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Vår saksbehandler

Dokumentdato

Vår referanse

03.11.2020

2020/24 ARAJ

Deres dato

Deres referanse

Ajeen Arvesen, tlf. +47 33 41 28 41

TAG ARKITEKTER AS
Att.Tuva Margrethe Skaret
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Tilbakemelding - Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for
Pusnes - anmodning om innspill - Arendal kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor dette generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
•
•
•
•

Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
Transport av farlig gods
Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs
uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Administrasjon
Helle G Nielsen
Seksjonssjef

Ajeen Arvesen
Førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon
33 41 25 00

E-post
postmottak@dsb.no

Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Organisasjonsnummer
974 760 983

03.11.2020 21:12:21 AR396253780

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

JOHNNY ISAKSEN

Adresse: Skilsøtoppen 17, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

197

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

296

0

0

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
03.11.2020 21:12:21 AR396253780

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:

1

03.11.2020 21:12:21 AR396253780

Hei
Vil dette hindre utsikten til Tromøysund
For eindom skilsøytoppen 17, ?
I tilfellet da er jeg i mot , utsikten er derfor vi bor her
Å har bodd her i mange år , det vil også da forringe
Boligens verdi å det vil jeg ikke godta.
Mvh johnny isaksen

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

Johnny.isaksen@outlook.com

Telefonnummer:

SIGNERT AV
JOHNNY ISAKSEN på vegne av ISAKSEN JOHNNY

03.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

03.11.2020 21:12:21 AR396253780
2

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon: 90125117
Vår referanse: 20/16868
Deres referanse:

Tag Arkitekter AS
Att: Tuva Margrethe Skaret
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Dato: 06.11.2020

Svar - Arendal kommune Agder - Varsel om oppstart av planarbeid for
detaljregulering for Pusnes
Vi viser til sak mottatt her vedrørende ovennevnte.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning i kommunal planlegging
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vårt hovedmål er å sikre eksistens og utviklingsmuligheter
for marine næringer - herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold - ved å
tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Det er selvsagt ikke alltid at kommunale planer berører de interesser Fiskeridirektoratet
er satt til å ivareta på en slik måte at det er nødvendig å reagere med merknader, råd
eller innsigelser. Fiskeridirektoratet skal likevel få oversendt plansaker som berører
kommunens kyst- og sjøområder eller fiskeri- og havbruksinteresser for eventuell
uttalelse, og slik at vi kan sjekke ut saken. Forelegging av plansaker for berørte
myndigheter er viktig for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesser blir
ivaretatt.

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør
Det er kun planene for småbåthavn som potensielt kan komme i berøring med
fiskeriinteresser, og vi omtaler derfor kun disse. Et søk i vår karttjeneste på nett
https://portal.fiskeridir.no/plan viser at det ikke finnes fiskeriinteresser eller marint
biologisk mangfold som kan komme i berøring med planene. Vi har derfor kun noen
generelle merknader til brygger eller småbåtanlegg.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Fiskeridirektoratet region Sør ønsker at småbåtplasser søkes samlet på færre, større
anlegg fremfor å belaste en rekke områder. I tillegg til de fysiske inngrepene i naturen
(mudring, anlegging av bølgedempere, bygging av moloer mm.) medfører småbåthavner
økt belastning på miljøet som følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra båtene
både mens de ligger på sjøen, men kanskje særlig i forbindelse med vedlikehold ved
utsetting og opptak.
Etter vår vurdering bør kommunene stille klare og strenge krav til tiltak for å redusere
den negative miljømessige påvirkningen fra båthavner. Fiskeridirektoratet region Sør vil
foreslå at følgende vurderes som vilkår for etablering av småbåtanlegg/småbåthavn:






Båthavn med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal være
utstyrt med innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløpsog overvann. Dette vil redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig.
Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnen, og miljøfarlig
avfall (batterier, olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd
om på en forsvarlig måte.
Bryggeanlegg og eventuelle bølgebrytere utformes og plasseres med tanke på
å opprettholde tilstrekkelig vanngjennomstrømning for å opprettholde god
vannkvalitet.

Fiskeridirektoratet region Sør kan ellers ikke se at reguleringsforslaget slik skissert i
oppstartsmelding vil medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i
planleggingen. Det fremsettes derfor ingen videre vesentlige merknader til planarbeidet.
Fiskeridirektoratet region Sør ber om å få planen på høring for oppfølging av innspillet i
det videre planarbeidet.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Vår referanse: 20/16868
Side: 2/3

Mottakerliste:
Tag Arkitekter AS

Kopi til:
Fiskarlagets Servicekontor AS
Fylkesmannen i Agder
Kystverket Sørøst

Osterhaus' gate 27

0183

OSLO

Postboks 1233
Torgarden
Postboks 788 Stoa
Postboks 1502

7462

TRONDHEIM

4809
6025

ARENDAL
ÅLESUND

Vår referanse: 20/16868
Side: 3/3

06.11.2020 12:55:30 AR396707709

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

ERIK ALNÆS

Adresse: Revesandveien 505, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

119

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

491

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

674

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

773

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

773

0

0

Adresse:

Adresse:

Adresse:
06.11.2020 12:55:30 AR396707709

Adresse:

1

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

799

0

0

06.11.2020 12:55:30 AR396707709

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Det er ikke mulig å ta stilling til en så stor plan uten flere detaljer og lenge svarfrist

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
ERIK ALNÆS på vegne av ALNÆS ERIK

06.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

06.11.2020 12:55:30 AR396707709
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10.11.2020 11:06:48 AR397098526

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

ODD IVAR FRYDENBERG

Adresse: Skilsøtoppen 29, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

344

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
10.11.2020 11:06:48 AR397098526

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
I snart 40 år har det vært hevd på båtplass innerst i kilen mot barnehage. Hva skjer nå med dette?
Får vi tildelt ny plass ?

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

odd1var@hotmail.com

1

Telefonnummer:
10.11.2020 11:06:48 AR397098526

SIGNERT AV
ODD IVAR FRYDENBERG på vegne av FRYDENBERG ODD
IVAR
10.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

10.11.2020 11:06:48 AR397098526
2

11.11.2020 10:39:21 AR397247005

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

SVEN EINAR KNUDSEN

Adresse: Nedre Skilsø 2, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

91

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Det bør stilles krav til fergeleie på Pusnes ved utbygging. Veien mellom Pusnes og dagens fergeleie
på Skilsøy er smal og allerede overbelastet. Her er ikke mulighet for å lage fortau hele strekket.
Flytting av fergeleiet har lite eller ingen betydning for passasjerer fra Skilsøy men hadde avlastet
veien betydelig.
Med små barn på skoleveien som må gå gjennom anleggsområdet, er vi også bekymret for
sikkerheten under utbyggingen. Her må være strenge sikkerhetsrutiner med tanke på tungtransport
til og fra byggeplassen, og dertil kontroll av dette.
11.11.2020 10:39:21 AR397247005

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
SVEN EINAR KNUDSEN på vegne av KNUDSEN SVEN
EINAR

11.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
1

12.11.2020 09:37:39 AR397412312

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK, 4818 Færvik

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

ODD IVAR FRYDENBERG

Adresse: Skilsøtoppen 29, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

344

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
12.11.2020 09:37:39 AR397412312

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Hva skjer med båtplassen jeg har disponert innerst i bukten mot fjellvik? Denne plassen har vært
brukt i 40 år til eiendommen.
Så det er hevd på et båtfeste her. (ikke bryggeanlegget) vil jeg få en nytt båtfeste tildelt?

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
1

E-postadresse:
12.11.2020 09:37:39 AR397412312

Telefonnummer:

SIGNERT AV
ODD IVAR FRYDENBERG på vegne av FRYDENBERG ODD
IVAR
12.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

12.11.2020 09:37:39 AR397412312
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13.11.2020 09:58:29 AR397596195

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK, 4818 Færvik

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

JOHNNY ISAKSEN

Adresse: Skilsøtoppen 17, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

197

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

296

0

0

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
13.11.2020 09:58:29 AR397596195

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg er i mot utbygging om dette foringer utsikt fra min eiendom ,
Det vil foringe min livskvalitet og verdi av skilsøytoppen 17
1

E-postadresse:

13.11.2020 09:58:29 AR397596195

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
Johnny.isaksen@outlook.com

Telefonnummer: 98600123

SIGNERT AV
JOHNNY ISAKSEN på vegne av ISAKSEN JOHNNY

13.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

13.11.2020 09:58:29 AR397596195
2

Merknader til utbygging av Pusnes
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Pusnes. Generelt er vi positive til
utviklingen av området fra hovedsakelig industri, til en kombinasjon av næring og bolig. Vi tar
forbehold om de begrensningene som ligger i informasjonen i varsel om oppstart av planarbeid for
detaljregulering for Pusnes.
Basert på mottatt informasjon har vi følgende innspill:
1. Unngå tap av utsikt for lokalbefolkningen. Programmet refererer til 8 etasjer, det er
betydelig høyere enn nåværende bygningsmasse og vil påvirke eksisterende bebyggelse
negativt. Det er avgjørende å få innsyn i fotavtrykk på bygninger med tilhørende kote-høyde
for å ta stilling til hvilken konkret effekt dette vil ha for eksisterende bebyggelse.
2. Viktig med god, trygg vei uten for mye kø og støy. I planprogram vises til 550 boenheter.
Dette vil medføre en voldsom økning i populasjonen på Tromøy Vest. 550 boenheter vil
medføre økt trafikk, støy og risiko knyttet til vei. Det ønskes at dette redegjøres for slik at
man kan ta stilling til hva slags effekt det vil få.
3. Småbåthavn – det er vesentlig at det fortsatt legges til rette for leie/ kjøp av båtplass. Dette
bør komme lokalbefolkningen til gode og ikke være forbeholdt nye eiere.
4. Planprogram viser til parkering under bakken, vil dette medføre sprenging i fjell, eller legges
parkering under bygg?
5. Med referanse til 1.2 i planprogram; De tema som i kommuneplaninnspillets
konsekvensutredning ble vurdert til å ha negativ konsekvens er etter administrasjonens
vurdering mulig å løse gjennom god detaljplanlegging/reguleringsplan. Hvilke tema er dette?
Det er avgjørende med full gjennomsiktighet og involvering under planprosessen.
6. Veien ned til Pusnes gård og området der har ikke vært utilgjengelig gjort for
lokalbefolkningen slik det vises til i planprogrammet. Det har tidligere vært åpen vei ned, og
lokalbefolkning har benyttet området rundt gården til sjøsetting av båt på slippen, fiske,
bading, sjøsetting av kajakk etc. Viser til bilde 1.
7. Det er et ønske om at de sjønære områdene, særlig bryggeanlegg og kai promenade fortsatt
blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette er et viktig og eksisterende gode ved å bo i
maritime omgivelser på Tromøy med nærhet til sjø, båtliv, bading, fiske og vannsport.
Bilde 1

16.11.2020 17:13:40 AR397901635

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK, 4818 Færvik

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

ANNE KJØRHOLT

Adresse: Skilsøtoppen 16, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

341

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

696

0

0

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
16.11.2020 17:13:40 AR397901635

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg viser til nabovarsel som er sendt ut i forbindelse med regulering av Pusnes området. På
bakgrunn av vedlagt informasjon har jeg følgende innspill:
1

16.11.2020 17:13:40 AR397901635

1. I planprogram vises til 550 boenheter. Dette vil medføre en voldsom økning i populasjonen på
Tromøy Vest. Det etterlyses hvilke profil boligene vil ha (familiebolig, seniorbolig etc). 550 boenheter
vil medføre økt trafikk, økt støy og økt risiko knyttet til skolevei. Det ønskes at dette redegjøres for
slik at man kan ta stilling til hvordan effekt det vil få.
2. Det kommer frem at det planlegges 8. etasjers bygning noe som vil bli svært dominerende og
ødeleggende for det eksisterende bomiljøet. Dette må halveres
3. Småbåthavn – det er vesentlig at det legges fortsatt legges til rette for leie/ kjøp av båtplass. Dette
bør komme lokalbefolkningen til gode og ikke være forbeholdt nye eiere.
4. Generelt omtales en rekke tiltak i planprogrammet som potensielt kan være positive, men de er
ikke konkrete eller forankret.
5. Det er en sterk forventning om at de sjønære områdene, særlig bryggeanlegg og kai promenade
fortsatt blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette er en betydelig og eksisterende gode ved å bo i
maritime omgivelser på Tromøy med nærhet til sjø, båtliv, bading, fiske og vannsport.
Generelt er jeg positiv til utviklingen av området for bolig (og næring), men det må dimensjoneres
betraktelig ned.
Mvh Anne Kjørholt

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
ANNE KJØRHOLT på vegne av KJØRHOLT ANNE

16.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

16.11.2020 17:13:40 AR397901635
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16.11.2020 21:28:45 AR397920806

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

KARIANNE K BJØRNSEN

Adresse: Skilsøveien 350, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

78

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

374

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

680

0

0

Adresse:

Adresse:

16.11.2020 21:28:45 AR397920806

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
1

Merknad til nabovarselet:
16.11.2020 21:28:45 AR397920806

Jeg er redd for å miste min sjøutsikt . Pr i dag er utsikten fra Barbu Park til og med Havstadtunellen.
Med flere blokker på 8 etasjer er det vanskelig å se for seg at det blir samme sjøutsikten.
Hva blir kotehøyden og hvor langt under fjellet blir disse plassert?
Som en av de nærmeste naboene til byggeprosjektet ser jeg for meg mye støv og støy. Hvor mange
år skal byggeprosjektet vare?
Hvor stor blir belastningen på veien ned til Pusnesgården?

