Arendal kommune

Vedtatt dato: xx.xx.xxxx
Dato for siste mindre endring: 06.12.2021

Planbestemmelser
Detaljregulering for Pusnes
Plan ID: 42032020-14
Plankartets dato: 01.11.2021, sist revidert: 01.11.21. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist
med planavgrensning på plankartet, målestokk 1:1000.
I blått punkter tilført etter behandling i Bystyret 25.11.21.

Planens hensikt
Formålet med planen er å utvikle dagens industriområde på Pusnes til et levende bydelssenter. Det skal
legges til rette for å åpne området mot omgivelsene slik at Pusnes knyttes tettere til byen, samt inviterer
til aktiv bruk gjennom transformasjon av det gamle industriområdet. Planforslaget skal tilføre nytt liv og
sjønær bokvalitet på en av Arendals mest attraktive boligutviklingstomter.
Det blir særlig lagt vekt på blågrønne forbindelser og stedstilhørighet, samt tilrettelegging for bedre
kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal sentrum. Pusnes gård skal
fremheves og bevares i ny plan.

§ 1. Fellesbestemmelser
1.1 Atkomst og varelevering
Atkomst er vist med piler på plankartet. Det tillates midlertidig plassering av avkjørsler og
parkeringsarealer ved trinnvis utbygging. Ved ferdig utbygging skal innkjøring til parkeringskjeller
utformes integrert i bebyggelsen.
1.2 Parkering
Bilparkering for boliger skal etableres innomhus i lukket parkeringsanlegg i kjeller/under lokk.
Krav til parkeringsdekning:
• For hele planområdet skal det etableres minimum 1 maksimum 2 parkeringsplass(er) per boenhet
inkl. gjesteparkering.
• Parkering for boligene skal tilrettelegges for el-biler.
•

Ut over felter regulert til formål parkering skal det etableres 1 parkeringsplass per 100 m² BRA for
andre formål enn bolig.

•

Minimum 5% prosent av parkering skal tilrettelegges for HC- plass. HC- parkeringsplasser skal
ligge maks 20 meter fra hovedinngang/heis.

Sykkelparkering
• Ved sykkelparkering utendørs skal minimum 30% av plassene være overbygd.
• Det skal etableres minst 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.
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•
•

Sykkelparkering for boliger skal plasseres i nærhet av inngangsparti, dersom de skal være
utendørs på bakkeplan.
Det skal etableres minst 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA for
forretning/tjenesteyting/kontor. Sykkelparkering for kunder og besøkende skal legges nært
inngangsparti.

