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1. Bakgrunn 

 
Formålet med planarbeidet er å regulere inn eksisterende næringsvirksomhet og legge til rette 
for 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 form av blokkbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse.  
 
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av 
Hjemme hos Wenche. 
 

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 

 
Planområdet omfatter i hovedsak de vestlige delene av Kokkeplassen på His. Området 
grenser ned til Hølen, og planavgrensningen omfatter også arealer i Hølen.  
 

 
Fig. 1. Oversiktskart der planområdet er grovt markert med rød sirkel.  

 
Innenfor området drives i dag næringsvirksomhet i form av Kokkeplassen Familieferie, 
Hjemme hos Wenche og småbåthavn med utleieplasser. Det er også en enebolig innenfor 
området, og leiligheter i deler av eksisterende bygningsmasse. Eiendommene gnr./bnr. 
305/270 og 420 er ubebygde, og består av en kolle som går opp til kote +24 moh. Deler av 
kollen er dekket av skog. Eiendommen gnr./bnr. 305/978 er også ubebygd, men deler av den 
er tatt i bruk til parkeringsplass. Adkomst til området planlegges fra eksisterende kryss fra fv 
420 Vesterveien.  
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3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer 

 
3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer 
 
3.1.1 Nasjonale  
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om 
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, muligheter for 
friluftsliv for alle, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle 
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.  

3.1.2 Lover  
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 
sektorlover (f. eks. naturvernloven og kulturminneloven) som har bestemmelser om 
disponering av arealer og naturressurser. Planforslaget er vurdert i henhold til de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 

3.1.3 Forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU), av 26.06.2009, 
som gjaldt da planarbeidet ble kunngjort igangsatt. Det er avklart med Arendal kommune at 
planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 
og forskrift om konsekvensutredning.  

3.1.4 Statlig planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og 
forvaltningsnivåer.  

Målet er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen.  

Planforslaget legger til rette for bolig- og næringsutvikling langs den viktige kollektivaksen 
mellom Arendal og Grimstad. Planforslaget er også med på å bygge opp om arbeidet med 
utvikling av His som et attraktivt bydelssenter med høy boligtetthet og næringsliv med ulike 
tilbud. Området er godt tilrettelagt med gang- og sykkelveier og egen sykkelvei langs 
fylkesveien. Formålet med planforslaget er dermed i samsvar med fleire av målene i den 
statlige planretningslinjen. 

3.1.5 Rikspolitiske retningslinje for barn og unge i planleggingen 
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn/interesser.  

 
Planforslaget har ivaretatt arealer for lek og opphold for barn- og unge i tilknyting til de nye 
boligområdene. Det er gangavstand både til barneskole i Strømmen, eller på Hisøya, og 
ungdomsskole på Hisøya.  
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3.1.6 Universell utforming 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven av 2008. 
Prinsippet er at universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og veileder til teknisk forskrift er krav 
og løsninger nærmere nedfelt og beskrevet. Universell utforming er videre innarbeidet i bl.a. 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, friluftsloven og lov om offentlige anskaffelser.  

En mye brukt definisjon av universell utforming er følgende: «Universell utforming betyr at 
produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at 
alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig utan spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler.»  

Planforslaget legger til rette for leke- og utearealer som vil være universelt tilgjengelige og 
utformet i tilknytning til boligområdene. Utforming av bygningsmassen blir ivaretatt gjennom 
krav i teknisk forskrift om universell utforming av bygg. 

 

3.2 Kommuneplan og kommunedelplaner 

3.2.1 Kommuneplan 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Arealpolitikkdelen i kommuneplanens samfunnsdel trekker fram mål fra St. meld. nr. 26 (2006-

2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: 

 Reduserte klimagassutslipp 

 Bedre bymiljø og helse 

 Økt tilgjengelighet for alle 

 Bevaring av strandsonen 

 Sikring av grunnlaget for matproduksjon gjennom vern av produktiv jord og hindre tap   av 

biologisk mangfold 

 Bevaring av naturens mangfold 

 

Andre mål som trekkes frem i kommuneplanens samfunnsdel er styrket folkehelse og 

ivaretakelse av klimahensyn. Hovedfokus er lavutslippsamfunnet, der reduksjon av 

transportbehovet er fremhevet. Dette innebærer at det ikke må sløses med areal, det må 

bygges tettere, sentrumsfunksjoner og boliger må samles, utbyggingsområder må ikke spres 

og areal må transformeres. 

 

Planforslaget er i samsvar med fleire av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Særlig går 

dette på at det må bygges tett og at utbyggingsområder ikke må spres, og at 

sentrumsfunksjoner (bydelssenter) og boliger må samles. Planområdet er utbygd med gang- 

og sykkelvei til de sentrale deler av kommunen, og det er godt tilrettelagt for kollektivtransport 

i området. Planforslaget omfatter ikkje produktiv jord, og det er ikkje registreringer av viktig 

biologisk mangfold innenfor planområdet.  

 
Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er avsatt til kombinert formål boligbebyggelse/næringsvirksomhet, andre typer 
bebyggelse og anlegg og småbåthavn – arealer på land og arealer i sjø på kommuneplanens 
arealdel som ble vedtatt i Arendal bystyre 22.05.2014. Det er lagt inn hensynssone H310_115  
- ras og skred, over gnr./bnr. 305/270 og 420. 
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Fig. 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, der planområdet for His brygge er markert med rød sirkel  

3.2.2 Kommundelplaner 
 
Kommunedelplan for småbåthavner, 2010-2020 
I kommunedelplan for småbåthavner, vedtatt 19.11.2009, er Kokkeplassen Vest foreslått 
utvidet fra 40 båtplasser til 65 båtplasser. Småbåtanlegg for Kokkeplassen øst er foreslått 
etablert med 70 båtplasser. Ved rullering av kommuneplanens arealdel for 2013-2023 ble det 
søkt om å utvide areal for småbåtanlegg, for å kunne tilrettelegge for ytterligere båtplasser. 
Dette ble imøtekommet gjennom vedtak av kommuneplanen for 2013-2023, der areal for 
småbåtanlegg ble utvidet.  
 
By- og byutviklingsstrategi – Byplan Arendal 2023 
I kommuneplanutvalgsmøte 19.11.2014 ble det vedtatt å legge forslag til by- og 
bydelsutviklingsstrategi ut til offentlig ettersyn. Strategien skal behandles som en 
kommunedelplan.  
 
I forslaget er His definert som ett av bydelssentrene i kommunen, der det er ønske med 
boligutbygging nær bydelssenteret, og en kombinasjon av næringsvirksomhet for å bygge opp 
om bydelssentertankegangen. Planforslaget for His brygge samsvarer særs godt med de 
prinsippene som er nedfelt i forslag til byutviklingsstrategi. 
 
Kommunedelplan for His bydelssenter 
Høsten 2014 tok administrasjonen hos arealplan i Arendal kommune initiativ til møter for å 
koordinere de ulike planarbeidene som var igangsatt, eller planlagt igangsatt i His-området. 
Det var flere møter mellom administrasjonen og rådgiverne for de ulike reguleringsplanene.  
 
Rådgiverne informerte om de ulike reguleringsplanene i kommuneplanutvalget i møte 5. 
november, og på folkemøte på His samme kveld. I etterkant av disse møtene bestemte 
administrasjonen i Arendal kommune seg for at de ville utarbeide en kommunedelplan for His 
bydelssenter. I møte i kommuneplanutvalget 03.12.2015 ble det vedtatt at arbeidet med 
kommunedelplanen for His bydelssenter skulle igangsettes, og at planprogram skulle legges 
ut til offentlig ettersyn.  
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Planprogrammet ble vedtatt i kommuneplanutvalget 11.02.2015. 
 
Hele planområdet for His brygge var i utgangspunktet inkludert i kommunedelplanområdet.  
Ved 1. gangsbehandling av kommunedelplanen i møte i kommuneplanutvalget 26.08.2015, 
ble områdene på Kokkeplassen tatt ut av planens avgrensning, jf. følgende vedtak: 

  

       
 
Forslag til kommunedelplan for His bydelssenter, som var på høring fra 11.09.15-06.11.15, har 
følgende arealavgrensning i områdene rundt Kokkeplassen, jf. kartutsnitt av 
kommunedelplanen under:  

 
Fig. 3. Utsnitt av kommunedelplan for His bydelssenter rundt Kokkeplassen.   
 

Hele planområdet for His brygge ligger utenfor avgrensningen av kommunedelplan for His 
bydelssenter.  
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3.2.3 Reguleringsplaner 
 
Området er i all hovedsak uregulert. Det er igangsatt et planarbeid for Kokkeplassen øst 
27.02.2014. Planområdene overlapper hverandre i krysset til Vesterveien for å sikre at krysset 
blir oppgradert i forhold til formålene i planene. 
 

 
Fig. 4. Kart som viser planavgrensningen for His brygge mot vest, og Kokkeplassen øst. Blå sirkel viser hvor 
planene overlapper ved krysset til Vesterveien. www.arendalskart.no 

 
Ved avkjørsel til Vesterveien overlapper kunngjort planområde reguleringsplan for Rv. 420 
Strømmen-Vippa, vedtatt 18.06.2009.  

 
Fig. 5. Utsnitt av reg.plan for Rv 420 Strømmen-Vippa. Rød sirkel markerer avkjørsel til Kokkeplassen,  
der kunngjort planområde overlapper reguleringsplanen for Rv 420. www.arendalskart.n 

http://www.arendalskart.no/
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4. Planprosess og medvirkning 

 

4.1 Oppstartsmøte 
Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i Arendal kommune 29.01.2014. Referat 
fra oppstartsmøtet foreligger. Det ble gitt generell og konkrete tilbakemeldinger i forhold til 
normer, og kommuneplanens bestemmelser vedrørende teknisk infrastruktur og barn- og 
unges interesser. Kommunen kommenterte at det var ønske om bedre tilrettelegging for 
allmennheten. Vedørende kulturminner ble det vist til Kokkeplassen gård med fredet 
bebyggelse øst for planområdet. Forhold vedrørende biologisk mangfold og landskap ble 
kommentert. Det ble gitt tilbakemelding på at bebyggelse nærme fylkesveien må støyvurderes. 
Det ble diskutert om planarbeidet utløste konsekvensutredning (KU), men det er i etterkant av 
møtet avklart at det ikke er behov for KU.  

