TAG arkitekter Oslo
Osterhaus’ gate 27
0183 Oslo

Dato: 03.11.2020
Vår ref: Tuva Margrethe Skaret

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERING FOR PUSNES
I henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstarts av privat detaljregulering for
Pusnes, planID: 42032020-14. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gr.br.nr. 205/28,
gr.br.nr. 205/63, gr.br.nr. 205/72, gr.br.nr.205/69, gr.br.nr. 205/64, 205/65, gr.br.nr. 205/597,
gr.br.nr. 205/762, gr.br.nr. 205/10, gr.br.nr. 600/409, ved Pusnes i Arendal kommune. Planens
endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling til variert boligbebyggelse, lokale
senterfunksjoner og barnehage på dagens industritomt på Pusnes. Det planlegges for rundt 550
boenheter, fordelt på 2-8 etasjer. Planen legger til rette for en variert størrelse på leiligheter,
eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, småbåthavn og
rekreasjonsområder.
Planforslaget vil fokusere på å tilføre nytt liv og sjønær bokvalitet, i tillegg til at det skal legges
vekt på blågrønne forbindelser og stedstilhørighet, samt tilrettelegge for bedre
kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal sentrum. Den
eksisterende bebyggelsen i form av Pusnes gård skal bevares og fremheves som en del av
områdets stedsidentitet.
Planforslaget skal utforske mulighet for etablering av ny og bedre tilrettelagt fergekai. Fergekai
vurderes flyttet fra Skilsøy til en mer sentral plassering på Pusnes. I planprosessen skal ulike
behov og funksjoner langs kai/sjøfront vurderes for å tilrettelegge for ønsket program og bruk.
Vurdering av konsekvensutredning
Under arbeidet med planinitiativet, og i forbindelse med oppstartsmøtet, er det gjort
vurderinger av om planarbeidet vil utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften.
Tiltaket er konsekvensutredet på overordnet nivå i forbindelse med innspill ved siste rullering av
kommuneplanen, og er i samsvar med overordnet plan. Planarbeidet utløser derfor ikke krav til
konsekvensutredning. Det er i samråd med kommunen besluttet å utarbeide et planprogram,
selv om planen ikke utløser konsekvensutredning. Planprogrammet er vedlagt varslingsbrevet
og er tilgjengelig for innspill frem til 04.12.20.
Informasjon om tidligere saksgang, kontaktinfo
Oppstartsmøte ble gjennomført den 08.09.2020. Planinitiativet og referat fra oppstartsmøte er
tilgjengelig i kommunens innsynsløsning.
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Tiltakshaver er Pusnes Eiendom AS.
Innspill til planarbeidet kan innen 04.12.2020 rettes til utførende plankonsulent:
TAG Arkitekter AS
v/ Tuva Margrethe Skaret
Osterhaus’ gate 27
0138 Oslo
Tlf: 406 46 009 / E-post: ts@tagarkitekter.no
Merknadene blir samlet og kommentert av plankonsulent. Alle mottatte dokumenter,
merknader o.l. som gjelder forslag til planprogram, vil bli sendt til kommunen. Planprogrammet
skal fastsettes politisk og vil gi føringer for det videre arbeidet med planen. Når planforslaget er
klart vil det bli sendt til kommunen sammen med alle innkomne merknader.
Videre saksgang
Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli
anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk
behandling.

Med vennlig hilsen

Tuva Margrethe Skaret
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Figur 1 Kartutsnitt av planområde. Svart stiplet linje er planavgrensning, eiendomsgrensene har røde linjer.
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