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Forslag til detaljreguleringsplan for Pusnes
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til
detaljplan for Pusnes med plankart sist revidert 23.02.2021, og bestemmelser sist revidert
12.04.2021, legges ut til offentlig ettersyn.
Før forslaget legges ut skal følgende justeringer være gjort:
 Det stilles estetiske krav til støyskjerm langs fylkesveien
 Støysonen må tegnes inn med grunnlag i dagens fartsgrense
Vedlegg
Plankart
Plankart tematisk kartutsnitt parkeringsanlegg
Planbeskrivelse
Illustrasjoner til planforslag
Samlet merknadskommentarer
Bestemmelser
Støyrapport rev01
Trafikk- og mobilitetsplan rev2
ROSanalyse
Illustrasjonsplan
Miljøprogram Pusnes
Vurdering av kaier
Utkast sedimentundersøkelse_2012
Miljø_Historisk kartlegging
Miljø_ Pusnes_tilleggsarbeider
Veitegning_Plan og profil_fv 409
VA rammeplan
Vindanalyser
Nærvirkningsstudier_VR- vinkler naboer
Pusnes historie
Samlede merknader fra varsling via Altinn
Samlefil merknader

Oversiktskart

Sammendrag
Pusnes planlegges på en måte som gir mye tilbake til omgivelsene og fellesskapet. Området
åpnes opp, attraktive uteområder får høy prioritet og vi får en ny bydel med et mangfold av tilbud.
Men nye Pusnes tar også kvaliteter fra eksisterende bebyggelse. Høyder og volum vil ta utsyn og
utsikt fra bakenforliggende boliger. Utbyggingen vil påvirke deres bokvaliteter som lys og luft, og vil
gi innsyn i tidligere usjenerte hager og hus, og påvirke bevaringsverdig bygningsmiljø og landskap.
Rådmannen har ønsket å få saken ut relativt raskt, for å få en drøfting av ankepunktene og ha et
best mulig grunnlag når saken skal avgjøres.
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Utbyggingen medfører en ikke ubetydelig trafikkøkning, som innebærer større ulykkesrisiko og mer
trafikkstøy. Det er diskutert om Tromøybroa og eksisterende veinett kan absorbere økt trafikk i det
omfanget som nå vokser fram på øya, og som denne planen blir en sterk bidragsyter til.
Bakgrunn
Virksomheten på Pusnes ble flyttet til Barbu i 2014. Siden har lokalene vært i bruk til forskjellige
formål, slik som lagervirksomhet, båtforretning, verksted, båtopplag, lager og klubb/foreningsvirksomhet. Det har også vært forskjellige typer industri/produksjonsvirksomhet i perioden etter
2014, men i dag gjenstår det bare små virksomheter.
Området ble tatt inn i kommuneplanen i 2019 som transformasjon fra verftsindustri til boligformål i
kombinasjon med noe næring. Forslaget fremmes av TAG arkitekter på vegne av Pusnes Eiendom
v/Simon Ottersland, som begge også stod bak innspillet til kommuneplanen.
Planforslaget
Forslaget omfatter 150 daa, og regulerer det tidligere industriområdet hovedsakelig til boligformål;
både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og blokkbebyggelse. 17,5 daa reguleres til
rene boligformål.
Drøyt 23 daa foreslås til kombinerte formål, hvor det i tillegg til boliger åpnes for formålene
forretning, kontor, bevertning, hotell, offentlig/privat tjenesteyting, og mindre industri- og
verkstedarealer. I hjørnet mot Skilsøy legges det inn et formålsområde for nytt fergeleie, o_SKF1.
Forslagsstiller har et ønske om å få flytt et det ordinære fergeleiet hit. Det vil bli lagt til rette for
servering og næring/handel som en tror vil gjøre Pusnes til et attraktivt utfartssted.