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
Planarbeidet ble kunngjort 28.05.2014 ved brev til berørte parter/grunneiere, offentlige 
instanser og grupper/organisasjoner, i tillegg til annonse i Agderposten og kunngjøring på 
hjemmesidene til Stærk & Co og Arendal kommune. I varsel om oppstart med det signalisert 
at en så for seg ca. 25 nye boenheter innenfor planområdet. Ved detaljprosjektering viser det 
seg at det er fornuftig med noe høyere utnyttelse i området enn det som ble skissert i 
oppstartsmeldingen. Dette samsvarer også med intensjonen i   kommunedelplan for His 
bydelssenter, der det er presisert av kommunen at en ønsker en høy boligutbygging i 
tilknytning til bydelssentrene. Foreløpige skisser viser et leilighetsbygg med 31 leiligheter, og 
et nytt byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse med 2 nye boenheter.  
 

4.3 Medvirkning 
Tiltakshaver sammen med rådgiver, har hatt flere møter og befaringer med administrasjonen i 
kommunen underveis i planprosessen.  
 
Det har også vært avholdt flere møter med Statens vegvesen gjennom hele 
reguleringsplanprosessen. Tiltakshaverne og rådgiver har også deltatt i møtene med Arendal 
kommune vedrørende diskusjoner rundt His bydelssenter. Formålet med planarbeidet ble også 
presentert for kommuneplanutvalget i møte 05.11.2014, og på folkemøte på His samme kveld.  
 
Det er ikke avholdt eget informasjonsmøte for His brygge i forbindelse med kunngjøringsfasen.  
I forkant av kunngjøring om oppstart av planarbeid var det skriftlig dialog med grunneier av 
gnr./bnr. 305/639 med forespørsel å delta i planprosessen. Bakgrunnene for dette er at 
eiendommen ligger midt inne planområdet, og på kommuneplanens arealdel som var på 
høring vinteren 2013/14 var det krav om grunneiersamarbeid for et reguleringsplanarbeid for 
området. Grunneier av denne eiendommen var med på oppstartsmøte, men takket nei til å 
delta i det videre planarbeidet. Ved endelig vedtak av kommuneplanens arealdel ble kravet om 
grunneiersamarbeid fjernet fra området. 
 

4.4. Planprosess 
Planforslaget ble sendt inn til 1. gangsbehandling første gang 19.06.2015. Etter 
tilbakemeldinger fra administrasjonen, ble planforslaget endret, og et nytt forslag ble sendt inn 
for behandling 22.01.2016. Etter nye møter og tilbakemeldinger fra administrasjonen ble det 
sendt inn et nytt forslag 08.06.2016. Dette planforslaget var oppe til 1. gangsbehandling i 
kommuneplanutvalget i møte 21.09.2016. Med 5 mot 4 stemmer ble planforslaget avvist. Et 
revidert planforslag ble behandlet i kommuneplanutvalget 30.11.2016. Dette planforslaget ble 
også avvist med 5 mot 4 stemmer. Planforslaget er nå revidert for å imøtekomme de siste 
punktene som lå til grunn for avslaget.  
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5. Innkomne merknader med kommentarer 

 
Det kom inn 5 merknader ved kunngjøring om oppstart av planarbeid. Alle merknadene var fra 
offentlige instanser. Videre gis et kort sammendrag av merknadene med kommentarer. 
Kommentarene er revidert iht. siste planendring. Alle merknadene vedlegges i sin helhet 
planforslaget.  
 
Agder Energi, datert 18.06.2014 
Det vises til at Agder Energi Nett AS har en høyspentlinje og nettstasjon som går gjennom 
deler av planområdet som må hensyntas i det videre planarbeidet. Det er en 22 kv linje, og 
hensynssone skal være 10 m fra nærmeste linje.  
 
Kommentar 
Høyspentlinjen som går gjennom byggeområde og lekeplass planlegges lagt i bakken. Det er 
tatt inn en rekkefølgebestemmelse i § 7.02 som omhandler dette forholdet: 
«Tiltak kan ikke igangsettes på areal under eksisterende høyspent i område BB1 og f_L1, før 
høyspent er kablet og lagt i bakken.» Hvilken trasé en skal legge den nedgravde kabelen i er 
ikke avklart på nåværende tidspunkt. Nettstasjonen er regulert inn med formålet øvrige 
kommunaltekniske anlegg – trafo, T1.  
 
Aust-Agder fylkeskommune, datert 26.06.2014 
1. Fylkeskommunen viser til uttalelsen som ble gitt ved oppstart av planarbeidet for 

Kokkeplassen Øst. Fylkeskommunen viste til at planområdene hadde felles utfordringer 
både i forhold til avkjørsel til fv. 420 og helhetlige løsninger for området Kokkeplassen, og 
at kommunen må vurdere planene i nøye sammenheng. 

2. For planlagt småbåtanlegg blir det også vist til at de to planene har samme utfordringer 
som må håndteres vedrørende adkomst og parkering. Kommunen oppfordres til å stille 
tilsvarende krav til de to anleggene mht harmonerende estetikk/utforming. Det må gjøres 
en nøye vurdering av hvilke parkeringsdekning som vil være nødvendig for 
småbåtanlegget.  

3. Det vises til at områdene som tenkes benyttet til boligformål har en krevende topografi som 
stiller krav til fremtidige løsninger.  

4. Kulturminnevern. Det vises til at det ikke er registret verneverdig bebyggelse eller andre 
etterreformatoriske kulturminner innenfor planområdet. Kulturminnevernseksjonen har 
befart området, og finner ikke behov for registrering.  
Det vises til eiendommen «Kokkeplassen» som grenser til planområdet i øst, der 
hovedbygningen er fredet. Kulturminnevernseksjonen forutsetter at endelig planforslag 
ikke legger til rette for nye byggetiltak som vil ha negativ innvirkning på de verdiene som 
fredningen av «Kokkeplassen» skal ivareta. Det vises spesielt til nye tiltak på eiendommen 
gnr./bnr. 305/978, der det anbefales at kollen i størst mulig grad blir liggende urørt.  
 
Kommentar: 

1. Tas til orientering. Det er lagt opp til felles løsning for avkjørsel/kryss til fv. 420.  
2. Utforming og løsning på småbåtanlegget for His brygge har tatt utgangspunkt i 

eksisterende anlegg, og viderefører den løsningen som er i eksisterende anlegg. 
Avgrensning av småbåtanlegget er noe endret i siste planforslag. Det er lagt opp til 
parkeringsdekning for småbåtanlegget på 0,1 plass pr. båtplass, da båtplassene i 
hovedsak er tenkt til beboere i planområdet og i nærområdet til His hvor det planlegges 
mange nye boenheter. I tillegg planlegges det sambruk av parkeringsplasser for de 
kombinerte næringsformålene og småbåtanlegget. 

3. Løsninger på boligområdet er redegjort for i planbeskrivelsen, og i forprosjekt for planlagt 
leilighetsbygg jf. vedlagt situasjonsplan for leilighetsbygget og snitt. Det er lagt opp til at 
terrenget blir planert ned til ca kote +11-13 moh, med hovedadkomst til bygget i 3. etg.  De 
tre nederste etasjene ligger dermed med terreng i bakkant, mens de 3 øverste etasjene 
ligger over terreng. Det planlegges et leilighetsbygg på 6 etasjer inkludert parkeringsetasje.  
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4. Merknaden tas til orientering. Det er lagt opp til en utbygging med frittliggende 
småhusbebyggelse med maks to boenheter på eiendommen gnr./bnr. 305/978. Deler av 
kollen er regulert til grønnstruktur. 

 
Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen, datert 17.06.2014 
1. Miljøvernavdelingen viser til kunngjort planarbeid for Kokkeplassen Øst, og finner det 

uheldig at det ikke er utarbeidet en felles plan for et såpass begrenset område.  
2. Vedrørende båtplasser vil det være aktuelt å vurdere samla belastning av de to planene, 

jf. naturmangfoldlovens § 12. Det anbefales at de trekkes inn biologisk kompetanse, og at 
konsekvensene for vannkvalitet vurderes også.  

3. Det er krav om at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det 
forventes at følgende momenter blir inkludert i ROS-analysen: 

a. Planområdets påvirkning av fremtidig havstigningsnivå og stormflo. 
b. Det vises til NGU sine løsmassekart, der det er marine avsetninger i deler av 

planområdet, som kan være indikator for kvikkleire. 
c. Ifølge DSB sin kart for farlig stoff, vises det til at det er anlegg for farlige stoffer 

innenfor planområdet. Hvordan dette påvirker planområdet bør avklares med lokal 
brannmyndighet. 

4. Følgende tema må også vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet: 
a. Støy 
b. Estetisk utforming/landskapsestetikk 
c. Universell utforming 
d. Barn- og unges oppvekstvilkår 
e. Prinsippene i naturmangfoldloven, §§ 8 til 12.  

 
Kommentar: 
1. Tas til orientering. Kommunen har ikke stilt krav om at det skal utarbeides felles plan for 

Kokkeplassen. 
2. Vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12 fremkommer i kap. 7.4. Vurderinger 

i forhold til biologisk mangfold og konsekvenser for vannkvalitet redegjøres for i kap. 7.4.  
3. Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for området, jf. kap 7.7. Alle tema som blir 

listet opp av miljøvernavdelingen er omtalt i kapittelet.  
4. Alle tema som er listet opp under punkt 4 er det redegjort for i planbeskrivelsen under egne 

kapittel for hvert tema. 
 