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

kariannekb1969@gmail.com

Telefonnummer: 93264552

SIGNERT AV
KARIANNE KOBIESEN BJØRNSEN på vegne av
BJØRNSEN KARIANNE K

16.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

16.11.2020 21:28:45 AR397920806
2

16.11.2020 17:35:47 AR397903316

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK, 4818 Færvik

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

KNUT MARTIN JOHNSEN

Adresse: Høydebakken 44, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

246

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
16.11.2020 17:35:47 AR397903316

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Det er i dag mulig å leie båtplass i Fjellvik, som er i gåavstand fra vårt hus. Ser av
nabovarselet at utbygger ønsker å utvide den eksisterende småbåthavna, videre ut i Fjellvik.
Da må dette komme både eksisterende og nye husstander til gode. Som forutsetning for å få lov
til å utvide, må eksisterende husstander i området få leie på like vilkår, med priser tilsvarende
Arendal Havn. Evt burde Arendal Havn overta driften av småbåthavna!

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-

1

postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
16.11.2020 17:35:47 AR397903316

Telefonnummer:

SIGNERT AV
KNUT MARTIN JOHNSEN på vegne av JOHNSEN KNUT
MARTIN

16.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

16.11.2020 17:35:47 AR397903316
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17.11.2020 23:52:03 AR398081212

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

BENT HALVARD VALE

Adresse: Revesandveien 495, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

264

0

0

Adresse: Revesandveien 495, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

264

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
17.11.2020 23:52:03 AR398081212

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:

1

17.11.2020 23:52:03 AR398081212

Ved utbygging av arealet må krav til friområde respekteres.
Jeg ønsker en maksimumsgrense på 6 etasjer på boenhetene.
Det må planlegges for økt trafikk i området.
Hvis det planlegges flyttinga av ferjeleie må det legges til rette for flere parkeringsplasser pga øket
trafikk.

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

bent.vale@gmail.com

Telefonnummer: 91893234

SIGNERT AV
BENT HALVARD VALE på vegne av VALE BENT HALVARD

17.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

17.11.2020 23:52:03 AR398081212
2

19.11.2020 15:13:05 AR398313303

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK, 4818 Færvik

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

SVEN EINAR KNUDSEN

Adresse: Nedre Skilsø 2, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

91

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
19.11.2020 15:13:05 AR398313303

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Fergeleiet til tromøyferga bør flyttes til Pusnes da veien til Skilsø allerede er sterkt overbelastet. Det
bør anlegges snuplass for buss og bilparkering til fergepassasjerer på Pusnes.

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

1

Telefonnummer:

SVEN EINAR KNUDSEN på vegne av KNUDSEN SVEN
EINAR

19.11.2020 15:13:05 AR398313303

SIGNERT AV
19.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

19.11.2020 15:13:05 AR398313303
2

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ingvil Oda Kjørholt
Hanne Bendixen
Utbygging Pusens
torsdag 19. november 2020 14:10:12

Hei,
Dette virker som et spennende prosjekt. Under følger innspill som vi ønsker at det tas
hensyn til videre i prosessen.
Nåværende småbåthavn i Fjellvik er en av få muligheter for leie av båtplasser på Tromøy
Vest. Det er vesentlig at det fortsatt legges til rette for leie/ kjøp av båtplass. Dette
bør komme lokalbefolkningen til gode og ikke være forbeholdt nye eiere.
Unngå tap av utsikt for lokalbefolkningen. Programmet refererer til 8 etasjer, det er
betydelig høyere enn nåværende bygningsmasse og vil påvirke eksisterende bebyggelse
negativt.
Viktig med god, trygg vei uten for mye kø og støy. I planprogram vises til 550 boenheter.
Dette vil medføre en voldsom økning i populasjonen på Tromøy Vest. 550 boenheter vil
medføre økt trafikk, støy og risiko knyttet til vei. Det ønskes at dette redegjøres for slik at
man kan ta stilling til hva slags effekt det vil få.
Det er et ønske om at de sjønære områdene, særlig bryggeanlegg og kai-promenade fortsatt
blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette er et viktig og eksisterende gode ved å bo i
maritime omgivelser på Tromøy med nærhet til sjø, båtliv, bading, fiske og vannsport.
Mvh Ingvil Kjørholt og Erik Byholt Hanssen
Skilsøtoppen 36

25.11.2020 21:55:08 AR398968230

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK, 4818 Færvik

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

PAUL ARNOLD JOHANNESSEN

Adresse: Skilsøveien 400, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

42

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
25.11.2020 21:55:08 AR398968230

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

1

PAUL ARNOLD JOHANNESSEN på vegne av
JOHANNESSEN PAUL ARNOLD

25.11.2020 21:55:08 AR398968230

SIGNERT AV
25.11.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

25.11.2020 21:55:08 AR398968230
2
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Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM

Ill lllllllllll147071-22-17
llll lllllllllllllll IIll
TAG Arkitekter AS
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Vedr. 20-03746-2 - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Pusnes gbnr
205/28, 63, 72, 69, 64, ru.fl samt gbnr 600/409 i Arendal kommune
Vedlagt følger digital post fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har startet å sende ut posten digitalt.
Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i
samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.
Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert også til valgte postkasse hos
Digipost eller eBoks.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.
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Med hilsen
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard.
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Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

TAG Arkitekter AS
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

25.11.2020
20/03746-2
Tuva Margrethe Skaret

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering
Pusnes gbnr 205/28, 63, 72, 69, 64, m.fl samt gbnr 600/409 i
Arendal kommune
POST- OG BESØKSADRESSE
Lade bekken 50
7066 Trondheim
TELEFON • 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
W EB www.dirmln.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT ONBANOKK
IBAN N0 5376940505883

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 3. november 2020.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

ORG.NR. NO 974 760 282
SVAL8ARDKONTOR
TELEFON •47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling til variert boligbebyggelse,
lokale senterfunksjoner og barnehage på dagens industritomt på Pusnes i Arendal
kommune. Planen legger til rette for en variert størrelse på leiligheter, eneboliger og
rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, småbåthavn og
rekreasjonsområder.
Tiltaket er konsekvensutredet på overordnet nivå i forbindelse med innspill ved siste
rullering av kommuneplanen og er i samsvar med overordnet plan. Planarbeidet
utløser derfor ikke krav til konsekvensutredning.
Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering
for Pusnes.
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn.

TAG Arkitekter AS
Osterhaus’ gate 27
0183 OSLO
Att.: Tuva M. Skaret
Sendes kun pr e-post: ts@tagarkitekter.no
Skilsø, 25.11.20

INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID OG TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING PUSNES
1.

Innledning

Det vises til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for Pusnes, datert 03.11.20, sendt
av TAG Arkitekter på vegne av Pusnes Eiendom AS (utbygger). Fristen for innspill er angitt å
være 4. desember 2020 (i Altinn angitt til 26. november 2020). Dette innspillet er inngitt
innenfor fristen.
Undertegnede er eiere av Skilsøveien 400, gnr. 205. bnr. 42 i Arendal kommune, som er
nærmeste tilgrensende nabo til planområdet.
Vi er i utgangspunktet positive til en utvikling av Pusnes-området, og synes den foreløpige
omtalen fra plankonsulentens side viser mange gode intensjoner. Tidligere idéskisser fra
utbygger som har blitt offentliggjort har imidlertid vist en unødig «aggressiv» utbygging
svært tett inn på tilgrensende bebyggelse, og til og med delvis inn på vår eiendom.
Vi forventer at det allerede tidlig i planarbeidet tas tilbørlig hensyn til eksisterende
bebyggelse, særlig den verneverdige bebyggelsen, inkludert vår eiendom. Vår bolig er ifølge
SEFRAK-registeret omtrent like gammel som Pusnes gård, som er fredet og som
planprogrammet legger opp til å fremheve og tilpasse til. Det bør legges inn en god
buffersone også mellom ny bebyggelse/anlegg og vår eiendom, og ny bebyggelse bør
trappes ned også i denne retningen.
Våre innspill i denne fasen fremstilles nærmere nedenfor, punktvis.
Vi imøteser å bli holdt oppdatert på det videre planarbeidet, og deltar gjerne i et (fjern)møte
med plankonsulent dersom det skulle være ønskelig å drøfte enkeltspørsmål nærmere.
2.

Avgrensning av planområdet

Slik vi ser det, må avgrensningen av planområdet følge eiendomsgrensene. Det gjør den ikke
i oversendte dokumenter. Der og i tidligere publiserte skisser (vedlagt) går planområdet
langt inn over vår eiendomsgrense i sjøen.

Vi antar at dette beror på en unøyaktighet eller misforståelse, og vedlegger en kartskisse
som viser hvordan vi mener eiendomsgrensen forløper i sjøen mellom vår eiendom og
Pusnes Eiendom AS sin eiendom (markert med rød strek). Dersom utbygger mot formodning
skulle mene at tomtegrensen går slik planavgrensningen er tegnet inn på kartet, bestrider vi
riktigheten av dette. I så fall ber vi om et konkret og begrunnet utspill fra utbygger om
dette, som vi kan ta videre til en juridisk vurdering.
3.

Volumer, høyder og plassering – hensyn som må ivaretas

3.1

Generelt om tilpasning

Vi forstår at planleggingen er i en tidlig fase. Vi vil likevel anmode plankonsulent og utbygger
om å allerede nå ha en høy grad av bevissthet omkring tilpasning til tilgrensende
eksisterende bebyggelse/eiendom. Dette inkluderer vår boligeiendom, som er fra ca 1750 og
verneverdig, men også annen eksisterende bebyggelse.
Utbygger bør unngå en for «aggressiv» utbygging inntil grensene for planområdet, og veie
egen økonomisk vinning mot andre hensyn som bør ivaretas. Dette antar vi også
bygningsmyndighetene og berørte offentlige instanser vil vektlegge i prosessen fremover, og
vi ønsker derfor fokus på dette fra starten av. Vi ønsker ikke en situasjon som man fra tid til
annen ser i planprosesser, hvor utbygger bevisst går «sterkt ut» og i første omgang legger
inn langt større tetthet enn realistisk, hvorpå man senere såkalt «tar hensyn» til innsigelser
og likevel ender opp med den tettheten utbygger ønsket. Prosessen frem mot en eventuell
realisering av utbyggingen vil bli langt mer effektiv og hyggelig for alle parter dersom
medvirkningsmuligheten for naboer/interessenter faktisk er reell.
Vi merker oss at plankonsulent TAG Arkitekter AS ikke er lokale, noe som etter vårt syn
forsterker viktigheten av at plankonsulent og utbygger i prosessen er lydhøre for
synspunktene fra lokalbefolkningen og fra lokal kulturminnevernmyndighet, lag og
organisasjoner mv.
3.2

Tilpasning til eksisterende verneverdig bebyggelse

Det tilgrensende området mellom veien og sjøen, vest for planområdet, som vår eiendom er
en del av, består nesten kun av SEFRAK-registrerte bygninger hvorav flere ble bygget
samtidig med Pusnes gård. Vårt bolighus er som nevnt antatt å være like gammelt som
Pusnes gård (ca 1750 ifølge SEFRAK-registreringen). I registeret er bolighuset vurdert å ha
høy verneverdi, både som egenverdi og som del av kulturmiljø. Det gamle uthuset som
brukes som garasje, og som ligger i eiendomsgrensen mot planområdet, er også SEFRAKregistrert.
Hele dette nevnte området ligger innenfor bevaringsområde i kommunedelplan, og
hensynssone bevaring (H570) i kommuneplanens arealdel.
Det er viktig at den eldre bevaringsverdige bebyggelsen fortsatt forblir synlig og får «skinne»
i den flotte innseilingen mot Arendal.
God planleggingsskikk tilsier at ny bebyggelse og nye anlegg tilpasses verneverdig
eksisterende bebyggelse, både med tanke på plassering, volumer/størrelse og høyder, og

arkitektur. Det må også hensyntas med tanke på plassering av publikumsfunksjoner og
infrastruktur som kan ha skadepotensiale på bebyggelsen, mht. blant annet slitasje, rystelser
(f.eks. økt trafikk) og hærverk (f.eks. ved plassering av bussholdeplass eller fergeanløp).
Slik vi ser det, kan utformingen være mer eller mindre moderne, men det er avgjørende at
volumene tilpasses/brytes ned til å harmonere med eldre bebyggelse, og at det sikres
tilstrekkelig med luft/avstand mellom eksisterende og ny bebyggelse.
I dette tilfellet gjelder det også eventuelle nye anlegg i form av brygger/kai o.l. Dette
området vil være et naturlig startsted for en folkesti. Vi ønsker en mer glidende overgang
mellom utbyggingsområdet og grensen mot vår eiendom enn det som er tegnet inn på
tidligere skisser, for å sikre at utbyggingen glir mer naturlig inn områdets helhet og estetikk.
En eventuell brygge/kai bør ikke trekkes lenger vest enn dagens eksisterende betongkai. I en
tidligere skisse/illustrasjon er det tegnet en høy offentlig brygge helt inn mot vår eiendom,
og tilsynelatende til og med inn over vår eiendomsgrense. Noe slikt vil vi selvsagt ikke
akseptere.
Vi mener at utvikling av kaifronten kan og bør gjøres på en skånsom måte for miljøet og
eksisterende bebyggelse.
Den nye bebyggelsen må trappes ned i høyde ikke bare mot sjøen, men også i retningen
mot vår eiendom. Dette blir særlig viktig idet det iht. punkt 3.1.14 i planprogrammet fremgår
at all bebyggelse vil måtte ligge over kote 3,0, slik at det allerede her blir en «automatisk»
høydeforskjell i forhold til gammel bebyggelse.
Det er i planprogrammet i punkt 3.1.2 lagt inn at det «skal legges fokus på å senke volumer
mot det fredete gårdsanlegget», noe vi ser på som meget positivt. Vi mener det samme må
kreves mot vårt vernede bolighus fra samme tid. Vi ber videre om at planprogrammets punkt
om krav om beskrivelse av nær- og fjernvirkning på omgivelsene skal ha spesielt fokus ikke
bare på uttrykket mot Tromøysund og møtet med Pusnesheia, men også mot Skilsøtoppen
og den bevaringsverdige bebyggelsen ved vannet her.
Vi mener følgende punkter bør legges inn i planprogrammet og legges til grunn for videre
planlegging:
•
•
•
•

