger i BFS-område 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3 og 4-4 (frittliggende boliger med 
tomter 401-613 kvm). Felt 3-1 og 4-3 får anledning til sekundærboenhet. 

- 14 boliger i BKS-område 2, 3 og 5 (konsentrert bebyggelse på mindre tomter på 239-
270 kvm),  

- 8 boliger i BKS-områdene 1 og 4 for konsentrert bebyggelse a 2 horisontalt delte 
boenheter. Tomter: ca. 250 kvm.  
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Boligtomtene som har fått en liten økning i BYA, ønskes ellers innbyrdes avtrappet 
(avhengig av tilgang på masser) for å optimalisere innstråling av lys og utsikt, og de fleste 
boligene vil få tilrettelagt adkomst i samme plan som innkjørsel: 

• BKS1 med 5 boligbygg omgjøres til 5 bygg –hver med 2 horisontalt delte 
leiligheter samt carport for hver leilighet på hver side av bygget. Dette innebærer 
at delfeltet utvides litt i lengderetningen (inn i o_G4), og bekkeløpet vil måtte 
svinges litt om i forhold til dagens situasjon. 

• BKS2 utvides litt mot øst, får samme antall boenheter og ønskes avtrappet 
synkende mot øst.  

• BKS3 reduseres fra 3 til 2 boenheter med større tomter.  

• BKS4 omgjøres til 3 bygg –hver med 2 horisontalt delte leiligheter samt carport 
for hver leilighet på hver side av bygget. Tomtene blir ellers noe utvidet ved at 
adkomstveien for BKS 3 er flyttet mot øst.  

• BKS5 med små eneboliger får en ekstra bolig i nord ved BLK1.  

• BFS2-1 –ingen endring.   

• BFS2-2 får en ekstra enebolig helt i syd (tomt 6), men endres ellers ikke.   

• BFS3-1 får en ekstra enebolig helt i syd-øst (tomt 7), men endres ellers ikke.   

• BFS4 får en ny utforming og deles inn i 3 delfelt. Det gjør at utformingen av 
BFS4-1 og 4-2 endres noe og antall boenheter utvides fra 7 til 8 boliger. Område 
BFS4-3 med 2 boliger er nytt, men blir ikke liggende eksponert mot 
Kaldvellfjorden eller i silhuett da bebyggelsen vil komme et stykke inn på platået 
og også skjermes av vegetasjonen i grønnstrukturområdet heiområdet i bakkant. 
Figur 3 viser hvordan Tjuholla boligområde i perspektiv sett ifra Kaldvellfjorden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Viser Tjuholla boligområde i perspektiv sett ifra Kaldvellfjorden. 
 

• Området for BOP1 –barnehagen, er uendret.  

• Område BOP2 er regulert til offentlig tjenesteyting. 
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4.3 Grønnstrukur 

Dagens reguleringsplan har store fellesarealet sett i forhold til utnyttelsen, og selv om 
grøntområdene i nytt planforslag er redusert noe i areal så er hovedstrukturen beholdt.  

G1 området mister noe areal ved at adkomstveien til BKS3 legges om- og flyttes litt inn i 
G1 mot øst. Det er imidlertid hensiktsmessig at støyutsatt areal kan utnyttes til vei og 
arealet mellom bygningsrekkene i stedet for at det benyttes til hage. Tomtene i området 
blir dermed også større og bokvaliteten bedre. Likeså mister område G1 litt areal ved at 
delfelt BKS 2 strekkes litt mot øst. 

Områdene BLK1 og G3 har tidligere vært regulert som grønnstrukturområde, men blitt 
liggende nærmest som et restareal fordi område G3 ligger innenfor sone med støynivå 
over 55 dB Lden (gul sone). Slike områder er av den grunn ikke anbefalt brukt til 
uteplass, lekeplass eller til rekreasjonsformål. Bestemmelse i kommuneplanen sier også 
at: 

• Utendørsarealer i rød- og gul sone kan bare regnes med blant 
uteoppholdsarealer eller lekearealer som kreves iht. 
bestemmelser i kommuneplan eller reguleringsplaner, hvis 
støynivået i brukshøyde (2m) blir lavere enn grenseverdien for 
gul støysone, eventuelt gjennom tiltak.  

Områdene BLK1 og G3 har imidlertid en veldig sentral beliggenhet nær gang- og 
sykkelsti samt inn-kjøring til både Tjuholla- og Engelshei boligområder, og vil som sted 
kunne ha potensielt mange brukere. BLK1 i grå støysone ønskes derfor opparbeidet som 
nærlekeplass / tumleplass mens resten av arealet vil være grøntformål. BLK1 omfattes av 
overordnet utomhusplan. Hegn av vegetasjon eller aktiv støydemping av G3 området kan 
ellers gjøre at området kan komme under 55 dB og anbefalte grense-verdier. 

Området G4 reduseres noe i omfang ved at BFS2-2 utvides med tomt 6 i syd og ved 
etablering av BLK3 mens G1 reduseres noe ved omlegging av adkomstveien (SKV4) opp 
til byggeområdet BFS4. 

Da område BLK2 etter reguleringsbestemmelsene kan brukes som massedeponi og 
dermed kan heves, er akebakken innsnevret og lagt om til en lang sløyfe rundt en 
fremtidig ballplass. BLK2 området vil ellers bli opparbeidet som grøntområde og ha et 
landskap med åpne rom med gress og naturlig vegetasjon samt ha nærlekeplass for 
beboerne i hele området. I overordnet utomhusplan så er BLK2 vist med fylling ved bruk 
av området som massedeponi. De tilrettelagte anleggene med veilinje vil imidlertid kunne 
få en litt annen plassering/utforming, dersom høydene endres.  

