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Forslagsstillers intensjoner/planide
Formålet med planen er å regulere hyttetomter i området. 2 av hyttene er tenkt eiet av
familiemedlemmer som i dag har en felles hytte 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
i området. Det har vært fokus på hvordan man kan tilrettelegge for noen felles utearealer som kan
brukes av hyttevelet/ allmennheten.
Kort oppsummert:
- oppføring av 11 hytter – (9 innenfor byggeområdet) behov for noe kjørevei – øken antall
båtplasser
- parkeringsplass m / mulighet for noe båtopplag (det ble avtalt at administrasjonen drøfter internt
om en vil være positiv til å ta inn et lite område av jordet øst for veien til dette formålet, vil også
drøfte å ta med småbåthavn og evnt kobling)
- 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 lagt opp til relativt romslige hyttetomter på ca . 6 00 – 900m2
…11 nye hytter med grunnflate fra 49m2 BRA – 100m2 BRA. Hyttene varierer i størrelse fra ca. 70
– 200 m2 BRA
Tidligere sakshistorikk
Utover kommuneplansaken har det vært arrangert et forberedende møte mellom saksbehandler og
forslagsstiller 26.februar i år.

AVKLARINGER ETTER § 2
Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
Ingen spesielle forhold.
Konsekvensutredning
Området er konsekvensutredet på kommuneplannivå. Østre halvdel av innspilt område ble som følge
av utredningen ikke tatt inn som byggeområde.
Sjøområdene må konsekvensutredes dersom de skal tas med, jf KU-forskriften § 8 for tiltak i vedlegg
ll, punkt 12 b) og 13. Tiltaket kan få vesentlig betydning for ålegrassamfunnet i bukta, og for
oppvekstområdet for torsk og sjøaure, som dekker hele sjøområdet her. Det er ikke krav om
planprogram.

Fig. 2: Klipp fra kartlagene for biologisk mangfold i sjø
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Andre utredninger om bestemte tema
Ingen spesielle forhold.
Felles behandling etter pbl § 12-15
Ikke aktuelt for Arendal kommune.
Hva kommunen kan bidra med i prosessen:
Møter underveis, informasjon om planstatus mv.
Behov for dialogmøter
Ingen spesielle forhold.
Overordnet fremdriftsplan
Ingen spesielle forhold.
Kontaktpersoner
Saksbehandler Nina Blomberg-Carlsen
Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter § 12-8
Oppstart skal godkjennes innen to uker etter oppstartsmøtet. Det er varslet at kommunen vil stoppe
planinitiativet dersom østre del; de arealene som ligger i LNF, ikke tas ut av planavgrensningen.
Etter avtale i oppstartsmøtet er det gjort en ny drøfting internt, vedr om kommunen kan være positiv
til å utvide plangrensen utover byggeområdet i kommuneplanen, for å regulere inn en større eller
mindre del av jordet/den gamle myra øst for veien til et grønt formål, f.eks. lek/uteopphold.
Administrasjonen er fortsatt negativ til å utvide plangrensen, selv for slike formål.
Det ble likeledes avtalt, og tatt opp internt, utvidelse av området i østlig retning, fra p-plassen langs
adkomstveien (se rød ring i kartet under), for å tilrettelegge for parkering og evt båtopplag.
Administrasjonen er negativ til dette.