1.3 Sikring mot stormflo/havnivåstigning
Overkant gulv i 1. etasje skal ikke være lavere enn kote + 3,0 for ny bebyggelse. Under dette nivået tillates
bare konstruksjoner som tåler høyvann/stormflo uten behov for reparasjoner. For utomhusanlegg ved
nærings-/service/offentlige bygg gjelder kote +1,70. Utomhusanlegg som kan tåler oversvømmelse,
flytebrygger mv tillates etablert ned til havnivå.
1.4 Plassering, utnyttelse og høyder
1.4.1 Utnyttelse
Tillatt utnyttelse i BRA for de ulike byggeområdene fremgår av plankart. Totalt samlet bruksareal innenfor
planområdet skal ikke overskride 71300 m².
Parkeringsanlegg (herunder parkering, tekniske arealer, boder) under lokk/terreng medregnes ikke i BRA.
1.4.2 Plassering og høyder
Byggegrenser framgår av plankartet. Der byggegrenser ikke framgår av plankartet følger
byggegrensen formålsgrensen. Maksimale møne-/gesimskoter framgår av plankartet.
Trappe- og heisrom, samt tekniske rom tillates etablert over maks møne-/gesimskoter begrenset
til 20% BRA av underliggende takflate.
Konstruksjoner tilhørende uteoppholdsareal på tak, herunder møblering, uklimatiserte
overdekkede arealer, plantekasser mv tillates etablert over maks møne-/gesimskote.
Parkeringsanlegg under lokk/terreng, drivhus, støttemurer, forhager og konstruksjoner for
landskapsbearbeiding tillates etablert utenfor byggegrenser. Trapper og tilkomstkonstruksjoner
til uteoppholdsarealer på lokk eller inngang til boliger, tillates etablert utenfor byggegrenser.
Uteoppholdsarealer til bolig tillates etablert på lokk over parkeringskjeller.
1.6 Kulturmiljø og kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidene straks
stanses og kulturminneavdelingen i Agder fylkeskommune varsles, jf. kulturminneloven § 8, andre ledd.
1.7 Renovasjon og miljø
Det skal etableres nedgravde avfallsløsninger innenfor planområdet. Det skal sikres tilstrekkelig tilkomst
og manøvreringsareal for betjening av renovasjonsløsninger. Det skal være minimum 2 meters avstand til
bebyggelse.
I tilknytning til småbåthavn skal det sikres mulighet for kildesortering av avfall for brukere av småbåthavn.
Dersom det etableres virksomheter som kan medføre skadelig avrenning til sjø skal det etableres
oljeavskiller.
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1.8 Leilighetsfordeling
Innenfor byggeområdene B1-B2, BB1, BKB1-9, BKS1, må alle byggetrinn på søknadstidspunktet inneholde
minst 50% leiligheter med 3 soverom og størrelse over 80 kvm BRA.