Fig.1:
Her ser vi en oversikt
over de forskjellige
underformålene i
kombinert-områdene.
Vises
gul- og hvitstripet.
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Sjøområdet i Fjellvig foreslås til småbåthavn, betjent fra Fjellvig som i dag. En stor del av bukta
foreslås regulert til dette.
Bevertning legges inn som mulighet i 8 delområder; BKB1, -2, - 3, -4, -5, -6, -8, og -9, se fiolette
ringer:

Innkomne merknader m. evt. kommentarer:
Det er sendt ut to varsler om oppstart, den første med svarfrist 04.12.2020. I mange av
merknadene ble det ytret ønske om flere båtplasser, og det ble derfor besluttet å utvide
planområdet. Nytt varsel hadde svarfrist 18.01.2021.
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Varselet gjaldt også forslag til planprogram, altså planen for planen. Merknader og innspill som
gjaldt planprogrammet ble behandlet av Arendal kommuneplanutvalg ved fastsettingen den
27.01.2021, og kommenteres ikke her.
Offentlige myndigheter og private foreninger
Til varselet er det mottatt 16 merknader og innspill, alfabetisk ordnet under:
1. Agder Energi Nett
2. Agder Fylkeskommune
3. Agder fylkeskommune - Merknad etter
utvidet planavgrensning
4. Agder Renovasjon IKS
5. Direktoratet for mineralforvaltning
6. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)
7. Fiskeridirektoratet, region Sør
8. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
delegert myndighet (nå
Statsforvalteren)

9. Kystverket Sørøst
10. Kystverket - Merknad etter utvidet
planavgrensning
11. Mattilsynet
12. Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)
13. Norsk Maritimt Museum
14. Pusnes Vel
15. Skilsø Vel
16. Østre Agder Brannvesen

Et fullstendig sammendrag av alle merknader og innspill med forslagsstillers kommentarer, ligger i
eget vedlegg. Under refereres og kommenteres momenter som kommunen av forskjellige årsaker
har behov for å trekke fram spesielt.
Agder fylkeskommune
Er tilfreds med funksjonsblanding av arealbruk. Anbefaler at det gjøres en utredning av trinnvis
utbygging. Tilfreds med medvirkningsopplegget som er gjennomført med skole, lag og foreninger i
løpet av varslingsperioden, og anbefaler det samme ifm fergekai. Prosjektet må forvente å bære
kostnadene dersom flytting av fergekai gjennomføres.
Viser til usikkerhet om isforhold inn mot Pusnes - sannsynlig at det må lages råk.
Mener det må også settes av areal til gående og syklende mot Skilsø brygge.
Fraråder bruk av støyskjerm i et nytt boligområde.
Rådmannens kommentar:
Det er interessant å se at fylkeskommunen ser positivt på funksjonsblanding. Det er
utarbeidet en plan for trinnvis utbygging. Denne er forklart slik at man til enhver tid skal ha
ro og ferdige forhold i én retning.
I dialog med Kystverket har en kommet til at det ikke vil være mer is ved foreslått ny
fergekai. Reguleringsplanen legger opp til at fergekaia flyttes. Forholdet til eksisterende
fergeleie er ikke vurdert i planen.
Fordi Skilsøveien stiger kraftig langs Fjellvig, kastes trafikkstøyen langt og det er ikke mulig
å slippe støyskjerm.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Oppnevnt som settefylkesmann fordi miljøverndirektøren i Agder er inhabil.
Fylkesmannen, nå statsforvalteren, gir faglige råd rettet mot naturvern, klimaendringer, miljøvern,
energiøkonomisering mv.
Det er registrert forurensede sjøbunnlokaliteter innenfor planområdet med «behov for opprydning»,
som vil være et prosjekt i offentlig regi. Det må være et mål at utbyggingen, inkl. konstruksjoner i
strandsonen, ikke kommer i konflikt med planene for sjøbunnopprydding.
Det kan være deponert forurensede masser på land, og dersom det kan knyttes usikkerhet til om
det gjennomføres en forsvarlig utredning av dette, vil planen være i strid med interesser av
nasjonal karakter.
Minner om en «sterkt truet» art i området; lindekorallsopp, tilknyttet edellauvskog.
Oppfordrer kommunen til å stille strenge krav for å redusere miløbelastning ifm småbåthavn. Lister
opp forslag til vilkår:
- Innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløps og overvann
- Kildesortering av avfall i småbåthavnen, og tilrettelegging for forsvarlig håndtering av
miljøfarlig avfall
Dokumentnr.: 20/10057-83

side 4 av 11

-

Anlegg utformes og plasseres med tanke på tilstrekkelig vanngjennomstrømning og god
vannkvalitet

