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Gjøken er en vakker fugl.  

Gjøkungen passer ikke i spurvens rede.
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Skolegata 19 - 
uakseptabel transformasjon i ver-
nesonen

Lillesands politikere må kreve mer av sin admin-
istrasjon, og stoppe dette prosjektet.  Kommunen 
må ta sitt ansvar som planmyndighet, og avveie 
vern og utbygging.  Fylkeskommunen og fylkes-
mannen ber om forsiktig fortetting i Skolegata.  
Kommunen svarer med en transformasjon som 
får beboerne til å undres over hva kommunen 
mener med at Lillesand skal være ”trygg, unik og 
skapende”.  

Byggeprosjektet er isolert sett et velformet, mod-
ernistisk blokkprosjekt, velegnet i et nyskapende 
nybyggingsområde.  I Skolegata er det blitt en 
gjøkunge, en fremmed fugl som presser seg ned 
i et terreng og en småhusbebyggelse som har en 
helt annen skala.  Prosjektet er et isolert speku-
lasjonsobjekt med tilfeldige eiendomsgrenser, 
med alt for høy utnyttelse.  Nybygget medfører 
rasering av terreng og vegetasjon, og vil drive 
rovdrift på naboskapets gjenværende kvaliteter 
for lek og rekreasjon.  Naboskapet må betale 
spekulasjonen med verdifall på egen eiendom.

I saksfremstillingen sies ikke et ord om forholdet 
til kommunedelplanen for sentrum, og prosjektet 
bryter brutalt med sentrumsplanens retningslin-
jer for bevaring av områdenes særpregede miljø 
– bebyggelsstruktur, trær mv.

Det må sies nei til prosjektet, og ja til en profes-
jonell fortettingsplan basert på kvalifiserte ana-
lyser og mulighetsstudier.  Kommunen må ta sin 
samarbeidsplikt etter plan- og bygningsloven på 
alvor, og engasjere lokalmiljøet aktivt i fortetting-
sarbeidet.



Med ett enkeltbygg i enden av gata 
(Skolegata 29) kan man strekke seg til å 
snakke om kontrast.  Når dette prinsippet 
sprenger seg vei inn i småhusområdet 
på flere steder, blir resultatet rasering av 
miljøet.  De ulike bygningstypene passer 
ikke sammen, og reduserer hverandres 
kvaliteter innbyrdes.

Områdenes særpregede miljø skal 
sikres og videreutvikles, herunder 
bebyggelsestruktur, gateløp, parker, 
hageareal og verdifulle trær.  (Ret-
ningslinjene i sentrumsplanen)
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Transformasjon, ikke fortetting

Bygging av blokker midt inne i et småskala boligområde er 
transformasjon, ikke fortetting.  Transformasjon er et byplan-
grep som benyttes på et sted hvor det gamle innholdet skal 
erstattes med et nytt, fordi det gamle ikke lenger har noen 
funksjon.  Er det det man mener med dette prosjektet, vil den 
logiske konsekvensen være radikal:  Riv alt det gamle, sats 
på nytt formspråk.  

Konsekvensene for beboerne i de gjenværende småhusene 
blir utrygghet.  Husene synker i verdi, og erfaringene fra andre 
steder er høyere utskifting.
 

Formal kollisjon

En vellykket kombinasjon av ulike formspråk er en krevende 
formingsoppgave.  I Skolegata er kombinasjonen basert på 
tilfeldige eiendomsforhold, og forhold til landskap, terreng og 
nabobebyggelse er diktert av dette og ikke av bevisste form-
ingsvalg.  Det kan ikke gå bra.

Forholdet til sentrumsplanen

I saksfremstillingen er forholdet til overordnet plan knapt nok 
berørt.  Vernehensyn er ikke omtalt overhode.  Det er grunn 
til å spørre hvilken funksjon en overordnet plan med ver-
nebestemmelser kan ha, når den forties på neste nivå.

“Lillesand - unik, trygg og skapende”



§ 2. Formål
       Planlegging etter loven skal legge 
til rette for samordning av statlig, 
fylkeskommunal og kommunal virk-
somhet og gi grunnlag for vedtak om 
bruk og vern av ressurser, utbygging, 
samt å sikre estetiske hensyn.
       Gjennom planlegging og ved 
særskilte krav til det enkelte byggetil-
tak skal loven legge til rette for at 
arealbruk og bebyggelse blir til størst 
mulig gavn for den enkelte og sam-
funnet.
       Ved planlegging etter loven her 
skal det spesielt legges til rette for å 
sikre barn gode oppvekstvilkår.

RPR for barn og unge
Kommunen skal:
a. Vurdere konsekvenser for barn og 
unge i plan- og byggesaksbehandlin-
gen etter plan- og bygningsloven.
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer 
hvor barn kan utfolde seg og skape 
sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter 
blant annet at arealene:
– er store nok og egner seg for lek og 
opphold
– gir muligheter for ulike typer lek på 
ulike årstider
b. – kan brukes av ulike aldersgrup-
per, og gir muligheter for samhandling 
mellom barn, unge og voksne.

c. Ved omdisponering av arealer som 
i planer er avsatt til fellesareal eller 
friområde som er i bruk eller er egnet 
for lek, skal det skaffes fullverdig er-
statning. Erstatning skal også skaffes 
ved utbygging eller omdisponering av 
uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponer-
ing av areal egnet for lek fører til at de 
hensyn som er nevnt i punkt b oven-
for, for å møte dagens eller framtidens 
behov ikke blir oppfylt.
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Rasering av terreng – manglende 
arealer til lek og opphold

Det foreligger ingen analyse av planområdets kvaliteter, eller 
beskrivelse av hvilke konsekvenser planen vil ha for disse.