 Statens vegvesen 
1. Det gjøres oppmerksom på at det gis likelydende tilbakemelding til kunngjøringen for His 

Brygge, som ble gitt til kunngjøringen for Kokkeplassen Øst. 
2. Byggegrense langs Fv. 420 er 50 m. Det gjøres oppmerksom på at parkeringsplasser og 

veg er definert som anlegg, og at det ikke kan opparbeides innenfor byggegrensen.  
3. Det forutsettes at avkjørsel/kryss oppgraderes i henhold til HB017, med tanke på 

horisontal- og vertikalgeometri, samt siktsoner. Det må utarbeides plan- og profiltegninger 
over avkjørsel/kryssområdet, fortrinnsvis i målestokk 1:500. Det er boligbygging som vil 
utløse krav til kryssutforming. Rekkefølgekravet om ny utforming av avkjørsel/kryss bør 
knyttes opp mot anleggsstart. Det må inn egne bestemmelser for frisiktssonene. 

4. Planen må redegjøre for trafikksikker skoleveg. Dersom skoleelever fraktes med skolebuss 
skal det etableres busslomme i tilknytning til boligfeltet.  

5. Det må reguleres inn siktsoner. Det gjøres oppmerksom på at det må være særlig fokus 
på sikt til sykkelfeltet langs fv 420.  

6. Vegvesenet er av den formening at det må vurderes hvilken konsekvens tiltakene kan ha 
på fylkesveien, og mener at det er stor sannsynlighet for at det må foretas geologiske og 
geotekniske undersøkelser i området.  

7. Vegvesenet er av den formening av at områdene på Kokkeplassen som er under regulering 
ses på under ett, og at adkomst bør finne sted via rundkjøringen på Vesterveien, slik at 
dagens kryss kan stenges.  
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Kommentar: 
1. Tas til orientering. 
2. Nye byggetiltak ligger utenfor 50 m byggegrensen.  
3. Det legges opp til oppgradering av kryss til fv. 420. Utforming av kryss har tatt utgangspunkt 

i HB017. Plan- og profiltegninger i målestokk 1:500 er vedlagt planforslaget. Det er tatt inn 
rekkefølgekrav vedrørende oppgradering av kryss og etablering av frisiktsoner jf. §§ 7.04 
og 7.05.  

4. Skoleveg er redegjort for i planbeskrivelsen under kap. 7.6. 
5. Det er regulert inn frisikt i tilknytning til kryss til fylkesveien. Det er vurdert frisikt både i 

forhold til sykkelveg og kjørevei. Kjøreveiene er dimensjonerende for frisiktsonene i 
området.  

6. Det er tatt kontakt med vegvesenet for å få tilbakemelding på innspillet vedrørende 
geologiske og geotekniske undersøkelser. Det ble gitt tilbakemelding på at dette kun var 
aktuelt dersom ny adkomstveg ble lagt fra rundkjøringen på Vesterveien. Siden adkomst 
skal opprettholdes som i dag er det ikke behov for undersøkelser av disse forholdene. 

7. Innspillet tas til orientering. Begge reguleringsplanene på Kokkeplassen legger opp til å 
benytte dagens kryss som adkomst til områdene. Kryss må oppgraderes før det gis 
igangsettingstillatelse for nye tiltak i området.  

 
Arendal Havn KF, mail av 15.10.2014 
Arendal Havn sendte innspill til planarbeidet etter at fristen var gått ut. En har likevel valgt å ta 
med innspillet. Det er også avholdt eget møte med Havnefogden for å diskutere avgrensningen 
av småbåtanlegget.  
1. Arendal Havn mener at etablering av nye småbåtplasser bør avgrenses omtrent ved 

dagens lengde og utstrekning på bryggene. En utvidelse av dagens flytebryggeanlegg 
videre utover i sjø, vil kunne få negative virkninger for ferdsel med båt i området. Tillatelse 
til tiltak i sjø som er, eller kan være til hinder for trafikken kan ikke påregne tillatelse etter 
havne- og farvannslovens § 27.  

2. Det blir kommentert av Havnefogden i ny mail av 16.10.14 at de anser at det er 
vurderingene i kommunedelplan for småbåthavner 2009 som fortsatt vil være gjeldende og 
representative for de vurderinger og vedtak som skal gjøres etter havne- og farvannsloven, 
og at det er reguleringsplanen, alternativt søknad om tillatelse til tiltak, som trigger endelig 
behandling og vedtak etter havne- og farvannsloven.  

 
Kommentar: 
1. Det er avholdt eget møte med Havnefogden og saksbehandler i kommunen vedrørende 

avgrensing av område for småbåtanlegg i sjø. Planforslaget har tatt utgangspunkt i 
avgrensning av område for småbåtanlegg på kommuneplanens arealdel. I siste revisjon 
av planforslaget har en lagt til grunn en 3-deling av bukta, slik at planforslaget for His 
brygge kun regulerer småbåtanlegg 1-/3 ut fra land på østsiden av bukta. 1/3 kan da 
benyttes til ferdsel, og 1/3 del på vestsiden av bukta kan benyttes til småbåtanlegg. 
Område for småbåtanlegg kommer da ca 13 m lenger ut i Hølen enn det kommuneplanens 
arealdel viser.   

2. En er av den formening at det er sist vedtatt kommuneplan som avklarer og styrer 
arealbruken i området, og at endringer av utstrekning av områder for småbåtanlegg har 
fått en grundig vurdering gjennom konsekvensutredning og behandlingen av 
kommuneplanen.  
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6. Planforslaget 

 

6.1 Generelt 
 

 Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggeområde for boliger 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 Hisbukt. Det er regulert inn egne områder for lek i tilknytning til 
boligområdene. I eksisterende småbåtanlegg er det 40 båtplasser. Det er ønskelig å utvide 
småbåtanlegget til totalt 100 båtplasser inkludert parkeringsarealer og båtopplag. I tillegg 
skal eksisterende næringsvirksomhet i form av bebyggelse og arealer for «Hjemme hos 
Wenche» og «Kokkeplassen familieferie» reguleres inn.  
Areal for grøntanlegg, uteopphold, interne adkomstveier og parkering i tilknytning til de 
ulike byggeformålene kan opparbeides innenfor de enkelte byggeområdene.   

 Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht §§ 12-5. 

 Bestemmelser er utarbeidet iht § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht pbl §4-2.  

 Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref 
koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Reguleringsplankartet er 
utarbeidet i Focus Arealplan 2014 og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.3. 

6.2 Planavgrensing 
 

 Planområdet er på 36,4 daa, og omfatter eiendommene gnr/bnr 305/962, 975 ,978 ,891, 
211, 1066, 420, 270, 1084 og deler av gnr./bnr. 639, samt deler av gnr./bnr. 305/108 som 
omfatter avkjørsel til Kokkeplassen. I tillegg omfatter planavgrensningen arealer i sjø.  

 Følgende planavgrensning ble kunngjort: 

 
Fig. 6. Planavgrensning ved kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid.  

 

 Utstrekning av planområdet er noe endret etter kunngjøring. Hele eiendommen gnr./bnr. 
305/639 er tatt ut av planen, da det etter kartforskriften ikke er tillatt med «hull i planen». 
Det er også foretatt noen mindre justeringer av planområdet ved avkjørsel mellom 
adkomstvei K4 og K2, for å tilpasse planen til hjørneavrunding på vei K4, reduksjon av 
sjøarealer innerst i Hisebukta og justering i sjøarelene rundt område for småbåtanlegg S2.  
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6.3 Arealbruk 
 
Planområdet omfatter et areal på 36,4 daa, hvorav 22,3 daa er på land, og 14,1 daa er i 
sjø/vann. I tabellen under fremgår arealformålene, og en arealoversikt av de ulike formålene: 

Arealformål Symbol 
Areal 
(dekar) 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BF1-BF2 1,9 

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BB1 3,8 

Øvrige kommunaltekniske anlegg – trafo T1 0,1 

Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon f_R1-f_R2 0,1 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone S1-S2 10,5 

Lekeplass f_L1-f_L2 513 m2 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Uteoppholdsareal/bevertning/boligbebyggelse/overnatting/parkering 

N1-N2 
8,3 

Kjøreveg o_K1,K2-K4, 
f_K5 

2,7 

Fortau o_F1 0,1 

Sykkelveg/sykkelfelt o_S1-o_S2 0,1 

Annen veggrunn – tekniske anlegg  o_A1, A2 0,6 

Annen veggrunn – grøntareal o_G1, G2-G3 0,4 

Holdeplass o_H1 0,1 

Parkeringsplasser f_P1-f_P2 0,3 

Grønnstruktur GR1-GR4 2,9 

Badeplass BA1 0,5 

Friluftsområder i sjø og vassdrag o_FR1 2,1 

Badeområde B1 1,5 

SUM  36,6 
Tab. 1. Arealoversikt 

 
Under vises forslag til reguleringsplankart datert 08.06.2016, sist revidert 30.01.2017: 

  
 Fig. 7. Forslag til reguleringsplankart, datert 08.06.2016, sist revidert 30.01.2017.  
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6.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen: 
 

6.4.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF2 
Formålet BF1 omfatter eiendommen gnr./bnr. 305/891. På eiendommen er det oppført en 
enebolig. Det legges til grunn at plan- og bygningslovens generelle høydebestemmelser 
gjelder ved ev. gjenoppføring/nybygg på eiendommen. Det er regulert inn byggegrense, som 
hjemler noe utvidelse av eksisterende enebolig. Eksisterende adkomst til tomten er vist med 
avkjørselspil.   
 
BF2 omfatter deler av gnr./bnr. 305/978, «Knatten». Hele eiendommen er på 1,4 daa, mens 
selve byggeområde er på ca 0,7 daa. Eiendommen er ubebygd, men deler av tomten er planert 
og tatt i bruk til parkeringsplass for deler av virksomheten på gnr./bnr. 305/975. Planforslaget 
legger til rette for at det kan oppføres maks 2 boenheter for frittliggende småhusbebyggelse i 
form av 2 eneboliger, eller en 2-mannsbolig innenfor området. %BYA er satt til 60 %, og 
inkludere også parkeringsplasser. Det er krav om parkeringsdekning på 2,0 parkeringsplasser 
pr. boenhet iht. kommuneplanens parkeringsnorm. Plan- og bygningslovens generelle 
bestemmelser vedrørende høyde på bygninger gjelder for området. Dvs. maks gesimshøyde 
på 8,0 m og maks mønehøyde på 9,0 m. Det er tatt inn bestemmelser om at bebyggelse skal 
oppføres med trekledning, og med saltak. 
 