•

Det legges inn en god «buffersone» mellom ny bebyggelse og eiendomsgrense mot
gnr/bnr 205/42, hvor det verken skal være bebyggelse eller offentlige funksjoner.
Kaifront/brygge skal ikke utvides i retning mot 205/42.
Det skal legges fokus på å senke volumer mot det fredete gårdsanlegget og mot
naboeiendom gnr/bnr 205/42.
Under utredningsbehov – kulturminner og kulturmiljø, må ikke bare Pusnes gård
nevnes. Det legges inn at planbeskrivelsen vil inneholde vurderinger av konsekvenser
for Pusnes gård og for andre bevaringsverdige/SEFRAK-registrerte bygninger både
innenfor, og utenfor planområdet i det tilgrensende området.
Under utredningsbehov – landskapsbilde, legges inn at nær- og fjernvirkning skal
beskrives med spesielt fokus også på møtet med tilgrensende eiendom 205/42 /
bevaringsverdig bebyggelse langs vannet vest for planområdet.

•
•
•
3.3

Krav om at det legges inn bindende bestemmelser/krav som sikrer at bebyggelsens
høyde trappes ned ikke bare mot sjøen, men også i retningen mot vår eiendom.
Det bør legges inn konkret regulering av bygningsvolumenes dimensjoner.
Det bør vurderes å legge inn hensynssone bevaring, med tilknyttede bestemmelser, i
et større belte inntil bevaringsverdig bebyggelse innenfor og utenfor planområdet.
Plassering av eventuelle «høyhus»

Vi ønsker å henstille om at eventuelle «høyhus» legges så langt som mulig inn mot Fjellvik,
for å bevare utsikt til bakenforliggende hus, og for å bevare et mer «åpent» rom langs
brygge og folkesti.
Høye blokker/bygninger mener vi ikke bør legges få meter fra vår eiendomsgrense, dette
både av hensyn til bevaringsinteressene, og til andre legitime hensyn slik som innsyn, sol,
utsikt, støyskjerming mv.
3.4

Utbygging og tilføring av masser inn mot tomtegrense –
overvannshåndtering mv.

Det synes å legges opp til bygging helt inn mot eiendomsgrensene. Som det har fremgått, er
vi imot en «aggressiv» utbygging, og ber om at det legges inn buffersoner. Her ligger det
allerede historiske bygg. Vi vil videre bemerke at en endring i massene på stedet, som vil
være nødvendig ved ny bebyggelse (bl.a. pga. krav til høyde for flomsikring) vil kunne føre
til utilsiktede konsekvenser ved eventuell flom, da mye av regnet/overvannet fra
Skilsøtoppen går nettopp gjennom dette området.
Generelt bør det kreves utredning av overvannshåndtering i planprosessen, og undersøkelser
av hvilke konsekvenser utbyggingen vil få for overvann (dvs. ikke bare redegjørelse for ny
overvannshåndtering, men hvilke endringer utbyggingen vil kunne medføre).
4.

Evt. utbygging i bukt - betydning for marint liv og naturmangfold mv.

En eventuell planlagt utbygging av den lille bukten med sandstrand som ligger i
eiendomsgrensen mot vår eiendom vil kunne påvirke småfisk og annet marint liv. Vårt
primære utgangspunkt er som nevnt over at denne bukten bør inngå i «buffersonen» hvor
ny utbygging ikke skjer. Dette er en av de få beskyttede buktene vest for Tromøybroa. Ved
en eventuell utbygging bør konsekvensen av dette og ikke minst påvirkning på en presset
torskebestand utredes.
Videre vil privatrettslige rettigheter i form av bl.a. vår strandrett og tilflottsrett til egen
eiendom, kunne være til hinder for at utbygging kan skje her.
5.

Innspill vedrørende bevaring av krav, og revisjon av tegninger forøvrig

I følge avisreportasje med utbygger i Agderposten den 8. august ble det nevnt at de tidligere
publiserte tegningene skulle gjennom en ny revisjon, hvor blant annet den gamle krana kan
være ønsket bevart for å sikre noe av områdets historie. Dette ser vi på som svært positivt.
Dette vil være med på bidra til at man får en liten vernesone på lik linje med det som
planlegges for Pusnes Gård. Vi viser til avsnitt 3.2 ovenfor om de verneverdige husene her
på Skilsøsiden. Dette vil kunne gjøre overgangen fra den nye til den gamle bebyggelsen på
Skilsø mykere, og vi tenker det kan være flott å beholde et slikt identitetsskapende element.

Med vennlig hilsen

Paul Johannessen
Skilsøveien 400, 4818 Færvik
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4203- Innspill til Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Pusnes
Østre Agder brannvesen (ØABV) har sammen med resten av brannvensene på Agder laget en felles
veileder for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Det bes om at denne vil bli hensyntatt i det
videre arbeidet.
Link til veileder:
https://www.kbr.no/filer/20-05-25_Veiledning_for_tilrettelegging_for_redning_og_slokkemannskaper_rev_16.6.pdf
Vedlegg 2 i Veiledning for tilrettelegging for redning- og slokkemannskaper viser til
Krisitansandsregionen Brann- og redning IKS sitt høyderedeskap og gjelder ikke for ØABV.
Vedlagt informasjon for Bronto skylift gjelder for Østre Agder brannvesen.
Rekkevidde for Bronto skylift – stasjonert Arendal brannstasjon (Åsbieveien 35)

Kontaktinformasjon:
www.arendal.kommune.no
telefon: 37 01 30 00
postmottak@arendal.kommune.no

Postadresse:
Postboks 123
4891 GRIMSTAD
Besøksadresse:
Åsbieveien 35

Organisasjon:
Org.nr.: 940493021
IBAN: NO6730004049019
SWIFT: SPSONO22

Bank:
Sparebanken Sør
bankkontonr.: 3000 40 49019

Denne veilederene er også å finne på Østre Agder brannvesen sin hjemmeside,
https://www.arendal.kommune.no/oabv/
For dokumentasjon av brannvesenet, se https://www.arendal.kommune.no/oabv/
Med hilsen
Ingeborg Wormli Rømyr
Branningeniør
Brevet er godkjent elektronisk.
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Tuva Margrethe Skaret

Arendal kommune - innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Pusnes
Viser til oversendelse datert 3.11.2020.
Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Pusnes. Oppstarten er
i tråd med kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca 120 daa. I oversendelsen er det
opplyst at hensikten med planarbeidet er å utvikle dagens industriområde til et levende
bydelssenter. Dette innebærer å legge til rette for utvikling til variert boligbebyggelse, lokale
senterfunksjoner og barnehage på dagens industritomt på Pusnes. Det planlegges for rundt 550
boenheter, fordelt på 2-8 etasjer. Planen legger til rette for en variert størrelse på leiligheter,
eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, småbåthavn og
rekreasjonsområder. Planforslaget vil fokusere på å tilføre nytt liv og sjønær bokvalitet. I tillegg
skal det legges vekt på blågrønne forbindelser og stedstilhørighet, samt tilrettelegge for bedre
kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal sentrum.
Den eksisterende bebyggelsen i form av Pusnes gård skal bevares og fremheves som en del av
områdets stedsidentitet. Planforslaget skal utforske mulighet for etablering av ny og bedre
tilrettelagt fergekai. Fergekai vurderes flyttet fra Skilsøy til en mer sentral plassering på Pusnes. I
planprosessen skal ulike behov og funksjoner langs kai/sjøfront vurderes for å tilrettelegge for
ønsket program og bruk.
Planfaglig vurdering
Fylkesrådmannen er positiv til at det igangsettes en planprosess med hensikt å transformere
området til et attraktivt og levende bydelssenter med funksjonsblanding av arealbruk. Ettersom
det er en omfattende utbygging, anbefaler vi at det gjøres en utredning av hvordan en trinnvis
utbygging kan gjennomføres.
Fylkesrådmannen mener det er positivt at det er planlagt medvirkningsarrangementer med
skole, lag og foreninger i løpet av varslingsperioden. Vi anbefaler at et slikt medvirkningsopplegg
videreføres i prosessen. Dette gjelder også forholdet til fergekai.
Fylkesrådmannen legger til grunn at normale planhensyn blir ivaretatt i det videre arbeidet.

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S
Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:
38 05 00 00

Org.nr.:
921 707 134

E-post:
postmottak@agderfk.no

Nettsted:
www.agderfk.no

Samferdsel
Fylkesrådmannen mener det er positivt at det skal utarbeide trafikkanalyser som tydeliggjør de
trafikale virkningene ved utbygging av området, og at det legges stor vekt på trafikksikkerhet. Vi
forutsetter at det også vurderer virkninger og løsninger på strekningen mot Skilsø brygge.
Fylkesveg 409, gnr. 600 bnr. 409, deler planområdet i to. I planarbeidet må det det legge stor
vekt på hensyn til myke trafikantene. Dette innebærer blant annet gode siktsoner som danner
grunnlag for samspill mellom alle trafikantgrupper samt enkle lesbare/ intuitive løsninger. Det må
også settes av areal til gående og syklende der dette mangler langs fylkesveg. Dette innebærer
også løsninger mot Skilsø brygge.
Det må planlegges med forskjøvne t-kryss da dette gir færre konfliktpunkter enn x-kryss. Videre
må kryssene anlegges i områder som er tilnærmet flatt, maks 5%. Når det gjelder
kryssutforming, siktsoner etc. viser vi til føringer gitt i N100.
Den generelle byggegrensen langs fylkeveg 409 er 20 meter, jamfør vedtak fattet av
Fylkestinget i Aust-Agder. Dette gjelder inntil det er utarbeidet nye retningslinjer for Agder
fylkeskommune.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dere kan får opplysninger om byggegrense,
trafikkulykker, kurvatur etc. på vegkart.no, legger ved link ->
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@137662,6496491,15
Vi forutsetter at støy blir utredet og anbefaler at det legges vekt på samspillet mellom veg og
bolig. Vi vil fraråde bruk av støyskjerm i et nytt boligområdet.
Fergekai
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at dersom en flytting av fergekaien fra Skilsø til Pusnes
blir aktuelt, må prosjektet forvente å bære kostnadene med dette. I planprosessen må det
utredes og vurderes hva som er en hensiktsmessig plassering. Etter det vi kjenner til legger isen
seg i Pusnes-området slik at det er sannsynlig at det må lages råk om vinteren. Dette kan
innebære økt utslipp og økte driftsutgifter for ferjen. I utredningene må det tas hensyn til at
fergene i framtiden skal elektrifiseres, som innebærer at skroget blir lettere og sannsynligvis
mindre motstandsdyktig for is.
Det må også tilrettelegges for parkering slik at tilreisende som har et begrenset kollektivtilbud
også får mulighet til å reise med fergen.
Til orientering er det planlagt at fergeleie på Skilsø skal oppgraderes i nær framtid, anslagsvis
om 2-3 år.
Fylkeskommunen vil gjerne involveres i arbeidet med vurderinger av fergekai.
Kulturminner
Arkeologi: ingen merknad på land. Når det gjelder marinarkeologiske registreringer, viser vi til
eget brev fra Norsk Maritimt Museum, hvor det varsles at det vil bli stilt krav om
marinarkeologiske registreringer i forbindelse med offentlig ettersyn av planen, jf. Kml. § 9.
Nyere tid: Pusnes gård er vedtaksfredet etter kulturminneloven §15 og befinner seg innenfor
planområdet. Utforming på den nye bebyggelsen og dens plassering i forhold til det fredete
anlegget er derfor svært viktig. Man er pålagt å ta hensyn til det fredete anlegget i planarbeidet.
Dersom det skal utføres tiltak på den fredete bygningsmassen, må det søkes om dispensasjon
fra kulturminneloven, jf. kml §15a. Pusnes grenser til, og ligger delvis innenfor områdene Skilsø
og Pusnes-Bratteklev, som i kommuneplanen er avsatt med hensynssone H570 bevaring
kulturmiljø. Bebyggelsen er noe variert, med hus av både eldre og nyere dato. Skilsø er preget
av eldre småhusbebyggelse nært sjøen. Det er viktig at utvikling innenfor dette området må skje
med hensyn til den bevaringsverdige bebyggelsen innenfor hensynssonen. Dette vil også ha
innvirkning på opplevelsen av bebyggelsen sett fra sjøsiden.
2