G5 hadde tidligere hatt et bredt grøntbelte vest for BFS1-2. Dette grøntbelte vil måtte 
koordineres med en ev. fremtidig regulerings av B41 i tilstøtende område. Del av dette 
grøntbeltet er derfor tatt inn i tomtene for BFS1 mens et smalt grøntbelte er bevart for å 
markere fri adkomst igjennom området fram til nåværende skog- og utmarksarealer mot 
syd og vest og fremtidig grøntstruktur i nytt boligfelt.  

Det er ellers ikke lenger aktuelt å tilrettelegge for en veiadkomst gjennom G5 for tilkomst 
til avsatt boligareal B41(tilgrensende plan) i syd. Denne muligheten er derfor tatt ut av 
planen fordi det vil medføre mer trafikk og forringe Tjuhollafeltet som boligområde. 

Område G2 reduseres på grunn av ekstra bolig nr.7 i BFS3-1 samt på grunn av nytt 
delområde BFS4-3. 

BLK4 ligger sentralt til i et område med mye ferdsel og beskyttet av fortau mot vei. Det 
egner seg derfor godt som lekeareal. Eksisterende trafo blir omkranset av areal regulert 
til tekniske anlegg og selve trafoen vil ligge minst 4 meter ifra avsatt lekeareal. BLK4 
omfattes av overordnet utomhusplan.  

BLK5 kan etableres som sand- og/eller nærlekeplass for område BFS3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-
2, 4-3 og 4-4.. Eventuell bruk av BLK5 ifra brukere i BFS4 må skje gjennom tilkomst fra 
trapp, vei, eller igjennom G2. BLK5 omfattes av overordnet utomhusplan. 
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Lekeplassene skal ellers opparbeides- og tilrettelegges i henhold til 
rekkefølgebestemmelsene og de krav kommunen har for slikt anlegg. 

Alle boliger i feltet skal ha oppfylt kommunens generelle krav til minste uteoppholdsareal 
(MUA) på minimum 100 kvm (der primært uteoppholdsareal på bakkenivå legges til 
grunn). Manglende MUA på egen eiendom oppfylles når andel av fellesareal avsatt til lek 
og grøntstruktur medregnes. Planlagt bebyggelse for Tjuholla, vil kunne innfri 
kommunens krav til MUA.  

Det er utarbeidet- og vedlagt en overordnet utomhusplan for BLK-arealene til: opphold, 
rekreasjon og lek, og det vises til denne. Detaljert utomhusplan kan evt. kreves av 
kommunen i forbindelse med byggesaken for den enkelte eiendom. 

 

4.4 Veier, teknisk infrastruktur og parkering 

Området er planlagt med endeveier framfor sløyfer. Dette for å begrense trafikk og fart 
samt bygge opp om et best mulig bomiljø. Alle offentlige veier utenom SKV4, SKV5 og 
SKV7 (eksisterende vei) bygges med fortau. Alle veianlegg med lengdeprofiler og typiske 
tverrsnitt er definert- og prosjektert i henhold til kommunes veinormaler.  

Tilførselsveien til BKS3 flyttes mot øst, og da endeveien blir kortere enn 30 meter, er 
snuhammer ikke nødvendig. 

Vei o_SKV5 vil få standard veibredde, men vil slik den nå vil gå, få en lavere stigning og 
en langt bedre kryss-løsning i møte med SKV3. Da delområde BFS4-3 har få hus, og det 
vil være flere avkjørsler til bolighus langs SKV5 som kan benyttes som «oppholdsrom» 
for myke trafikanter, så tilsier forholdene her at SKV5 kan bygges uten fortau.  

Framtidig avsatt boligområde i kommuneplanen vest for Tjuholla vil kunne få veiadkomst 
fra Vestre Kaldvell rett vestover i området ved skogsvei eller fra Vestre Kaldvell og videre 
vestover nær området for lek- og ballplass nord for veien. Det må ellers sikres at Vestre 
Kaldvell har nødvendig bredde- og kurvatur som samlevei. 

Alle eiendommer skal ha parkeringsforhold i overenstemmelse med Lillesand kommunes 
parkeringsnorm. Dvs. 2 parkeringsplasser + gjesteparkering for boenhet over 70 kvm og 
1 en parkeringsplass samt 1/3 gjesteplass for boenheter under 70 kvm., og 1,5 p-plasser 
for leilighet over 70 kvm. Minst en parkeringsplass skal være i friluft.  

Område BKS1-5 har for konsentrert bebyggelse og området gjesteparkeringsplasser i 
SPP1 og tillates også bruk av offentlig parkeringsområde SPP3 til gjesteparkering. Dette 
åpnes det for da behovet for gjesteparkering normalt er størst om kvelden og på 
tidspunkter som ikke vil være i konflikt med annen bruk av besøkende til friluftsområde 
ved sjøen.  

Minst 1 plass eller 5 % av totalt antall markerte- og skilta parkeringsplasser skal 
forbeholdes personer med nedsatt funksjonsevne. P-plass skal skiltes fra offentlig vei 
med standardskilt. 

Behovet for privat sykkelparkering, en plass pr boenhet, skal dekkes innenfor den enkelte 
tomt.  

Bygningsmassen forutsettes tilknyttet eksisterende kommunalt nett for vann og avløp. 
Avløpet legges fra tomtene med selvfall og via pumpestasjoner til kommunalt avløpsnett. 
Teknisk infrastruktur utarbeides etter kommunalt reglement og standarder for slike 
anlegg. Føringsrør for kabler legges i felles grøft med VA-anlegg fram til tomtegrense. 
Pumpestasjon(er) for kloakk legges i veigrunn eller i avstand til bebyggelsen.  

Trafo plasseres i egne BKT områder og i tilstrekkelig avstand til nabogrense (2m), 
bebyggelse (5m) og lekeareal (4 meter). Agder Energi Nett sitt krav om kjørevei fram til 
trafo er tilfredsstilt. 
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4.5 Utbyggingsavtale 

Det ble samtidig med oppstart av planarbeider annonsert utarbeidelse av 
utbyggingsavtale for området, i og med krav om dette i kommuneplanens arealdel. 