§ 2. Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr.1)
2.1 Lek- og uteoppholdsareal
Det skal avsettes totalt 35 m² felles lek- og uteoppholdsareal per boenhet innenfor planområdet.
For boliger skal det etableres minimum 8 m² privat skjermet uteareal på markterrasse eller balkong.
Utearealer på lokk skal sikres tilstrekkelig jorddybde for beplantning av trær på minimum 10% av arealet
som ligger over underetasjen.
Oppstillingsplass for redningsbil, tilkomst og manøvrering for rednings- og renovasjonsbiler, gangstier,
drivhus, areal for dyrkningskasser, trappekonstruksjoner og terrengbearbeidelse i form av
nedtrapping/mur skal også medregnes i uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 eller smalere enn 2 meter skal ikke regnes med i areal til lek og uteoppholdsareal.
Arealer med støyforhold over 55dB tillates ikke medregnet i lek- og uteoppholdsareal.
Småbarnslek (#L1-L7)
Småbarnslekeplasser skal plasseres innenfor bestemmelsesområder #L. Småbarnslekeplasser skal ha
minimumsstørrelse tilsvarende flate for bestemmelsesområder merket #L.
Småbarnslekeplasser skal minimum utstyres med 4 lekeapparater, samt sitteplasser for voksne og barn.
Boenheter skal ha tilgang til småbarnslekeplass innenfor 50 meter fra boligens inngang.
2.2 Parkering
Parkering innenfor områdene BB1, BKS1, BKB1, BKB3, BKB4-7 og f_BUT skal etableres i p- kjeller og/eller i
1.etasje. Det tillates ikke etablert parkeringsanlegg i fasaden mot f_ST1-2, f_SKV3 og f_SGG1.
2.3 Omsorgsbolig
Innenfor BKB1-9 skal til sammen etableres minst 18 omsorgsboliger med tilhørende ansattbase(r).
2.4 B1-B2 (boligbebyggelse)
Innenfor feltene tillates frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse eller
blokkbebyggelse.
I felt B1 skal det etableres minst 1 gjennomgang fra felt f_SGT1 til f_SGG2. I felt B2 skal det etableres
minst 2 gjennomganger fra felt f_SGT1 til f_SGG2. Forbindelsene skal ha bredde på minimum 3 meter, og
skal være allment tilgjengelige.
2.4.1 Utforming
For bebyggelse med fasade(r) mot Pusnes gård/hensynssone H_570 tillates ikke fasader med
samme fargetoner som Pusnes gård.
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Innenfor B1-2 skal minst 80% av bebyggelsen ha saltak. Bebyggelse tilliggende f_SGG2 skal ha
møneretning vinkelrett på f_SGG2.
Bebyggelse tilliggende f_SGT1 skal som samlet utrykk ha varierende gesimslinjer.
2.5 BB1 (bolig- blokkbebyggelse)
Innenfor feltet tillates boliger i blokkbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg. Det skal sikres atkomst
via parkeringskjeller i BKB4.
Det skal sikres direkte gangatkomst til oppganger fra f_SKV3.
Fasader skal brytes opp for minst hver 20. meter. Det skal benyttes fasadematerialer i gråtoner og/eller
dempede jordfarger.
Fra og med kote 32,0 tillates ikke etablering av konstruksjoner over maks høyde på plankartet, med
unntak av heisoppbygg begrenset til 1,5 meter over maks gesims- og mønekote.
2.6 BKB1 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates bolig, næring, hotell, kontor, forretning, bevertning, offentlig/privat tjenesteyting,
og andre publikumsrettede virksomheter. I feltet skal det avsettes areal til maritim virksomhet i form av
verksted eller lignende.
Det tillates ikke etablert boliger i første etasje.
Fasade i 1. etasje skal utformes med minimum 40 % glass mot f_SGG1 og f_ST1.
2.7 BKB2 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates næring, kontor, forretning og bevertning. Fasade i 1. etasje skal utformes i
minimum 40% glass mot f_ST1.
2.8 BKB3 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates bolig, næring, kontor, forretning, bevertning, og offentlig/privat tjenesteyting.
Fasader skal brytes opp minst hver 20. meter. Fasade i 1. etasje mot f_ST2 skal utformes i minimum 40%
glass.
Bygningen tillates utkraget over byggegrensen med 2,5 meter mot f_ST2. Fri høyde under laveste
utkraging av bebyggelsen, herunder også balkonger, skal være på minimum 4,0 meter.
Det tillates etablert varelevering med tilhørende manøvreringsarealer på terreng.
2.9 BKB4 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates bolig, næring, bevertning, kontor, forretning og offentlig/privat tjenesteyting.
Innenfor formålet tillates maks etablert 2200 m² BRA andre formål enn bolig. (herunder næring, kontor,
forretning og offentlig/privat tjenesteyting) Kontor, næring, bevertning, forretning og offentlig/privat
tjenesteyting tillates kun etablert i 1. etasje med fasade mot f_SGT1 og f_ST1-2.
Fasader skal brytes opp for minst hver 20. meter.
Fasade i 1. etasje mot f_SGT1 skal utformes i minimum 20% glass.
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Mot aktivitetsaksen, f_SGT1, tillates balkonger kraget ut over formålsgrense med inntil 2,5 meter.
Minimum høyde under balkonger målt horisontalt fra underkant balkong til terreng er 3 meter.
2.10 BKB5 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates bolig, næring, kontor, forretning, bevertning og privat/offentlig tjenesteyting.
Innenfor feltet skal det benyttes materialer i gråtoner og/eller dempede jordfarger. Fasader skal brytes
opp minst hver 20. meter.
2.11 BKB6 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates etablert bolig- blokkbebyggelse, og bevertning.
Dersom det etableres bevertning tillates dette kun i 1. etasje mot f_SGG3.
2.12 BKB7 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert
småhusbebyggelse, blokkbebyggelse. Det tillates etablert barnehage.
2.13 BKB8 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates næring, bevertning, kontor, forretning og offentlig/privat tjenesteyting. Det tillates
ikke bruk som kan få negative konsekvenser for fredet bebyggelse.
Adkomst til feltet skal skje via eksisterende adkomstvei, f_SKV3.
2.14 BKB9 (kombinert bebyggelse- og anlegg)
Innenfor feltet tillates bolig, bevertning, hotell, kontor, forretning og offentlig/privat tjenesteyting.
Adkomst til feltet skal skje via eksisterende adkomstvei, f_SKV3.
2.15 BKS1 (konsentrert småhusbebyggelse)
Innenfor feltet tillates konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor feltet skal det sikres tilstrekkelig felles
uteoppholdsarealer på terreng/lokk for BKB6.
Adkomst til parkeringskjeller skal være fra f_SGT3.
Trapper, tilkomstkonstruksjoner med videre for tilkomst til uteoppholdsarealer på lokk, inngang til boliger
mv. tillates etablert utenfor byggegrenser. Det skal sikres 3 tilkomster via trapp eller rampe for gående
opp til felles uteoppholdsareal på lokk.
2.16 f_BLK1 (lekeplass)
Utformes som en allment tilgjengelig lekeplass for besøkende og beboere. Innenfor formålet skal det
etableres sittemulighet for voksne, og minst 4 ulike apparater/lekemøblement. Feltet er felles for alle
boenheter innenfor alle boenheter innenfor planområdet.
2.17 f_BUT (uteoppholdsareal)
Området skal benyttes som uteoppholdsareal for boliger. Feltet er felles for alle boenheter innenfor
planområdet.
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3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
3.1 o_SKF1 (kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer)
Innenfor området tillates etablert fergekai med tilhørende støtte- og servicefunksjoner som overbygget
venteareal, sykkelparkering, nødvendig anlegg for el- ferge mv.
Det skal avsettes plass til utsetting/slipp av båter.
3.2 f_SGT1-2 (Gatetun)
Arealet skal utformes som en felles lek- og aktivitetsakse. Feltet skal inngå som nærlekeplass for boliger i
området. Arealet skal utformes med attraksjoner for alle aldersgrupper. Feltene skal til sammen
inneholde minst 5 aktivitetsapparater/installasjoner tilpasset større barn.
Det tillates etablert uklimatiserte, mindre konstruksjoner til solskjerming eller skjerming for vær og vind,
så lenge dette ikke hindrer fremkommelighet for renovasjons- og redningskjøretøy.
Det skal tilrettelegges for vann- og strømuttak.
Feltene skal være allment tilgjengelige og er felles for alle boenheter innenfor planområdet.
3.4 f_SGT3 (Gatetun)
Feltet skal tilrettelegges for angrepsvei for redningsbiler.
Det skal opparbeides minst 3 parkeringsplasser på terreng innenfor formålet. Det skal plantes minst 3
trær og etableres 2 sittegrupper innenfor formålet.
Feltet skal være allment tilgjengelig. Feltet er felles for boenheter innenfor planområdet.
3.5 f_SGG1-f_SGG3 (gangvei, gangareal, gågate)
Feltene skal utformes som en sammenhengende sjøpromenade. Innenfor feltet skal det sikres tilgjengelig
atkomst til vannet og tilkomst til anlegg for småbåthavn.
Arealet skal utformes med sittemuligheter, oppholdssoner og beplanting i form av plantekasser/bed.
Feltene skal være allment tilgjengelige. f_SGG1-3 er felles for alle boenheter innenfor planområdet.
3.5.1 f_SGG1
Innenfor f_SGG1 skal det etableres minimum 50 sykkelparkeringsplasser til ferge. Det skal
etableres mulighet for å legge til med båter. Det tillates etablert overdekkede ventearealer for
ferge/buss, samt overdekket sykkelparkering/sykkelskur.
3.6 f_ST1-2 (torg)
Innenfor formålet skal det opparbeides torg. Det skal etableres sittemuligheter og beplantning.
Det tillates etablert uklimatiserte, mindre konstruksjoner til solskjerming og/eller skjerming for vær og
vind, så lenge dette ikke hindrer fremkommelighet for renovasjons- og redningskjøretøy.
Feltene skal være allment tilgjengelige. Området er felles for alle boenheter innenfor planområdet.
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3.7 o_SVG9 (annen veggrunn- grøntareal)
Det tillates satt opp støyskjerm med høyde på 2 meter innenfor feltet.
3.8 f_SPA1-6 (parkering)
Innenfor feltet skal det etableres bilparkeringsplasser. Det skal etableres ladere for elbil på
parkeringsplasser innenfor f_SPA1.
Felt f_SPA4 og f_SPA6 er felles for hele planområdet.
3.9 f_SVT1 (annen veggrunn- tekniske anlegg)
Balkonger tillates utkraget over f_SVT1 med 2,5 meter. Fri høyde under laveste utkraging av bebyggelsen,
herunder også balkonger skal være på minimum 4,0 meter.
f_SVT1 er felles for hele planområdet.
3.10 f_SKV3 (Kjørevei)
Innenfor feltet skal eksisterende veitrase beholdes. Feltet er felles for BKB8-9.