Rådmannens kommentar:
Det er levert en utfyllende ROS-analyse, som tar opp fylkesmannens momenter. Det er også
levert et overordnet miljøprogram, en rapport fra 2012 Utkast sedimentundersøkelser, en
miljøhistorisk kartlegging, og et tilleggsnotat med en nyttig oppsummering.
Lindekorallsopp med tilhørende habitat videreføres og hensyntas.
Vedr foreslåtte vilkår:
Hyppig renhold, hyppig brøyting og bortføring av snø, samt god tilgang på
renovasjonsmuligheter skal medføre liten fare for avrenning med skadelig omfang. Der det
legges til rette for aktiviteter som kan medføre spredning av miljøgifter, sikres dette håndtert
med oljeavskiller på de aktuelle lokaliteter. Det er ikke planlagt areal for opplag av båter
innenfor planområdet. Eksisterende opplag vil avvikles som følge av planen.
I tilknytning til småbåthavn skal det sikres mulighet for kildesortering av avfall for brukere.
Fiskeridirektoratet
Bekymret for utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra båtene både mens de ligger på sjøen, og
særlig i forbindelse med vedlikehold ved utsetting og opptak. Foreslår samme vilkår til
småbåtanlegg/småbåthavn som fylkesmannen.
For rådmannens kommentar, se over.
Kystverket
Vil fremme innsigelse til et planforslag som kan føre til redusert sikkerhet eller fremkommelighet for
nyttetrafikk.
Deler av planområdet kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken og krefter fra is og isbryting.
Det må gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse for skipsstøt mot bebyggelse.
Sjøsikkerhetsanalysen av 2014, der det fremgår en 40% økning frem til 2040 av skipstrafikken. Dette
stiller ytterligere krav til trygge farvann.
Rådmannens kommentar:
Se ROS-analysen og merknadssammendraget.
Norsk Maritimt museum:
Ser et potensial for skipsfunn i planområdet. Det vil bli stilt krav om marinarkeologiske registreringer
i forbindelse med offentlig ettersyn av planen, jf. Kml. § 9.
Pusnes vel
Påpeker tap av utsikt for lokalbefolkningen. Prosjektet er for stort, 8 etasjer er betydelig høyrere enn
nåværende bygningsmasse, negativt for eksisterende bebyggelse rundt. Høyden må reduseres slik
at det ikke legger skygge eller reduserer sjøutsikten/vannspeilet til naboer.
Økt trafikk, støy og endret risikobilde. Ønskelig at det redegjøres for fremdriftsplan/byggeprosessen.
Presset på nærliggende naturområde blir for stort.
Ønsker helårsboliger. Ønsker å beholde båtplasser.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen mener naboene bør hensyntas noe mer. Rådmannen ønsker innspill vedr de
største høydene. Det er benyttet et praktisk panoreringsverktøy, slik at en kan se prosjektet
fra naboeiendommer, se «Illustrasjoner til planforslaget».
Trafikkøkning er et sentralt tema. Rådmannen ønsker innspill.
Det er laget en faseplan for utbyggingen. Man starter innerst ved gården.
Fritidsboligformål foreslås bare langs fv, i BKB1 og -3, og virkningen blir begrenset.
Det er lagt inn så mange båtplasser som mulig. Fjellvigbukta utnyttes bortimot maksimalt.
Det er rimelig og også forslagsstillers intensjon at andre enn de framtidige beboerne kan ha
båtplass her.
Skilsø vel
God ide å flytte fergeleiet. Frigjort parkeringsareal ved nåværende fergeleie må stilles til
disposisjon for de som bor på Skilsøy. Ønsker fortsatt barnehagedrift i Fjellvig. Det bør satses på
kontinuerlig drift også under utbyggingen.
Ønsker at også om en ikke har egen båtplass i dag kan få tilbud. God kapasitet i Fjellvig.
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Rådmannens kommentar:
Det tas til orientering at Skilsø vel er positiv til flytting av fergeleiet. Rådmannen mener
også det er fornuftig, dersom det lar seg gjennomføre.
Hva som skal skje med nåværende parkeringsareal ved fergeleiet er for tidlig å si, men
innspillet tas til etterretning. Kommunen eier arealet.
Det er forståelig at man ønsker fortsatt barnehagedrift i området, men bystyret har vedtatt
at det ikke lenger skal være det. Bare vesentlig økt behov kan i overskuelig framtid snu det.
Privatpersoner/par
Det er mottatt 15 merknader, alfabetisk ordnet under etter avsenders fornavn. Noen har sendt flere
merknader og framkommer derfor flere ganger:
1.
2.
3.
4.
5.