Området ligger i gul støysone, men støyberegning som er utført for området viser at støykrav 
i henhold til støyretningslinjen kan ivaretas. Dette blir nærmere utdypet i kapittelet om støy. 
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse med krav om dokumentasjon på tilfredsstillende 
støyforhold før igangsettingstillatelse av byggetiltak i område BF2. Det er også krav om tilgang 
til «stille side», og minimum 1 soverom på «stille side» for hver leilighet. 
 
Blokkbebyggelse, BB1 
På gnr./bnr. 305/270 og 420 legges det opp til blokkbebyggelse. Sivilarkitekt Even H. Olaisen 
fra arkitekt Egerdahl & Nordbø AS har laget et forprosjekt for det leilighetsbygget som 
planlegges. Det er vist et forslag med leilighetsbygg på 6 etasjer inkludert en etasje for 
parkeringsanlegg. Det er planlagt en sammenhengende blokk med to fløyer, med 31 
leiligheter. Det er tatt inn bestemmelser om maks 2 blokker og maks 34 leiligheter innenfor 
området.  

 
Fig. 8 Fotomontasje av planlagt leilighetsbygg, sett fra Hølen/Tangen. Fotomontasje: Egerdahl & Nordbø AS. 
 

Høyeste punkt på kollen i området er 24,0 moh. Det planlegges å sprenge ned kollen til ca 
kote 11-13 moh. Dette er et par meter over planeringshøyde som er rundt eneboligen mot 
nordvest på gnr./bnr. 305/639, og et noen meter høyere enn planert terreng på eiendommen 
mot nord på gnr./bnr. 305/210. %BYA=70% 
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Det legges nå opp til maks gesimskote på k +23,5 m. Dette innebærer at med en første etasje 
med overkant gulv på kote + 3,0 moh, vil de tre første etasjene ligge med terreng i bakkant, 
mens de tre øverste etasjene vil ligge fra planert terreng på ca kote 13 moh, jf. snitt under. Til 
sammenligning er leilighetsbyggene som er oppført på His Terrasse på motsatt side av 
fylkesveien på 11 etasjer, se fotomontasjen. 

 
Fig. 9 Snitt av planlagt leilighetsbygg. Snitt: Egerdahl & Nordbø AS. 

 
Adkomstveg inn i området er regulert som felles kjøreveg, f_K5, skal opparbeides på baksiden 
av planlagte blokker, og vil ligge på kote 11-13 moh. Kjørevegen avsluttes i en vendehammer. 
Det planlegges minimum 1 parkeringsplass innendørs i parkeringsanlegg. I tilknytning til 
adkomstveien/inngangsområdet er det regulert inn 11 parkeringsplasser til gjesteparkering o.l., 
f_P1-f_P2. Deler av sykkelparkering vil bli tilrettelagt innendørs i parkeringsanlegget, og noe 
kan det tilrettelegges for i forbindelse med inngangspartiet.   
 
Etter 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 21.09.16 har en tatt inn 
reguleringsbestemmelser som styrer estetikk i form av takvinkel, mørke farger på 70 % av 
fasade og avtrappende fasader mot Hisebukta. Byggegrenser og fotavtrykk i form av %BYA 
opprettholdes. Etter ny 1. gangsbehandling 30.11.16 har en i tillegg presisert at det tillates 
maks 6 etasjer, og maks kotehøyde er senket fra kote +25,0 m til kote +23,5 m. 
 
Området ligger i gul støysone, men støyberegningen som er gjennomført viser at støykrav i 
henhold til støyretningslinjen kan ivaretas. Dette blir nærmere utdypet i kapittelet om støy. Det 
er tatt inn rekkefølgebestemmelse med krav om dokumentasjon på tilfredsstillende støyforhold 
før igangsettingstillatelse til byggetiltak. Det er også krav om tilgang til «stille side», og 
minimum 1 soverom på «stille side» for hver leilighet. 
 
Det er vedlagt situasjonsplan for leilighetsbygget for hver etasje, 3 ulike snitt gjennom 
leilighetsbygget og før/etter fotomontasjer fra 3 ulike vinkler.  
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Renovasjon, f_R1-f_R2 
Det er regulert inn et område for felles renovasjon, f_R1 i tilknytning til boligområde BF2. 
Renovasjonsområdet er plassert i nærheten av privat vei K2, slik at renovasjonsbil kan stå i 
denne veien ved tømming av renovasjonsdunkene. 
 
Det er også regulert inn område for felles renovasjon f_R2 i tilknytning til boligområdet for 
blokkbebyggelse BB1. I henhold til renovasjonsnormen skal det være løsning med nedgravde 
avfallsstasjoner når det er leilighetsbygg med over 25 boenheter. Område f_R2 er plassert ved 
felles kjøreveg f_K5, og dermed godt tilrettelagt for tømming av avfallsstasjonene med kranbil. 
Vendehammer i området er dimensjonert for lastebil.  
 
For dagens virksomhet i område N1 og N2 er det egen avtale om næringsrenovasjon for all 
virksomhet som blir drevet. Dette inkluderer eksisterende utleieleiligheter som også er pålagt 
å bruke næringsrenovasjon. Det er ikke planlagt å fradele leiligheter som selveierleiligheter 
innenfor området for kombinert bebyggelse. På denne bakgrunn legges det ikke opp til 
kommunal renovasjon innenfor arealene som er regulert til kombinert formål N1 og N2.   
 
Trafo, T1 
Det er regulert inn et område for trafo, T1, i tilknytning til byggeområde BB1. Eksisterende trafo 
som ligger i område for lekeplass f_L2 må fjernes, og ny trafo etableres i område T1. 
 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, S1 – S2 
Det er regulert inn to områder for småbåtanlegg innenfor planområdet. S1 omfatter 
sjøarealene foran sommerrestauranten i den nordlige delen av planområdet. I området er det 
etablert en brygge foran sjøbua og en flytebrygge på utsiden av denne. I tillegg er det etablerte 
båtplasser med moringer som fortøyningsordning i området. Planforslaget hjemler 
eksisterende forhold. Det er også presisert i bestemmelsene at det tillates flytebrygge på inntil 
20 meter, og inntil 12 båtplasser innenfor området.  
 
I område S2 er det et eksisterende småbåtanlegg med 40 båtplasser i form av 2 flytebrygger. 

 
Fig. 10. Flyfoto av eksisterende småbåtanlegg. www.atlas.no 

http://www.atlas.no/
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Kokkeplassen småbåthavn ble etablert på 90-tallet. Det har i mange år vært lange ventelister 
på båtplasser i området. Tiltakshaver hadde derfor innspill om utvidelse av småbåthavnen i 
forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for småbåthavner i kommunen. I vedtatt 
kommunedelplan ble innspillet tatt til følge, og det ble anbefalt at småbåthavna på 
Kokkeplassen vest ble utvidet til 65 båtplasser.  Etter vedtaket av kommunedelplanen i 2009 
har etterspørselen om båtplasser bare økt, og i forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel for 2013-2023 hadde en innspill om å utvide arealet for småbåtanlegg ytterligere, for 
totalt å tilrettelegge for 100 båtplasser i området. Dette innspillet ble tatt til følge, og et utvidet 
areal for småbåthavn ble avsatt på kommuneplanens arealdel vedtatt 22.05.2014.  
 
Avgrensningen av småbåtanlegget er i all hovedsak i samsvar med avgrensingen på 
kommuneplanens arealdel. I tidligere planforslag har en begrenset utstrekningen av 
småbåtanlegget noe mot vest i henhold til avgrensningen på kommuneplanens arealdel. I siste 
planforslag har en redusert utstrekningen mot vest ytterligere, etter signaler fra nabo på 
motsatt side av Hisebukta, og tilbakemeldinger fra kommuneplanutvalget. En har lagt til grunn 
en løsning med en 3-deling av Hisebukta, der den midterste delen blir ferdselsareal, mens 1/3 
del ut fra land på hver side kan benyttes til f.eks. småbåtanlegg. Flytebryggeanlegget er utvidet 
ca 13 m ut mot Hølen, som erstatning for arealet som blir redusert i Hisebukta. En 
illustrasjonsplan som viser gammel og ny løsning er vist under, og er vedlagt planforslaget 
(Vedlegg utsnitt brygger).  

 
Fig. 11 Plassering av småbåtanlegg. Illustrasjonen viser en 3-deling av bukta, og gammelt og nytt forslag.  
 
Det planlegges lagt ut 1 flytebrygge til, slik at det blir etablert 3 flytebrygger i området hvor det 
totalt kan tilrettelegges for inntil 100 båtplasser, avhengig av båtstørrelse. Ved etablering av 
nye flytebrygger, eller utskifting av eksisterende flytebrygger i område S2, er det ikke tillatt å 
plassere moringer/fortøyningsankerer oppå kloakkpumpeledningen som ligger i område S2. 
Dette er avklart i den private avtalen mellom grunneier og kommunen, jf. punkt 6.4.2 i 
planbeskrivelsen. Det skal benyttes dykker ved nedsenking av moringer/fortøyningsankere. 
 