5 Prosess 

5.1 Oppstartsmøte for reguleringsarbeid 

Oppstartsmøte for planen ble holdt med administrasjonen i Lillesand kommune den 
27.01.2016.  

5.2 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 

Varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeidet ble 
annonsert i Lillesandsposten den 
29.01.2016 og varslet til naboer og 
berørte innstanser med brev datert 
27.1.2017 med høringsfrist den 10. 
mars 2016. Varslingsbrevet er 
gjengitt til høyre.   

Oppstartsmeldingen ble også sendt 
per post og/eller e-post til berørte 
parter / høringsadresser som vist til 
i tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Oversikt over tilskrevne grunneiere og rettighetshavere med interesse 
innenfor planområdet samt høringsinstanser. De med avgitt høringssvar er krysset i 
kolonnen for svar 
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5.3 Innspill til melding om oppstart av planarbeider 

Innen svarfristen den 10.03.2016 er det ikke mottatt høringssvar fra naboer eller 
hjemmelshavere i området.  

5.3.1 Lillesand kommune (Dialog underveis i planarbeidet)  

Lillesand kommune har under arbeidet meddelt at adkomst til framtidig utbyggingsområde 
vest for Tjuholla må sikres.  

Kommentar: 

Det er i planen ikke regulert areal til formål som vil hindre videre veiforbindelse til 
tilliggende areal utlagt som boligområde i kommuneplanen. Muligheten for en slik 
adkomst vil opprettholdes i forlenging av veien Vestre Kaldvell, slik beskrevet i 
planbeskrivelsen, kapitel 4.4. 

5.3.2 Agder Energi Nett AS (2016.03.09) v/Arve Fossnes i Rejlers Norge 

AS. 

Da området planlegges for flere boenheter, er det nødvendig med to trafostasjoner.  

Kommentar:  

Trafo nr. 2 i opprinnelig plan er omplassert til område BKT4 som også er foretrukket sted 
av Agder Energi Nett.  

5.3.3 Aust-Agder fylkeskommune  

Fylkeskommunen viser i epost den 15.03.2016 ved seksjonsleder Anja Henriksen til at 
oppstartsmeldingen ikke angir formål.  

Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune forutsetter ellers at alminnelige 
planhensyn ivaretas at planarbeidet utføres i tråd med overordnet planverk.  

Fylkeskommunen never spesielt hensynet til barn og unge, folkehelse og friluftsliv og 
landskap og estetikk som viktige premisser å ta hensyn til i planleggingen.  

Fylkeskommunen vil ellers kunne være mer konkret i sin tilbakemelding når en ser hva 
området er tenkt regulert til når og planforslaget kommer til offentlig ettersyn. Det nevnes 
også at kulturminnevernseksjonen ikke har merknader.  

Kommentar:  

Manglende formål oppgitt i varselmelding er kommentert nedenfor under fylkesmannen. 
Det vises til vedlagte plankart og bestemmelser samt temaene nevnt i planbeskrivelsen. 

5.3.4 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  

Fylkesmannen understreker i brev datert 2016.02.29 v/Sigrid Lofthus Drange viktigheten 
av medvirkning og for å sikre denne prosessen, så må det framgå hva planen skal 
tilrettelegge for og at formålene ikke framgår av annonseringen er uheldig.  

Kommentar:  

At formål ikke er nevnt, skyldes at det ikke er tenkt endringer i formål som ikke allerede er 
avklart i planen allerede. Dette burde likevel vært presisert i varsel om oppstart av 
planarbeider.  
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Fylkesmannen uttrykker videre at: 

1. Planen må sikre en heldig plassering av bebyggelsen i samsvar med omgivelser 
og landskap og at bestemmelsene til reguleringsplanen underbygger dette.  

2. Håndteringen av sulfidholdig berg- og bergmasser må være forsvarlig og i 
samsvar med vannforskriftens §12 mv. slik at miljø og vannkvalitet ikke forringes.  

3. Hensynet til barn og unge blir ivaretatt i planleggingen og får gode 
oppvekstforhold og trygg vei til aktiviteter og skole. 

4. Området må få en utforming som tilrettelegger for adkomst- og bruk av 
nærmiljøet og naturen som grenser til.  

5. Det må tas hensyn til støysonene ved plassering av bebyggelse og arealbruk 
samt også hensynta bebyggelsen i forhold til støy under opparbeidelse- og 
utbygging av området.  

6. Det vises ellers til kravene om universell tilrettelegging, vurdering i forhold til 
risiko- og sårbarhet og hensynet til naturmangfoldloven.  

Kommentar:  

Forholde nevnt av fylkesmannen er forsøkt hensyntatt i plankart og bestemmelser- og 
redegjort for så langt det er hensiktsmessig i planbeskrivelsen og tilhørende dokumenter. 
Det vises til dokumentene og fylkesmannens skriv i sin helhet. Fylkesmannens skriv er 
vedlagt.  

5.4 Avklaringer etter høringsrunden 

Fylkesmannen har reist innsigelse til planforslaget på bakgrunn av mangelfullt 

kunnskapsgrunnlag og mangelfull håndtering av sulfidholdig berggrunn i området. 

Innsigelsen ble reist på grunnlag av tiltaksplanen for sulfidholdige masser, som ble lagt 

ved planforslaget ved oversending til saksbehandling. Det ble i etterkant av denne 

oversendelsen utarbeidet en revidert versjon av tiltaksplanen, på bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra Lillesand kommunes saksbehandler for tiltaksplanen. Den nyere 

versjonen ble likevel ikke lagt til grunn for saksbehandling av reguleringsplanen på grunn 

av tidsfrister. Nivået på dokumentasjon av sulfidkonsentrasjoner er betydelig høyere i den 

reviderte versjonen av tiltaksplanen. Tiltaksplanen konkluderer likevel med de samme 

avbøtende tiltak.  