Anita Henriksen og Rune Rasmussen
Anne Kjørholt
Bent Halvard Vale
Guttorm Jorkjen
Ingvil Oda Kjørholt / Erik Byholt
Hanssen
6. Johnny Isaksen
7. Johnny Isaksen
8. Karianne Kobiesen Bjørnsen

9. Knut Martin Johnsen
10. Lars Ødeskaug
11. Linn Kristina Kjørholt og Martin B.
Skjævestad
12. Paul Johannessen
13. Rune Sævre
14. Svein Einar Knudsen
15. Sven Einar Knudsen

Rådmannens vurdering:
Vurderinger av merknader som er mottatt
Rådmannen viser til vedlagt sammenstilling av innspill og merknader, med felles tilsvar til naboer.
Høyde, utsikt, båtplasser, trafikkstøy, støy og trafikk i byggeperioden er hovedmomenter. Særlig
høyde framstår som et helt vesentlig punkt for naboer. Rådmannen mener de største høydene bør
kunne senkes. Det er likevel viktig å beholde oppstykking av de øverste volumene, både for å
beholde luft inn til bebyggelsen bak, og for å myke opp fjernvirkningen og etterstrebe en litt ledig
struktur. Det er viktig at både nye og «gamle» beboere får og beholder gode uterom, for å unngå
fare for forslumming.
Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel)
Forslaget svarer godt ut både arealdelen og samfunnsdelen.
Arealdelen: Innspillet til kommuneplanen følges opp. Det ble lagt inn i 2019 som kombinert formål
med krav om felles planlegging. Det ble lagt vekt på at kombiformålene måtte favne vidt for å få til
en god funksjonsblanding av arealbruk. Det var også en føring å legge til rette for et eventuelt nytt
fergeleie. Begge deler inngår i forslaget.
Området må likevel sies å bryte med Areal- og transportplan for Arendalsregionen, ATP. Gjennom
ATP-planen jobbes det for et utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet med bil. Skilsøy
og Pusnes er ikke merket av i planen som knutepunkt eller lokalsted. Slik trafikkmønsteret for
befolkningen er pr. i dag blir dette området i hovedsak bilbasert. Positivt er likevel at forslagsstiller
viser interesse for å finne fram til felles løsninger, slik som bildeling og deling av andre tilbud. Det
legges videre opp til en parkeringsdekning som skal stimulere til å klare seg uten bil, men som gjør
det lett å komme til området for å benytte servicefunksjoner og ferge.
Samfunnsdelen: Forslaget har ambisjon om bygge opp under uvalgte bærekraftsmål fra FN, se
vedlegget «Miljøprogram Pusnes». Målet for prosjektet er å bosette mange på et lite areal, og tilby
kvaliteter som fremmer fysisk og sosial aktivitet, og som kan bidra til å fylle livet med meningsfylt
innhold. Alle aldersgrupper skal finne tilbud, og det satses mye på fellesskap. Videre er ideen å
kunne tilby de fleste funksjoner en har behov for i hverdagen innenfor området.
Planprogram, orientering
Ved oppstart av planarbeidet ble planen ikke funnet å komme innunder noen av punktene i KUforskriften. En ble likevel enige om at prosessen ville kunne bli mer forutsigbar ved å utarbeide et
forslag til planprogram; en plan for planen, som så ble lagt fram for politisk behandling.
Følgende punkter ble vedtatt utredet, og kan gjenfinnes i planbeskrivelsen:
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Kulturminner og kulturmiljø