Fig. 3: Ringen viser p-plassen langs adkomstveien

Det ble videre avtalt at det skulle tas en intern drøfting av å ta med småbåthavn i planen, og om den
i så fall skulle ha en kobling til hovedplanområdet på kartet.
Sti er allerede etablert, og administrasjonen ser ikke noe behov for å regulere den inn.
Det åpnes for å varsle et område i sjøen i tillegg til byggeområdet i kommuneplanen.
Kommunen vil ikke stoppe planinitiativet ihht pbl § 12-8, forutsatt at plangrensen ikke settes
videre enn byggeområdet i kommuneplanen. I tillegg kan det varsles et område i sjø i tråd med
havnemyndighetens innspill. Reguleringsarbeidet kan dermed varsles og kunngjøres.
Vurdering av fagkyndighet
Trollvegg Arkitektstudio har erfaring med regulering og anses fagkyndig.
SAK / TEMA
Overordna planer
Kun kommuneplanen ligger over, men en del av området ligger innenfor 100-metersbeltet. På det
nærmeste ligger området 50 meter fra strandlinjen.
Ved siste rullering var det samme området spilt inn - rød ring: rådmannens markering i
kommuneplansaken:
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Fig. 4: Kart fra konsekvensutredningen for kommuneplanen

Administrasjonen anbefalte for kommuneplanutvalget i 2017 et mindre areal enn foreslått (rød ring),
av hensyn til naturverdier og landskap. Dette ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
Under offentlig ettersyn kom det fra tiltakshaver en henvendelse fra arkitekten om å utvide området
som var lagt inn, slik at det kunne tilpasses med en hytte mot øst på eiendommen.
Kommuneplanutvalget behandlet saken på sitt arbeidsmøte den 19.12.2018. Det ble flertall 7-1 for å
beholde omfanget av nytt byggeområde, slik det lå ute til offentlig ettersyn. Bystyret opprettholdt
dette, og byggeområdet som ble tatt inn vises her:

Fig. 5: Kart fra vedtatt kommuneplan

Planinitiativet innebærer en gjenopptagelse/omkamp på et område som har vært gjenstand for
konsekvensutredning på overordnet nivå, og som kommuneplanutvalg og bystyre har vedtatt ikke å
bebygge.
Siden østre del av området eksplisitt er tatt ut drøftes ikke de delene av foreslått planavgrensning
som går utover kommuneplanen. Det er antydet 9 hytter innenfor denne delen av byggeområdet.
Dette er 45 % mer enn det som ble behandlet i kommuneplanen, og svarer i utgangspunktet ikke til
intensjonen bak innspillet.
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Klima
Gang- og sykkelvei fra Arendal sentrum helt fram til Skarekrysset 200m vest for bussholdeplassen.
På kartet måles fra 600m til 900m til bussholdeplass avhengig av trase, og det må forventes at folk
bruker bil.

Fig. 6: Avstander til bussholdeplass

Sosial infrastruktur
Matforretning ca 2,4 km på Kongshavn. Bussholdeplass 6-900 m, med timesfrekvens.
Teknisk infrastruktur
Forslagsstiller må i hht kommuneplanen levere VA rammeplan for alt over 4 enheter. VA-plan skal
også omfatte overvannshåndteringen. Se vedlegg 45 i VA-normen.
Private VA-anlegg skal legges på frostsikker dybde jf kommunens VA-norm.
Vann – tilgjengelig 24 l/s på Skarestrand.
Vannforsyningen i området er privat. Brannvannsmengder vi kjenner til er vist i kart under. Vi kjenner
ikke til de interne forholdene.
Forslagsstiller eier arealet ledningen går igjennom.

Fig. 7: VA-nett med tilgjengelige vannmengder fra kommunens nett

Avløp:
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Kommunalt anlegg slutter ved gatenummer 101 i kartet under:

Fig. 8: VA-nett med kommunens ytterpunkt på Skarestrand

Kan evt kreve å få kjøpe seg inn på privat ledning, dersom det er kapasitet. Ca 250 m til kommunalt
nett.
Eier selv arealet. Eier ikke selve anlegget men har skriftlig avtale om påkobling.
Håndtering av overflatevann:
Går en bekk gjennom området. Planlagt planavgrensning avsluttes like før bekkeutløpet i sør. Bør
vurdere å ta inn utløpet i planområdet og regulere inn en flomvei. Uansett kan flomløpet innenfor eget
område reguleres inn.
Renovasjon:
Eksisterende hytter i området har renovasjonspunkt i Valåsen, med containere på bakkenivå. Det vil
derfor være naturlig og ønskelig at nytt hytteområde benytter seg av samme hentepunkt. Ellers vises
på generelt grunnlag til forskrift om husholdningsavfall for Arendal kommune.
Se oransje firkant med blå ring i kartutsnitt nedenfor for renovasjonspunkt.