Tiltakshaver, planlegger og Lillesand kommune avholdt et avklaringsmøte den 24. 

november 2016 på kommunehuset. Her formidlet Lillesand kommune hva som er 

nødvendig for at planprosessen skal kunne fortsettes. Følgende endringer i 

planmaterialet ble tiltakshaver og kommunen enige om at må gjennomføres før en videre 

saksbehandling: 

• Støy og støvproblematikk som følge av sprengning og massedeponi 

vurderes særlig 

• Støy fra og mot barnehagen vurderes 

• Boliger i BKS5-6 tas ut av planen  

• Dokumentere tilstanden i bekkeløp øst for barnehagen (biologisk dødt)  

• Vurdere rik edellauvskog i henhold til NML §§8-12 

• Redigere planbeskrivelsen generelt og vise redigeringene (lage eget kapittel 

som omtaler redigering)  

• Enten dokumentere landskapspåvirkning (dersom det kan argumenteres for 

at de høyeste tomtene kan opprettholdes) eller ta ut de mest eksponerte 

tomtene 
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5.5 Endringer etter 1. gangs behandling, revisjon C 

Tidligere versjoner av planbeskrivelsen baserer strukturelt og delvis også innholdsmessig 

på planbeskrivelsen til gjeldende planen, vedtatt 2012. Intensjonen med planendringen 

har vært å gjennomføre en enkel prosess, i og med at de fleste forhold ble ansett som 

avklart i opprinnelig plan. Det viser seg nå at planendringen utløser et omfattende behov 

for beskrivelse og dokumentasjon. Planlegger finner det derfor ikke formålstjenlig å 

fortsatt bruke den tidligere malen for planbestemmelser og -beskrivelse og har redigert 

dokumentet fullstendig om i revisjon C. Formålet er å levere en struktur, som er mer 

oversiktlig enn den tidligere revisjonen slik at beslutningstagere lettere kan finne den 

informasjonen de er ute etter i beslutningsprosessen. Innholdsmessig blir likevel det 

meste av den opprinnelige teksten overtatt, støpt i en ny form.  

På grunn av krav til revisjonen fra Lillesand kommune er noen avsnitt likevel blitt skrevet 

om og det har kommet til nye avsnitt. Nedenfor gis en oversikt over innholdsmessige 

endringer i revisjon C av planbeskrivelsen: 

• Kapittel 4, konseptbeskrivelse, er justert i forhold til endringene som er foretatt i 

plankart og bestemmelser. Dette er relatert til bortfall av BKS5 og 6 og regulert 

plassering av renseanlegg for sulfidhold overflatevann. 

• Kapittel 5, planprosess, er blitt supplert med kap. 5.4 og Feil! Fant ikke r

eferansekilden. 

• Kapittel 6, vurderinger, inneholder endringer i alle underkapittel, i henhold til 

endringer på plankart, i bestemmelser og ny/endret dokumentasjon.   

I tillegg er det blitt utarbeidet ny dokumentasjon til planarbeidet, og delvis ble 

eksisterende dokumentasjon revidert. Det er i tillegg utarbeidet en detaljertlogg, som viser 

endringene i bestemmelsene og plankartet, se vedlegg 9. 

Det er lagt inn et nytt formål inn i planen o_BKT3 - øvrig kommunalt teknisk anlegg med 

tilhørende bestemmelser. o_BKT3 skal benyttes til sedimenteringsbasseng/renseanlegg 

for sulfidholdig vann. Formålet erstatter område som tidligere var regulert til 

parkeringsplass(o_SPA2) og deler av grønnstruktur(G3). Denne endringen er vurdert at 

er så store at det er behov for en begrenset høring. Begrenset høring er sendt naboer, 

velforeninger og berørte offentlig instanser i perioden 5 – 19 mai 2017. 

 

Reviderte vedlegg til planrevisjon C er: 

• Utomhusplanen 

• Tiltaksplanen for sulfidholdige masser inkludert sprengningsplan, som er justert i 

forhold til at BKS5-6 utgår. 

Ny dokumentasjon som vedlegges planrevisjon C er: 

• Biologisk mangfold, utearbeidet av Asbjørn Lie 

• Snitt gjennom G2 
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5.6 Mindre reguleringsendring, revisjon G 

Reguleringsendringen går ut på å fjerne universell tilrettelegging (T) for tomtene Høyåsen 

13, 15 og 20, samt legge til universell tilrettelegging for tomtene Høyåsen 5, 26 og 28. 

Figuren under viser et utklipp fra reguleringsplan for Tjuholla (kilde: kommunekart.com) 

som viser tomtene der universell tilrettelegging fjernes (rød ring) og legges til (blå ring). 

 

 

6 Vurderinger 

6.1 Endringene i planforslaget i forhold til gjeldende plan 

De foreslåtte reguleringsendringer vil medføre at området får en litt høyere utnyttelse, 
men arealene til felles opphold og lek vil fortsatt være betydelige. Konsekvensen 
vurderes til å være svakt negativ i forhold til gjeldende plan.  

Det at boligområdet også tenkes utviklet- og bygd ut under ett, vil gjøre det lettere å 
innbyrdes tilpasse delfelt og boliger til hverandre. En god avtrapping av arealene vil gi en 
høyere kvalitet i forhold til lys og utsikt for boligtomtene så vel som på fellesarealer. 
Terrengarronderingen vil således få en positiv konsekvens av planendringen.  

6.2 Landskapsvirkning 

Planforslaget i revisjon C opprettholder bebyggelsen i BFS4-3 med to tomter. Disse har 
o.k. gulv første etasje på hhv. kotehøyde 28 og 29. Dette er 3 m under høydenivået til 
toppen i G2, som skal opprettholdes. Det er utarbeidet et snitt, som viser bebyggelsens 
plassering i forhold til eksisterende terreng.  