Den fredede Pusnes gård tas i bruk til servicefunksjoner for området. Anlegget sikres slik videre liv.
Det er tatt hensyn til fredningsstatusen ved å la annen bebyggelse falle i høyde ned mot anlegget,
og ikke å kopiere gårdens fargepalett.
Omkringliggende bygningsmiljø, som ligger i hensynssone bevaring, ivaretas ved at området får en
levende ikke-lineær struktur, og at bygningene nærmest sjøen holdes i små formater, med saltak.
Rådmannen er litt i tvil om det er riktig å bygge ut området der BKB9 foreslås. Det vil kunne få
enestående kvaliteter i seg selv, men har potensiale til å kunne forstyrre inntrykket av den fredede
bygningen. Det vil også ha betydning for bruken av stranden og grøntområdet.
Det er levert en utfyllende beskrivelse av historisk og kulturhistorisk sammenheng i området.
Klimakonsekvenser
I behandlingen av planprogrammet ble følgende ambisjon tatt inn: Planen tar sikte på å
imøtekomme ATP-planens mål om 0% økning i personbiltrafikk fra 2025.
Dette er et mål som nesten er uoppnåelig. I Trafikk- og mobilitetsplanen, side14, kan vi lese at
«Planforslaget er beregnet å generere ca. 2 400 bilturer per døgn etter full utbygging. I tillegg
kommer trafikk til/fra båtplassene som er antatt å bevares (ca. 30 bilturer per sommer/vårdøgn).
Dette er en betydende økning fra trafikken til/fra planområdet i dag.»
Fergeforbindelsen gjør området svært sentralt for alle reiser til og fra Arendal sentrum, men for all
trafikk til andre reisemål ligger det svært usentralt.
«Å øke avgangsfrekvensen på ferge antas å være mest effektivt for å få redusert bilbruken, siden
denne konkurrerer ut bilen i reisetid til/fra Arendal sentrum. Økning i frekvensen på buss og
spesielt ferge, vil også lønne seg om man ønsker flere besøkende, både for rekreasjon og
besøkende til beboerne i området.» Trafikk- og mobilitetsplanen, s.17.
Bestemmelsene
Det er tilstrebet bestemmelser som sammen med kartet skal gi tydelige rammer for bebyggelse og
anlegg, kvalitetskrav for uttrykk, tilpasning til omkringliggende bebyggelse, og innhold.
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår, folkehelse
Forslaget legger opp til gode sosiale muligheter. Krav til lek og uteopphold er sikret per boenhet
med 35 m² pr. enhet. Kravet skal tilfredsstilles i hvert byggetrinn ved utviklingen av planområdet.
Dermed vil det til enhver tid være sikret tilgjengelig uteopphold under utbyggingen. Som
uteopphold regnes både arealer som er allment tilgjengelige, eksempelvis aktivitetsaksen o_SGT1,
grøntområdet o_GF1 ved Pusnes Gård, samt gårdsrom og utearealer tilknyttet de ulike områdene.
Disse utearealene dannes av bebyggelsens regulerte plassering, både med byggegrenser og
regulerte høydelinjer.

Fig.10: Skolevei kart
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I følge AKTs kart (over) for beregning av skolevei er det 2 km til Roligheden. Det er noe langt, men
gang- og sykkelvei helt fram. Barn fra det nordre området vil måtte krysse fylkesveien. Det er
planlagt tilrettelagt kryssing ved 1 på kartet under til høyre, men mange vil nok også krysse ved 2.