På nabomøte som ble avholdt i november 2014 på den Internasjonale skolen, ble det 
presentert planer for en større boligutvikling på His. Flere av deltakerne på møtet presiserte at 
det var viktig å tilrettelegge for båtplasser i nærheten av His bydelssenter. Planforslaget for 
His Brygge vil dermed imøtekomme de ønskene som fremkommer både i kommunedelplanen 
for småbåthavner, og i informasjonsmøtet som ble avholdt, i tillegg til at areal for småbåtanlegg 
er avklart på kommuneplanens arealdel.   
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Lekeplass, f_L1-f_L2 
Det var opprinnelig lagt opp til tre ulike felles lekeplasser innenfor planområdet. I revidert 
planforslag har en fjernet en av lekeplassene, og utvidet en annen, slik at det nå er 2 
lekeplasser innenfor planområdet, f_L1 og f_L2. Bakgrunnen for dette er en høy skjæring som 
ville blitt etablert i forbindelse med den ene lekeplassen, noe som ikke var ønskelig.  I henhold 
til lekeplassnormen for Arendal kommune er det følgende krav til lekeplasser og 
uteoppholdsarealer:  

 
Tab.2. Norm for uteareal for opphold, lek og rekreasjon, Arendal kommune, Retningslinjer og bestemmelser for 
kommuneplanens arealdel 2013-2023. 
 
Eksakt antall leiligheter er ikke fastlagt i området, men til sammen i område BB1 og BF1 kan 
det oppføres maks 36 boenheter i henhold til bestemmelsene. Ved et slikt antall boenheter 
anbefales det i henhold til kommunal norm å tilrettelegge for småbarnslekeplass på til 
sammen 180 m2, og nærlekeplass på 360 m2, til sammen 540 m2 med lekeplass. I tillegg er 
det krav om grøntanlegg, møteplasser og tilsvarende på 30 m2 pr. boenhet, noe som til 
sammen utgjør ca 1,6 daa.  
 
Planforslaget regulerer til sammen inn lekearealer på ca 513 m2, i tillegg til grønnstruktur på 
ca. 2,9 daa. Selv om arealet for lekeplasser er noe mindre enn normen, er totalt areal for 
lekeplasser og grønnstruktur mer enn hva som kreves i normen. I tillegg til de regulerte 
områdene for lekeplass og grønnstruktur er det gode muligheter for å opparbeide grøntanlegg, 
plener og uteoppholdsarealer innenfor boligområdene, bl.a. ved inngangspartiet til 
leilighetsbyggene i område BB1. Områdene langs vannet, og i tilknytning til småbåtanlegget 
og de kombinerte byggeformålene kan også fungere som gode møteplasser. Det planlegges 
også store terrasser i leilighetsbygget, som langt overskrider minimumskravet til privat 
uteoppholdsareal iht.normen. Erfaringsmessig vil det være mest personer på 50+ som kjøper 
leiligheter i slike områder, jf. His Terrasse. Det vil antagelig bli få småbarnsfamilier i området. 
En vurderer derfor at planforslaget ivaretar kravene til lekeplasser og uteareal for de nye 
boligområdene i stor nok grad, med utgangspunkt i normen.   
 
Område f_L1 er nå planlagt som felles småbarnslekeplass for boenheter i område BB1, N1 og 
N2.. Området er utvidet, og er nå på 443 m 2, og skal utstyres med 4 ulike typer utstyr til lek 
og aktiviteter, og sitteplass. Området ligger godt skjermet på vestsiden av planlagt 
blokkbebyggelse, med flott utsikt og gode solforhold. Området vil også kunne fungere som en 
fin møteplass for beboerne i området. Leilighetsbygget vil skjerme for støy fra fylkesveien.  
 
Område f_L2 (tidligere benevnt f_L3),  er planlagt som felles småbarnslekeplass for boenheter 
i område BF2. Området er på 70 m 2, og skal utstyres med 4 ulike typer utstyr til lek og 
aktiviteter, og sitteplass. Området ligger godt skjermet vest for planlagt konsentrert 
småhusbebyggelse. Det er rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av lekeplassene før 
boenheter som skal benytte de ulike lekeplassene får midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest. I forbindelse med planarbeidene for His bydelssenter har det også vært diskutert 
større områder for lek og aktiviteter, park e.l. som skal være tilgjengelig for alle beboere på His 
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i sentrum av His bydelssenter. Dette vil trolig avklares nærmere i første omgang i 
kommunedelplanen for His. 
 
Uteoppholdsareal/bevertning/boligbebyggelse, N1 
Innenfor området er det et båthus som er omsøkt og bruksendret til serveringssted. Sjøbua blir 
benyttet som sommerrestaurant. Nord for denne sommerrestauranten er det en større plen 
der det settes opp telt i tilknytning til sommerrestauranten, og for lukkede selskap på 
sommeren. En har også opparbeidet hagen/utearealene sør for båthuset. Området tenkes 
videreført med den bruken som er i dag. Det er planer om å bygge på båthuset for å etablere 
toalettfasiliteter og utbedre kjøkkenfasiliteter for sommerrestauranten. I tillegg planlegges det 
å bygge en mindre leilighet i 2. etasje på den bakerste delen av sjøbua.  
 
Det er regulert inn byggegrenser, og innenfor byggegrensen er arealene delt inn i to soner. 
For sone I er maks tillatt mønekote 5,5 moh. Her vurderer en det som viktig at fasaden av 
båthuset mot Hølen ivaretas, og at det ikke åpnes opp for en etasje til. For sone II, som er 
påbygget i bakkant av båthuset legger en opp til en utvidelse både i høyden og i bredden. 
Maks tillatt mønekote settes til 8,5 moh. Det er krav om saltak, og takvinkel mellom 30o -40o. 
 
Uteoppholdsareal/bevertning/overnatting/parkering, N2 
Innenfor området finner en sanatoriebygget, et hybelhus, interne kjøreveier og parkering, og 
opparbeidet uteoppholdsarealer og plener. I Sanatoriebygget er det tre leiligheter for utleie, i 
tillegg til kjøkken og restaurantdrift. Tilsvarende som for N1 er det eksisterende virksomhet for 
«Hjemme hos Wenche» som tenkes videreført, og ikke minst videreutviklet. Dette betyr at 
planforslaget bl.a. åpner opp for en ekstra etasje på sanatoriebygget, hvor en kan legge opp 
til f.eks leiligheter eller annen type overnatting. Det er også tatt inn i reviderte bestemmelser 
at sanatoriebygget ikke tillates revet. Det er regulert inn 3 ulike soner i område N2. For sone 
III (sanatoriebygget) tillates maks møne-/gesimskote på 18,5 moh, for sone IV (hybelbygget) 
tillates maks møne-/gesimskote på 16,5 moh og for sone V tillates maks møne-/gesimskote 
på 12,0 moh. Maks bygningshøyde på bygg i sone V er 9,0 m. De ulike sonene fremgår av 
skråfoto under. 

 
Fig. 12. Foto over området som viser sanatoriebygget med blå ring – sone III, hybelhuset med rød ring – sone IV 
og båthuset med gul ring. Grønn ring viser dagens plen – sone V, der en ser for seg mulighet å bygge et mindre 
parkeringsanlegg.  
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Eksisterende hybelhus i bakkant av sanatoriebygget opprettholdes som i dag. Dette blir brukt 
til hybler for ansatte, sommervikarer og utleie av leiligheter.  
 
I tillegg har en regulert inn en byggegrense i området hvor det er opparbeidet plen som ligger 
i en skorte, sone V. Her ser en for seg en mulighet for å oppføre et mindre parkeringsanlegg, 
f.eks med plen på toppen, dersom det blir behov for større parkeringskapasitet.  
 
Det er tatt inn bestemmelser om at bygninger innenfor sone III og IV skal ha saltak, og 
fasadekledning i tre for minimum 70 % av fasadene. Det er også stilt krav om fasadekledning 
for bygg i sone V. 
 
Illustrasjonsplanen viser i tillegg en mulighet for å etablere en ny internvei ned til 
småbåthavnen, om det blir behov for dette. Denne veien kan etableres rundt kollen i området. 
 
Illustrasjonsplanen viser også forslag til parkeringsplasser ulike steder innenfor område N2. 
%BYA=40%, som også inkluderer parkering.  

6.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Kjøreveg, o_K1 og K2 – K4, f_K5 
Fylkesveg 420, Vesterveien, er regulert inn som offentlig kjøreveg o_K1. Tre private veier 
innenfor planområdet er regulert inn som private kjøreveger K2-K4, mens ny adkomstvei til 
område for blokkbebyggelse, BB1, er regulert inn som felles adkomstvei, f_K5.  
 
Løsning med avkjørsel og trafikkøy er endret i siste planforslag etter tilbakemeldinger fra 
Statens vegvesen i møte 09.01.2017, og nærmere vurdering av løsninger. I revidert 
planforslag har avkjørsel fra Fv. 420 nå en strammere vertikal utforming enn forrige forslag, 
som var mer tilpasset eksisterende forhold. Avkjørselen er dimensjonert for sporingskurve L 
(lastebil) for kjøreveg K2, og LL (liten lastebil) for kjøreveg K3. Kjøretøyene kan manøvrere 
med kjøremåte B (i eget kjørefelt på Fv., og i motsatt kjørefelt i avkjørsel). Personbil kan stanse 
foran mulig fremtidig gangfelt uten å hindre øvrig trafikk.  
 
Trafikkøya er utvidet til 2 m bredde og 7 m lengde. Selve øya er 1,5 m, og avstand kantstein – 
gulstripe 0,25m på begge sider. Trafikkøy og mulig fremtidig gangfelt er flyttet ca. 6 m mot sør. 
Pga. vertikal utforming og utvidelse av trafikkøy er avkjørselen flyttet ca 7,5m mot sør i forhold 
til forrige planforslag, for å ivareta eksisterende høydeforhold. Eksisterende gulstripe er 
beholdt. Kjørefelt vest for trafikkøy er utvidet til 3,9 m for å ivareta krav til breddeutvidelse, 
siden vestre gulstripe har fått endret radie. Utvidelse av fylkesveien for å legge til rette for 
trafikkøy er foretatt mot vest, for å unngå inngrep i innerkurvens sykkelfelt, gangvei og 
fjellskjæring på østsiden. Sikt mot trafikkøy, eller mulig fremtidig gangfelt, på 2m x 55m, er 
ivaretatt. Dette fremgår av vedlegg 11, profil frisikt. Utvidelse av vegen innebærer at 
veiformålet o_K1 er utvidet på deler av strekningen med opptil ca 2 m mot vest. Endringen 
medfører at eksisterende trafikksikkert vegrekkverk i betong nord for avkjørsel til Kokkeplassen 
må flyttes. Trafikkøy er planlagt i forhold til i fremtiden å kunne tilrettelegge for gangfelt med 
bredde på 4 m. Det er tatt inn en  rekkefølgebestemmelse i § 7.07 om at det skal etableres 
trafikkøy på Fv. 420, og bussholdeplass på vestsiden av Fv. 420 må flyttes iht. planen, før nye 
boenheter innenfor planområdet kan tas i bruk. Det vedlegges oppdatert situasjonsplan og 
lengdeprofil for avkjørsel. Håndbok V121, «Geometrisk utforming av veg- og gatekryss» fra 
Statens vegvesen, er lagt til grunn for utformingen. Det er mindre avvik fra kravene i 
håndboken. Dette fremgår av situasjonsplanen med profilplan. 
 