De ytterste tomtene ligger potensielt eksponert på et høydedrag inntil et flatt gulv i 
landskapsrommet (Kaldvellfjorden). Mot omgivelsen i sør, øst og nord er lia ned fra 
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tomtene skogkledd. Vegetasjonen består av blandingsskog med furu og eik som de 
dominerende treslag. Furutrærne er eldre og har nådd sin maksimalhøyde. Eiketrærne er 
yngre og fortsatt i høydevekst. Det er i tillegg ulike lauvtrær med lavere vekst i busksjiktet. 
Trærne er opp til 15 høye, de fleste utvokste trærne ligger på rundt 10 – 12 m.  

Trærne i kombinasjon med den bratte lia danner en effektiv skjerm mot boligbebyggelsen 
i BFS4-3. Fra RV 420 eller GS-stien langs med den vil selv disse tomtene være usynlige 
om sommeren. Når løvtrærne står bare, vil man eventuelt kunne se glimt av bebyggelsen. 
Dette gjør forbipasserende bare dersom de løfter blikket unaturlig høyt opp mot toppen av 
lia – bebyggelsen ligger ikke i hoved blikkretning for disse brukerne. Nærvirkningen av 
boligplasseringen vil dermed ha nøytral konsekvens for landskapsbildet.  

 

Over: Vegetert topp sett fra nord (Kilde: Google Streetview 2010) 

 

I fjernvirkning vil trafikanter langs RV 420 kunne få glimt av bebyggelsen fra sør. Her vil 
det kun være en sparsom skjerm av trevegetasjon foran bebyggelsen. I denne 
blikkretningen vil den gjenværende, vegeterte toppen nord for tomtene hindre synlige tak 
i silhuetten. Bebyggelsen vil dermed ikke eksponere seg. Sett fra Kaldvellfjorden vil ny 
bebyggelse i BFS4-3 ligge i naturlig blikkretning for f.eks. båttrafikken inn mot 
småbåthavna. Vegetasjonsskjermen i lia vil likevel hindre eksponering, det vil kun være 
gløtt mot bebyggelsen, særlig om vinteren. Utbyggingen vil ha en nøytral konsekvens for 
landskapsopplevelsen.  

 

Over: mulighet for gløtt av BFS4-3 sett fra sør (Kilde: Google Streetview 2010) 

6.3 Støvproblematikk i anleggsfasen 

Steinknusing og massetransport vil kunne gi høyere konsentrasjoner av svevestøv i 
anleggsperioden enn før og etter utbyggingen. Erfaringsmessig er det massetransport 



 
 

 

14 (21) 
 
SWECO, SIST REVIDERT 9.5.2017 

DETALJREGULERINGSPLAN TJUHOLLA,  

 

 

som bidrar mest til støvforurensning i anleggsperioden. Støving kan forekomme også i 
forbindelse med lasting av masser ved anlegget og transport i anleggsområde. Det er i 
hovedsak boligbebyggelse og friluftsområder nærmest til anlegget og anleggsveier hvor 
støv kan bli negativt. For spredning av støv er vindretning og terreng avgjørende. 
Grenseverdiene i forurensningsforskriftens kapittel 7 (lokal luftforurensning) og kapittel 30 
(forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) skal overholdes. I tillegg 
anbefaler retningslinje T-1520 at timemiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) i 
anleggsperioden ikke bør overstige 200 µg/m3 på lokaliteter der folk bor eller oppholder 
seg.  
For å redusere belastningen av støv til bolig/barnehage- og fritidsområdene anbefales det 
å se på mulige avbøtende tiltak. Det forutsettes at all sprengning pågår utenfor 
barnehagens åpningstider og at massetransport og eventuell knusing minimeres i samme 
tidsrom. Det bør vurderes lokale skjermingstiltak rundt barnehage dersom denne blir 
støvutsatt. Støvproblemene som kan oppstå som følge av massetransport, kan dempes 
ved for eksempel asfaltering av anleggsveger, salting eller feiing av veger, vasking av hjul 
på anleggsmaskiner og tildekking av masser under transport. Det anbefales også at 
masser som skal transporteres sprøytes med vann for å redusere støvflukt. Innføres 
disse tiltakene ansees problemet med støving å være tilstrekkelig ivaretatt for 
massetransport ut av veianlegget. Det kan bli aktuelt å gjennomføre målinger av 
luftkvalitet (PM10) ved boliger og friluftsområder, som for eksempel ved bebyggelse nær 
tunneler og veger med mye massetransport. 
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Over: Utdrag av naturbase.no. Grønt skravert område 
er rik edellauvskog. 

6.4 Naturmangfold 

Ifølge Naturbase er det én viktig 

naturtype i området: Området 

BN00089066 inneholder naturtupen 

rik edellauvskog. Lokaliteten har 

lågurt-eikeskog utforming og har 

verdikode C. Den ble registrert i 

forbindelse med reguleringsarbeidet i 

2011. Faktaarket for lokaliteten sier: 

«Lokaliteten vurderes som lokalt viktig 

(C-verdi) grunnet rik vegetasjon og et 

visst potensial for rødlistearter og 

forekomsten av noen eldre eiker. Lite 

areal og manglende kontinuitet 

trekker verdien ned.»  

Supplerende registrering utført av Asbjørn Lie januar 2017 har påvist variasjon i verdien 

innenfor avgrensingen for lokaliteten. Stort sett holder utbyggingsområdene i 

planforslaget seg innenfor områder med relativt lav verdi for biomangfoldet. De største 

verdiene er i plankartet satt av med en hensynssone for bevaring av naturmiljø. Dermed 

vurderes naturverdiene som ivaretatt.  