Mange skolebarn vil nok velge gamleveien til Pusnes gård, som er smal men med lite trafikk.
Kryssing her er tilrettelagt ved den nedlagte kolonialbutikken. Det er også mulig å ta veien gjennom
skogen nordøst for planområdet. De som velger denne veien får en utfordring når de skal krysse
fylkesveien ved det gamle bensinstasjonsområdet nærmere Knekken. Dette er et tema som
drøftes i naboplanen Pusnesheia.
Trafikk- og mobilitetsplanen konkluderer med at fartsgrensen ned mot planområdet bør senkes fra
50 til 30 km/t. Det ville ha medført bedre sikkerhet for myke trafikanter, kanskje særlig med tanke
på at syklister kan få stor fart ned bakken. Fylkesveier ligger utenfor kommunens myndighetsfelt.
Universell utforming
Tomten er tilnærmet flat. Der det er plassert uteoppholdsarealer på lokk vil det sikres tilkomst via
ramper eller terreng.
Estetikk
Rådmannen er svært tilfreds med hovedgrepet i planen; lave hus nær sjøen, stigende bakover mot
Pusnesheia. Bebyggelsen senkes også mot Pusnes gård, og lar kulturminnet skinne. Grepet gir
mulighet for godt med lys og utsyn også for de bakerste blokkene. Fjernvirkningen av bebyggelsen
blir harmonisk idet den følger terrenget bak.
Det kan likevel se ut som de bakerste blokkene har blitt noe høye, og stenger for de nærmeste
boligtomtenes lys og utsyn. Dette svekker også det gode inntrykket av fjernvirkningen, fordi det
bryter med den tradisjonelle bebyggelsesstrukturen, som tar hensyn til bakenforliggende hus ved å
legge seg lavere eller til siden. Her blir de nye volumene litt påtrengende.
Det planlegges moderne uttrykk på bebyggelsen, men med motiver som gjentas fra nabobebyggelse og gamle verkstedhaller. På skissene fungerer dette godt. Utfordringen er å sikre
tilsvarende kvalitet i planen.
Forslagsstiller ønsker å gjenbruke elementer fra driften som har vært her, i fellesområder.
Teknisk- og sosial infrastruktur
Vei
Veiene i området planlegges felles private. Bare fergekai, buss-sløyfe og parkering for reisende
med fergen er regulert med offentlig formål.
Dokumentnr.: 20/10057-83
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Fylkesvei 409, Skilsøveien, deler planområdet i to. Veien løftes ca 1-1,2 m for å tilpasses et høyere
kotenivå for bygningene.

Trafikkstøy
Støyrapporten viser at bebyggelsen nærmest fylkesveien i Fjellvig, blir liggende i rød støysone
dersom ingen støyreduserende tiltak gjøres. Boliger kan ikke føres opp i rød sone.
I rapporten foreslås fartsgrensen redusert fra 50 til 30 km/t, som avhjelper noe. Fartsgrense på
fylkesvei er utenfor kommunens myndighetsområde, og reduksjon kan derfor ikke brukes som
grunnlag for utbyggingen. Men effekten ville ha vært verdifull, særlig for bebyggelsen på motsatt
side. I Fjellvig blir bebyggelsen uansett avhengig av støyskjerm langs fylkesveien, se støysonekart
nedenfor.
Trafikkonsulenten betviler årsdøgntrafikken, ÅDT, oppgitt i vegvesenets Vegkart, og mener det
skal ligge langt lavere, noe som betyr mindre utgangsstøy:
«Det er lite realistisk at ÅDT ute på Pusnes er 1700 kjøretøy i døgnet med bakgrunn i beregningen
i kapitlet ovenfor. Her antar vi snarere (basert på antallet boliger lenger ut mot Skilsøy) at ÅDT
ligger rundt 4-500 bilturer per døgn. Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre telling av trafikken for
å kontrollere dette på grunn av Covid-19-pandemien.» Trafikk- og mobilitetsplanen, s.6.

