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1

Formålet med planen, jf. § 1a

1.1

Kort presentasjon av prosjektet/planideen

Gard ønsker å tilrettelegge for å bygge til eksisterende kontorlokaler i
Varmekroken. For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere
deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av
Assuransegården) fra bolig til næring. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt
tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt
som i dag.

1.2

Bakgrunn for planinitiativet

Hovedbygget til Gard i Kittelsbuktveien (Varmekroken) ble tegnet av
arkitektene Ugland & Thorne i 1979 og stod ferdig i 1983. Et tilbygg mot øst
ble laget i 1994. Det har ikke vært større påbygninger etter det, men bygget
har blitt modernisert og oppgradert ved flere anledninger.
I 1994 var det ca 150 ansatte som jobbet ved Arendalskontoret. I dag er tallet
over det dobbelte. Kapasiteten på hovedbygget er sprengt og ansatte er
fordelt på tre bygg. Møteroms- og kantinefasilitetene er i tillegg
underdimensjonert for dagens aktivitet.
Gard har ønske om mer fleksible og hensiktsmessige arbeidslokaler som
tilfredsstiller nye krav til sikkerhet og moderne arbeidsmetoder. I tillegg er det
nødvendig å øke kapasiteten på kjøkken og kantinefasiliteter. Gard AS har på
bakgrunn av dette bedt AS Assuransegården om å utrede mulighetene for et
tilbygg til det eksisterende hovedbygget.
For å kunne få dette til vil det være behov for å omregulere deler av gjeldende
reguleringsplan.
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2

Planområdet og virkningen utenfor planområdet, jf. § 1b

Figur 1 Forslag til planavgrensning (rød strek)

2.1

Beskrivelse og begrunnelse for valgt avgrensning

Planområdet foreslås avgrenset i eiendomsgrensen til Assuransegården sine
eiendommer på nedre nivå mot vest, mot regulert utbygging av Kittelsbukt i
nord, og i eiendomsgrensen mot Svinoddveien 10 (Assuransegården) og
Svinoddveien 12 (SOM) mot sør. Planområdet er på til sammen 32,4 daa,
hvorav landarealene utgjør under halvparten av arealet.

2.2

Grunneiere / rettighetshavere

Med unntak av deler av veiarealene, som eies av Karen Herlofsen (tilhørende
hovedgården), eies øvrige landarealer av forslagsstiller.

2.3

Vurdering av om planen vil få virkninger utenfor planområdet

Planlagt utbygging skal i utgangspunktet dekke inn eksisterende plassbehov,
samt gi mulighet for videre vekst og utvikling av virksomheten. Området ligger
sentralt i Arendal, tett på hovedveinett, viktige kollektivruter, samt gang- og
sykkelveinettet. Kjøring til/fra området vil skje via Svinoddveien. Hvordan
trafikken vil foregå vil bli vurdert i arbeidet med mobilitetsplanen og ligge til
grunn for valg av parkeringsløsninger, fastsetting av parkeringskrav, samt
tilrettelegging av eventuelle tiltak.
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Området ligger godt eksponert mot byfjorden. Vurdering av nær- og
fjernvirkning av utbyggingen, utbyggingens forhold til eksisterende kulturmiljø,
samt redegjørelse og vurdering av andre virkninger utenfor planområdet,
utføres som del av planarbeidet.

3

Detaljer i planen, jf. § 1 c-f

3.1

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Det planlegges for et tilbygg på mellom 2.500 til 3.500 m2. I tillegg til
kontorarbeidsplasser skal tilbygget inneholde ny kantine og nytt varemottak.
Bygget ønskes å være koblet til eksisterende hovedbygning.
Det er som del av planarbeidet også ønskelig å vurdere potensialet for ev.
fremtidig vekst/utbyggingsmuligheter.

3.2

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
• Bevaring / stedskarakter
• Kyststi / gs-vei

Det vil bli lagt stor vekt på å tilpasse ny bebyggelse og andre tiltak til
omkringliggende landskap, omgivelser og nabolag. Hensyn til
kulturminneverninteresser i området vil også være sentralt i planarbeidet.
Målsetningen er at nye tiltak skal ha en positiv virkning på omgivelsene.
Planforslagets konkrete virkninger på landskap og omgivelser vil bli vurdert
som del av planarbeidet.
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4

Gjeldende planstatus og forhold til overordnet planverk, jf. §
1g

Det vurderes at planinitiativet ikke er i vesentlig konflikt med følgende:
4.1

Statlige planretningslinjer
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–
2023
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen

4.2

Regionale planer
• Areal- og transportplan for Arendalsregionen (ATP)
• Handlingsprogram 2018-2021, Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025
• Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i
Aust-Agder

4.3

Kommuneplanens arealdel 2019-2029

Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel vist med foreslått planavgrensning (rød strek)

Kittelsbuktveien 31 og Svinoddveien 14 er i kommuneplanen avsatt til
nåværende næringsvirksomhet.
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Svinoddveien 18, 20 og 22 er avsatt til nåværende boligbebyggelse.
Boligbebyggelsen omfattes av hensynsone kulturmiljø (H570_03 Strømsbu Sag
og H570_03 Bevaringsverdig bebyggelse
4.4

Gjeldende regulering

Figur 3 Utsnitt av regulert situasjon i område vist med foreslått planavgrensning (rød strek)

Området omfattes av reguleringsplan 1912r7 for Kittelsbukt – Ormeviga,
vedtatt 08.06.2006. Kittelsbuktveien 31 er regulert til kontorformål (B2) der:
«største tillatte høyder er 17,5 m.o.h. nord for Kittelsbuktvegen 46, 15
m.o.h. sør for samme. Bebyggelsen skal ikke stenge utsikten til sjøen fra
1. etasje i bebyggelsen i Kittelsbuktvegen. Det kan anlegges
parkeringsanlegg i fjell med innkjøring på B2, der det vises med pil.
Avtaler må da gjøres med de grunneiere som berøres av dette». B2
tillates bygd sammen med næringsområde B1 forutsatt fri høyde fra
gangveien på minimum 3,5 m.
Svinoddveien 14 (F3) og parkeringsarealene vest for Svinoddveien 14 (F4) er
regulert til kombinert formål bolig/kontor, der:
«Områdene kan bebygges med boliger, kontorer, eller kombinasjon av
disse.
Før det tillates noen form for utbygging av F3 og F4, skal det foreligge
vedtatt bebyggelsesplan som foruten F3 og F4 også viser F2, K10, M5,
delene av kjørevegen H2 mellom dem, og eventuelle tilstøtende arealer
som ansees viktig for planen. Bebyggelsesplanen skal inneholde krav til
maksimale bygningshøyder (dersom de avviker fra denne plans
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høydekrav), grad av utnytting, eventuelle byggegrenser, bygningers
utforming, krav til antall parkeringsplasser og leikeplasser (dersom det
vises boliger). Vegtraséer kan vises lagt om dersom de ikke gir et
dårligere tilbud til kjørende og gående enn i dag. Det kan vises
endringer i dagens interne arealbruk for øvrig.
Største tillatte bygningshøyde for F1, F3 og F4 er 11,5 meter over havet.»
Kravet om bebyggelsesplan (F3 og F4) forutsetter detaljregulering etter ny
planlov.
Parkeringsarealene sør for Svinoddveien 14 er regulert til parkeringsplass (K10)
og offentlig småbåtanlegg, landareal (M5). Det er i bestemmelsen stilt krav om
at:
«Ved tiltak i trafikkområdene, skal det tas hensyn til antikvariske og
historiske verdier som knytter seg til arealene.»
Svinoddveien 18, 20 og 22 er regulert til spesialområde – antikvarisk
bevaringsverdig boligbebyggelse (W22). Det stilles definerte krav til søknad
om tiltak (til rivning og vedlikehold, gjenoppbygging etter brann og annen
omfattende skade, tilbygg, påbygging og ombygging, utbedring og
reparasjon, til ny bebyggelse, til annen bebyggelse og til spesielle
utomhusforhold).
Øvre gesims for hovedbygget i Kittelsbuktveien 31 er kote +17,7 på den
øverste og midtre delen, og kote +14,9 for den litt lavere delen mot sør.
Svinoddveien 10 har i dag øvre gesims på kote +10,6 mens Svinoddveien 12
(OSM) har gesims på kote +15,7 for delen i hjørnet mot sørøst.

4.5

Planer under arbeid

Det er ingen andre arealplaner under arbeid i området pr i dag.