Lags sykkelveien, øst i planområdet, er det registrer store eiker. De store eikene ligger i 

området satt av til grønnstruktur og blir ikke berørt av utbyggene i planområdet. Eikene 

ligger under terskelverdien for behandling etter forskriften om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven og er heller ikke hule.  

6.5 Vannløp (naturlig) og vannforskriften 

Overflatevann fra Tjuholla drenerer til Kaldvellfjorden, men området har ingen åpne 
vannforekomster eller vassdrag med årsikker vannføring. Eneste bekkeløp –mer et 
vannsig, drenerer åpent forbi fram til barnehagen. Se figur 4 under. 

Bekkedraget er del av G4 og ønskes ivaretatt som et miljøelement med tresatt kantsone 
som skjøttes og fornyes på en måte som ivaretar biologisk mangfold. Arbeidet med 
skjøtsel og vedlikehold, utføres av eier som er Lillesand kommune. Likeså tilsyn med at 
vannveien ikke tettes igjen, men holdes åpne. Bekken vil bli noe omlagt på grunn av 
bebyggelsen i BKS1. 
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Denne bekken er per i dag fiskedød, hovedsakelig på grunn av avrenning fra 
eksisterende boligfeltet Engellshei. Avrenningsvann fra boligfeltet blir bevisst ledet inn på 
denne bekken for å unngå at Kaldvellvassdraget skal bli berørt av vann, som har kommet 
i kontakt med sulfidholdig fjell. Dette grepet ble sanksjonert av Fylkesmannen i Aust 
Agder i 2007. 

Etter vannforskriftens § 12 så skal det for et område med endret aktivitet, vurderes om 
endringene kan medføre forringelse av miljøtilstanden i vann. Bekken i planområdet er 
ingen definert vannforekomst i hht. vann-nett portalen eller NVA-atlas. Tilstanden i 
bekken faller dermed ikke inn under vannforskriftens forvaltningsområde. Likevel vil 
vannet renne ut i Kaldvellfjorden, som er en vannforekomst (0121010300-C), som har 
miljømålet «god». For tiden er den klassifisert som «oppnår ikke god». Denne 
forekomsten er det med ord viktig a skjerme fra ytterligere faktorer, som hindrer 
oppnåelse av miljømålet.  

Tjuholla boligfelt er allerede regulert med avklarte formål. Formålene er med små 
endringer de samme i ny plan og med noe endret avgrensning og økt utnyttelse. Dette 
medfører imidlertid ingen endring i forhold til den aktsomheten som må vises i forhold til 
mulige forurensningskilder. Avløpsvann fra alle boenheter vil fortsatt måtte føres til 
renseanlegg og vann påvirket av svovelholdige bergmasser, må håndteres i henhold til 
godkjent tiltaksplan.  

Tiltaksplanen legges ved i sin reviderte versjon. Tiltakstplanen er sendt inn til behandling 
for seperat vedtak. Rekkefølgebestemmelser krever implementering av tiltakene før 
arbeidet kan iverksettes. Dermed vil bekken ikke utgjøre noen kilde for at miljømålet til 
Kaldvellfjorden ikke oppnås, men bekken i seg selv vil ikke få noen bedre miljøtilstand. 
Dette vurderes som «klarert» med forurensningsmyndighetene.  

6.6 Universell utforming 

Lillesand kommune har som boligstrategi å gi sine byggeområder en universell utforming. 
Det innebærer at flest mulig –uavhengig av alder og funksjonsevne og uten 
spesialtilpasninger, skal kunne bruke de samme bygde omgivelser. Kommunens krav om 
at minst 50% av boenhetene skal være tilgjengelige boenheter, vil kunne tilfredsstilles 
ved at 50% av boenhetene har hovedplan i samme nivås som inngangsplan. Det er 
avmerket tomter i plankartet som i henhold til modell for nytt terreng vil kunne fungere bra 
med universell utforming. Utforming av boligene vil ellers bli styrt av prinsippene i 
gjeldene tekniske forskrifter og etter kjøpers ønsker.  

Lekearealene skal opparbeides i henhold til Lillesand kommunes veileder for 
utomhusarealer, og område til bruk for uteopphold skal være brukbare for: barn, unge og 
eldre så langt det er hensiktsmessig. Alle BLK-områdene får universelt tilpasset adkomst 
til områdene mens småveier, stier og tråkk, vil bli tilpasset etter terreng og omgivelser slik 
det passer. Kravet til universell utforming gjelder imidlertid ikke for opparbeiding av veier 
og stier der dette fører til uhensiktsmessige inngrep eller store kostnader. Etablering av 
en gangsti ifra snuhammer i SKV3 til gang og sykkelvei ved riksveien, vil ikke kunne få 
universell utforming uten store terrenginngrep. Og store terrenginngrep for anlegging av 
stier vil ikke være i samsvar med kommunens mal for løyper og stier. 

6.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen ved gjennomføring av plan 

Planen vil bidra til å øke tilbudet av nye boliger i Lillesand og utnytte allerede 

eksisterende- og utbygd infrastruktur, og det er allerede et utbygd barnehagetilbud i 

området. Konsekvensene for skole er ikke vurdert ut over at kommunen må regne med et 

utvidet tilbud om skoleskyss for barn i området. Omfanget av endringene er ikke vesentlig 

i forhold til gjeldende plan.  

Figur viser vannsig (bekk uten årsikker vannføring) forbi 
barnehage sett fra «SKV1». 
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6.8 Sulfidholdig berggrunn 

Lillesand kommune har utarbeidet en Geologisk berggrunnsundersøkelse for området 

(2011). Det er påvist sulfidholdige bergarter. Lillesand kommune har gjort tiltakshaver 

oppmerksom på at sulfidproblematikken må håndteres i planprosessen gjennom en 

tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig sprengstein.  