Fig.14: Ny situasjon uten tiltak

Fig.15: Ny situasjon m. ny beregnet ÅDT og redusert fartsgrense

Støysonen på plankartet er lagt ut fra situasjonen til høyre, og forutsetter redusert fartsgrense.
Rådmannen mener sonen må vise støyen med gjeldende fartsgrense, uten avbøtende tiltak.
Det er stilt krav om at støyskjerm langs fylkesveien skal være etablert før ny bebyggelse kan tas i
bruk på BKS1 og BKB6.
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Det bør også stilles krav til utforming av støyskjermen, og den bør sikres transparente felt for best
mulig sammenheng og for å motvirke effekten av det fysiske og visuelle stengselet.
For bygninger i gul sone må skjerming gjøres direkte på bygningene som angitt i rapporten.
Vann
Det er tilstrekkelig kapasitet i området. Nødvendig tilpasning og tilkopling skal planlegges og
bekostes av utbyggeren. Løsningen skal godkjennes av kommunen i detaljprosjekteringsfasen.
Avløp og overvann
Kommunen er i gang med å planlegge oppgradering av VA-anlegget på Pusnes og Skilsøy, og
planarbeidet må kommunisere med dette. Ikke alle forhold er avklart fra kommunens side, men
overordnet planlegging forventes å være klar før reguleringsplanen kommer til endelig behandling.
Løsninger som velges må være godkjent av kommunens VA-myndighet før planen kan vedtas.
Plassering av pumpestasjon er et særlig viktig punkt, idet det må sikres tilstrekkelig fall, og god
tilgjengelighet for vedlikehold mv.
Ved et eventuelt samarbeid om avløpsløsningen må Arendal kommune og utbyggeren bli enige om
kostnadsfordeling etter hovedprinsippene/kravene til nødvendighet og forholdsmessighet jf.pbl 173.
Renovasjon
Det planlegges for nedgravd renovasjonsanlegg, plassert nærmest mulig den bebyggelsen hvert
anlegg skal betjene. Dette mener forslagsstiller er i tråd med signaler de har fått fra Agder
Renovasjon, og vil fungere best. Agder Renovasjon er ikke helt enig, og mener det alltid innebærer
en risiko å få store lastebiler inn i tett boligbebyggelse, det medfører støy, og det beste ville ha
vært et sentralt anlegg plassert ved fylkesveien.
Agder Renovasjon skriver også: Vi ønsker at det tegnes inn oppstillingsplass for renovasjonsbil
som beskrevet i retningslinjene for nedgravde containere. Bilen krever plass både foran og bak
bilen for å få tilgang til de ytterste containerne. Vi ønsker også beskrivelse av hvordan bilen skal
kjøre inn til og ut fra de ulike stasjonene. Ser av illustrasjonen at det ved flere av stasjonene kan bli
vanskelig å få tømt, de er i tillegg lagt veldig tett inntil bygg. Ønsker gjerne et møte med utbyggere
om dette.
Det er selvfølgelig mer rasjonelt for renovasjons-selskapet å slippe å kjøre inn i området. Sikkerhet
for lekende barn kan også tale for det. Samtidig vil det kunne framstå som tungvint for beboere
måtte gå helt ut til fylkesveien med alt avfall, og ikke minst bidrar alle små og store nødvendige
møter med nærmeste nabo til sosial bærekraft. I luftlinje er det rundt 230 m fra Pusnes gård til
fylkesveien. Forholdet vil måtte løses før planen vedtas endelig.
Havn
Arealer i sjø er differensiert med småbåtanlegg, havneområde og ferdsel. Inndelingen er fastsatt
med bakgrunn i dialog med Arendal havn og Kystverket, for å hindre at anlegg til småbåthavn
kommer i konflikt med ferdselsareal og nyttetrafikk. Det er lagt inn tre formålsområder for
småbåtanlegg; f_VS1 til -3, mot syd, nord og nordøst. Forslagsstiller har ønske om å fortsatt kunne
tilby båtplasser til andre enn egne beboere.
Det er foreslått et område for fergekai, lengst ut mot Skilsøy, med parkeringsareal og trafikksløyfe.
Anlegg for fergekai vil måtte detaljplanlegges i samråd med Agder fylkeskommune.
Annen sosial infrastruktur
Skole: Området sogner til Roligheden 1-10-skole, 2 km unna. Skolen er ny og har mange tilbud
også på fritiden. Unge som skal til videregående skole kan ta fergen til sentrum og evt buss videre.
Matforretning: Det er ikke matforretning i nærheten, men forslagsstiller har et ønske om å kunne få
en etablering i planområdet. Nærmeste matforretning i dag er på Tybakken, i tillegg til
bensinstasjonen på Færvik.
Kollektivtransport: AKT har timesrute med buss til Skilsøy. Fergen går to ganger i timen mellom
Skilsøy og sentrum. Forslagsstiller håper å kunne flytte fergeleiet inn i planområdet.
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold
Forurenset grunn på land og miljøgifter i sjø, og håndtering av dette er beskrevet i flere rapporter
som følger vedlagt. ROS-analysen sammenfatter hovedtrekkene.
Det er lite biologisk mangfold i området, men det er registrert en truet soppart og en stor blodbøk.
Begge bevares i forslaget. Det er ikke registrert viktig biologisk mangfold i sjø.
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Landskapsvirkninger/natur
Det er spilt inn at mye av den grønne ryggen bak Pusnes forsvinner med de store høydene. Det er
et alminnelig trekk ved eldre bebyggelsesstrukturer i Arendal at den har et grønt bakteppe som
myker opp og rammer inn bebyggelsen. De bakerste bygningene her ser ut til å kunne bli noe
høye.
Skrå gesimslinjer på skissene gir et litt organisk inntrykk av husgruppene. Dette tror rådmannen
medvirker til en god nær- og fjernvirkning av bebyggelsen, og burde kanskje ha vært sikret bedre i
bestemmelsene.
Konklusjon
Forslaget innebærer en ønsket transformasjon av det store, ødslige industriområdet. Forslagsstiller
og konsulenter har vært lydhøre i prosessen, men har sine interesser å ivareta. Planen er stor i
lokal målestokk, og omfatter mange formål. Rådmannen spør seg om..









