REGULERINGSPLAN FOR PUSNES, 1.gangsbeh. - FORSLAG/SIGNALER FRA PARTIENE 21.april 2021

INNSPILL FRP:
Jeg tar til etterretning at flertallet har innstilt på følgende;
1. Vi støtter alle kulepunktene som Einar Krafft Myren har sendt inn som forslag.
Disse punktene dekker mange av de områdene og momentene vi ønsker endret/presisert i planen før
den legges til høring.
2. Vi opprettholder Ivar Grødals forslag om at totalt samlet bruksareal (eksklusivt parkering) innenfor
planområdet ikke skal overstige 50.000 kvadratmeter
3. Antall båtplasser tas ned forholdsvis samme som bruksareal.
4. Det avsettes sjønært areal til maritim virksomhet som verksted o.l.
5. I område tjenesteyting ønskes avsatt areal til boliger eller bofellesskap til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (eks 6-er eller 8-er bolig)
Jeg kan støtte alle punktene som over, bortsett fra punkt 2 og 3. Å justere ned høyden noe, synes
nødvendig av hensyn til eksisterende bebyggelse. FrP ønsker imidlertid IKKE en reduksjon på over
20.000 m2 i planen. Når høydene justeres ned noe, bør utbygger få mulighet for å vurdere andre
løsninger ift ønsket bruksareal. Å skalere denne ned til 50.000, er en reduksjon på nesten 30%.
Antall båtplasser følger bruksarealet.
Mvh
Maurith Julie Fagerland
Arendal FrP

INNSPILL SV:
•
•
•
•
•
•

Fritidsboligformål tas ut, det kan eventuelt dekkes av utleiemuligheter.
Det må legges inn ett nedgravd renovasjonsanlegg som skal betjene hele planområdet. Dette
må plasseres sentralt ved fylkesveien.
Høyden må reduseres til maks kote 29,5 i BB1, og 24,5 i BKB for de som overstiger dette i
fremlagte planforslag.
Bestemmelsene pkt. 3.9 får følgende tillegg: «Området er felles for hele planområdet.»
Det må sikres at 1.etg. som er tiltenkt fellesfunksjoner eller næring framstår som utadvendte
og inviterende.
Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at nytt fergeleie er klart til bruk før
bolig nr.100 tas i bruk.

Med hilsen
Einar Krafft Myhren
Bystyrerepresentant og medlem i kommuneplanutvalget
Arendal SV

INNSPILL V:
Forslag til endring av tekst i bestemmelsene, punkt 1.4.1: «Totalt samlet bruksareal innenfor
planområdet skal ikke overstige 50000 m2» Mvh Ivar Grødal Arendal Venstr

INNSPILL POSISJONEN:
1. Vi støtter alle kulepunktene som Einar Krafft Myren har sendt inn som forslag.
Disse punktene dekker mange av de områdene og momentene vi ønsker endret/presisert i planen før
den legges til høring.
2. Vi opprettholder Ivar Grødals forslag om at totalt samlet bruksareal (eksklusivt parkering) innenfor
planområdet ikke skal overstige 50.000 kvadratmeter
3. Antall båtplasser tas ned forholdsvis samme som bruksareal.
4. Det avsettes sjønært areal til maritim virksomhet som verksted o.l.
5. I område tjenesteyting ønskes avsatt areal til boliger eller bofellesskap til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (eks 6-er eller 8-er bolig)
Hilsen Milly (Sp), Øystein ( KrF), Tomm (Sp), Ivar (V) og Cathrine (Ap)