Kulturminnevernavdelingen ønsker å være en samarbeidspartner og med i videre dialog om
utforming av planområdet. Dette gjelder både med hensyn til den fredete anlegget, samt den
bevaringsverdige bebyggelsen i de omkringliggende områdene.
Med hilsen

Ingvild Skjong
Avdelingsleder
Plan

Frode Amundsen
Rådgiver
Plan

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

ARENDAL KOMMUNE
FYLKESMANNEN I AGDER
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Svar - varsel om oppstart av detaljregulering for Pusnes - Arendal kommune Agder fylke
Vi viser til brev av 3. november 2020 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for
Pusnes på Tromøya i Arendal kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger, barnehage,
næring, tjenesteyting, småbåthavn og rekreasjonsområder. Det går frem av mottatt
informasjon at det vil bli vurdert å flytte dagens ferjekai fra Skilsø til en mer sentral
plassering på Pusnes, og at behovet for dypvannskaia på Pusnes vil bli undersøkt.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning da planarbeidet er i
samsvar med kommuneplanen. Det er likevel utarbeidet et planprogram for å beskrive og
belyse formålet med planarbeidet, tema som skal utredes og planprosessen.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner.
Kystverket utøver myndighet etter havne- og farvannsloven. Havne- og farvannsloven har
som formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv.
Som nasjonal transportetat skal Kystverket gjennom planmedvirkning ivareta nasjonale mål
om tilrettelegging for sjøtransport, overføring av godstransport fra vei til sjø/bane og effektiv
havnedrift.
Innspill fra Kystverket Sørøst
Planområdet er ca. 120 daa stort og omfatter arealer på land og i sjø. Planområdet ligger
tett på hovedleden som trafikkeres av både nyttefartøy og fritidsbåter. Skilsøferja har
anløpskai nordvest for planområdet. I sørlig del av planområdet er det etablert en
småbåthavn og private brygger.
Gjeldende plan
Gjeldende kommuneplan viser sjøområdet i Galtesund og Tromøysundet med
arealformålet bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone – nåværende og linjesymbolet

Regionkontor Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

farled. Sjøområdet i Fjellvig er vist med arealformålene småbåthavn – nåværende og
småbåthavn – fremtidig.
Sjøarealene
Det går frem av mottatt informasjon at det vil bli foreslått nye tiltak og ny bruk av
sjøarealene i planområdet. I nord vil det bli sett på muligheten for etablering av en
småbåthavn, gjestebrygger, friområde med strand og flytting av ferjekaia. Det skal også
undersøkes plassering, nødvendighet og omfang av en dypvannskai. I sør vil det bli sett på
muligheten for en større utvidelse av dagens småbåthavn og tilrettelegging for rekreasjon
og badefasiliteter.
Kystverket Sørøst påpeker at etablering av en småbåthavn, gjestebrygger,
rekreasjonsområde med strand mv i nordlig del av planområdet ikke er vurdert i overordnet
plan. Det er derfor viktig at planarbeidet belyser og vurderer hvilke konsekvenser slik
arealbruk vil ha for sikkerheten og ferdselen i farvannet. Vi registrerer at «sjø og
havneområdet» er identifisert som et utredningstema i planprogrammet, men vi kan ikke se
at forhold til skipstrafikken og annen ferdsel i farvannet er nevnt.
Kystverket Sørøst forventer at planarbeidet tar høyde for sjøtransportens arealbehov, og at
det ikke legges til rette for tiltak eller aktiviteter som kan svekke sikkerheten eller
fremkommeligheten for de sjøfarende. Kystverket Sørøst vil allerede nå signalisere at vi
vil vurdere å fremme innsigelse til et planforslag som kan føre til redusert sikkerhet
eller fremkommelighet i farvannet.
Vi gjør oppmerksom på at det er konfliktfylt å legge til rette for aktiviteter som bading,
padling og annen vannsport tett på skipstrafikk, fritidsbåttrafikk og båtplasser. Vi forventer
at planarbeidet har fokus på dette.
Deler av planområdet kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken og krefter fra is og
isbryting. Det kan ikke påregnes å få innført fartsrestriksjoner eller andre tiltak som følge av
ulemper fra skipstrafikken. Eventuelle anlegg må dimensjoneres for å tåle naturkrefter og
påkjenninger fra skipstrafikken.
Bebyggelse
Deler av planområdet ligger tett på hovedleden gjennom Tromøysundet. Dersom det
vurderes bebyggelse i strandsonen/vannkanten må det utarbeides en risiko- og
sårbarhetsanalyse for skipsstøt mot bebyggelse. Resultatene fra en slik analyse vil vise om
området er utsatt for påkjørsel fra skip og om det er behov for etablering av sikringstiltak
ved eventuell etablering av bebyggelse i vannkanten. Kystverket Sørøst er ikke kjent med
at dette er blitt gjort i forbindelse med kommuneplanarbeidet.

Med hilsen

Geir Egil Solberg
senioringeniør

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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0183 OSLO
Norway

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Pusnes i Arendal kommune.
Vedlagt følger dokument fra Mattilsynet.
Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe
22 40 00 00.
:...
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Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR
DETALJREGULERING FOR PUSNES I ARENDAL KOMMUNE.
Vi viser til brev av 03.11.2020, deres referanse Tuva Margrethe Skaret, der Mattilsynet bes om
innspill til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Pusnes i Arendal kommune.
I henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for
Pusnes, planlD: 42032020-14. Planområdet er på ca. 121, 1 daa, og omfatter gr.br.nr. 205/28,
gr.br.nr. 205/63, gr.br.nr. 205/72, gr.br.nr.205/69, gr.br.nr. 205/64, 205/65, gr.br.nr. 205/597,
gr.br.nr. 205/762, gr.br.nr. 205/10, gr.br.nr. 600/409, ved Pusnes i Arendal kommune. Planens
endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling til variert boligbebyggelse, lokale
senterfunksjoner og barnehage på dagens industritomt.
Mattilsynets innspill:
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
saker som berører Mattilsynets forvaltningsområde. I tilknytning til dette planarbeidet er tema
knyttet til drikkevannsforsyning og plantehelse særlig relevante.

Vårt viktigste ansvarsområde i saken er knyttet til beskyttelse av eksisterende og framtidige
drikkevannskilder, og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. En god og
sikker vannforsyning er kritisk viktig for samfunnet og er avgjørende for folks helse og for
samfunnets sikkerhet.
I tilknytning til plantehelse er Mattilsynets ansvarsområde å forhindre spredning av
planteskadegjører som kan ha alvorlige samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Til drikkevannsforsyning:
I planprogrammet pkt. 3.1.11 Teknisk infrastruktur, Utredningsbehov, framkommer bl.a. at
• Det skal utarbeides en fagutredning i forhold til vannforsyning til området. Utredningen
gjennomføres av en fagkonsulent.
• Det skal utarbeidet en VA-plan som skal gjennomføres av en fagkonsulent.
www.mattilsynet.no
Mattilsynet
Seksjon planter og mat Agder

Saksbehandler: Jørn Einar Weidemann
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

På grunnlag av disse punktene i planprogrammet oppfatter Mattilsynet at bestemmelsene i Plan og
bygningsloven§ 27-1. Vannforsyning og§ 27-2. Avløp vil bli ivaretatt i reguleringsplanen. Vi regner
med at nye boliger er tenkt tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett.
I den grad det eventuelt kan være relevant for denne reguleringsplanen vil vi likevel gjøre
oppmerksom på:
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, § 1. Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg,
1. ledd.
• Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og
avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg
utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje med løyve frå
kommunen etter § 2.
Til plantehelse:
I tilknytning til utbyggingsprosjekter er det viktig å vurdere om prosjektet kan medføre fare for
spredning av planteskadegjørere og uønskede arter som kan ha alvorlige konsekvenser.
Uønsket spredning kan skje både med jordmasser som flyttes og med maskiner med rester av
jord, frø og planter. Faren for spredning er størst fra områder med tidligere eller nåværende dyrka
mark.
Planteskadegjørere og ugras som har vesentlige samfunnsøkonomiske konsekvenser, er regulert i
lov og forskrift. Iht. § 4 i forskrift om plantehelse er det forbudt å spre skadegjørere som er listet i
forskriftens vedlegg 1 og 2.
Alle som er ansvarlig for eller utfører bygge- og anleggsvirksomhet, har ansvar for å hindre at
alvorlige planteskadegjørere og ugras spres fra en eiendom.
I fall denne problemstillingen kan være relevant for dette prosjektet, anbefales at Mattilsynet
kontaktes for å få informasjon før anleggsarbeid igangsettes.

Med hilsen
Nina Vehus
Avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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TAG Arkitekter AS - Oslo
Maridalsveien 33p
0175 OSLO

Vår dato: 04.12.2020
Vår ref.: 202014022-2
Arkiv: 323
Deres dato: 03.11.2020
Deres ref.: Tuva Margrethe Skaret

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for
Pusnes, gnr. 205 bnr. 28, 63, 72, 69 m.fl., planID 42032020-14 - Arendal
kommune
Vi viser til varsel om oppstart.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven
(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene
og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket
retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør
bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir
satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann
på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:
 Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i
arealplanlegging.



Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede
klimaendringer og klimautfordringer.



De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018
gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen.



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Arendal kommune

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anita Henriksen
Tuva Margrethe Skaret
Innspill til melding om oppstart av planarbeid for Pusnes
fredag 4. desember 2020 23:11:45

Som naboer til planområdet ser vi frem til en utvikling av Pusnes, og har følgende
innspill til planarbeidet:
Trafikksikkerhet må ivaretas både i planforslaget og i anleggsperioden. Veien
som går fra Skilsøveien og inn til Pusnes gård er smal. Det bør i minst mulig grad
legges opp til at denne veien skal betjene de nye boligene eller brukes i
anleggsperioden. Omfanget av den planlagte utbyggingen vil føre til både mer
biltrafikk og flere gående og syklende. Det hadde vært en fordel om planarbeidet
også hadde sett på kryssløsningene mellom Skilsøveien, Pusnestoppen,
Høydebakken, Rævesandsveien og veien inn mot Pusnes gård for å ivareta og
forbedre trafikksikkerheten i området.
Snarveiene ned til Skilsøveien og opp til Pusnesheia må ivaretas eller erstattes
av nye beinveier gjennom planområdet til ferga eller til turområdet i
Pusnesskogen. Dagens rundløype gjennom Pusnesskogen er en mye brukt
nærturløype, og kan med fordel forlenges langs sjøen gjennom planområdet.
Høyder og omfang av ny bebyggelse må illustreres godt i planforslaget. Vi er
redde for å miste både utsikt og sol, særlig når det i oppstartsmeldingen vises til
bygg på 8 etasjer – betraktelig høyere enn dagens bebyggelse/uttrykk.
Støy i utbyggingsperioden vil påvirke oss som bor i området i dag. Omfanget
tilsier at dette arbeidet vil pågå over flere år, og vil ha betydning for innbyggernes
trivsel og helse. Vi forutsetter at avbøtende tiltak, driftstid og støygrenser følges
godt opp i anleggsperioden.
Barnehagen i Fjellvik har vært en av de store fordelene ved å bo på Pusnes i
årene som småbarnsfamilie. For å begrense bilkjøring bør det fremdeles være
barnehage i gangavstand til ferga. Barnehage på Marisberg er ikke et godt
alternativ, dersom kommunen ønsker å styrke passasjergrunnlaget for ferga.
Allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen må legges til grunn for
planarbeidet, slik at det fortsatt blir mulig å gå og oppholde seg ved sjøen.
Småbåthavnen bør tilrettelegges for folk som bor i nærmiljøet, både eksisterende
og fremtidige innbyggere. Nærhet til båtplass gir både bokvalitet og mindre
bilkjøring.
Pusnes velforening må involveres aktivt i planarbeidet. Vi vil avslutningsvis vise
til innspillet fra velforeningen, som vi stiller oss bak.
Med vennlig hilsen
Anita Henriksen og Rune Rasmussen
Skilsøveien 372
4818 Færvik

TAG ARKITEKTER AS
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:

12.01.2021
20/28285-8
Frode Amundsen

Tuva Margrethe Skaret

Arendal kommune - uttalelse til varsel om utvidet planområde i sjø- Detaljregulering for
Pusnes
Viser til oversendelse datert 18.12.2020.
Saken gjelder varsel om utvidet planområde i sjø for detaljregulering for Pusnes. Formålet med
utvidelsen av planområdet er for å få mulighet til å regulere et større areal for småbåthavn.
Fylkesrådmannen legger til grunn at en eventuell utvidelse av småbåthavn innenfor planområdet
er gjenstand for en vurdering av kapasitetsbehov for båtplasser på Tromøya. For øvrige viser vi
til vårt brev til oppstart av planarbeid datert 3.12.2020.