Fig. 9: Blå ring viser felles renovasjonsområde

Veg:
Privat – forslagsstiller må sørge for veirett. Vurderer varsel til eiendommene langs veien, og veilag.
Trafikksikkerhet:
Er ikke tatt opp spesielt med trafikksikkerhetsansvarlig, men det siste nettverket av småveier er uten
6

gang- og sykkelvei, ellers god dekning. Smal vei inn til området.
Brannteknisk:
Mengden slokkevann som skal kreves må drøftes. Uklart hva som kan kreves i et hyttefelt. Ifm
Alveberget ble det sagt fra DSB at hytter ikke er ansett som kritisk å miste, slik som boliger:

…
Sosiale forhold / møteplasser
9 enheter er såpass mange at de må tenke fellesareal. Må tenke på de eksisterende hyttene slik at
de ikke privatiserer mer enn nødvendig, og at det nye glir inn i det eksisterende miljøet.
Har ønske om et større område i varslingen, for å kunne regulere inn grøntområder utenfor det som
ligger i kommuneplanen.
Kommunen drøfter dette internt.
Universell utforming/TEK 10
Ulendt terreng og en ser ikke noen grunn til å legge spesielt til rette, utover det TEK krever. Det er
snakk om et lite antall hytter, og ingen offentlige arealer.
Folkehelse
Støv og støy.
Ingen kjente forhold.
Barn og unges interesser
Det må avdekkes om området er i bruk som lekeareal i dag, og vurderes for erstatningsareal ihht
statlige retningslinjer.
Landskap
Konsekvensutredningen vedr landskap:
«Området ligger småkupert skrånende ned mot sjøen, delvis innenfor 100 metersbeltet. Med god
planlegging kan en begrenset fortetting løses uten at det vil bli negative konsekvenser for
landskapsbildet. Det er allerede et utbygd område. Men store tomter og mye natur imellom bygninger
gjør at området framtrer uten synlige negative konsekvenser i det store landskapet.»
Ekstra relevant:
«..For at situasjonen forblir slik må bygningsvolum tilpasses omgivelsene, terreng og
vegetasjon må ivaretas i størst mulig grad og farger og materialbruk tilpasses naturens
valører- Dette gjelder både bygninger og anlegg som trapper, murer, gjerder etc. De østligste
områdene (de som ikke ble tatt inn) av eiendommen har mer terrengutfordringer enn de
vestligste.»
Friluftsliv
Forslagsstiller skriver:
Utbedring av stinett - Sikre utsiktpunkter med sittebenker - Etablere gode felles uteområder for
allmennheten/hyttevelet
Høres bra ut. Viktig at ikke eksisterende stier avskjæres, evt etablere nye forbindelser.
Ser ikke ut til å bli noen avskjæringer.
Ny bebyggelse må gi noe tilbake til området - gjerne i form av møteplasser eller nye snarveier.
Forslagsstiller vil legge til rette for fiskeplasser. Det må i så fall også legges til rette for allmennheten.
Biologisk mangfold
Dette ble oppsummert i KU:
«Innspillet som helhet vurderes å ha negativ konsekvens for naturverdiene. Et redusert område der
båthavn og de østre delene av området tas ut vurderes som mindre problematisk.»
Et utdypet kapittel på sjø og vassdrag som beskriver konsekvensene for bl.a. det biologiske
mangfoldet. Konsulenten må avdekke hva som må inn i beskrivelsen.
Sjø og vassdrag
Det fremgår av pbl § 1-8 at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dersom planen legger opp til
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byggetiltak nærmere enn 100 meter til sjø, skal annen byggegrense angis i planen.
50 meter til sjøen fra det området som kommunen anbefaler som plangrense. Byggegrensen til sjøen
må trekkes så langt inn på land som mulig, og det må tas særlige hensyn til landskap, se eget punkt
over.
Må også sikre passasje for allmennheten, uten at en går helt inntil hytteveggen.
Havn
Forslagsstiller har ønske om å øke antall båtplasser.
Isolert betraktning ut fra et havnefaglig perspektiv:
Se innspill til Krøglevik-planen (behandlet 02.02.2016, se nederst i dette punktet).
Arendal havn foreslo da å legge ut flytebrygger og holde strandlinjen fri for båter. Fikk det ikke til den
gangen, men dette kunne kanskje være mer aktuelt nå, som et samarbeidsprosjekt med Krøglevik.
Havnesjefen skriver: Dersom det kan anlegges et større båtanlegg (50-60 plasser) i området, vil det
normalt være interessant for Arendal havn å koste etablering av anlegget- og ta over eierskap og drift
(der utbyggers behov ivaretas gjennom egen avtale)
Dette vil gi flere muligheter for båtplass i nærområdet, og sikre utbyggers behov i anlegget
Forslagstiller oppfordres til å kontakte Arendal havn for å se på mulighetene.
Isolert havnefaglig sett kan lokaliseringen være optimal for et offentlig anlegg. Inngår ikke i
nasjonalparken, ligger beskyttet for vind og åpent hav, landområdene ligger høyt over vannspeilet
mtp utsikten.
Ved overgang til el-båter vil man trenge et ladepunkt på vei rundt Tromøya. Dette egner seg godt, og
har god tilgang på strøm nederst i Krøglevik.
Følgende beskrivelse er gitt i småbåthavnplanen:
Krøglevik - Valåsen hyttefelt