de kombinerte områdene kan romme for mange formål, det vil si typer bruk, slik at planen
blir uforutsigbar. Dette kan potensielt bli utfordrende både for storsamfunnet og for de som
skal bo eller drive virksomhet innenfor planen.
På tross av utfordring er kanskje dette likevel på sin plass, i og med at den bærende idéen
er å etablere en ny bydel, en bymessig bydel, nesten som en utvidelse av bysentrum. I
Arendal sentrum er det kommuneplanen som styrer, og formålet er sentrumsformål. Alle de
foreslåtte bruksområdene her ville ha vært i tråd med sentrumsformålet, kanskje bortsett fra
fritidsboliger.
Av hensyn til naboer og landskapsvirkning mener rådmannen de høyeste blokkene bør
kunne vurderes senket noe før 2. gangsbehandling.
Området blir utsatt for trafikkstøy fra fylkesveien, til dels generert av egne beboere. Også
all annen bebyggelse langs fylkesvei 409 utsettes for økt støybelastning; disse tar
prosjektet ikke ansvar for. SKB1 blir avhengig av støyskjerm, og rådmannen mener det bør
knyttes estetiske krav til den.
Rådmannen ønsker innspill på om det er riktig å legge til rette for utbygging av BKB9.
Støysonen som er regulert inn baserer seg på at fartsgrensen senkes, noe som ikke ligger
til kommunen å avgjøre. Det riktige må være å regulere etter faktiske forhold, og
rådmannen foreslår at dette rettes opp.
Reguleringsplanen baserer seg på at fergeleiet flyttes. Før endelig behandling bør det tas
inn et rekkefølgekrav som sikrer at det gjøres tiltak for å bedre sikkerheten for myke
trafikanter fra planområdet til Skilsøy, dersom fergeleiet ikke flyttes.

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg skal overtas av kommunen etter ferdigstillelse.
Nedgravd renovasjonsanlegg krever tømming med kranbil.
Utbyggingsavtale:
Det er ikke behov for utbyggingsavtale, men det skal gjennomføres forhandlinger om
kostnadsfordeling vedr nytt avløpsanlegg.
Det skal forhandles fram en avtale som sikrer allmennheten tilgang til felles uteoppholdsarealer.

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 15. april 2021.
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