ARENDAL KOMMUNE
Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av

Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn
Arkivsak:
Arkivkode: 42032017-10
Vedtatt i Arendal bystyre:
Plankartets dato: 12.06.2020

1

PLANENS HENSIKT
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny effektiv og trygg vei til Arendal
havn på Eydehavn, samt tilrettelegge for økt næringsareal i tilknytning til den nye veitraseen
og havna.

2

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Utnyttelse
Ved beregning av utnyttelse skal biloppstillingsplasser på terreng medregnes med 18 m2 pr.
plass. Parkeringsarealet som skal medregnes gjelder bare antall plasser som er nødvendig for å
oppfylle parkeringskravet i punkt 2.2.

2.2

Parkering
Krav til parkeringsdekning er:
− Minimum 2 biloppstillingsplasser pr boenhet i enebolig/tomannsbolig.
− Minimum 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet i rekkehus,
kjedebolig og småhus inntil 3 boenheter.
− Minimum 1,25 biloppstillingsplasser og 1,5 sykkelparkeringsplass pr boenhet i bygg med 3
eller flere boenheter.
− Minimum 1 biloppstillingsplass og 1 sykkeloppstillingsplass pr hybelleilighet/boenhet
under 60 m2 BRA.
− Minimum 1 biloppstillingsplass og 1 sykkeloppstillingsplass pr 200 m2 -BRA bebyggelse
tilknyttet skole og undervisning.
− Minimum 1 biloppstillingsplass og 1 sykkeloppstillingsplass pr 100 m2 -BRA bebyggelse
tilknyttet helse- og omsorgsinstitusjon.
− Minimum 1 biloppstillingsplass og 1 sykkeloppstillingsplass pr 100 m2 -BRA næringsbygg.

2.3

Avkjørsler
Siktkravene i avkjørsel til kommunal eller felles vei er 3 meter avstand til veikant adkomstvei x
20 meter i hver retning langs adkomstvei med fartsgrense på 30 km/t. Kravene til frisiktsonen
gitt i bestemmelse 8.1 gjelder også for avkjørsler.
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 NR. 1)

3.1

Bolig – frittliggende småhusbebygelse (Bf)

3.1.a

Felles for frittliggende småhusbebyggelse
Omfatter frittligende bolighus med inntill to boenheter. Der maksimal gesimshøyde (GH maks)
eller mønehøyde (MH maks) ikke fremgår av plankartet tillates gesimshøyde inntil 6 meter og
mønehøyde inntil 7,5 meter.

3.1.b

Felt Bf6.2
Avkjørsel til nye boliger i felt Bf6.2 skal være fra felles vei f_Skv6.4. Det tillates etablert 1
avkjørsel pr boligtomt.

3.2

Bolig – blokkbebyggelse (Bb)

3.2.a

Felt Bb5.1
For område Bb5.1 skal kravet til parkeringsdekning ivaretas i bygningens underetasje.
Muren langs Skoleveien kan demonteres under anleggsperioden for så å bli satt opp igjen som
forblendingsmur i tilknytning til parkeringsetasjen. Det tillates kjøreatkomst fra Skoleveien.

3.2.b

Felt Bb5.2
For område Bb5.2 skal eksisterende bygningshøyde ikke overskrides. Nye bygg innenfor
området (garasjer, uthus o.a.) tillates oppført med en gesimshøyde og mønehøyde på
maksimalt 5,0 meter.

3.2.c

Felt Bb6.3
Innenfor området B6.3 tillates oppført 2 leilighetsbygg med tilhørende anlegg. Det tillates
etablert inntill to avkjørsler fra felles vei f_Skv6.4. Det skal etableres felles lekeplass på minst
120 m2 innefor området. Arealer utenfor byggegrensen tillates tilrettelagt for uteopphold.

3.3

Næringsbebyggelse

3.3.a

Felles for næringsområdene
− Innen områder regulert til næringsbebyggelse tillates en kombinasjon av følgende
underformål: kontor, industri og lager.
− Næringsområdene tillates inndelt i mindre næringstomter.
− For næringsområdene tillates vesentlig terrenginngrep utført utenfor byggegrensen angitt
på plankartet. Skjæringer (inkl. nødvendig sikring) og fyllinger skal etableres innenfor
regulert byggeområde og skal avsluttes inn mot terreng slik at sideområdene får en
estetisk god utforming.
− Det tillates mindre takoppbygg for heistårn, kanalføringer og tekniske installasjoner inntil
2,0 meter over tillatt gesims- og mønehøyde (GH/MH) angitt på plankartet

3.3.b

Felt N1
Innen område N1 tillates oppført bebyggelse med gesims- og mønehøyde inntil 18 m.