I krysset ved fylkesvei 420 er det tegnet inn frisikt på 10 m x 84 m. Det er lagt til grunn at 
fylkesvei 420 er forkjørsveg med en fartsgrense på 50 km/t, og at sekundærveg vil få en 
ådt>500. Frisikt er også beregnet for sykkelveien. Denne frisikten vil kun bli på 4 m x 45 m, og 
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det vil derfor være frisikt som er beregnet for kjøreveiene som vil bli gjeldende frisikt for krysset. 
Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at utbedring av kryss mot fylkesvei 420 skal være 
utført før det gis igangsettingstillatelse til byggetiltak innenfor område BK1 eller BB1, jf. § 7.04. 
 

 
Fig. 13. Foto av kryss til Kokkeplassen fra Fv 420, sett fra øst mot vest. www.google.no/maps 

 
For adkomstvei K2 er det lagt opp til en større utbedring, både pga. utbedret kryssløsning og 
pga. krav om utbedring av adkomstvei som følge av boligutbygging innenfor planområdet.  En 
har lagt til grunn at veien er en A1 veg, adkomstveg i boligområder, og håndbok V100 «Veg 
og gateutforming» fra Statens vegvesen, er lagt til grunn for utforming av veien.  Veien er 
planlagt med en vegbredde på 5 m inkludert skulder.  Det er noe avvik fra kravene i håndboken. 
Grunnen til dette er eksisterende forhold i området med tilpasning til eksisterende vei, 
eksisterende avkjørsler, eiendomsforhold og minimalisering av vegfylling. Pga. disse 
forholdene tilfredsstiller ikke den private kjøreveien K2 alle krav vedrørende breddeutvidelser 
og radier. Kryss og vei er likevel dimensjonert for kjøretøy type L (lastebil), og tilfredsstiller krav 
til kjørevei for renovasjonsbil og brannbil.  
 
Kryss mot fylkesvei 420 og første del av kjørevei K2 ligger på eiendommen gnr./bnr. 305/108. 
De utbedringstiltak som må gjennomføres for krysset og kjørevei K2 må derfor gjennomføres 
på annen eiendom enn tiltakshaverne for reguleringsplan for His Brygge. Det pågår 
reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr./bnr. 305/108 også, gjennom 
reguleringsplanarbeid for Kokkeplassen øst. Ideelt sett burde det derfor legges opp til et 
samarbeid mellom tiltakshaverne for de to planforslagene om utføring av kryssutbedringen mot 
fylkesvei 420.  
 
Det har tidligere vært regulert inn boligformål innenfor planområdet for Kokkeplassen øst. 
Dette er tatt ut i det siste planforslaget. De har likevel foreslått en oppgradering av avkjørselen 
sin, ved at det er regulert inn en breddeutvidelse av avkjørselen i deres planforslag. I forrige 
planforslag for His brygge hadde en tatt inn foreslått endring av avkjørsel til Kokkeplassen øst, 
etter avklaring med administrasjonen i kommunen, men med en utvidelse av formålene med 
ca 1 m mot vest pga. innregulering av trafikkøy. Pga. at en nå har lagt opp til å flytte avkjørsel 
7,5 m lenger sør, har en måtte endre på starten av avkjørselen til Kokkeplassen øst. Utbedring 
av avkjørsel til Kokkeplassen øst, er i deres reguleringsplan dimensjonert for liten lastebil (LL). 
Dette er også lagt til grunn ved utforming og tilpasning av avkjørselen til Kokkeplassen øst i 
revidert planforslag for His brygge.  Endringene som er gjort fremkommer på 

http://www.google.no/maps
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illustrasjonsplanen under, der reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst er vist, med forslag 
til nye formålslinjer i reguleringsplan for His brygge. 
 

 
Fig. 14. Illustrasjon som sammenligner reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst, og linjer i 
reguleringsplanforslag for His brygge.  

 
Planavgrensningen for His brygge grenser til forslag til hensynssone bevaring av kulturmiljø 
(alléen) i reguleringsplan for Kokkeplassen øst. Oppgradert avkjørsel til Kokkeplassen øst 
møter eksisterende vei i dette området, og det vil ikke være behov for å endre planforslaget 
for Kokkeplassen øst i dette området.  
 
Konsekvenser for alléen og trær langsmed avkjørsel til Kokkeplassen øst, i frisiktsoner og ved 
avkjørsler inkludert fyllinger ble diskutert i møtet med Statens vegvesen. Det ble i etterkant av 
møtet foretatt innmåling av de øverste trærne i alléen, og de som ligger nærmest avkjørslene 
for å se konsekvenser av de to planforslagene i forhold til trær i området. I vedlegg 10 ser en 
innmålte trær vist på reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst, datert 20.01.2017, sammen 
med formålslinjer fra siste reguleringsplan for His brygge. På denne illustrasjonen fremkommer 
det at de 5 innmålte trærne alle ligger innenfor formålet privat kjøreveg, P_V, i reguleringsplan 
for Kokkeplassen Øst. Selv om 4 av trærne ligger i vegformål, vil de i praksis stå i grøften, og 
dermed kunne bli bevart. Det treet som ligger nærmest Fv. 420 ligger innenfor frisiktsonen, 
men kan forhåpentligvis bevares. Det eneste treet som derfor må fjernes er det øverste treet 
på vestsiden av alléen, da dette ligger innenfor formål kjøreveg i reguleringsplanen for 
Kokkeplassen øst. Siden dette treet må fjernes som følge av avkjørsel vist i planforslag for 
Kokkeplassen Øst, vil fyllingsutslag ikke få noe konsekvens for trærne i alléen. I det siste 
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planforslaget for His brygge er krysset flyttet ca 6 m mot sør, og dermed lenger bort fra alléen. 
Selv om fyllingsutslaget blir større i reguleringsplanforslag for His brygge, for å kunne ivareta 
høyder og sporingskurver også for adkomstvei til Kokkeplassen øst, er fyllingsutslaget mindre 
i nærheten av alléen, enn det reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst viser. Fyllingen 
møter også et eksisterende jorde, og det er tatt inn reguleringsbestemmelsene at det skal 
påføres jordmasser i områdene for annen veggrunn-grøntareal, G3 og G4, slik at dette blir 
tilpasset jordet. I forkant av fyllingene er det i reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst 
foreslått et område som er regulert til kombinert landbruk/næring p_L/N1, hvor det kan 
oppføres bygninger. Dette vil bli liggende mellom vegformål og fyllinger og det freda bygget på 
Kokkeplassen.  
 
Frisikt er sjekket og funnet ok, se vedlegg 11. Statens vegvesen sine kommentar vedrørende 
frisikt i innerkurve mot fjell er dermed sjekket ut og avklart. 
 
Det er ikke lagt opp til endring på den private adkomstveien K4, med unntak av avkjørsel til K4 
som har fått en bedre hjørneavrunding. Adkomstveg K4 har en bredde på 3,5 meter, og vil 
fungere som adkomstveg til boligområde BF2. Veien vil også fungere som adkomst til planlagt 
parkeringsplass i forkant av hybelbygget og bakkant av sanatoriebygget.  
 
Det er regulert inn felles kjøreveg, f_K5, med vendehammer inn til boligområde for 
blokkbebyggelse BB1. Vendehammer er dimensjonert for lastebil.  
 
Holdeplass, o_H1 
Eksisterende bussholdeplass ble i forrige planforslag flyttet 20 m mot His, pga. innregulering 
av veiareal som ivaretar etablering av trafikkøy. Plassering av holdeplassen er ikke endret i 
siste planforslag. Holdeplass er regulert inn som minstemål fra skisse for busslomme fra 
Statens vegvesen, dvs. innkjøring 20 m og stopp 20 m. Utkjøringsarealet er forlenget fra 10 m 
til 12m. Noe av innkjøringsarealet sammenfaller med mulig fremtidig gangfelt. Avstand fra 
bakdel av parkert buss skal ikke være nærmere gangfelt enn 1 m, noe som overholdes.  
 
Fortau, o_F1 
Eksisterende fortau langs fylkesveien er regulert inn som offentlig fortau o_F1. Pga. flytting av 
bussholdeplassen 20 m mot His, er fortauet tilvarende forlenget.  
 
Sykkelveg/sykkelfelt, o_S1-o_S2 
Eksisterende sykkelveg langs fylkesveien er regulert inn som offentlig sykkelveg/sykkelfelt 
o_S1-o_S2. Det legges ikke opp til endring av sykkelveien, men den må reetableres i 
områdene der en skal flytte busslomme, og i områdene der fylkesveien må utvides mot vest. 
Eksisterende sykkelfelt langsmed Fv. er i hovedsak etablert med 1,5 m bredde, men dette 
varierer noe.  For å ta høyde for variasjoner i eksisterende bredder på sykkelfeltet, er det 
innregulert sykkelfelt med bredde 1,7 m.  
 
Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1, A2 
Sidearealene til fortau o_F1 er regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. Området er 
offentlig, og skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v.  
 
Området mellom annen veggrunn o_A1 og privat vei K2 er regulert til privat område for annen 
veggrunn. De skal være adkomst til eiendommen gnr./bnr. 305/210 over dette arealet.  
 