Med hilsen

Ingvild Skjong
Avdelingsleder
Plan

Frode Amundsen
Rådgiver
Plan

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

ARENDAL KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I AGDER

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S
Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:
38 05 00 00

Org.nr.:
921 707 134

E-post:
postmottak@agderfk.no

Nettsted:
www.agderfk.no

Sørøst

TAG ARKITEKTER AS
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Deres ref.:
Tuva Margrethe
Skaret

Vår ref.:
2020/8497-5

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
3.12.2020

Svar - varsel om oppstart av detaljregulering for Pusnes - Arendal kommune Agder fylke
Vi viser til brev av 3. november 2020 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for
Pusnes på Tromøya i Arendal kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger, barnehage,
næring, tjenesteyting, småbåthavn og rekreasjonsområder. Det går frem av mottatt
informasjon at det vil bli vurdert å flytte dagens ferjekai fra Skilsø til en mer sentral
plassering på Pusnes, og at behovet for dypvannskaia på Pusnes vil bli undersøkt.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning da planarbeidet er i
samsvar med kommuneplanen. Det er likevel utarbeidet et planprogram for å beskrive og
belyse formålet med planarbeidet, tema som skal utredes og planprosessen.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner.
Kystverket utøver myndighet etter havne- og farvannsloven. Havne- og farvannsloven har
som formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv.
Som nasjonal transportetat skal Kystverket gjennom planmedvirkning ivareta nasjonale mål
om tilrettelegging for sjøtransport, overføring av godstransport fra vei til sjø/bane og effektiv
havnedrift.
Innspill fra Kystverket Sørøst
Planområdet er ca. 120 daa stort og omfatter arealer på land og i sjø. Planområdet ligger
tett på hovedleden som trafikkeres av både nyttefartøy og fritidsbåter. Skilsøferja har
anløpskai nordvest for planområdet. I sørlig del av planområdet er det etablert en
småbåthavn og private brygger.
Gjeldende plan
Gjeldende kommuneplan viser sjøområdet i Galtesund og Tromøysundet med
arealformålet bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone – nåværende og linjesymbolet

Regionkontor Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

farled. Sjøområdet i Fjellvig er vist med arealformålene småbåthavn – nåværende og
småbåthavn – fremtidig.
Sjøarealene
Det går frem av mottatt informasjon at det vil bli foreslått nye tiltak og ny bruk av
sjøarealene i planområdet. I nord vil det bli sett på muligheten for etablering av en
småbåthavn, gjestebrygger, friområde med strand og flytting av ferjekaia. Det skal også
undersøkes plassering, nødvendighet og omfang av en dypvannskai. I sør vil det bli sett på
muligheten for en større utvidelse av dagens småbåthavn og tilrettelegging for rekreasjon
og badefasiliteter.
Kystverket Sørøst påpeker at etablering av en småbåthavn, gjestebrygger,
rekreasjonsområde med strand mv i nordlig del av planområdet ikke er vurdert i overordnet
plan. Det er derfor viktig at planarbeidet belyser og vurderer hvilke konsekvenser slik
arealbruk vil ha for sikkerheten og ferdselen i farvannet. Vi registrerer at «sjø og
havneområdet» er identifisert som et utredningstema i planprogrammet, men vi kan ikke se
at forhold til skipstrafikken og annen ferdsel i farvannet er nevnt.
Kystverket Sørøst forventer at planarbeidet tar høyde for sjøtransportens arealbehov, og at
det ikke legges til rette for tiltak eller aktiviteter som kan svekke sikkerheten eller
fremkommeligheten for de sjøfarende. Kystverket Sørøst vil allerede nå signalisere at vi
vil vurdere å fremme innsigelse til et planforslag som kan føre til redusert sikkerhet
eller fremkommelighet i farvannet.
Vi gjør oppmerksom på at det er konfliktfylt å legge til rette for aktiviteter som bading,
padling og annen vannsport tett på skipstrafikk, fritidsbåttrafikk og båtplasser. Vi forventer
at planarbeidet har fokus på dette.
Deler av planområdet kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken og krefter fra is og
isbryting. Det kan ikke påregnes å få innført fartsrestriksjoner eller andre tiltak som følge av
ulemper fra skipstrafikken. Eventuelle anlegg må dimensjoneres for å tåle naturkrefter og
påkjenninger fra skipstrafikken.
Bebyggelse
Deler av planområdet ligger tett på hovedleden gjennom Tromøysundet. Dersom det
vurderes bebyggelse i strandsonen/vannkanten må det utarbeides en risiko- og
sårbarhetsanalyse for skipsstøt mot bebyggelse. Resultatene fra en slik analyse vil vise om
området er utsatt for påkjørsel fra skip og om det er behov for etablering av sikringstiltak
ved eventuell etablering av bebyggelse i vannkanten. Kystverket Sørøst er ikke kjent med
at dette er blitt gjort i forbindelse med kommuneplanarbeidet.

Med hilsen

Geir Egil Solberg
senioringeniør

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Inge Valentin Bakken <Inge.Valentin.Bakken@sshf.no>
16. november 2020 09:13
ts@tagarkitekter.no
Blomberg-Carlsen, Nina
Naboinnspill-Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for
Pusnes.

Pusnes Eiendom sin utbyggingsplan for Pusnes.
Det vises til mottatt nabovarsel med frist for tilbakemelding 17.11.2020 (Senere justert til
26.11.2020?)
Som eiere av gnr 210 bnr 77 og 850 vil vi gi følgende tilbakemelding på planene:
Tilsendt materiell gir utilstrekkelig mulighet for å sette seg inn i plassering og høyder/kotehøyder på
bygningsmassen. Det er derfor umulig å ta konkret stilling til byggeplanene, og vi må snarest få mer
detaljerte tegninger der alle relevante forhold opplyses. Denne tilbakemeldingen gis derfor med
forbehold om at vi må komme tilbake med nye uttalelser når vi får konkretisert og utfyllende
informasjon.
Det er mye bra og interessant ved prosjektet, men vi er svært kritiske til det voldsomme volum,
trafikale forhold, allmennhetens tilgjengelighet til arealet, spesielt til sjøfronten, båtplassene og ikke
minst potensielt utsiktstap for nærliggende naboer. Dette er forhold vi vil engasjere oss sterkt i, både
ved bruk av velforening, sentrale politikere og andre ressurser. Vi håper imidlertid på en dialog for å
få til løsninger som gagner alle parter.
16.november 2020
Minnie Skjævestad
Inge Valentin Bakken

TAG arkitekter Oslo
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO
Att. Tuva Margrethe Skaret

Vår dato:

Vår ref:

17.12.2020

2020/11297

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunnar Kleven, 33371185

Uttalelse til varsel om reguleringsplan med planprogram - Pusnes gbnr. 205/28, 205/369 m.fl. - Arendal kommune
Fylkesmannens fagavdelinger og beredskapsstab formidler i dette brevet opplysninger om
planområdet og gir innspill til planprogrammet. Det er pekt på betydelig utfordringer for nasjonale
hensyn som samfunnssikkerhet og forurensning knyttet til havnivå/springflo og grunnforurensning
med vekt på usikkerhet knyttet til tilførte fyllmasser gjennom mange årtier.
Vi viser til brev datert 03.11.2020 fra TAG arkitekter, samt epost av 13.12. i år om utsatt uttalefrist til
17. d.m.
1. Plansaken
Varselet om planoppstart gjelder et område på i alt 121 dekar (daa) på området Pusnes sydvest på
Tromøya i Arendal kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av
det tidligere industri- og havneområdet til et nytt lokalsenter med ca. 550 boenheter, senterfunksjoner, barnehage, næring, tjenesteyting, småbåthavn og rekreasjonsområder.
Videre framgår det av planvarselet at det skal legges vekt på blågrønne forbindelser og stedstilhørighet, samt tilrettelegge for bedre kollektivdekning og bærekraftige transportmuligheter til
Arendal sentrum.
Boligformålet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, som viser kombinert bebyggelse og
anleggsformål. Reguleringsarbeidet anses på denne bakgrunnen ikke å utløse krav til konsekvensutredning i medhold av forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.2017. Forslagsstiller og kommune
har likevel kommet til at det er hensiktsmessig å utarbeide planprogram, som i likhet med planvarselet er gjenstand for innspill i høringsperioden.
2. Fylkesmannens rolle
I denne saken har Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnt Fylkesmannen i Vestfold
og Telemark som settefylkesmann med henvisning til habilitetsspørsmål, kfr. departementets brev
datert 17.11.2020.

E-postadresse:
fmvtpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.fylkesmannen.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Fylkesmannens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 3-2 bidra til
planleggingen med relevant informasjon innenfor våre saksområder. Denne saken er behandlet av
miljøavdelingen med bistand fra andre fagavdelinger og stabsenheter.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at eventuelle klager på kommunens planvedtak vil bli
behandlet av Fylkesmannens juridiske avdeling, med mindre kommunen omgjør vedtaket i tråd med
klagen(e).
3. Vår vurdering
Vi vil nedenfor formidle planfaglige vurderinger knyttet til planområdet og tiltaket, samt gi innspill til
planprogrammet innenfor de respektive temaene.
3.1 Klimarelaterte spørsmål
Her vil vi ta opp nasjonale føringer generelt samt deltemaer som havnivå, miljøvennlig transport,
energiforsyning og overvannshåndtering.
Generelle føringer
Det bør gjennomgående tas hensyn til forventede framtidige klimaendringer gjennom klimatilpasning av planer for utbygging, se statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning fra 2018 (SPR). Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye
alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere
og i de fylkesvise klimaprofilene fra Norsk klimaservicesenter som bør inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget.
Det bør legges vekt på gode, helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med
betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal derfor ta
hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer og forsvarlig overvannshåndtering i tråd med SPR. Mer informasjon om dette er gitt i veilederen til SPR; DSBs temaveileder
«Klimahjelperen» (2017) og NVEs faktaark 3/2015 Hvordan ta hensyn til klimaendringer i
arealplanleggingen.
Springflo og havnivåstigning
Det framgår av rapporten Havnivåstigning og stormflo, DSB 2016, at havnivået i Arendalsområdet kan
stige med omkring 2,1 meter over middelvannstand omkring 70 år fram i tid. Vi viser her til
rapportens tabell 11 som viser springflo med 200 års gjentaksintervall samt havnivåstigning fram
mot år 2090. Vi minner om at bølgehøyde vil komme i tillegg til vannstandsstigningen i rapportens
tabell 11.
Ettersom terrenget i de bebygde og asfalterte delene av planområdet i dag knapt overstiger kote 2,0
vil størstedelen av planområdet med dagens terreng være oversvømmet i scenariet beskrevet
ovenfor. Vi refererer her til Kartverkets portal Høydedata. Situasjonen er videre godt illustrert i
Kartverkets portal Se havnivå i kart.
Både pbl. og Byggteknisk forskrift (TEK 17) inneholder krav til sikker byggegrunn. I TEK 17 er § 7-2
Sikkerhet mot flom og stormflo behandlet spesielt. Fagavdelingene og beredskapsstaben hos
Fylkesmannen vil likevel markere at problemstillingen er alvorlig i dette prosjektet, ettersom både
utendørs oppholdsarealer inkl. lekearealer samt byggetomter i utgangspunktet vil bli oversvømt i
ekstremsituasjoner.
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Vi har merket oss at det i forslaget til planprogram under pkt. 3.1.14 ROS er nevnt at all bebyggelse
unntatt vanntett parkeringskjeller vil ligge høyere enn kote 3,0. Vi mener imidlertid at planprogrammet må gi klarere føringer for undersøkelser og utvikling av akseptable løsninger på denne
utfordringen.
Transport
Det er etter vår vurdering positivt at tiltakshaver vil legge til rette for miljøvennlige transportformer
til/fra byggeområdet gjennom å legge til rette for sykling, gange, buss og ferge. Etablering av egen
fergekai innenfor planområdet må forventes å øke potensialet ytterligere for fergetransport til/fra
Arendal sentrum og andre viktige destinasjoner i nærområdet. Kaia bør tilrettelegges for anløp og
lading av elektriske ferger.
Videre anbefaler vi at eventuelt nytt fergeleie tilrettelegges for miljøvennlig tilbringertransport som
buss, sykkel og gange.
Energiforsyning
Vi ser det slik at premissene om en kompakt og relativt stor utbygging gir gode forutsetninger for
energiøkonomisk bygging og oppvarming/drift av bygningsmassen. Nærhet til sjøen gir ytterligere
fleksibilitet for utnyttelse av fornybare energikilder, så som sjøvann, solenergi og geotermisk varme.
Vi anbefaler at planprogrammets pkt. 3.1.13 styrkes hva gjelder ambisjoner og utredninger på dette
området.