3.3.c

Felt N6
Innen område N6 tillates oppført bebyggelse med gesims- og mønehøyde inntil 23 m.
For område N6 skal de gamle gruvene til enhver tid være forsvarlig sikret.

3.4

Nærmiljøanlegg (Na)
Felt Na skal være offentlig og skal fungere som nærmiljøanlegg for skole, barnehage, idrettslag
og boligene i området. Ny utforming og møblering må ta hensyn til deler av eksisterende
Frisbeebane som ligger innenfor området.
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SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2)

4.1

Vei (Sv)
Oppgradering og utbedring av eksisterende kjørevei / gangvei med tilhørende sidearealer,
grøfter og støttemurer tillates.
Veier angitt som felles vei er felles for tilgrensende eiendommer.
Vei f_Sv6.3 er felles for eiendommer tilhørende adkomstvei Heggedalsheia.

4.2

Kjørevei (Skv)
Kjørevei med tilhørende sidearealer kan forskyves inntil 1 meter i horisontal og vertikalplanet
innenfor hovedformålet (§12-5 nr 2).
Kjørevei f_Skv9.3 med tilhørende sidearealer skal utformes og tilrettelegges slik at overvann
fra vei o_Skv1.6 og tilliggende næringsarealer ledes ut mot sjø og slik at den også kan fungere
som flomvei ved store nedbørsmengder.
Kjørevei f_Skv2.2 med tilhørende sidearealer er felles for felt Tu2.1 og Tb2.2.
Kjørevei f_Skv5.5 med tilhørende sidearealer er felles for felt Bb5.2, Bf5.3 og Tb5.1
Kjørevei f_Skv7.2 med tilhørende sidearealer er felles for felt To7.1.
Kjørevei f_Skv9.2 med tilhørende sidearealer er felles for felt N6 og næringsområdene i
tilgrensende plan.
Kjørevei f_Skv9.3 og f_Skv9.4 med tilhørende sidearealer er felles for næringsområdene i
tilgrensende plan.

4.3

Annen veggrunn – teknisk (svt)
Innenfor områdene tillates terreginngrep, anlegg og oppføring av bygg og innretninger som er
nødvendige for veianlegget. Tekniske bygg tillates med maks 20 m2 -BYA. Leskur tillates med
maks gesims 3 meter og skal plasseres slik at fortausbredden er minimum 2,75 meter.
Veiskråninger og sideareal skal ved anleggslutt formgis med naturlige overganger til
terrenget rundt og tilsåes.

4.4

Annen veggrunn – grøntareal (svg)
Innenfor områdene tillates terreginngrep, anlegg og oppføring av bygg og innretninger som er
nødvendige for veianlegget.
Veiskråninger og sideareal skal ved anleggslutt formgis med naturlige overganger til
terrenget rundt og tilsåes.

4.5

Tekniske bygg/konstruksjoner (St1)
Innenfor areal avsatt til tekniske bygg/konstruksjoner (St1) kan det oppføres hvilebu for
sjåfører med maks 50 m2 -BYA, maks gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde 4 meter.

4.6

Kollektivholdeplass (sk)
Kollektivholdeplass i nordgående retning langs vei o_Skv1.6 skal romme oppstillingsplass for 2
busser. Kollektivholdeplassene langs vei o_Skv9.1 skal opparbeides som kantstopp.

