19. juni 2020

Planinitiativ – Skarestrand - regulering av hytter
Det er et ønske om å gå i gang med regulering av hytter på Skarestrand, på Tromøya. Det er
utarbeidet et planinitiativ som danner grunnlag for et mulig oppstartsmøte. Det er i forkant
laget en mulighetsstudie for planområdet for å se på mulighetene, og analysere
konsekvensene av tiltakene.
Generell informasjon
Kontaktinformasjon tiltakshaver:

Kontaktinformasjon konsulent:

Svein Ove Brekke - sammen med flere grunneiere i
området.
Tlf. 90 03 15 88
svein.ove@skarestrand.no
Trollvegg Arkitektstudio AS ved
Kathrine Hesthag
Tlf. 919 08 072
kathrine@trollvegg.no
og
Gilje Byggrådgivning AS ved
Hans Petter Gilje
Tlf. 911 74 758
hp@giljebyggrådgivning.no

Dato:
Forslag til navn på plan:

09. juni 2020
Skarestrand hytteregulering
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Oversiktskart over Tromøya og planområdets beliggenhet på Skarestrand:

Foreløpig forslag til plangrense:

Området omfatter store deler av gårds- og bruksnr. 211/4. Planområdet er i
kommuneplanen til Arendal avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (felt FB07) og LNFområdet. Arealet er på ca. 25.000 m2, inkludert areal i sjø.
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Utdrag fra kommuneplanen:

Utbyggingen utgjør i hovedsak hytteutbygging innenfor FB07 i kommuneplanen som ligger
på Skarestrand. Det er også sett på muligheten for å regulere noe areal utenfor.
Planområdet strekker seg ned til sjøen.
Tiltakshaver har hånd om de fleste eiendommer innenfor plangrensen. Det er opprettet
dialog med grunneiere på de andre eiendommene innenfor plangrensen.

Planinitiativet skal i nødvendig krav omtale premissene for det videre planarbeidet, og
redegjøre for:
a) formålet med planen

Formålet med planen er å regulere hyttetomter i
området. 2 av hyttene er tenkt eiet av
familiemedlemmer som i dag har en felles hytte på i
nærområdet på Skarestrand. Resterende hyttetomter
skal selges. I tillegg legges det opp til opparbeidelse
av fellesareal/utsiktspunkt og en liten økning av antall
båtplasser. Dette er beskrevet lenger nede.
Plankonseptet baserer seg på mindre arealkrevende
hytter som tilpasser seg terrenget og omgivelsene.
Det er lagt vekt på forholdet til eksisterende hytter.
Det er ønskelig å begrense biltrafikk og store veier inn
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i området. Det har vært fokus på hvordan man kan
tilrettelegge for noen felles utearealer som kan brukes
av hyttevelet/allmennheten.
b) planområdet og om
planarbeidet vil få
virkninger utenfor
planområdet

Positive virkninger:
-Begrense landskapsvirkning ved å velge hytter som
passer inn i området.
-Hyttene passer godt inn i eksisterende hytteområde
og tar hensyn til omgivelsene.
-Begrense terrenginngrep.
Opparbeidelse av felles uterom/utsiktspunkter,
fiskeplass og stier til glede for alle som bruker
området
-Sikre hytter som har gode kvaliteter
-Begrense bilkjøring inn i området
Forsøke å bevare områdets karakter til tross for
fortetting med hytter
Negative virkninger:
-Enkelte hytter vil bli noe synlig sett fra sjøsiden, men
her er det gjort noen grep for å minske dette. Dette
har gått på bekostning av sjøutsikt for flere av
hyttene. Området er allerede bebygd med hytter så
det totale inntrykket vil forbli tilnærmet likt som i dag.
-Etablering av 2 hytter innenfor LNF-området er lagt
inn. Her er det til gjengjeld lagt vekt på å sikre
allmennheten tilgjengelighet til utsiktskoller og sikre
stiforbindelser som gjør at de negative konsekvensene
er svært begrenset.
-Det er ikke til å unngå at fortetting av hytter vil
utgjøre en forskjell for eksisterende hytter fordi det
blir mindre grønt/vegetasjon i området. Å redusere
størrelsen på hyttene, samt unngå store kjøreveier inn
i området er med på å bidra til å bevare det grønne
preget i området og ta vare på stedets kvalitet. Dette
har vært viktig for tiltakshaver da de selv skal ha
hytter her.
-Det er ikke alle hytter som får en egen båtplass.
Dette må i så fall ses nærmere på med tanke på en
større utvidelse av brygga

c) planlagt bebyggelse,
anlegg og andre tiltak

Kort oppsummert:
- oppføring av 11 hytter
- behov for noe kjørevei
- øke antall båtplasser
4

-

parkeringsplass m/ mulighet for noe
båtopplag
etablere flere felles soner til glede for
hyttevelet (nye og eksisterende hytter)
sikre utsiktspunkt
etablere fiskemulighet/lekeområde
utbedre/legge til rette for stier