Annen veggrunn – grøntareal, o_G1, G2-G4 
Området vest for fylkesveien, og nord for adkomstvei til gnr./bnr. 305/108 er regulert til annen 
veggrunn – grøntareal, o_G1. Arealene er offentlige, og skal benyttes til overvannshåndtering, 
siktsone, snøopplag mv. Området fremstår som en grønn buffer mot bebyggelsen på 
Kokkeplassen, og trær og annen vegetasjon i området bør kunne bevares.  
 



26 
 

Områdene vest for privat adkomstvei K2, og et areal vest og nord for privat adkomstvei K3 er 
regulert til annen veggrunn – grøntareal, G2-G4. Områdene er private, og skal benyttes til 
overvannshåndtering, snøopplag m.m. Det er tatt inn reguleringsbestemmelsene at det skal 
påføres jordmasser i områdene for annen veggrunn-grøntareal, G3 og G4 
 
Teknisk infrastruktur: 
 
Vann og avløp 
I oppstartsmøte gav kommunen tilbakemelding på at det var tilfredsstillende trykk i 
vannledningen ved fylkesveien (50 l/s), men at løpet ned til Kokkeplassen ikke gir like mye 
trykk. Brannvann lar seg dermed løse i området. Endelig løsning for vann og avløp avklares i 
tekniske planer for området.  
 
Sjøledninger 
Det ligger sjøledninger og en kabel under småbåtanlegget i område S2. I 1991 ble det inngått 
avtale mellom Nidarkretsen og daværende eier av eiendommen, Bjørn Bakke senior, om at 
det kunne legges offentlige avløpsledninger i sjø under småbåtanlegget. Avtalen styrer bl.a. 
det offentliges rett til å foreta kontroll av kloakkpumpeledningene under småbåthavna, og det 
offentliges ansvar for eventuelle skader som kan bli påført av kloakkpumpeledningen. Avtalen 
gir også grunneier plikter om å påse at fortøyningsankerne til bryggeelementer ikke plasseres 
oppå kloakkpumpeledningen. Det er også tatt inn i avtalen at fortøyningskjettingene til 
bryggeanlegget i størst mulig utstrekning ikke skal krysse ledningen. På eksisterende anlegg 
er det benyttet tau.   
 
Ved utbygging av Lystheia ble det også lagt ledninger i 1998. Utbygger av Lystheia, Selmer, 
la ledningene og kommunen overtok ledningene. Det ble laget egen avtale med grunneier om 
å krysse småbåtanlegget.  
 
Kommunen har vedtatt utvidelse av småbåtanlegg på kommuneplanens arealdel i området der 
det ligger sjøledninger, og har således åpnet opp for utvidelse av småbåtanlegget i området 
der kommunen alt har etablert sjøledninger, og har inngått avtale med grunneier.   
 

6.4.3 Grønnstruktur 
 
Grønnstruktur, GR1-GR4 
Området rundt blokkbebyggelsen BB1 og sonen ned til Hisbukt er regulert til grønnstruktur, 
GR1. Det er også et mindre område for grønnstruktur, GR2, mot eiendommen gnr./bnr. 
305/210. Områdene skal fremstå som et grønt bufferområde mot tilgrensende arealer og mot 
Hisebukt. Det går en traktorvei gjennom området GR1 som fører til gnr./bnr. 305/108 øst for 
planområdet. Denne forbindelsen skal opprettholdes.  
 
Kollen på «Knatten», øst for byggeområde BF2, er regulert til grønnstruktur GR3. Etter 
behandling i kommuneplanutvalget 21.09.16, er dette området utvidet til å ta med det meste 
av kollen. Vest for eiendommen gnr./bnr. 305/639 er store deler av kollen regulert til 
grønnstruktur, GR4. I tillegg er et område syd for område BF1 nå regulert til grønnstruktur, 
GR5. Dette området var foreslått regulert til lekeplass i tidligere planforslag.  
 
Det vil være friluftsloven som vil styre allmennhetens tilgang til området i forhold til hvilke 
områder som kan defineres som utmark og innmark. Intensjonen fra tiltakshaverne er at de er 
positivt innstilt til at allmennheten kan gå i områdene slik som det er mulighet til i dag på f.eks. 
traktorveien som er etablert i dette området. Dersom området fullt ut skal kunne sikres for 
allmennhetene må det offentlige inn og erverve områdene til offentlige friområder.  
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Badeplass, BA1 
Eksisterende privat badestrand er regulert inn som badeplass, BA1. I området er det etablert 
badestrand, plen, murer m.m. Det tillates tiltak for å opprettholde og tilrettelegge området til 
badeplass.  

 
Fig. 15. Eksisterende badeplass i område BA1/B1.  
 

6.4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
Friluftsområde i sjø og vassdrag, o_FR1 
Randsonen til formålene småbåtanlegg og badeområde i sjø er regulert til offentlig 
friluftsområde i sjø og vassdrag, o_FR1. 
 
Badeområde, B1 
Badeområde i sjø er regulert til privat badeområde, B1. Området brukes til badeområde i dag, 
og det er etablert en badebrygge innenfor området. Innenfor området tillates det etablert 
rampe, påføring av sand ol. tiltak for  å opprettholde og tilrettelegge arealet som badeområde.  
 
Parkeringsdekning: 
Det er i hovedsak lagt opp til at kommunal parkeringsnorm skal gjelde for de ulike 
boligformålene i området. For boligbebyggelse er derfor følgende parkeringsdekning tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene: 
o Blokkbebyggelse/leiligheter: 1,25 p-plasser pr. boenhet. 
o Frittliggende småhusbebyggelse: 2,0 p-plasser pr. boenhet. 
 
For område for blokkbebyggelse, BB1, legges det opp til parkering i egen parkeringsetasje i 
blokken. Dette er regulert inn som eget formål og kartutsnitt av vertikalnivå 1 – under grunnen, 
f_PA1. I tillegg er det regulert inn områder for gjesteparkering utendørs, i områdene f_P1-f_P2.  
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For område for frittliggende småhusbebyggels, BF2, viser illustrasjonsplanen utendørs 
parkeringsplasser. For nye boenheter innenfor de kombinerte formålene, vil det legges opp til 
egne private parkeringsplasser innenfor byggeområdene. På illustrasjonsplanen er det bl.a. 
vist mulighet for parkeringsplass på baksiden av Sanatoriebygget. Endelig plassering av p-
plasser avklares ved detaljprosjektering av de enkelte byggeområdene. 
 
For småbåtanlegget er det tatt inn et krav om 0,1 p-plasser pr. båtplass. Ved 100 båtplasser 
vil dette bli 10 parkeringsplasser. Det planlegges at nye boenheter i område BB1 og BF2 skal 
få fortrinnsrett til en båtplass pr. boenhet. Det vil derfor ikke være behov for parkeringsplasser 
for disse boenhetene. I tillegg er det planlagt en stor utbygging av boenheter i His bydelssenter, 
som alle vil ligge i gangadkomst til His brygge. En vurderer derfor at det ikke er behov for en 
høy parkeringsdekning i området i tilknytning til småbåtanlegget.  
 
I 2014 ble det utført en bruksendring av Sanatoriebygget. I byggetillatelsen ble følgende 
vurdering lagt til grunn for parkeringsdekning for Sanatoriebygget og bevertningsdelen for 
eiendommen gnr./bnr. 305/975: 
«….I og med at storparten av gjestene kommer flere i lag og ofte med offentlig transport, taxi 
eller lignende er parkeringsbehovet for denne gruppen ikke stor. Når det gjelder ansatte så er 
dette en familiebedrift der flere i familien arbeider i bedriften. De bor i nærheten og har derfor 
ikke behov for parkering i tilknytning til virksomheten. Ut fra dette er parkeringsbehovet for 
denne gruppen heller ikke stor. Totalt sett vurderer vi parkeringsbehovet til 0,1 biler pr person. 
Selskapslokalene har plass til ca 170 gjester. I tillegg er det 4 fast ansatte pluss deltidsansatte 
ved behov. ….» 
Byggesøknaden ble godkjent med denne parkeringsdekningen. Denne parkeringsdekningen 
er derfor et utgangspunkt for å fastsette parkeringsdekning for de kombinerte formålene 
bevertning/overnatting/uteoppholdsareal i område N1 og N2. Det beregnes noe ekstra 
parkering for overnatting og ansatte, og det foreslås derfor å etablere 30 parkeringsplasser i 
område N2.  
 
Det legges opp til en kombinert bruk av områdene både med helårlig restaurantdrift, 
sommerrestaurant, overnatting, boligformål og småbåtanlegg. Særlig restaurantdriften og 
småbåtanlegget er naturlig å se i sammenheng vedrørende parkering, der det kan være en 
sambruk av parkeringsplassene. 
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7. Konsekvenser av planforslaget 

 

7.1 Nærmiljø og friluftsliv, herunder hensynet til barn og unge, folkehelse og 
universell utforming  

 
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det 
berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse.  

7.1.1 Nærmiljø 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er tre eiendommer på Kokkeplassen som grenser inntil planområdet. Vest for 
byggeområde BB1 er det en eiendom med en enebolig på gnr./bnr. 305/639. Eiere av denne 
eiendommen hadde også innspill til kommuneplanens arealdel med formål boligutvikling av 
sin eiendom. Det er ikke igangsatt reguleringsplanarbeid for denne eiendommen ennå. 
Nordøst for planområdet er det eier av gnr./bnr. 305/108, som også holder på med 
reguleringsplan for sin eiendom, med tilnærmet samme formål som i reguleringsplanen for His 
brygge. Mot Vesterveien ligger eiendommen gnr./bnr. 305/210 som blir benyttet som 
fritidsbolig. Tiltakshaverne av reguleringsplanforslaget for His brygge bor også på 
Kokkeplassen. 
 
I tillegg til eiendommene på Kokkeplassen vil planforslaget også berøre de andre 
eiendommene rundt Hisbukt, ved at det kommer blokkbebyggelse innerst i Hisbukt og ved 
utvidelse av småbåtanlegget.  
 