4.7

Parkeringsplasser (Sp)
Parkeringsplass f_Sp2.1 er felles parkering felt Tu2.1 (skole) ogTb2.2 (barnehage).
Parkeringsplass f_Sp2.2 er felles parkering for besøkende til Tu2.1 (skole) og Tb2.2
(barnehage).
Parkeringsplass f_Sp4.3 er felles for boligene i område Bf47a og Bf47b.
Parkeringsplass f_Sp5.1 er felles parkering for felt Bb5.1 til Bf5.3 (boliger) og Tb5.1
(barnehage).
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GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3)

5.1

Blågrønn struktur (Bgs)
Innenfor områder regulert til blå/grønnstruktur (Bgs) skal vegetasjon og terreng bevares.
Skjøtsel tillates. Områdene kan nyttes til lek og rekreasjon og tiltak som fremmer friluftsliv
tillates, så fremt det ikke hindrer eller endrer på naturlig avrenning.

5.2

Vegetasjonsskjerm (Gvs)
Vegetasjon og terreng skal bevares. Skjøtsel og nyplanting som fremmer formålet tillates.

5.3

Infiltrasjon/fordrøyning/avledning (Gif)
Tiltak som fremmer friluftsliv tillates såfremt tiltaket ikke medfører at områdets kapasitet mht.
infiltrasjon og/eller fordrøyning reduseres.

6

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§ 12-5 NR. 5)

6.1

LNF-areal for nødvendig tiltak for landbruk (LNF)
Område LNF kan skjøttes som natur- og friluftsareal.
Landbrukstiltak tillates. Oppføring av ny bebyggelse tillates ikke.

7

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5 NR. 6)

7.1

Naturområde for sjø og vassdrag (Nsv)
Arealformålet omfatter friluftsliv, ferdsel, natur og fiske, men ikke akvakultur.

8

HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8)

8.1

Sikringssone – Frisikt (H140)
Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5m
over tilstøtende veiers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates
dersom denne ikke er høyere enn 0,5m over tilstøtende veiers nivå.

8.2

Støysoner (H210 – H220)
Prinsippene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2016) skal ligge til grunn for prosjektering og vurdering skjermingstiltak. Støyskjermer
kan være inntil 2 m høye.
For eiendommer som, etter skjerming langs veitraseen, får ekvivalent støynivå over Lden 55 dB
ved uteoppholdsareal ved bolig, skole eller barnehage, skal skjermet uteplass vurderes i
forbindelse med byggeplan etter nærmere støyvurderinger.

8.3

Faresone – Høyspenningsanlegg (H370)
Alle tiltak innen faresonen skal forhåndsgodkjennes av ledningseier.

8.4

Hensynssone naturmiljø (H560)
Trær og øvrig vegetasjon innenfor område markert som hensynsområde naturmiljø skal
bevares intakt uten hogst av trær (inklusive vedhogst) eller andre tekniske inngrep i terreng for
eksempel i form av grøfting, graving eller sprengning. Hogst må unngås, og grove trær og død
ved må i særdeleshet bevares. Området kan heller ikke brukes til lagring, tilrigging og
massedeponering o.l.
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8.5

Hensynssone kulturmiljø (H570)

8.5.a

Sone H570_1
Ved reparasjon og annen istandsetting bør så lite som mulig av de gamle materialene skiftes
ut. Bygningenes karakter mht. former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling,
detaljer og annet, skal beholdes eller kan tilbakeføres til det opprinnelige, dersom det kan
dokumenteres. Ved reparasjoner skal yttervegger, tak, vinduer, dører og andre detaljer være
tilsvarende eller tilpasses de originale. Inngripen i tak tillates ikke. Terrengformasjoner og
murer skal også bevares.
Ny bebyggelse i området skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige
bebyggelsen. Evt. nye uthus og garasjer skal i størrelse, utforming og materialbruk underordne
seg hovedbebyggelsen.

8.5.b

Sone H570_2
Bestående bygninger innenfor sonen tillates ombygd og påbygd innenfor utnyttelsesgraden
som er vist på plankartet. Det kan også suppleres med nye bygninger, men da må det benyttes
samme utforming, materialbruk og detaljering som eksisterende bygninger.

8.5.c

Sone H570_3
Bygningen tillates modernisert eller ombygd, men hovedform, materialbruk og detaljering må
bevares.

8.5.d

Sone H570_4
Kanalen tillates ikke fjernet eller endret. Murene som avgrenser kanalløpet kan ikke fjernes.
Ved reparasjoner må det benyttes samme type stein av omtrent samme størrelse. Det tillates
enkle broer el.l. for passering over kanalen. Pumpehuset (VA 2) skal bevares med sin
nåværende utforming og materialbruk, eller kan tilbakeføres til opprinnelig utforming, dersom
det kan dokumenteres. Ved reparasjon og annen istandsetting må så lite som mulig av de
gamle materialene skiftes ut.