Tiltaksplanen, som ble lagt ut på høring, ble kritisert av Fylkesmannen og og det reist 

innsigelse på bakgrunn av at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig og at håndtering 

av problematikken er god nok i planen.  

Sweco Norge AS har i foreliggende revisjon C av planforslaget tatt følgende grep: 

• Det er tatt flere prøver i felten, som gir et langt bedre kunnskapsgrunnlag 

• Tiltaksplanen skisserer en håndtering av sulfidproblematikken 

• Reguleringsplanen følger opp tiltaksplanen gjennom plankartet og bestemmelser 

I plankartet er det nå lagt til et område BKT6, som er til lokalisering av et renseanlegg for 

overvann. Her skal overvann fra planområdet fanges opp og behandles i hht. 

tiltaksplanen. I tillegg vil også vann fra Traudalsbekken kunne mates inn i renseanlegget. 

Denne bekken transporterer forurensning fra boligfeltet på Engellshei. Lillesand 

kommune har uttrykt et ønske om å være delaktig i prosessen om å løse dette 

eksisterende forurensingsproblemet. Det er i tillegg mulig å behandle overvann fra felt 

B41 i kommuneplanens arealdel ved en fremtidig utbygging, dersom dette skulle bli 

nødvendig. Rekkefølgebestemmelser krever igangsetting av en renseprosess i BKT6 i 

forbindelse med overvannsystemet før utbygging ellers kan startes opp.  

BKT6 er ikke større enn det må være. Feltet vil være for lite til at en klassisk 

utfellingslagune vil kunne etableres, dersom alle tiltenkte deler av nedbørsfeltet skal ha 

avrenning gjennom dette anlegget. Det er likevel stort nok for at andre typer 

utfellingsanlegg kan bygges. For at det endelige renseanlegget skal kunne fungere 

optimalt, vil det være nødvendig med prøvedrift gjennom et midlertidig anlegg, der senere 

drift kan kalibreres. Endelig løsning blir detaljprosjektert når prøvedrift har konkludert med 

en behandlingsmåte.  

Dermed vil den tunge utbyggingsfasen møtes med et fungerende system av 

avskjæringsgrøfter og –ledninger, samt et rensesystem, som minimerer utslipp til 

Kaldvellfjorden. Gjennomføring av utbyggingen i planområdet vil bli triggeren for at det 

kommer i gang rensing av forurenset vann fra Engellshei også. Konsekvensen for 

forurensing sulfidholdige bergarter vil dermed bli positiv.  

6.9 Støy 

Lillesand kommune har tidligere utarbeidet egen støyrapport for Tjuholla. Rapporten viser 
at områdene nærmest Rv-420 ( tidligere E-18) er utsatt for støy. Areal til byggeformål og 
lek/opphold er i planen lagt utenom område over grenseverdi. Det er ellers påregnelig at 
trafikkbildet vil endre seg med overgang til mer støysvake kjøretøy. Det er derfor ikke 
grunn til at forholdene totalt vil bli forverret i forhold til dagens situasjon. Rød og gul 
støysone er lagt inn i kartet med tilhørende bestemmelser, ut i fra beregningshøyde 2m. 

Det må ellers i anleggsperioden forløpende vurderes om det er nødvendig å hensynta 

barnehage og annen nærliggende bebyggelse i forhold til støy. Jf. T-1442, retningslinjer 

for behandling av støy i arealplanlegging 
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6.10 Barn og unges interesser 

For å gi barn og unge et godt bosted så er: 

• Eiendommene gitt et tilpasset tomteareal i forhold til ønsket bebyggelse med 
tilgang til store fellesareal for opphold og aktivitet.  

• Ferdsel i boligområdet og mellom delområder, vil kunne skje trygt langs vei og i 
fellesområder på stier og tråkk.  

• Fortau og stier er koblet mot utbygd gang- og sykkelsti til busslomme og videre 
forbindelse mot Kaldvell og Lillesand.  

Arealer til bruk for barn og unge er ellers beskrevet spesielt under temaene: grønnstruktur 
og lek mens trafikksikkerhet er beskrevet under temaene: vei. 

6.10.1 Stier og tråkk 

Mulig aktuelle småveier, stier og tråkk vises ikke i reguleringsplanen, men slike «veier» 
kan etableres i alle områdene for felles bruk i- og imellom delområdene i boligfeltet. Ifølge 
malen så skal turveier, løyper og stier anlegges skånsomt slik at de blir en naturlig del av 
terrenget. 

6.10.2 Barnehage 

Avsatt område for barnehage er i tatt i bruk til formålet. Tomta er stor med gode 
muligheter for lek- og fri-luftsaktiviteter. I tilknytning til barnehagen er det opparbeidet 
egen parkeringsplass SPP2 for levering- og henting av barna med ensrettet kjøreretning 
for økt sikkerhet. Barnehagen har i tillegg rett til bruk av SPP3 for tilleggs parkering. 
Bestemmelsen om at barnehagens uteareal skal være tilgjengelig for lek utenom 
åpningstid, er beholdt. Potensielt utvidelsesareal for barnehagen er opprettholdt i BOP2 
som reguleres til offentlig tjenesteyting. 

6.10.3 Lek 

BLK-arealene for lek er plassert på lett tilgjengelige- og sollyse steder. Gåavstand fra 
bolig direkte- eller først via et grøntområde på cirka 100 meter, 200 meter og 500 meter 
fram til sandlekeplass, nærlekeplass og kvartalslekeplass, anses som oppfylt. Det er krav 
om sandlekeplass på tomtene. 