4 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
4.1 f_GF1 (friområde)
Det skal tilrettelegges for badelek og bademuligheter tilpasset alle aldre. Innenfor området tillates
etablert konstruksjoner for tilkomst langs vannkanten mot øst og badeplassen «Krana».
Innenfor området skal det etableres treningslandskap med minst 4 treningsapparater/installasjoner. Det
skal etableres minst en ballbane på min 150 m2. Det skal etableres utendørs amfi. Det skal sikres
tilgjengelig tilkomst til vannet.
Eksisterende vegetasjon skal bevares. Feltet skal være allment tilgjengelig og er felles for alle boenheter
innenfor planområdet.
4.2 f_GBG1-2 (blå/grønnstruktur)
Feltene skal være allment tilgjengelig og er felles for alle boenheter innenfor BKB6-7 og BKS1.
4.2.1 f_GBG1
Innenfor felt f_GBG1 tillates etablert forbindelse ut til Skilsøpynten for gående, mindre
badekonstruksjoner som badestiger/stupebrett, samt badehus. Badehus skal være maks 10 m2
BRA, ha saltak og være maks 3,5 meter høyt.
4.3 o_ GKG1-GKG2 (kombinerte grønnstrukturformål)
Innenfor formålet tillates grøft, vegetasjon og vegetasjonsskjerm. Innenfor GKG1 tillates etablert
gangtilkomst til boliger i BB1.
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4.4. f_GN1 (naturområde)
Innenfor området skal eksisterende vegetasjon bevares. Det tillates ikke tiltak som kan få negative
konsekvenser for naturmangfoldet.
Feltet skal være allment tilgjengelig og er felles for alle boenheter innenfor planområdet.

