
Miljøvernavdelingen

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

Stærk & Co. a.s.

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan 
for His Brygge - Arendal kommune

Vi viser til brev fra Stærk & co. med melding om oppstart av planarbeidet for His brygge ved 

Kokkeplassen.

Formål og planstatus:

Formålet med planarbeidet er å regulere inn eksisterende næringsvirksomhet og legge til rette 

for en mulig utvidelse av næringsvirksomheten knyttet til Kokkeplassen Familieferie og 

Hjemme hos Wenche. I tillegg planlegges det å utvide eksisterende småbåtanlegg og legge til 

rette for boligbebyggelse.

I eksisterende småbåtanlegg er det 40 båtplasser. Det er ønskelig å utvide småbåtanlegget til

totalt 100 båtplasser inkludert parkeringsarealer og båtopplag.  Det planlegges også mindre 

bryggeanlegg inne i Hisebukta i tilknytning til eiendommene gnr./bnr. 305/270 og 420.

Det planlegges boligbebyggelse på eiendommene gnr./bnr. 305/270, 420 og 978. Det 

planlegges en lav utnyttelse av eiendommen gnr./bnr. 305/978 lengst mot nordøst, mens det 

planlegges leilighetsbygg på eiendommene mot sør mot Hisebukta. Planprosessen vil avklare 

antall boenheter det kan legges til rette for, men det kan anslagsvis legges til rette for ca. 25 

nye boenheter.

Området er avsatt til kombinert formål boligbebyggelse/næringsvirksomhet og andre typer 

bebyggelse og anlegg (småbåtanlegg i sjø og på land).

Innspill fra Fylkesmannen
Det er nylig meldt oppstart av planarbeid for tilgrensende eiendom, kalt Kokkeplassen Øst.

Vi finner det som tidligere nevnt uheldig at det ikke utarbeides en felles plan for et såpass 

begrenset område. Når det gjelder båtplasser vil det være aktuelt å vurdere den samla 

belastningen av de to planene. Det vises i den forbindelse til naturmangfoldloven § 12 om 

samla belastning. Konsekvensene ved økningen utover det som er foreslått i kommunedelplan 

for småbåthavner bør vurderes. Vi anbefaler at en trekker inn biologisk kompetanse i dette 

arbeidet, og at konsekvensene for vannkvaliteten også vurderes.
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Risiko og sårbarhetsanalyse

Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse følger av plan- og bygningslovens § 4-3 og 

sivilbeskyttelsesloven § 14. ROS analysen skal avdekke om det foreligger fare for uønskede 

hendelser, sannsynlighet for at slike hendelser kan oppstå (frekvens) og konsekvens dersom 

hendelsen blir utløst. Ut fra dette kan en så finne risikonivået/ sårbarheten for uønskede 

hendelser for planarealet. Vurderinger av risikoforhold må analysere forholdene både innenfor 

planområdet, påvirkning fra omkringliggende areal, samt planforslagets virkninger på 

omliggende areal. Fremtidige klimaendringer skal også belyses i analysen.

Dersom det identifiseres hendelser eller sårbarheter må risiko fremkomme ved en systematisk 

sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens. Forebyggende og konsekvensbegrensende 

tiltak må også beskrives. En oppsummering eller beskrivelse av ROS- analysen skal inngå i

planbeskrivelsen. Tiltak for å hindre eller begrense uønskede hendelser må tas inn i 

reguleringsbestemmelsene. I nødvendig grad må fareområdene avmerkes på plankartet som 

hensynssoner med tilhørende bestemmelser.

Fylkesmannen vil i denne saken påpeke følgende momenter som det forventes blir inkludert i 

ROS-analysen for øvrig:

- Planområdets påvirkning av fremtidig havnivåstigning og stormflo da deler av 

planområdet ligger under kote 3.0.

- I følge NGU sine løsmassekart http://geo.ngu.no/kart/losmasse er det marine 

avsetninger i deler av planområdet, hvilket kan være indikator for kvikkleire.

For øvrig viser vi til NVE som forvaltningsmyndighet innenfor dette tema

- I følge DSB sin farlig stoff kart, http://kart.dsb.no/ er det også anlegg for farlige stoffer 

innenfor planområdet. Hvordan dette påvirker planområdet bør avklares med lokal 

brannmyndighet.

Dersom Fylkesmannen finner at analysen ikke er tilfredsstillende, eller at kommunen tillater 

høyere risiko for et areal enn en kan akseptere vil fylkesmannen fremme innsigelse mot 

planforslaget.

Vi vil videre peke på følgende som bør vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet:

- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2005.

- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.

- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.

- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt sikre lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til omfang og 

lokalisering, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen,

jf. naturmangfoldloven § 7.
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Fylkesmannens avdelinger har ikke andre merknader på nåværende tidspunkt.

Med hilsen

Pia Karine Hem Maria Fremmerlid
rådgiver senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Maria Fremmerlid, telefon: 37017536

Kopi til:
Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 Arendal
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal
Statens Vegvesen, Region sør Postboks 723 4808 Arendal


