9

BESTEMMELSESOMRÅDER

9.1

Kulturminner som søkes frigitt (#1)
De automatisk fredete kulturminnene id 131813, 263637 og 263645 søkes frigitt gjennom
reguleringsplanen.

9.2

Anlegg- og riggområde (#2 og #3)
Anlegg- og riggområde markert med bestemmelsesområde #2 og #3, kan benyttes til
midlertidig bygge- og anleggsarbeid. Dette omfatter nødvendige terrengarbeider for å få en
best mulig tilpasning mellom fjellskjæringer og eksisterende terreng og tilstøtende veier,
nødvendige sikringsarbeider, anleggsrigg, mellomlagring av masser lokalt og bygging av
midlertidig anleggsvei.
Innenfor bestemmelsesområde #3 kan det fylles opp inntil angitt maks planeringshøyde (PH)
på plankartet. Permanent oppfylling og lagring av masser tillates ikke for
bestemmelsesområde #2.
Bestemmelsesområdet opphører når områdene er tilbakeført og opparbeidet iht. regulert
arealbruk og utforming. Bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet og planmyndigheten (Arendal
kommune) har fått melding om dette.
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER

10.1

Før det kan gis tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til fradeling av næringseiendom skal nødvending adkomst og
snumulighet på egen tomt være dokumentert sikret.
Før det kan gis byggetillatelse til oppføring av næringsbebyggelse innen næringsområde N6
skal vei o_Skv1.3 til o_Skv1.6 være ferdig opparbeidet.

10.2

Før bygge- og anleggsarbeid kan igangsettes
Før bygge- og anleggsarbeidet med vei o_Skv1.3 til o_Skv1.4 kan igangsettes skal:
− Det foreligge godkjent plan for gjennomføring av arkeologisk gransking/utgraving i tråd
med vilkår fra Riksantikvaren.
Agder fylkeskommune skal kontaktes i god tid før tiltaket skal gjennomføres.
Før bestemmelsesområde #3 kan tas i bruk som midlertidig anlegg/riggområde og før det kan
gis igangsettingstillatelse til vesentlig terrenginngrep eller oppføring av bebyggelse innen
område Bf6.2, Bb6.3, N1 og N6 skal:
− Håndtering av forurensede masser innenfor området være avklart, og påkrevde tiltak være
utført og godkjent av forurensningsmyndigheten.
Før det kan gis igangsettingstillatelse til terrengarbeider innen område N6 skal:
− Gruver og sjakter innenfor næringsområdet være registrert.
− Det foreligge godkjent teknisk plan for omlegging av eksisterende vannledninger gjennom
området, samt plan for nødvendig sikring av eksisterende gruver underveis i
anleggsarbeidet.

10.3

Før bygg og anlegg kan tas i bruk
Før vei o_Skv1.3 til o_Skv1.5 (ny fylkesvei) kan tas i bruk skal:
− Sammenhengende gang- og sykkelvei fra o_Skv1.2 (Kystveien) til o_Skv5.3/o_Skv7.1
(Skoleveien / Else Hagens vei) med påkobling til o_Skv2.1/f_Skv2.2 (Gartaveien) og o_Sv3.1
(Syver Kristiansens vei) være opparbeidet (inkl. tilhørende VA-anlegg iht. teknisk
plan/byggeplan).
− Eksisterende turvei Gt1 være koblet til gang- og sykkelveien langs o_Skv1.4.
− Midlertidige anlegg- og riggområder, samt veiens sidearealer være istandsatt iht. regulert
arealbruk og utforming. Dersom anlegget tas i bruk vinterstid kan istandsetting utsettes til
påfølgende vår.
Før nye næringsbygg kan tas i bruk skal:
− tilhørende del av tomta, inkl. nødvendige fyllinger og skjæringer være opparbeidet og
sikret.
Før første nye bolig i felt Bf6.2 og Bb6.3 kan tas i bruk skal:
− Gt3 være opparbeidet som turvei eller tursti for adkomst til eksisterende lekeplass.
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