5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
5.1 f_VS1-3 (småbåthavn)
Innenfor området tillates etablert bryggeanlegg for småbåthavn. Ved utbygging av småbåthavn skal det
sikres at anlegget ikke kommer i konflikt med opprydning av forurenset sjøbunn.
5.2 o_VHS1-2 (havneområde i sjø)
Innenfor o_VHS1 tillates manøvrerings- og tilkomstareal i sjø for gjestehavn, fergekai og båtslipp. Det
tillates ikke etablert anlegg i sjø innenfor o_VHS2.
5.3 o_VFE (ferdsel)
Innenfor formålet kan det ikke legges ut bøyer, moringer, brygger eller andre anlegg/tiltak.

6. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
5.1 Hensynssoner (§ 12-6) (sone H570 Bevaring kulturmiljø)
5.1.1 H_570_1

Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak, herunder fradeling, innenfor
sonen uten at Agder fylkeskommune først har fått uttale seg. Eksisterende bygninger som er avmerket
med hensynssone H_570_1 på plankartet tillates ikke revet eller fjernet.
Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes med nybygg,
tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner og høyder.
Bygning(er) tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret
eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Ved restaurering, reparasjon og/eller istandsetting av
eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer som vinduer, dører m.m. søkes bevart i sin
sammenheng. Så lite som mulig av de gamle materialene bør skiftes ut.
Eksisterende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av
verneverdier kan dokumenteres.
5.1.1 H_570_2
Innenfor sonen skal eksisterende stiforbindelse bevares.