3.2 Forurensning
Vannforekomst og miljøtilstand etter vannforskriften
Den kartbaserte dataportalen Vann-nett Portal viser at farvannet omkring hele planområdet, som har
betegnelsen Tromøysund – Arendal, har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand
(miljøgiftpåvirkning). Både for økologisk og kjemisk tilstand er miljøgifter som tungmetaller inkl.
tinnforbindelser og organiske miljøgifter i sedimenter og organismer hovedårsaken til utilfredsstillende forhold. Det er gjennomført tildekking av forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen i
Arendal i 2018-2019.
Forurenset sjøbunn ved Pusnes
Det er i Miljødirektoratets database Forurensning registrert forurensede sjøbunnlokaliteter også
innenfor dette planområdet, både i Pusnesbukta i nord og Fjellvig i syd. Begge lokalitetene strekker
seg fra land og 100 – 200 meter lengre ut enn plangrensen for dette planområdet. Lokalitetene har
navnet Aker Kværner Pusnes verft – sjø og er oppgitt å ha «Ikke akseptabel forurensning og behov for
tiltak».
Som del av regjeringens handlingsplan mot forurenset sjøbunn, St.meld.nr. 14 (2006-2007)
gjennomføres det tiltak på land og i sjøbunn ved de mest forurensede skipsverftslokalitetene i
Norge. Skipsverftet Pusnes var en de 109 mest forurensede lokalitetene som ble prioritert for
oppfølging i handlingsplanen. Tidspunktet for sjøbunnopprydding ved Pusnes er imidlertid ikke
fastsatt.
Vi ser det uansett slik at det er av stor betydning at tiltakshaver etablerer god kontakt med
forurensningsmyndigheten, her Fylkesmannen. Målet må være at utbyggingen, inkl. konstruksjoner i
strandsonen, ikke kommer i konflikt med planene for sjøbunnopprydding.
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Denne ambisjonen vil i tillegg stille krav til driften av planområdet for å unngå uakseptabel, ny
tilførsel av miljøgifter til disse sjøvannslokalitetene. Småbåthavner med opplag på sjø og land,
overflateavrenning fra trafikkarealer, oppvirvling av forurensede sedimenter fra kraftige båtmotorer/
propeller, opplag av forurenset snø er eksempler på anlegg/aktiviteter som også i dag er assosiert
med spredning av miljøgifter.
Vi ber om at planprogrammet kommuniserer en mer tydelig og helhetlig behandling av
problemstillingen knyttet til forurenset sjøbunn. Dette må omfatte nåsituasjonen samt påvirkning
fra planområdet under og etter utbygging. Det må videre utredes avbøtende tiltak og deres effekt i å
hindre negativ påvirkning. I denne forbindelsen minner vi om vannforskriftens mål for overflatevann;
«Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på
at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand,» (utdrag).
Grunnforurensning
Databasen Forurensning viser at også alt landareal i planområdet med unntak av eiendommene
gbnr. 205/597 og 205/673 og del av Skilsøveien er registrert som arealer med grunnforurensning.
Påvirkningsgraden er oppgitt til akseptabel med dagens arealbruk. Terrenginngrep som ledd i
realisering av den varslede reguleringsplanen vil utløse krav om tiltaksplan iht. kap. 2 i forskrift om
begrensning av forurensning. Kommunen er myndighet for behandling av slike tiltaksplaner etter
forskriften.
I dette planområdet vil vi markere at omfanget av forurensede masser må kartlegges særlig nøye. Vi
viser i denne sammenhengen til områdets historikk, og det forholdet at størstedelen av planområdet
sannsynligvis har vært fritt hav. Historiske flybilder viser at det helt fram til 1968 var et betydelig
havnebasseng nord for fylkesveien og betydelig mer åpent vann syd i planområdet. Disse havnebassengene har bl.a. blitt brukt til sjøsetting av skip i perioden med skipsverft. Dette forteller at det
har skjedd en betydelig utfylling med tilførte masser for å bygge opp dagens industri- og
parkeringsarealer.
Med forbehold om vår begrensede innsikt om den betydelige utfyllingen som må ha funnet sted,
kan det ikke utelukkes miljøskadelige fyllmasser, inkl. biologisk nedbrytbart materiale. Dette kan
omfatte organisk materiale, industriavfall, husholdningsavfall eller andre fyllmasser som kan
representere framtidige miljøbelastninger i form av utlekking av skadelig gass eller væske,
setningsskader eller andre ulemper. Avhengig av tidligere vanndybde i havnebassengene kan det
især nord for fylkesveien ikke utelukkes mektigheter/dybde av tilførte fyllmasser på over fem meter
bare i perioden etter 1968.
Denne historikken tilsier etter vår vurdering at Miljødirektoratets nye veileder Bygging på nedlagte
deponier (M-1780/2020) kan være relevant. Her fraråder direktoratet generelt at det bygges boliger,
sosial infrastruktur eller næringsbygg på nedlagte deponier hvor det er gassdannelse. Det samme
gjelder i randsonen til slike deponier.
Utover de prosedyrene som gjelder ved grunnforurensning i forurensningsforskriftens kap. 2 ber vi
om at planprogrammet beskriver problemstillingen med omfattende utfylling i planområdet over
lang tid, herunder føringer om grundig kartlegging og nødvendig oppfølging. Dersom planmaterialet
mot formodning skulle etterlate usikkerhet om en forsvarlig utredning og oppfølging av spørsmålet
om deponering av mulig forurensede masser i planområdet, vil vi markere at planen er i strid med
interesser av nasjonal karakter.
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Andre forurensningstemaer
Det framgår av planprogrammets pkt. 3.1.11 at fagutredninger om vann, avløp og overvann vil følge
reguleringsplanen som vedlegg.
Når det gjelder kloakkavløp, er det grunn til å merke seg at en utbygging med inntil 550 boenheter
representerer en vesentlig belastning på kommunalt avløpsnett. Planmaterialet må gi opplysninger
om avløpsnettet «nedstrøms» byggeområdet hva gjelder nettets kapasitet og tekniske tilstand.
Overflatevann fra trafikkarealer, gatetun og intensivt brukte parkområder vil være forurenset av
miljøgifter, mikroplast, partikler og tarmbakterier. Også dersom det oppstår akutt forurensning av
væsker som drivstoff, olje el.a. vil overvannssystemet normalt lede forurensningen til vannforekomsten like nedenfor. Dersom det oppstår brann vil erfaringsmessig slokkevannet være
betydelig forurenset av miljøgifter fra brennende objekter, eventuelt oksygenforbrukende stoffer fra
brannskum o.l.
Dette tilsier at prinsipper for oppsamling, rensing og utslipp av overvann må utredes og beskrives i
planmaterialet. Dette må derfor nedfelles i planprogrammet. Vi anbefaler at det også utredes
løsninger som muliggjør stengning og oppsamling/oppsuging av forurenset overflatevann.
Snø fra snøbrøyting vil være forurenset av partikler og avfallsfraksjoner. Fra sterkt trafikkerte gater
og plasser er det dokumentert at snøen også rommer miljøgifter og mikroplastpartikler som er
forbundet med biltrafikk. Vi ber om at spørsmålet om opplag og nedsmelting av brøytesnø utredes
med sikte på å redusere forurensningsmessige konsekvenser. Dette bør nedfelles i
planprogrammet.
3.3 Støy
Det nye byggeområdet vil i noen grad være påvirket av veitrafikkstøy fra fv. 409 Skilsøveien som
krysser planområdet. Det er også grunn til å regne med at støy fra fv. 410 Kystveien på fastlandet vil
merkes i planområdet. Det samme vil gjelde båttrafikk i Tromøysundet. Vi legger til grunn at planmaterialets støyutredning klargjør denne støybelastningen, eventuelt behov for avbøtende tiltak.
Økt veitrafikk og -støy langs fylkesvei 409 Skilsøveien som følge av utbyggingen er en betydelig
utfordring som må utredes grundig. Det utbygde området med inntil 550 boenheter, samt
næringsvirksomhet og fergeleie, vil generere en vesentlig trafikkøkning på denne fylkesveien. Dette
er beslutningsrelevant for plansaken. Vi har merket oss at dette er nedfelt i forslaget til
planprogram.
3.4 Naturmangfold
Vi er kjent med at det østre strandområdet langs Fjellvig er avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel og forutsettes videreført. Planområdet rommer også mindre, naturpregede
områder nord for eiendommen gbnr. 205/673 og nordøst i planområdet. Her er det i databasen
Artskart registrert en soppart som er klassifisert som «sterkt truet» på Norsk rødliste for arter. Den
aktuelle arten Lindekorallsopp er knyttet til edellauvskog. Vi ber om at denne edellauvskogen bevares
med sitt innhold av verdifulle arter.
For øvrig er det i miljøforvaltningens databaser Naturbase og Artskart ikke registrert sjeldne eller
såbare arter innenfor planområdet.
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Vi anbefaler generelt at disse grønne områdene i planområdet holdes fri for bebyggelse og inngrep
av hensyn til naturmangfold og landskap. Områdene vil også spille en viktig rolle som aktivitets-/
lekeområder for barn og unge i planområdet.
Detaljplanlegging av byggeprosjektet vil muliggjøre etablering av nye, grønne områder. Dette kan i
høy grad øke det biologiske mangfoldet innenfor planområdet. Vi anbefaler at planprogrammet gir
føringer i denne retningen, og at det som ledd i reguleringsmaterialet vises illustrasjonsplaner. I
denne forbindelsen anbefaler vi å utvikle 2 – 3 alternativer med ulik grad av utnytting mhp. bebygd
areal og tilsvarende variasjon i blå-/grønne områder. Dette bør nedfelles i planprogrammet. Selv om
reguleringsplanarbeidet ikke er forpliktet av forskrift om konsekvensutredninger henviser vi her til
føringer om å beskrive alternativer, kfr. forskriftens § 19 annet ledd.
For ordens skyld minner vi om faren for spredning av fremmede arter, f.eks. gjennom tilføring av
vekstjord o.l. i opparbeiding av grønnstrukturer i planområdet. I denne forbindelsen viser vi til
dokumentet Handlingsplan mot fremmede arter i Aust-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder 2013, som
klargjør tilknytningen til nasjonale føringer, og gir verdifulle føringer regionalt.
Når det gjelder planlegging i sjøområder, viser vi til føringene om forurenset sjøbunn og plan om
sanering av forurensningene. Samtidig kan vi nevne at det i miljøforvaltningens databaser ikke er
registrert viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdets sjøområder.
Etablering og utvidelse av småbåthavner kan påvirke naturmangfoldet betydelig gjennom
forurensning, skygge under vannflaten samt tekniske installasjoner på sjøbunnen som môringer og
kjettinger. I tillegg påvirkes områdets visuelle kvaliteter. Planprogrammet må gi klare føringer om at
effektene av planlagte småbåthavner skal utredes grundig.
Også intensjonen om etablering av badestrand bør ses i sammenheng med sjøbunnopprydding/
sanering av spredningsfare for miljøgifter. I den grad det er planlagt å tilføre sand til nyanlagt
badestrand, er det viktig å ta hensyn til naturgitte forhold for å begrense utvasking av sand.

