Arendal kommune: kommuneplanens arealdel. Vedlegg 1: føringer

VEDLEGG 1
Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, jf. pbl § 11-9 nr. 8
Ved behandling av arealinnspill er det i vurderingen påpekt utfordringer ved det enkelte
området. Konsekvensutredningene for det enkelte utbyggingsområde må derfor vurderes
ved oppstart av reguleringsarbeid for å kunne identifisere aktuelle tema som må vurderes
særlig. Under er listet spesifikke føringer for det enkelte området.
Nummer
B88

Område
Mørfjær

Føringer
Adkomst til området må gå via Friisøveien dersom gang- og
sykkelvei ikke er etablert langs Dalenveien. Gangadkomst(sti)
fra B88 og sydover til adkomstvei for eksisterende
bebyggelse (som går videre til Dalenveien) bør tilstrebes
regulert inn ved regulering av B88.

B89

Stuenes gård

Ny bebyggelse må forholde seg til eksisterende våningshus i
forhold til skala, materialer og form. Matjord skal ivaretas og
flyttes til annet landbruksområde. Snarvei mot skolen skal
ivaretas.

B92

Fjellstad

Utbygging kan benytte naturområdet som grøntområde for
boligene, men med liten grad av inngrep. Det skal tas hensyn
til kulturmiljøet prestebolig med tun.

B93

Vippa

Det tillates ikke økt bruk av motorisert kjøretøy på
eksisterende gang- og sykkelvei. Ny adkomstvei må
etableres fra Gjervoldsøyveien og til nye boliger.

B94

Ubekilen

Området må reguleres sammen med naboeiendom.
Landskaps- og terrenghensyn må ivaretas. Det må tas
hensyn til automatisk fredet kulturminne. Naturmiljø må
undersøkes.

B97

Holmen

Det kan ikke påregnes altfor høy utnyttelse.
Reguleringsplanen må vektlegge godt bomiljø også for
eksisterende beboere.

AB03

Gartha

Det forutsettes stiadkomst fra parkering ved vei og ned til
bryggene, og ikke kjøreadkomst.

AB05

Munkeviga

Det tillates ikke bilvei ned til brygga. Ved regulering må nye
båtplasser samordnes med eksisterende moringer og
båtfester med ønske om å samle båtplasser i det nye
anlegget.

KO04

Longum

Det åpnes for formålene næring og bolig. Før utbygging kan
skje må det utarbeides en ny reguleringsplan.

KO35

Romstølen Myra

Det åpnes for formålene bolig, tjenesteyting og forretning.

KO39

Sandvigveien

Det åpnes for formålene bolig og næring (ikke industri). Det
forutsettes etablering av maks en boenhet fram til
veiproblematikk knyttet til Vikaveien er løst.
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KO40

Havstad/Esso

Det åpnes for formålene bolig og næring (ikke industri).
Første etasje skal benyttes til næring med publikumsprofil,
eks. bevertning. Det skal tilrettelegges for adkomst til sjøen
for allmennheten. Støyskjerming må sikres uten tap av utsikt
eller økte støyulemper for naboer.

KO42

Tangen

Det åpnes for formålene bolig, næring (ikke industri),
tjenesteyting og offentlig grønnstruktur.

KO43

Pusnes

Det åpnes for formålene bolig, næring (ikke industri),
tjenesteyting og offentlig grønnstruktur. Dypvannskaia skal
beholdes. Hele området skal reguleres i en felles plan.

N 21

444/193, Stoa

Naboer i øst må ivaretas med hensyn på støyskjerming og
grønn buffer. Området må sikres tilfredsstillende adkomst for
bilister, gående og syklende.

SBN1

Spornes

Det skal tilrettelegges for maks. 4 enheter.