5.2 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
5.2.1 Støysone H_220

Dersom det oppføres bygg med støyfølsom bruk innenfor H210, må det utføres nødvendige
støyskjermingstiltak.
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Følgende støytiltak må innfris ved etablering av støyfølsom bebyggelse i gul sone:
Alle boenheter skal ha privat uteareal med støynivå under Lden = 55 dB eller enkel tilgang til felles
uteareal hvor støynivået er tilfredsstilt.

Alle boenheter skal ha minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk, herunder minst ett
soverom, mot «stille side» dvs. Lden < 55 dB.

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder
6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområder
#P1-4 Bestemmelsesområde for maksimal utstrekning parkeringsanlegg (eget tematisk kartutsnitt)
Innenfor bestemmelsesområdet tillates etablert parkeringsanlegg, inkludert boder, sykkelparkering og
tekniske rom.
#G1 Bestemmelsesområde for turveiforbindelse
Innenfor bestemmelsesområdet skal det etableres en turveiforbindelse. Forbindelsen skal være på
minimum 3 meters bredde og knytte sammen f_SKV3 og kaifronten f_SGG2.
#R1-9 Bestemmelsesområde for renovasjon
Innenfor bestemmelsesområdene skal det etableres nedgravde renovasjonsløsninger i tråd med punkt.
1.7. Innenfor #R9 skal det etableres miljøstasjon for farlig avfall (herunder olje, lakk, maling etc).
#A1-2 Bestemmelsesområde for angrepsvei
Innenfor feltet skal det sikres angrepsvei med tilstrekkelig manøvreringsarealer for redningsbiler.
#L1-L7 Bestemmelsesområde for småbarnslekeplasser
Innenfor området skal det etableres småbarnslekeplasser med kvalitetskrav som følger av pkt. 2.1. Det
tillates mindre forskyvninger i plassering og utstrekning av områdene, så lenge størrelse er minimum
tilsvarende den enkelte bestemmelsesområdets utstrekning. Feltene er felles for alle boenheter innenfor
planområdet.

7. Rekkefølgebestemmelser
7.1 Før bebyggelse tas i bruk
1. Før bebyggelse tas i bruk skal det til enhver tid være opparbeidet minimum 35 m² felles lek
og uteareal i henhold til pkt. 2.1.
2. Før bygninger tas i bruk innenfor felt B1 -B2 og BKB9 skal f_GF1 være ferdig opparbeidet.
3. Før bebyggelse tas i bruk skal tilstøtende deler av formål f_SGT1-2 være etablert, i minimum
halve formålets bredde.
4. Før bebyggelse tas i bruk innenfor BKB4 skal f_BUT være ferdig opparbeidet.
5. Før bebyggelse tas i bruk skal tilstøtende deler av formål f_SGG1-3 være etablert.
6. Før f_ST1 tas i bruk skal f_BLK være ferdig opparbeidet.
7. Før bebyggelse tas i bruk i B1 skal f_SGT2, være ferdig opparbeidet.
8. Før bebyggelse tas i bruk i BKB1 skal torg f_ST1 være ferdig opparbeidet.
9. Før bebyggelse tas i bruk i BKB3 skal f_ST2 være ferdig opparbeidet.
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10. Før bebyggelse kan tas i bruk innenfor BKB1 skal o_SKF1, o_SKV1, o_SPA1, o_SVG1, o_BKT1,
o_SF1 og f_SGG1 være ferdig opparbeidet.
11. Før bebyggelse kan tas i bruk innenfor BKB7 skal f_SGT3 være ferdig opparbeidet.
12. Før f_SGG3 tas i bruk skal f_SGT3 og f_SKV2 være ferdig opparbeidet.
13. Før bebyggelse tas i bruk i BKB4 skal det sikres tinglyst atkomstrett til/gjennom
parkeringsanlegg for BB1, via BKB4.
14. Før bebyggelse innenfor BKB1, BKB3 eller BKB5 tas i bruk, skal o_SV1 med tilhørende
fortaus-, grønt- og grøfteareal være ferdig opparbeidet.
15. Før bolig nr. 100 tas i bruk skal nytt fergeleie være etablert.