Det er utført en mulighetsstudie for området.
Mulighetsstudien viser at det fint er plass til 11 hytter.
2 av disse hyttene ligger utenfor FB07 i
kommuneplanen.
Det er lagt opp til relativt romslige hyttetomter på ca.
600 – 900 m2
d) utbyggingsvolum og
bebyggelse

11 nye hytter med grunnflate fra 49 m2 BRA
– 100 m2 BRA. Hyttene varierer i størrelse fra ca. 70 –
200 m2 BRA.

e) funksjonell og miljømessig
kvalitet
f) tiltakets virkninger på, og
tilpasning til, landskap og
omgivelser

----Det er utført en mulighetsstudie. I mulighetsstudien
ble det lagt til vekt på følgende:
- terrengtilpasning
- forhold til eksisterende hytter
- solforhold og utsikt for tomtene
- begrense biltrafikk/bilveier
- skape gode felles arealer
Mulighetsstudien er utført i 3D modell for å se på
fjernvirkning, nærvirkning, tilpasning til terreng,
forhold til eksisterende hytter

g) forholdet til
kommuneplan, eventuelle
gjellende
reguleringsplaner og
retningslinjer, og
pågående planarbeid

Planarbeidet er i hovedtrekk i samsvar med
kommuneplan. To av hyttene ligger utenfor areal
avsatt til fritidsbolig. Her er det tatt ekstra hensyn
med tanke på synlighet/eksponering mot sjø og
terreng. For disse hyttene er vi åpne for å ha
strengere bestemmelser for å ivareta viktige hensyn.

h) vesentlige interesser som
berøres av planinitiativet

Eksisterende hytter i området vil bli berørt.
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i) hvordan
Anlegg må oppføres ihht gjeldende krav.
samfunnssikkerheten skal
ivaretas, blant annet
gjennom å forebygge
risiko og sårbarhet
j) hvilke berørte offentlige
Alle berørte offentlige organer, naboer og andre
organer og andre
interessenter vil bli varslet på vanlig måte.
interesserte som skal
varsles om planoppstart
k) prosesser for samarbeid
Her vil en følge vanlige prosedyrer for utarbeidelse av
og medvirkning fra berørte en detaljreguleringsplan som et minimum.
fagmyndigheter,
grunneiere, festere,
naboer og andre berørte.
l) vurdering av om planen er omfatter av forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.
Veiledning:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2017). Veiledningsnotat Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (kommentarutgave).

Omfattes planen av forskriften §
6, planer som alltid skal
konsekvensutredes og skal ha
program?

Delvis, for 2 av hyttene som ligger i LNF-området:
Vedlegg 1 pkt 25: «Nye bolig- og fritidsboligområder
som ikke er i samsvar med overordnet plan».

Omfattes planen av forskriften §
8, planer som skal
konsekvensutredes dersom de
har vesentlige virkninger?

Nei

Dette gjelder kun 2 små hytter og ikke hele
fritidsboligområder slik forskriften sikter til. En må
vurdere om dette derfor er av såpass lite omfang at
det ikke er nødvendig med konsekvensutredning.
Ønskes drøftet med kommunen.

Veiledning:
Klima- og miljødepartementet og
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
(2017). Når skal tiltak i vedlegg II
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konsekvensutredes? Vurdering
etter § 10 i forskrift om
konsekvensutredninger
Annet:
Kart med forslag til avgrensning
Skisser/illustrasjoner av ønsket
tiltak
Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk
og grønn infrastruktur) er tenkt
regulert og opparbeidet.
Om offentlige vann- og
avløpsledninger berøre.

Se ovenfor
--Det må etableres noe kjørevei inn til enkelte av
hyttene. Hyttene skal påkobles vann- og kloakk
Vi er kjent med noe kommunal infrastruktur som må
hensyntas.

VA-kart hentet fra kommunens kartdatabase
Hva foreligger av
kartlegging/innhentet
informasjon, f.eks.
grunnundersøkelse og
arkeologiske undersøkelser, per i
dag
Hvilke spesielle utredninger som
bør foretas som en del av
planarbeidet

Vi er ikke kjent med at det er gjort noen slike
kartlegginger

------
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Grunneiere, rettighetshavere
innenfor planavgrensningen
Forslag til overordnet fremdrift

Se kart ovenfor

Eventuelt annet material/andre
opplysninger som forslagstiller
mener er relevant

Mulighetsstudien som er laget danner grunnlag for
diskusjon med kommunen og berørte parter. Denne
vil brukes aktivt videre i prosessen for å finne best
mulige løsninger for utviklingen av området.

En vurdering av hva planen kan
tilføre området av kvaliteter for
naboer/ omgivelser/ nærmiljø.

Utbedring av stinett
Sikre utsiktpunkter med sittebenker
Etablere gode felles uteområder for
allmennheten/hyttevelet

Planarbeidet legger opp til en normal fremdrift i
reguleringssaker.
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