Planen inneholder to blokker med parkeringskjeller under.  
Dette er et tungt inngrep i et vakkert og kupert terreng.  Kon-
sekvensene er skjøvet over i neste prosjektfase.

Det er ingen krav til lekearealer eller andre arealer til rekreas-
jon i bestemmelsene.  Det eneste som står om utearealer, er 
krav til balkong for leilighetene.

Det eneste flate arealet i planområdet, som kunne være egnet 
til ballek eller lignende, er beslaglagt til gjesteparkering.  I 
andre kommuner ville slike mangler være uhørt, og det strider 
selvsagt med alle krav i lover, forskrifter og retningslinjer.  Det 
betyr at hensyn til lek og uteopphold må ivaretas andre steder 
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i nabolaget, og at planen dermed har et parasittisk forhold til 
omgivelsene.

Døve ører mot fylkesmyndighetene

Fylkeskommunen og fylkesmannen har i denne saken gitt 
gode, milde og klare råd til kommunen:  det anbefales en  for-
siktig fortetting.  Kommunens administrasjon velger å se bort 
fra disse.
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Fortettingsplan mangler.  Analyse, 
vurdering og mulighetsstudier 
mangler

For å kunne vurdere omfattende fortettingstiltak i et om-
råde som Skolegata, når overordnet plan (sentrumsplanen) 
åpenbart mangler gode nok retningslinjer for å avgrense og 
klargjøre innhold i en reguleringsplan, må det som et mini-
mum foretas analyse/vurdering og mulighetsstudier av områ-
det.  Stikkordsmessig betyr det:

Analyse:
 Avgrense analyseområde
 Beskrive kvaliteter: Bebyggelsesstruktur
    Bebyggelsestyper
    Landskap, terreng, vegetasjon
Mulighetsstudier: 
 Hvor kan man bygge – hvor bør man bevare
 Lekeområder, tregrupper,
 Lek og opphold, - fellesarealer viktig ved sterk fortet- 
 ting
 Friområder, gangforbindelser 
 Hustyper som snakker samme språk – skala, hoved 
 former, forhold til terreng
 Biler under bakken/hus

Skissemessig antydning av avgrensn-
ing av et område som bør vurderes 
nærmere med hensyn til kvaliteter og 
muligheter før det settes igang regul-
eringarbeid på delområder



§ 16-1. Samråd, offentlighet og 
informasjon
       
Planleggingsmyndighetene i stat, 
fylkeskommune og kommune skal 
fra et tidlig tidspunkt i planlegging-
sarbeidet drive en aktiv opplysning-
virksomhet overfor offentligheten om 
planleggingsvirksomheten etter loven. 
Berørte enkeltpersoner og grupper 
skal gis anledning til å delta aktivt i 
planprosessen.
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Planen:  Tilfeldige eiendoms-
forhold dirigerer

Det mangler også en vurdering av planens omfang – forholdet 
til småhusbebyggelsen rundt.  Hva tilsier at nettopp denne 
eiendommen skal reguleres til blokkområde?

Det er ikke uvanlig at enkelte eiendomsbesittere øver press 
på en kommune for å ivareta nettopp deres økonomiske 
interesser.  Det er for å unngå urimelige konsekvenser at hele 
planhierarkiet er bygget opp.

Det er dessverre heller ikke uvanlig at en kommune enten 
mangler tilstrekkelig kompetanse til å utføre planarbeid eller 
stille de nødvendige krav - eller kanskje ikke oppmuntrer til 
at så skal skje.  En kommune som Lillesand har umistelige 
verdier og legger lista høyt i sine slagord.  Da bør man ta seg 
tid til å ivareta det minimum som de lokale verdier og plansys-
temet krever.

Utilfredsstillende utredet  

Forvaltningsloven stiller krav til at en sak skal være tilfreds-
stillende utredet før vedtak kan fattes.  I tillegg til de forhold 
som allerede er nevnt som mangler, har det vært forespeilet 
en trafikkanalyse.  Nå legges saken frem til vedtak før ana-
lysen foreligger.

Samarbeid med lokalmiljøet  

Det er et grunnleggende krav om samarbeidsplikt med 
nærmiljøet i alle plansaker etter plan- og bygningsloven.  
Kravene skjerpes gjennom nye forskrifter om planprogram for 
reguleringssaker med store miljøkonsekvenser.

Lokalmiljøet har ikke blitt invitert med til å legge premisser for 
sitt eget nærmiljø i denne saken.  Da PlanArk på vegne av 
Bergstø Vel i november var i kontakt med kommunen, fikk vi 
høre at saken var til revurdering etter signaler fra fylkesnivå, 
at trafikken skulle vurderes gjennom en analyse, og at et sa-
marbeid om en slik revurdering var velkomment.

Bergstø Vel ber om at politikerne skaper en tenkepause og 
skaper et grunnlag for et kvalifisert planarbeid i området.
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Alternativ løsning

Bergstø vel ved PlanArk har tillatt seg å skissere en alternativ 
løsning, hvor blokken er brutt opp i mindre enheter gruppert 
rundt et tun med parkering under.  Fordi bebyggelsen brytes 
opp i enheter som samsnakker med småhusbebyggelsen 
rundt i formspråk, skala og materialbruk, er det mye lettere å 
akseptere en drastisk fortetting.

Vi håper at denne tenkemåten kan inspirere både politikere og 
utbyggere til en kreativ prosess sammen med lokalmiljøet.
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