3.5 Folkehelse – barn og unge
Kvalitet på nærmiljø
Planen innebærer at boligfelt og deres nærmiljøer skal bygges opp fra bunnen av. Det er generelt
viktig å skille nærings- og trafikkområder fra bomiljøene, da erfaringer med blandede miljøer er høy
risiko for konflikter og vantrivsel.
Utendørs ved boligene bør det etableres gode leke-, oppholds- og aktivitetsarealer, slik at det blir
lettvint og attraktivt å oppholde seg utendørs for alle, uansett alder og funksjonsnivå.
Regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2027 understreker nettopp viktigheten av dette,
der gode rammebetingelser for uteaktivitet er spesielt viktig og absolutt mulig ved nyetablering av
større boligområder. Handlingsplanen, som kom i juni 2020, ga fysisk aktivitet for allmennheten i
dagliglivet en økt verdi som en nasjonalt viktig interesse i planlegging. Handlingsplanen har et klart
folkehelseperspektiv og anbefaler en bevisst satsing på å utvikle gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer.
I eldrerefomen «Leve hele livet» er det også stort fokus på gode utendørs nærmiljøer, slik at både
unge og eldre kan opprettholde en god fysisk form og ha gode sosial treffsteder, uten å måtte reise
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vekk fra boområdet. Vi viser her bl.a. til Håndbok for Aldersvennlig stedsutvikling, utgitt av Norske
arkitekters landsforbund og finansiert av Helsedirektoratet.
Det er også viktig allerede i planfasen å legge til rette for gode sosiale møteplasser med lav terskel
for deltakelse. På Pusnes legges det opp til at svært mange mennesker skal etablere seg. Den
historiske stedstilhørigheten vil være et savn for mange, en utfordring som kan vare i lang tid
dersom ikke forhold legges til rette. Det er da viktig å forebygge ensomhet og fremmedgjøring.
Planen bør derfor vektlegge at det skapes muligheter for å etablere steder, både innendørs og
utendørs, som kan fremme inkludering, uformelle sosiale møter, organisasjonsliv og aktiv deltakelse
i nærmiljøet.
Prinsippet om universell utforming er lov- og forskriftsfestet og er grunnleggende for å inkludere alle
brukergrupper.
Boligsosiale hensyn
Regjeringen legger nå frem en nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) - Alle
trenger et trygt hjem. Ved planlegging av nye boligområder vil det være viktig å kjenne til den statlige
boligpolitikken.
De fleste i Norge bor godt. Eierlinjen står sterkt, og så mange som åtte av ti eier sin egen bolig.
Samtidig er om lag 179 000 personer vanskeligstilte på boligmarkedet - 78 000 av disse er barn og
unge under 20 år. I den nye strategien bygger regjeringen videre på erfaringene, tiltakene og
samarbeidsstrukturene som er utviklet under Bolig for velferd (2014-2020). Flere skal kunne eie sin
egen bolig. Imidlertid skal leie være et trygt alternativ. Strategien varsler følgende prioriterte
innsatsområder: a) Ingen skal være bostedsløse, b) Barn og unge skal ha gode boforhold, c) Personer
med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor.
Barnehage
Det er formelle krav til beliggenhet og utforming av barnehager. Disse skal godkjennes etter flere
regelverk før de tas i bruk. Det er viktig å ta utgangspunkt i regelkrav når tomt/areal for barnehage
skal planlegges. Vi viser her bl.a. til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Medvirkning
Det er positivt at det legges opp til en planprosess med stor grad av medvirkning
3.6 Risiko og sårbarhet
Det framgår av planprogrammets pkt. 3.1.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) at det skal utarbeides
en risiko- og sårbarhetsanalyse som skal oppsummeres i en risikomatrise kfr.
Reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.
Dette følger opp bestemmelsene i pbl. § 4-3 om at alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som
følge av den planlagte utbyggingen, skal beskrives i reguleringsplanen. ROS-analysen skal være
basert på oppdatert veiledningsmateriale, og vi viser i denne sammenhengen til DSBs veileder
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (2017) og tilhørende sjekkliste.
Vi understreker for ordens skyld at en risikomatrise i seg selv ikke er tilstrekkelig. Der hvor
vurderingene konkluderer med at det må iverksettes tiltak for å redusere eller avverge uønskede
hendelser, skal disse tiltakene gis en grundig beskrivelse i analysedelen og reflekteres i regulerings-
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bestemmelsene. Områder med fortsatt risiko og sårbarhet skal avmerkes i planen som
hensynssone, kfr. pbl. §§ 11-8 og 12-6.
Følgende temaer er listet opp som relevante risikomomenter: støy, vind, ras/erosjon, flom (her
springflo), brann, forurensning i sjø, stengning av Tromøybrua og høyspentanlegg.
Det bør samtidig vurderes hvordan klimaendringer kan påvirke risiko- og sårbarheten og eventuelt
forsterke risikomomentene i ROS- analysen, evt. ses i sammenheng med temautredningen skissert i
planprogrammets 3.1.13 Klima og energi.
Etter vår vurdering vil også temautredningen om trafikk og teknisk infrastruktur som planlegges, ha
betydning for samfunnssikkerheten i planområdet. Vi har ovenfor kommentert at terrenget i planområdet for en stor del hviler på utfylte masser av (for oss) ukjent opprinnelse. Denne
usikkerheten/utfordringen er også et risikomoment som bør omfattes av analysen.
3.7 Landskap og estetikk
Vi har merket oss at dette temaet omfattes av pkt. 3.1.2 i forslaget til planprogram. Ut fra
planområdets unike beliggenhet i strandsonen vis à vis Arendal sentrum vil vi understreke
betydningen av dette utredningstemaet. Vi minner for ordens skyld om vektleggingen av dette i
plan- og bygningsloven, kfr. § 1-1 siste ledd og § 3-1 pkt. b.

Med hilsen
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.)
fagsjef

Gunnar Kleven
seniorrådgiver
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ingvil Oda Kjørholt
Hanne Bendixen
Utbygging Pusens
torsdag 19. november 2020 14.10.12

Hei,
Dette virker som et spennende prosjekt. Under følger innspill som vi ønsker at det tas
hensyn til videre i prosessen.
Nåværende småbåthavn i Fjellvik er en av få muligheter for leie av båtplasser på Tromøy
Vest. Det er vesentlig at det fortsatt legges til rette for leie/ kjøp av båtplass. Dette
bør komme lokalbefolkningen til gode og ikke være forbeholdt nye eiere.
Unngå tap av utsikt for lokalbefolkningen. Programmet refererer til 8 etasjer, det er
betydelig høyere enn nåværende bygningsmasse og vil påvirke eksisterende bebyggelse
negativt.
Viktig med god, trygg vei uten for mye kø og støy. I planprogram vises til 550 boenheter.
Dette vil medføre en voldsom økning i populasjonen på Tromøy Vest. 550 boenheter vil
medføre økt trafikk, støy og risiko knyttet til vei. Det ønskes at dette redegjøres for slik at
man kan ta stilling til hva slags effekt det vil få.
Det er et ønske om at de sjønære områdene, særlig bryggeanlegg og kai-promenade fortsatt
blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette er et viktig og eksisterende gode ved å bo i
maritime omgivelser på Tromøy med nærhet til sjø, båtliv, bading, fiske og vannsport.
Mvh Ingvil Kjørholt og Erik Byholt Hanssen
Skilsøtoppen 36

UTBYGGING PÅ PUSNES
Rune Sævre
Høydebakken 3

Pusnes 28.11.20

Vi var tre beboere fra Pusnes Velforening som deltok på informasjonsmøte i dag på Pusnes Gård. Det
blir sendt en felles uttalelse fra Velforeningen. Mine kommentarer er som følgende:
Det industri og næringsarealet som har en lang historie, skal nå omformes til et boligområde. Det har
mange positive trekk ved de skissene og planene som er lagt fram. Det er tre poenger som etter mitt
syn bør vektlegges:
1. Det er en tomt med industriell fortid. Det må derfor sikres at de miljømessige forhold og
etterarbeide på arealene blir tatt seriøst. Det gjelder både de industrielle bygningene og
grunnforholdene etter tidligere drift. Forurensinger og etterlatenskaper etter tidligere drift
må avklares slik at det ikke medfører forekomster av miljøfarlig grunn der den nye bydelen
skal etableres. De forurensinger som er kjent fra deler av området må dokumenteres ikke er
en forurensingsbombe, før bygging starter.
2. De traffikale forhold vil komme til å prege området i seg selv og det nærmiljøet som har en
lang historie. Trafikkforholdene forbi eksisterende bebyggelse må ikke bli skadelidende. Og
tilgang til bysenteret i Arendal, med den utvidelse av senter på begge sider av Tromøysund,
må sikres. Det betyr at ferjeanlegget må klargjøres på et tidlig stadi. Det må utbygger være
med å sikre og prioritere på et tidlig stadi i arbeidet. Det må skje i samarbeide med
kommunen og havnemyndighetene, slik at det blir en ferjekai og anlegg som sikrer
bindeleddet mellom Tromøya Vest og sentrum. Parkerings- og samferdsel må sikres på et
tidlig stadi. Det vil være viktig for den sentrale delen som utbygger har planlagt rundt den
delen som i dag er innkjørsel til næringsområdet (ved den gamle brannstasjonen).
3. Etappene i utbyggingen må også klargjøres. Startet ved Pusnes gård og videre bortover mot
sentrum, ser bra ut. Lave bygninger i strandstripen som får økende høyde og småhus, som
går over i mer blokkbygning nærmere senteret, virker fornuftig. Høyden på blokkene inn
mot heia blir en utfordring som velforeningen vil følge tett opp.
Høyden på bebyggelsen inn mot Pusnesheia må reguleres slik at det ikke legger eksisterende
gammel bebyggelse i skygge eller uten utsikt. Dette er et tradisjonelt byggefelt som er en historisk
bebyggelse i perioder fra 1910 og oppover og som ble bygget for ansatte, etappervis over noen tiår
for ansatte på Pusnes Industri. Boforhold og nærmiljøet må sikres som et fremdeles godt bomiljø.
Rivningen av eksiterende industribygninger gis gjennom en plan. For det er realistisk å se at
utbyggingen vil gå over flere år. Som det ble sagt av utbygger på møtet, vil dette ha en tidshorisont
på i alle fall 10 år. Det må tas hensyn til at denne perioden må bli minst mulig belastende for
nåværende beboere.
De miljøkvaliteter og bærekraften som er i et nærmiljø, oppfatter vi har en forståelse hos hos
utbygger. Det betyr at vi må ha en fortsatt dialog om de etappene som er på gang.
Senterfunksjonen og ideen omkring kjerne i området, ser ut til å være bra. Der kommer hensynet til
eller utfordringen med barnehagen til å stå sentralt. Den er politisk og formelt planlagt å flytte den
til Marisberg, selv om det kan ta noe tid. Det må følges opp.
Båtplasser og havn er viktig å få en løsning på. Det har ligget i luften i flere år og det er et behov for
dette for hele øya.
De miljøelementene i planen som må sikres:

•
•
•
•
•
•

Kollektiv og trafikkforhold innenfor og ut av planområdet
Beholde og kanskje kopiere de historiske elementer i eksisterende bebyggelse
Hove gård og grøntområde rundt
Bademuligheter bort mot Krana
Park og grønne områder med fri ferdsel
Turområde på Pusnesskogen må sikres som et urørt, historisk område.

Merknader til utbygging av Pusnes
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Pusnes. Generelt er vi positive til
utviklingen av området fra hovedsakelig industri, til en kombinasjon av næring og bolig. Vi tar
forbehold om de begrensningene som ligger i informasjonen i varsel om oppstart av planarbeid for
detaljregulering for Pusnes.
Basert på mottatt informasjon har vi følgende innspill:
1. Unngå tap av utsikt for lokalbefolkningen. Programmet refererer til 8 etasjer, det er
betydelig høyere enn nåværende bygningsmasse og vil påvirke eksisterende bebyggelse
negativt. Det er avgjørende å få innsyn i fotavtrykk på bygninger med tilhørende kote-høyde
for å ta stilling til hvilken konkret effekt dette vil ha for eksisterende bebyggelse.
2. Viktig med god, trygg vei uten for mye kø og støy. I planprogram vises til 550 boenheter.
Dette vil medføre en voldsom økning i populasjonen på Tromøy Vest. 550 boenheter vil
medføre økt trafikk, støy og risiko knyttet til vei. Det ønskes at dette redegjøres for slik at
man kan ta stilling til hva slags effekt det vil få.
3. Småbåthavn – det er vesentlig at det fortsatt legges til rette for leie/ kjøp av båtplass. Dette
bør komme lokalbefolkningen til gode og ikke være forbeholdt nye eiere.
4. Planprogram viser til parkering under bakken, vil dette medføre sprenging i fjell, eller legges
parkering under bygg?
5. Med referanse til 1.2 i planprogram; De tema som i kommuneplaninnspillets
konsekvensutredning ble vurdert til å ha negativ konsekvens er etter administrasjonens
vurdering mulig å løse gjennom god detaljplanlegging/reguleringsplan. Hvilke tema er dette?
Det er avgjørende med full gjennomsiktighet og involvering under planprosessen.
6. Veien ned til Pusnes gård og området der har ikke vært utilgjengelig gjort for
lokalbefolkningen slik det vises til i planprogrammet. Det har tidligere vært åpen vei ned, og
lokalbefolkning har benyttet området rundt gården til sjøsetting av båt på slippen, fiske,
bading, sjøsetting av kajakk etc. Viser til bilde 1.
7. Det er et ønske om at de sjønære områdene, særlig bryggeanlegg og kai promenade fortsatt
blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette er et viktig og eksisterende gode ved å bo i
maritime omgivelser på Tromøy med nærhet til sjø, båtliv, bading, fiske og vannsport.
Bilde 1
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

GUTTORM JORKJEN

Adresse:
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

610

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
28.12.2020 13:32:06 AR407213312

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg har ikke mottatt skisse over planlagte bygg, da tegningene/vedleggene ikke er mottatt.
Scannede vedlegg var blanke.

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

1

Telefonnummer:

GUTTORM JORKJEN på vegne av JORKJEN GUTTORM

28.12.2020 13:32:06 AR407213312

SIGNERT AV
28.12.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

28.12.2020 13:32:06 AR407213312
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Skilsøveien 368, 4818 FÆRVIK,

Kommune:

Arendal

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

28

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

JOHNNY ISAKSEN

Adresse: Skilsøtoppen 17, 4818 FÆRVIK
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

197

0

0

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

205

296

0

0

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
28.12.2020 08:48:28 AR407162000

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Hei
Foringer dette min eiendom i form av b.l.a tap av utsikt
Er jeg i mot , er også derfor jeg bor her jeg gjør å det vil

1

28.12.2020 08:48:28 AR407162000

I tillegg forringe verdi av min eindom

Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn epostadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

Johnny.isaksen@outlook.com

Telefonnummer:

SIGNERT AV
JOHNNY ISAKSEN på vegne av ISAKSEN JOHNNY

28.12.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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TAG ARKITEKTER AS
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:

12.01.2021
20/28285-8
Frode Amundsen

Tuva Margrethe Skaret

Arendal kommune - uttalelse til varsel om utvidet planområde i sjø- Detaljregulering for
Pusnes
Viser til oversendelse datert 18.12.2020.
Saken gjelder varsel om utvidet planområde i sjø for detaljregulering for Pusnes. Formålet med
utvidelsen av planområdet er for å få mulighet til å regulere et større areal for småbåthavn.
Fylkesrådmannen legger til grunn at en eventuell utvidelse av småbåthavn innenfor planområdet
er gjenstand for en vurdering av kapasitetsbehov for båtplasser på Tromøya. For øvrige viser vi
til vårt brev til oppstart av planarbeid datert 3.12.2020.