For Tjuholla så vil kravet til leke- og oppholdsarealet i forhold til antallet boenheter i 
Tjuholla være som vist i tabell 1.  
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Tabell 1 Blå tall viser Lillesand kommunes krav til areal for lek per boenhet for vanlig 
boligbebyggelse. Sorte tall viser konkret arealkravet til lekeområder for Tjuholla 
boligområde (i sin revisjon C) i henhold til antall boenheter. Kilde: Bestemmelser til 
kommuneplanen for Lillesand 2015-2027. BKS5/6 er nå fjernet fra planen og totalkravet 
tilsvarende mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det innebærer at området totalt minst må ha 430 kvm sandlekeplass*, 860 kvm 
nærlekeplass og 860 kvm kvartalslekeplass**.  

Arealet BLK1 (792 kvm) vil bli opparbeidet som nærlekeplass mens arealet BLK2 (2280 
kvm) vil fungere som et større landskapsrom for nær- og kvartalslek, opphold og i noen 
grad også for mer arealkrevende aktiviteter. 

* Små møte- og lekeplasser nær bolig der lekeutstyret er dimensjonert for barn opp til 6 
år.    
Sandlekeplassen kan ligge alene, eller innpasses i annen offentlig grønnstruktur. 
Sandlekeplasser skal som et minimumskrav ha følgende- eller tilsvarende 
anleggselementer som tilfredsstiller noen av de samme funksjonene: benk / benk og 
bord, vippe, huske, sandkasse. 
** Det er ikke satt spesielle krav til Kvartalslekeplass annet enn at det skal være en større 
møte og lekeplasser med ballfelt, der lekeutstyret er dimensjonert for aldersgruppa 6-12 
år. Kvartals lekeplassen kan ligge alene, eller innpasses i annen offentlig grønnstruktur. 
 

Arealtallene for lekeareal for Tjuholla er som vist i tabell 2, og viser at samlet areal til 
lekearealer for den vanlige boligbebyggelsen er større enn minstekravet. Vanlige 
grønstrukturområder kommer i tillegg. 
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Tabell 2 Viser samlet areal avsatt til lekeområder (BLK-områder) i planen.  

Nærrekreasjonsområde Areal (m²) 

BLK1 792 

BLK2 2280 

BLK3 191 

BLK4 112 

BLK5 94 

Sum 3469 

 

I henhold til bestemmelsene skal 15 m² MUA (utenom lekeareal) etableres på egen tomt. 
Dette utgjør 1290 m². Sandlekeplass skal også etableres på egen tomt. Dette utgjør 430 
m². Det vil være 3469 m² areal i planområdet, som vil kunne brukes til å dekke inn kravet 
om MUA (leik og i noen grad annet uteopphold). Behovet for samlet MUA fratrukket MUA 
på egen tomt er på 6880 m². Resterende krav til MUA vil dekkes opp i teigene G. Det er 
nesten 17 daa med dette formålet i planområdet, det meste av formålet har høy kvalitet 
som friområde. Deler av G1 og 2 er for bratte til å kunne medregnes i MUA, men det er 
store, sammenhengende områder med høy kvalitet igjen.  Planen er således 
gjennomførbar i forhold til MUA-kravet.  

Utformingen av fellesområdene skal tilfredsstille kravene til estetikk samt funksjons- og 
kvalitetskravene for leke- og aktivitetsanlegg. Jamfør bestemmelsene til kommuneplanen 
for Lillesand 2015-2027 og kommunens normer for opparbeidelse av uteoppholdsarealer. 
Herunder krav til universell utforming der forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr legges 
til grunn for alle innretninger sammen med HMS- og driftsrutinene for Lillesand kommune. 
Utomhusanleggene gis for øvrig en tilpasset utforming etter omgivelsene og terreng.  

Oppbygning av arealene og materialbruk vil også styres av en utbyggingsavtale og måtte 
dokumenteres før overtakelse av Lillesand kommune. Lekeplassene kan ellers først tas i bruk 
når de er kontrollert av en god-kjent Veritas lekeplasskontrollør og evt. mangler rettet.  

Det skal ellers nevnes at arealene avsatt til lek i Tjuhollaplanen ennå ikke er tatt i bruk. Det gjør at 
arealbruken i forhold til lek må behandles på selvstendig grunnlag uavhengig av gammel plan og 
kravet til erstatningsareal.  

Jamfør punkt 5d i T-2/08 om barn og planlegging.  

6.11 Risiko og sårbarhet 

Separat ROS-analyse tar for seg risikoer for områdets nåtilstand og situasjonen etter 

ferdigstilling i hht. planforslaget. Det er 3 tema, som ender opp med risiko i gul sone. Alle 

tre er relatert til sulfidproblematikken. Ellers er følgende tema blitt særskilt vurdert til å 

ligge i grønn kategori: 

Brann- og brannvann 

De tekniske anlegg til feltet er prosjektert- og dimensjonert til å yte nok brannvann til 
området.  

Flom 

Det er ikke vassdrag med årsikker vannføring i området, men flombekkeløpet forbi 
barnehagen, må holdes åpent og vedlikeholdes av den enkelte grunneier.  
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Overvann 

Overvann ledes bort i rør eller i grøft til terreng. Overvann skal ikke passere sulfidholdig 
bergmasse, og der hvor overvann måtte bli eksponert for sulfidholdig berg- og 
bergmasser, skal vann ledes forbi og massene overdekkes etter kravene i godkjent 
tiltaksplan.  

Radon 

Den enkelte bygning sikres mot radon med radonsperre i henhold til byggteknisk forskrift. 

Ras 

Rasfarlig område sikres av grunneier/utbygger. Forekomst av løse steinblokker og rasfare 
kan ellers endres i forbindelse med tiltak. Nødvendigheten av eventuelle sikringstilstak 
skal vurderes av fagperson før ferdigstilling. 

6.12 Avvik fra kommuneplanen 

Nr Område § i 

bestemmelsen 

Avvik 

1 o_SPP2/o_SKV7 §10-2 1: f) Rygging fra parkeringsplass ut i 

offentlig vei.eksisterende forhold 

 