Småbåthavn Eksisterende. Privat. BÅTPLASSER 24. BÅTPLASSUTVIDELSE God. PARKERINGSDEKNING
Dårlig. PARKERINGSUTVIDELSE Dårlig. AVSTAND_OFF_VEG 800. LOKALT_OPPSYN nei.
UNIVERSELL_UTFORMING N/A. DYBDEFORHOLD Middels. ANBEFALT_TILTAK Nei. BESKRIVELSE:

Eksist. bryggepl for hytter. Etter off. ettersyn anbefales ikke utvidelser. Ålegrasområde
- lokal verdi + Oppvekstområde sjøaure.

Det er dermed helt åpent om det blir mulig å få til en utvidelse av småbåthavn.
Innspillet til Krøglevik-planen:
Merknad fra Arendal Havn - e-post datert 20.01.2015 og etterfølgende e-post datert 27.07.2015
Arendal Havn ber tiltakshaver om å vurdere å øke antall båtplasser ved flytebrygger, siden det er
et betydelig behov for flere båtplasser både for de nye hyttene, og for eksisterende fastboende
og etablerte hytter. Arendal Havn mener dette er en velegnet og beskyttet lokasjon på utsiden av
Tromøy, i le for været og med liten visuell karakter. Det bør være et mål å konsentrere
småbåthavner på færre lokasjoner fremfor å benytte flere mindre lokasjoner. Påpeker
avslutningsvis at det offentlige ikke forventer at dette finansiert av grunneier/ utbygger alene, men
at Arendal Havn har en intensjon og ønske om å etablere en offentlig småbåthavn med
gjestefortøyning, av/påstigning osv med tilhørende investeringer.
Rådmannens kommentar den gangen:
I spørsmålet rundt båtanlegg i Krøglevik ble det avholdt møte den 23.09.15 hvor både
administrasjonen, utbygger, Arendal Havn samt Fylkesmannen var til stede. Både
administrasjonen og fylkesmannen uttrykte at et større småbåtanlegg er en ytterst krevende
problemstilling i dette område. Båtanlegget vil komme i konflikt med både forslag til verneområde
for Raet nasjonalpark,100 meters byggeforbudet, inngrep i strandsonen, registrert
ålegressforekomst samt at område er et høyproduktivt gyteområde for torsk.
Av den ene grunn at forslagsstiller ikke ønsker å forsinke planprosessen mer enn nødvendig har
de kommet frem til at de vil foreslå et anlegg med båtplasser som kun dekker behovet for det nye
hytteområde, og ikke legger opp til plasser for det offentlige. Dette til tross for at grunneier er
svært positiv til at Krøglevik i større grad bør tilrettelegges for allmennhetens tilgang til
Tromlingene.
Planforslaget legger dermed opp til et mindre privat småbåtanlegg. Det er utarbeidet 2 alternative
løsninger for bryggeanlegg som legges ut til offentlig ettersyn.
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Kulturminner og kulturmiljø
En SEFRAK-registrering rett nord for nordre planavgrensning, antydet år 1800. Ruin etter gammel
boplass. To SEFRAK-registreringer i et område som er aktuelt å ta inn i planen for å regulere en
flomvei; en ruin etter en gammel boplass og en sannsynligvis tilhørende brønn. Oppgis å være fra før
1800. Registreringene følger vedlagt.
Registreringene merket med røde ringer:

Fig. 10: Røde ringer viser SEFRAK-registreringer (kulturminner)

Landbruk
Ikke relevant.
Forurensning
Ikke relevant.
ROS
Nærhet til høyspent. Fare for ras, flom, radon, brann, sjø/vann/vassdrag, erosjon
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3
Ras, flom, radon, erosjon. Hensynssone fare, jerngruver, like ved:
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Fig. 11: Kartutsnitt fra kommuneplanen med hensynssone fare; jerngruver

Eiendomsforhold
Del av området følger usikker grense. Bør måles opp før det reguleres til bebyggelse nær grensen.
Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav
Ingen foreløpig.
Opplegg for planprosess
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning, men en enkel KU for evt småbåthavn.
Det er ikke vurdert at det er behov for spesielle medvirkningstiltak, men dialog med hyttevel og
naboer vil alltid gi grunnlag for en mer forutsigbar prosess.
Krav til innsendt planmateriell er listet på kommunens nettside.
Utbyggingsavtale
Kan ikke se behov.
Krav til oppstartsmeldingen
Beskrivende tekst om formål med planarbeidet
Kart med planavgrensning. Kartet skal være påført gnr/bnr.
Referat fra oppstartsmøte skal være vedlagt.
Annet:
Navn på planen, forslagsstillers forslag
Skarestrand hytteregulering
Kommunens kommentar til navnet:
Skarestrand er et stedsnavn og en adresse som ligger lenger sørvest. Området har ingen naturlig
forbindelse til/med Skarestrand, får ikke strandlinje og ligger på en høyde.
Kulturnettverket v/Sølvie Christensen er konsultert. Følgende vurdering er mottatt på e-post:
Siden eiendommen er skilt ut fra Østre-vestre Skare, så er det vel ikke feil å bruke stedsnavnet
Skare. Det bør da være med, + en ending.
Når det ferdigregulerte området skal gis offisiell adresse, vil eksisterende adressenavn med «Skare»
ikke kunne gjenbrukes: Skarestrand, Skaresvingen og Skareveien.
Forslag til navn på planen:
Reguleringsplan for Skaretoppen, Skarehei(a), Skarekollen, Skareknatten, Skareberg.
Foreløpig gjelder det bare navnet på reguleringsplanen. Når offisiell adresse skal gis kommer også
andre hensyn inn, og et evt forslag om egen adresse skal behandles i en navnekomité.
Gebyr:
Det beregnes gebyr med kr 20.000 for oppstartsmøte for plan med mer enn 4 enheter. ihht gjeldende
regulativ: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-ogeiendom/reguleringsplaner/plansaker-priser/
Faktura ettersendes forslagsstillers kontaktperson, Svein Ove Brekke.

Saksbehandler
Referent

23.09.2020
Dato

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

GILJE BYGGRÅDGIVNING AS /v Hans Petter Gilje

10