Dokumentasjonskrav (§ 12-7 nr. 12)
7.2 Offentlige samferdselsanlegg
7.2.1
Før det gis igangsettelsestillatelse for offentlige samferdselstiltak for fylkesvei 409 med tilhørende
samferdselsarealer, skal byggeplan være godkjent av fylkeskommunen. Det skal foreligge godkjent
utbyggingsavtale med Agder fylkeskommune før det kan gis igangsettelsestillatelse.
7.2.2
Før det gis igangsettelsestillatelse for fergekai o_SKF1 med tilhørende parkering, bussholdeplass og
manøvreringsarealer skal byggeplan i målestokk 1:200 være godkjent av fylkeskommunen. Det skal
foreligge godkjent utbyggingsavtale med Agder fylkeskommune før det kan gis igangsettelsestillatelse.
7.3 Plan for overvannshåndtering
Til rammetillatelse skal det utarbeides en rammeplan for vann og avløp, som inkluderer
overvannshåndtering. Planen skal godkjennes av Arendal kommune v/ kommunalteknikk før det kan gis
igangsettelsestillatelse. Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres i tråd med VA-norm for Arendal
kommune. Dersom det er avvik mellom VA-normen og «Byggteknisk forskrift», gjelder sistnevnte.
Teknisk VA-plan må samordnes med veiplaner i samme område.
7.4 Forurenset grunn
Til søknad om rammetillatelse skal det leveres en tiltaksplan for påvist forurenset grunn innenfor
planområdet etter forurensingsloven. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før det kan gis
igangsettelsestillatelse.
7.5 Miljøoppfølgingsplan
Til rammetillatelse skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan i tråd med NS 3466 som skal redegjøres
for:
• Tiltakets løsninger for blant annet energi, massehåndtering, transport, avfallshåndtering og
materialbruk.
• Aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak og øvrig
sikkerhetshensyn.
• Hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden.
• Miljøsaneringsplan
• Naturmangfold
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7.6 Anleggsfase
Til rammetillatelse skal det redegjøres for midlertidig trafikksikker skolevei, samt redegjøres for
håndtering av støyende og sjenerende byggeaktivitet for naboer.
7.7 Kulturminner
For bebyggelse i B1, BKB4 og BKB9 skal det til rammesøknad beskrives materialbruk og form for
bebyggelse tilliggende hensynssone H_570.
Før det kan gis rammetillatelse til første byggetrinn skal det gjennomføres marinarkeologiske
undersøkelser i sjø.
7.8 Stabilitetsvurderinger
Til igangsettelsestillatelse skal det leveres en tilstandsvurdering av kaianlegg som berøres av omsøkt tiltak,
samt prosjekteringsforutsetninger som dokumenterer løsninger for sikring av tilstrekkelig stabilitet for
fundamentering av bebyggelse og anlegg innenfor det omsøkte tiltaket.
7.9 Sikring mot ras
Før det gis rammetillatelse innenfor BKB4-5, BKB7 og BB1 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikring av
fjell mot ras som følge av tiltaket, både i anleggs- og driftsfase. Før det gis brukstillatelse skal det leveres
dokumentasjon som viser at tiltakene er gjennomført.
7.10 Naturmangfold
Til første rammetillatelse skal det leveres kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet.
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