5

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet, jf. § 1h

5.1

Kulturminne-/kulturmiljøinteresser

Planområdet omfatter Varmekroken og ytre del av Svinodden i bydelen
Strømsbu. Sentralt i områdets kulturhistoriske utvikling står Strømsbu gård som
ligger ca. 200 m vest for Gards kontorbygg. Eierne av gården har vært sentrale
i å utvikle området fra skipsverft og dampsager med tilhørende boligstrøk for
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sjøfolk og arbeidere, til dagens næringsvirksomhet med sjøforsikringsselskapet
Gard AS.
Iht. Riksantikvarens register (Askeladden) ligger det ett kulturminne innenfor
planområdet: Herlovsen på Svinodden (id 224424-1). Kulturminnet omfatter et
utskipningsanlegg fra 1800-tallet og er ikke fredet.
Det vil bli gjort en kulturminnevurdering som del av planarbeidet for å utrede
verdier i området, samt vurdere foreslåtte løsninger i planforslag, herunder
nær- og fjernvirkning av planlagt utbygging.

5.2

Friluftslivsinteresser/bruksinteresser

Det går en viktig gang- og sykkelvei gjennom området som vil bli vurdert og
ivaretatt i planarbeidet og reguleringsmessig sikret i planforslaget.

6

Samfunnssikkerhet, jf. § 1i

I alle reguleringsplaner skal det gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsvurdering. ROS-analysen utarbeides iht. kommunal sin mal. Planlagt
utbygging vurderes å ikke være spesielt risikoutsatt eller kunne få innvirkning
på spesielle samfunnskritiske funksjoner.

7

Varsel om oppstart, jf. § 1j

Det forutsettes at liste med mottakere av varsel drøftes og avklares i
oppstartsmøte. I tillegg til naboer så vurderes følgende som aktuelle:
• Agder fylkeskommune
• Statsforvalteren i Agder
• NVE
• Agder Energi Nett
• Barn- og unges representant i kommunen
• Eldrerådet
• Fortidsminneforeningen, avd. Aust-Agder
• Agder renovasjon
• Arendal brannvesen
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8

Medvirkning, jf. § 1k

Ut over lovpålagt medvirkning iht. plan- og bygningsloven vurderes det å
avholdes åpen kontordag i Gard sine kontorlokaler i tilknytning til varsel om
oppstart planarbeid. Om ønskelig / ved behov vil det bli gjennomført befaring i
området med aktuelle parter (representanter fra kommune og fylkeskommune
og eventuelle andre aktuelle parter).

9

Konsekvensutredning, jf. § 1l

Planlagt virksomhet er ikke et vedlegg 1 tiltak iht. forskrift om
konsekvensutredninger (§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes)
eller vurderes å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. §8).
Planen vurderes å ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger.

10

Særskilte delutredninger som skal inngå i planforslaget

10.1

Planfaglige tema

Planfaglige tema som planarbeidet vil belyse er:
• Areal- og utbyggingsformål.
• Utbyggingsvolum (BRA, %BRA).
• Byggehøyder, fotavtrykk, byggetrinn
• Kjørevei (herunder adkomst for utrykningskjøretøy) og gangsykkelforbindelser (kyststi).
• Parkeringsløsning for ansatte, besøkende og til småbåthavna.
• Plassering og utforming av fellesfunksjoner og møteplasser (inne og ute
/ offentlig og privat).
• Rammeplan VA (Vann, avløp og overvann, inkl. brannvann)
• Renovasjon
• El-forsyning
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10.2

Aktuelle utredningstema

Området er i hovedsak fullt utbygd. Det er iht. naturbase ikke registrert viktige
naturtyper innenfor områder og det er iht. miljøstatus ikke registrert forurenset
grunn innenfor området. Området ligger utenfor beregnet støysoner for
Vesterveien (fv 420).
Aktuelle tema som det bør utredes eller redegjøres nærmere for som del av
planarbeider er kort beskrevet under.
Kulturminner og kulturmiljø
Utrede verdier, vurdere løsninger i planforslag, herunder nær- og fjernvirkning
av planlagt utbygging.
Mobilitetsplan
Iht. kommuneplanens bestemmelse 8, underpunkt «Klima»:
«Ved regulering av større boligområder, næringsområder og forretningsareal
skal det ved utarbeidelse av reguleringsplan lages en mobilitetsplan der det
går fram hvordan beboere, ansatte og kunder kommer seg til og fra området.»
Flom/ havnivåstigning/springflo
Store deler av planområdet ligger lavt og berøres av stormflo nå (2017)
intervall 200 år iht. NVE Atlas.
Områdestabilitet
Mesteparten av Varmekroken er iht. løsmassekartet angitt som «Bart fjell med
stedvis tynt løsmassedekke», mens mesteparten av Svinodden er markert som
område med mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. NGI
har, på oppdrag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), i 2018 utført
oversiktskartlegging av områder med potensiell fare for store kvikkleireskred i
Arendal. Det er ikke kartlagt aktsomhetsområder i eller nær planområdet.
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