Med hilsen

Ingvild Skjong
Avdelingsleder
Plan

Frode Amundsen
Rådgiver
Plan

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

ARENDAL KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I AGDER

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S
Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:
38 05 00 00

Org.nr.:
921 707 134

E-post:
postmottak@agderfk.no

Nettsted:
www.agderfk.no

TAG ARKITEKTER AS
Osterhaus' gate 27
0183 OSLO

Deres ref.:
Tuva Margrethe
Skaret

Vår ref
2021/69-2

Arkiv nr

Saksbehandler
Tanya Boye Worsley

Dato
15.01.2021

Svar - varsel om utvidet planområde i sjø - detaljreguleringsplan for Pusnes Arendal kommune - Agder fylke
Vi viser til brev av 18. desember 2020 vedrørende varsel om utvidet planområde i sjø for
detaljreguleringsplan for Pusnes i Arendal kommune. Vi viser også til vårt brev av
3. desember 2020 hvor vi tidligere har gitt innspill til dette planarbeidet.
Saken gjelder
Mottatt varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Pusnes gjelder utvidelse
av planområdet i Tromøysundet. Tidligere varslet planområde var på ca. 120 daa. Nytt
planområde er på totalt 150,5 daa.
Hensikten med å utvide planavgrensningen i sjø er å se på muligheten for å regulere et
større område til småbåthavn i nordlig del av planområdet.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner.
Kystverket utøver myndighet etter havne- og farvannsloven. Havne- og farvannsloven har
som formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv.
Som nasjonal transportetat skal Kystverket gjennom planmedvirkning ivareta nasjonale mål
om tilrettelegging for sjøtransport, overføring av godstransport fra vei til sjø/bane og effektiv
havnedrift.
Innspill fra Kystverket
Utvidet planområde strekker seg ut i Tromøysundet og i hovedleden Lyngør – Arendal,
farlednr. 1030. Farvannet trafikkeres av både nyttefartøy og fritidsbåter. Det er etablert
kaier og småbåthavner i kort avstand fra planområdet.
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble det i 2014 utarbeidet en helhetlig
sjøsikkerhetsanalyse for norske farvann, Sjøsikkerhetsanalysen 2014, der det bl.a. ligger
prognoser for utvikling av skipstrafikken frem mot 2040. Prognosene viser en økning på om

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post:
post@kystverket.no
Internett: https://kystverket.no

Org.Nr.:
Bankgiro:

874783242
7694 05 06766

lag 40 % frem til 2040 målt i utseilt distanse sammenlignet med 2013. Utviklingen går i
retning av at fartøyene blir større, noe som stiller større krav til fremkommelighet og trygge
farvann.
Etablering av en småbåthavn i Tromøysundet er ikke avklart gjennom kommuneplanen.
Det er derfor viktig at dette planarbeidet belyser og vurderer hvilke konsekvenser slik
arealbruk vil ha for bruken av farvannet som ferdselsåre for nyttefartøy og fritidsbåter. Vi
forventer at planarbeidet tar høyde for sjøtrafikkens arealbehov, og at en eventuell
småbåthavn utformes og avgrenses slik at den ikke svekker sikkerheten eller
fremkommeligheten i hovedleden. Et planforslag som kan føre til redusert sikkerhet
eller fremkommelighet i hovedleden vil være i konflikt med interessene som
Kystverket skal ivareta.
Planområdet kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken og krefter fra is og isbryting. Det
kan ikke påregnes å få innført fartsrestriksjoner eller andre tiltak som følge av ulemper fra
skipstrafikken. Eventuelle anlegg må utformes og dimensjoneres for å tåle påkjenninger fra
skipstrafikken og naturkrefter.
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse etter
havne- og farvannsloven. Det er Kystverket som er tillatelsesmyndighet for tiltak i
hovedled/biled, og for tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
hovedled/biled.
Informasjon om sjøtrafikk, farleder, navigasjonsinstallasjoner mv. er tilgjengelig på
www.kystinfo.no og www.kystdatahuset.no
Kystverket bistår gjerne i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Thor Messel
seniorrådgiver

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Arendal kommune
Fiskeridirektoratet
STATSFORVALTEREN I AGDER
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG
TELEMARK
ARENDAL HAVNEVESEN KF

Postboks 123
Postboks 185
Sentrum
Postboks 504
Postboks 2076

4891 GRIMSTAD
5804 BERGEN

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

4804 ARENDAL
3103 TØNSBERG
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TAG arkitekter Oslo
Osterhaus’ gate 27
0183 OSLO

Vår dato:

Vår ref:

18.01.2021

2020/11297

Deres dato:

Deres ref:

05.01.2021

2020/8770

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunnar Kleven, 33371185

Uttalelse til varsel om utvidet planområde - Pusnes - gbnr. 205/28,
205/369 m.fl. - reguleringsplan - Arendal kommune
Vi viser til arkitektfirmaets brev datert 18.12.2020.
Plansaken
TAG arkitekter varsler i brevet om utvidelse av planområde i sjø i tidligere varslet reguleringsplan for
Pusnes, planID 42032020. Kart over planområdet viser den planlagte utvidelsen i sjø på nordsiden,
dvs. i Pusnesbukta, sammen med opprinnelig varslet planområde. Det samlede planområdet er
oppgitt til å utgjøre omkring 150 dekar (daa). Opprinnelig planvarsel er datert 03.11.2020 og ble
sendt ut sammen med forslag til planprogram.
Hensikten med utvidelsen av planområdet i sjø i Pusnesbukta er å legge til rette for en større
småbåthavn. Det presiseres i varselet at det ennå ikke er tatt stilling til arealdisponeringen i
Pusnesbukta og at dette vil skje i dialog med aktuelle myndigheter.
Det opplyses videre at det ikke er nødvendig å sende inn tidligere merknader til hele plansaken på
nytt.
Statsforvalterens rolle
I denne saken oppnevnte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i brev av 17.11.2020
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som settefylkesmann. Statsforvalteren i Agder legger til grunn
at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark viderefører denne funksjonen også ved denne
planuttalelsen.
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 3-2 og 5-2 bidra
med relevant informasjon til planleggingen og påse at planer etter loven ikke er vesentlig i strid med
nasjonale eller viktige regionale interesser innenfor klima/miljø, landbruk, samfunnssikkerhet,
folkehelse eller barn og unges interesser.
Varselet om denne planutvidelsen er behandlet av miljøavdelingen.

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding
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Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Vår vurdering
Vi understreker for ordens skyld at innspill og vurderinger i vår uttalelse av 17.12.2020 til opprinnelig
planvarsel og planprogram fullt ut står ved lag.
Basert på kartutsnitt i planvarsel av 18.12.2020 anslår vi at planområdet i sjø i Pusnesbukta er
utvidet med i størrelsesorden 27 daa til omkring 45 daa. Regulering av større småbåthavn enn
opprinnelig tenkt er bakgrunnen for planutvidelsen. Vi har merket oss at arealdisponeringen i sjøen
med formål som småbåthavn, ferdsel i sjø el.a. ennå ikke er planlagt, og at dette vil skje i dialog med
berørte myndigheter.
I vår uttalelse av 17.12.2020 gjorde vi oppmerksom på at sjøområdene både mot nord i Pusnesbukta
og mot sør i Fjellvik er kartlagt som lokaliteter med forurenset sjøbunn, og at hele området er
prioritert for sjøbunnopprydding. Tidspunktet for oppryddingen er ikke er fastsatt.
På denne bakgrunnen fastholder vi betydningen av tidlig kontakt mellom tiltakshaver og
forurensningsmyndighet for det forurensede området i sjø, som har betegnelsen Aker Kværner
Pusnes verft – sjø. En viktig ambisjon med en slik tidlig kontakt må være å unngå at sjøbunnopprydding og eventuell utbygging av småbåthavn påvirker hverandre negativt. I Miljødirektoratets
database Forurensning er Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) oppgitt som forurensningsmyndighet.
Videre har vi i vår opprinnelige uttalelse gitt uttrykk for at småbåthavner generelt vil påvirke
naturmangfoldet negativt i noen grad gjennom forurensning, skygge under vannflaten samt tekniske
installasjoner på sjøbunnen som môringer og kjettinger. I tillegg påvirkes områdets visuelle
kvaliteter. Disse påvirkningene vil naturligvis øke i tilsvarende grad som utvidelse av småbåthavna.
Vi har for øvrig forstått det slik at det ikke er aktuelt med marinavirksomhet, båtopptak, rengjøring
av båtskrog eller opplag på land i planområdet. I motsatt fall vil faren for forurensning øke vesentlig
med mindre svært effektive tiltak iverksettes.

Med hilsen
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.)
fagsjef

Gunnar Kleven
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Agder fylkeskommune
Statens vegvesen - Transport og
samfunn
Fiskeridirektoratet
Statsforvalteren i Agder
Norges vassdrags- og energidirektorat
Arendal kommune
Kystverket

postboks 788 Stoa
4809
Postboks 1010 Nordre Ål 2605

ARENDAL
LILLEHAMMER

postboks 185 Sentrum
postboks 504
Postboks 5091 Majorstua
postboks 123
postboks 1502

BERGEN
ARENDAL
OSLO
GRIMSTAD
ÅLESUND

5804
4804
0301
4891
6025

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Linn Kristina Kjørholt
Blomberg-Carlsen, Nina; Grundesen, Milly O
Inge Valentin Bakken; Rune Sævre; martin.skjaevestad@gard.no
Utbygging av Pusnes
søndag 11. april 2021 22.12.45
Merknader til utbygging av Pusnes på vegne av Pusnes Velforening.pdf

Hei
I forbindelse med utbyggingen av Pusnes, har vi noen spørsmål i forhold til videre fremgang av
prosjektet.
Pusnes Velforening ønsker å holde et innlegg i møtet som avholdes i forbindelse med utbyggingen
av Pusnes. Det ligger ikke informasjon på nettsiden enda i forhold til dato når møtet avholdes. Men
det står at neste møte er henholdsvis 21. april og 5. mai.
Kan vi få en oversikt over relevante politikere i denne saken? Og hvordan foregår prosessen? Hvem
stemmer over planen?
Vi ønsker å bli med dere på befaring i forkant for å visualisere høydene. Innvirkningen det har for
naboene mener vi ikke blir ordentlig visualisert i skissene. Samtidig tas det forbehold om at feil,
mangler og at avvik kan forekomme.
Vi etterlyser et kart der nøyaktige fotavtrykk, med tilhørende kotehøyder til bebyggelsen, blir
konkretisert tydelig.
Samtidig ønsker jeg å belyse noen tanker:

Eksisterende beboere trives, og ønsker å opprettholde god boligkvalitet. Høyden er
til stor bekymring for mange, og trivselen vil reduseres vesentlig dersom de
inntegnede kotehøydene forblir. Utsiktstap og innsyn vil redusere bokvalitet og verdi
betydelig for eksisterende boliger og eiendommer. I dag ligger store deler av
boligfeltet bak Pusnes på en kotehøyde mellom 25 og 35 meter. At prosjektet skal
bygges med høyder som ødelegger for eksisterende boliger syntes vi er unødvendig.
Det kan bli et stort og vellykket prosjekt, med noe mindre boligvolum som følge av
nedjusteringer av antall etasjer og dermed kotehøyder.
Verdispørsmål. Hvorfor? Hvorfor skal kommunen og folkevalgte la en utbygger få
rett til å tjene ekstra millioner på høyder som vil ødelegge for, samt kunne dytte bort,
lokalbefolkningen?
Vi har hatt god dialog med utbygger gjennom prosessen så langt, men ser ingen
antydninger til at innspill og interesser fra naboenes side blir ivaretatt når det
kommer til bebyggelsens kotehøyder. Innspill på vegne av velforeningen ble sendt
utbygger desember 2020 og ligger vedlagt. Utbyggers visualiseringer av
bebyggelsen med QR koder, dekker ikke nødvendigvis de områdene som er viktigst
for boligene og har heller ikke alltid utsikten rettet mot vannspeil.
I dag har mange i nærområdet båtplasser i Fjellvik. I planen for utbyggingen av
Pusnes ble sjøarealene utvidet som følge av mange innspill fra naboene. Hvordan
sikre at noen av disse båtplassene faktisk blir forbeholdt lokalbefolkningen, og ikke
utbyggers eget utbyggingsprosjekt?
Trafikale utfordringer? Rød støysone. Direkte sammenheng med volumet. Volum gir

utbygger profitt, men til hvilken kostnad for lokalbefolkningen? Dette er en fylkesvei. Hvem
holder på med saken om utredninger i forhold til vei?

Demografi. En utfordring er at det blir født færre barn. Hvordan tilrettelegge for en
langsiktig plan som er inbydende for barnefamilier? I dag er det mangel på

eneboliger. Ikke leiligheter. Gjøre det attraktivt for småbarnsfamilier å flytte til
Arendal, Tromøya.
Som lokalbefolkning ønsker vi det langsiktig beste for Arendal, Tromøya.
Vennlig hilsen
Linn K. Kjørholt