Utvikling av Kokkeplassen må også ses i sammenheng med de andre pågående 
reguleringsplanene på His, og videreutviklingen av His som et bydelssenter.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Gjennomføring av tiltak i planforslaget vil få størst konsekvenser for eiendommene som 
grenser direkte til planområdet. Med unntak av fritidseiendommen mot Vesterveien, planlegger 
de andre grunneierne på Kokkeplassen også en utvikling av sine eiendommer med både 
boliger og næringsvirksomhet, i tillegg til etablering av småbåtanlegg for Kokkeplassen øst. 
Det er dermed en samlet tilnærming fra de fleste grunneierne på Kokkeplassen at området 
skal utvikles, og at dette vil føre til endringer både for nærmiljøet og for områdets karakter.  
 
Den eiendommen som vil bli mest berørt av planforslaget er fritidseiendommen mot 
Vesterveien, som vil få blokkbebyggelse på naboeiendommene som i dag er en ubebygd 
vegetasjonsdekket kolle.  
 
For eiendommene rundt Hisbukt vil det også bli en endring, i hovedsak ved at område BB1 
planlegges utbygget med blokkbebyggelse og at område for småbåtanlegg i sjø blir utvidet. 
Dette er en utvikling som kommunen alt har tatt stilling til, ved at områdene er avsatt til disse 
formålene på kommuneplanens arealdel ved siste rullering, og planlagte tiltak samsvarer med 
den kommunale politikken om å bygge med høy utnyttelse langs kollektivaksen. For utviklingen 
av His som et attraktivt bydelssenter er formålene som reguleringsplanen for His brygge 
foreslår helt i samsvar med dette målet, men for de eiendommene som grenser inntil 
planområdet innebærer planforslaget en større endring for nærmiljøet.   
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7.1.2 Barn og unges interesser 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet er ikke i bruk av barn- og unge som leke/-aktivitetsområde. Området blir benyttet 
av de som har fritidsbåt i småbåtanlegget, og for de som leier leiligheter hos «Kokkeplassen 
familieferie», eller som er hos «Hjemme hos Wenche». De områdene som benyttes da er de 
private områdene som er opparbeidet med plener og til badestrand, og som ligger i tilknytning 
til den eksisterende bebyggelsen. For de ubebygde områdene mot Hisbukt på gnr./bnr. 
305/270 og 420 er det ingen spor av at området har vært noe i bruk av barn- og unge.  
 
På oppstartsmøte ble det opplyst at nærmeste barneskole er Strømmen skole, og nærmeste 
ungdomsskole er Hisøya. Begge skolene ligger mindre enn 4 km fra planområdet. Skoleveg 
blir beskrevet i kap. 7.6 om transport, trafikkavvikling, trafikksikkerhet og kollektiv.  
 
Det er 3 barnehager på His, som alle ligger mindre enn 1 km fra planområdet.  
 
Trenden i Arendal er at det har vært flest par i alderen 50 + som har kjøpt leiligheter i 
tilsvarende prosjekter som planlegges på His brygge. En vil anta at det blir en overvekt av 
denne aldersgruppen også i leilighetene på His brygge, og ikke så mange barnefamilier.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planområdet har regulert inn egne arealer for lekeplass og grøntanlegg/møteplasser med 
utgangspunkt i normen for opphold, lek og rekreasjon. Hvert enkelt formål er beskrevet i kap. 
6. Områdene er i henhold til normen når det gjelder avstandskrav og kvalitetskrav, men ikke 
fullt ut når det gjelder arealkrav. I det siste planforslaget er det lagt opp til en større felles 
lekeplass f_L1 som skal dekke behovet for både småbarnslekeplass, nærlekeplass og 
møteplass for beboerne i område for blokkbebyggelse, BB1 og eventuelle beboere i områdene 
N1 og N2..   
 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til alle lekeplassene, om at de skal være opparbeidet 
før boligbebyggelsen som skal benytte de ulike lekeplassene kan tas i bruk. Det vil også være 
andre områder innenfor planområdet i grønnstrukturområdene ved sjøen og mot småbåthavna 
som vil være attraktive å bruke for barn- og unge. En vurderer at planforslaget ivaretar barn 
og unges interesser innenfor planområdet på en god måte. 
 
I forbindelse med de andre reguleringsplanarbeidene på His, og kommunedelplan for His 
bydelssenter har det vært diskutert muligheten for større lekeområder/parkanlegg sentralt på 
His som vil komme både eksisterende og nye beboere på His til gode.  
 

7.1.3 Universell utforming  
 
Adkomstveier frem til boligområdene BF2 og BB1 er universelt utformet med hensyn til 
stigningsforhold. Adkomst til de ulike lekeplassene er tilsvarende universelt utformet. 
Lekeplassene vil ligge i direkte nærhet til de nye boligområdene i BB1 og BF2, og vil være 
universelt utformet. Universell utforming av adkomst og utearealer til nye boligområder og 
lekeplasser ivaretas dermed i planforslaget.  
 
For blokkbebyggelsen i område BB1 vil det være krav om heis i henhold til TEK-10 
 
Det er ikke regulert inn offentlige formål der det er krav om universell tilgjengelighet.  
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7.1.4 Friluftsliv og folkehelse  
Området ligger i gangavstand til butikker, legekontor, restaurant og skoler. Det er også kort 
veg til nærturområder, og ikke langt til de større badeområdene i Stølsviga og på Tangen.  
 
Det er godt tilrettelagt for bruk av sykkel ved at det er etablert sykkelsti langs Vesterveien 
forbi planområdet. Det er gang- og sykkelveg langs Vesterveien både i retning av Arendal 
sentrum, og motsatt i retning Fevik/Grimstad.  
 
Ved utvidelse av småbåtanlegget er det flere som vil få adgang til å benytte båt, og med den 
planlagte boligutbyggingen det legges opp til i His bydelssenter vil de som har båtplass i 
dette anlegget enten bo innenfor planområdet, eller i nær gangavstand til småbåtanlegget.  
 
Planområdet vurderes til å bidra til å fremme folkehelse ved at det er nærhet og god gang- 
og sykkeladkomst til viktige funksjoner for nye beboere. Det er derfor god mulighet til å gå, 
eller sykle istedenfor å benytte bil til disse funksjonene. Det er også lett adgang til å utøve 
friluftsliv i form av turløyper, badeområder og bruk av fritidsbåt i nærområdet.  
 

7.2 Kulturminner og kulturmiljø (i sjø og på land) 
 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle 
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som 
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet i form av verneverdig bebyggelse, eller 
andre typer kulturminner. Kulturminnevernseksjonen har befart området, men har ikke funnet 
behov for registreringer i området.   
 
Mot øst, på gnr./bnr. 305/108, ligger eiendommen «Kokkeplassen» der hovedbygningen er 
fredet.  
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Fig. 15. Skråfoto over området, der den fredete bygningen på Kokkeplassen er avmerket med rød ring, og 
byggeområde BK1 på gnr./bnr. 305/978 er avmerket med blå ring. www.atlas.no. 

Bygningen er oppført i tidsrommet 1792-95 i rokokkostil, og blir regnet som et av landsdelens 
best bevarte hus i denne stilen. Kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har 
uttalt ved oppstart av planarbeid at «det ikke må legges til rette for nye byggetiltak i 
planområdet som vil ha negativ innvirkning på de verdiene som fredningen av «Kokkeplassen» 
skal ivareta.» Kulturminnevernseksjonen har spesielt gjort oppmerksom på at utbygging av 
gnr./bnr. 305/978 må ta hensyn til nærhet til eiendommen med fredet bygning, og har anbefalt 
at kollen i størst mulig grad blir liggende urørt.   
 
Norsk Maritimt museum har fått oversendt kunngjøringen om oppstart av planarbeid, men har 
ikke uttalt seg til kunngjøringen.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planforslaget legger opp til en lav utnyttelse av eiendommen 305/978. Det er kun regulert inn 
maks to boenheter for frittliggende småhusbebyggelse på denne eiendommen. Dette er i all 
hovedsak på den del av eiendommen som er i bruk til parkeringsareal i dag. Mesteparten av 
kollen er spart, da en har vært opptatt av å bevare så mye som mulig av kollen for å 
imøtekomme innspillet fra kulturvernseksjonen i forhold til den fredete bygningen på 
Kokkeplassen, i tillegg til at kollen er viktig som en naturlig støyskjerm fra vegtrafikk fra 
Vesterveien, og skjermer også for innsyn fra veien.   
 
Blokkbebyggelsen i område BB1 vil ligge over 100 meter unna den fredete hovedbygningen 
på Kokkeplassen. I tillegg er det bebyggelse og et kupert terreng mellom de to områdene som 
skjermer den nye bebyggelsen fra hovedbygningen. Fra Hølen vil også blokkbebyggelsen i 
område BB1 i all hovedsak ligge skjermet inne i Hisbukt i forhold til den fredete bygningen.  
 
En vurderer derfor at gjennomføring av tiltak i planforslaget ikke vil komme i konflikt med de 
verdiene som er knyttet til den fredete bygningen på gnr./bnr. 305/108. 
 

7.3 Landskapsbilde 
 
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endrer seg som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett fra omgivelsene.  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Innenfor store deler av planområdet er det oppført bygningsmasse og opparbeidet utearealer. 
Intensjonen er at mesteparten av disse områdene skal opprettholdes som i dag, men det 
legges opp til noe utvidelse på deler av eksisterende bygningsmasse, og utvidelse av 
eksisterende småbåtanlegg. Det er særlig områdene mot nordvest med Sanatoriebygget, 
sjøbua og hybelhuset med tilhørende plener og utearealer som i hovedsak vil opprettholdes 
som i dag.  
 
De to eiendommene innerst i Hisbukt består av en kolle med høyeste punkt på kote +24. Kollen 
er ubebygd, og grenser mot en boligeiendom mot vest og nord, og mot en landbrukseiendom 
på gnr./bnr. 305/108.  
 
Selve Hisbukt er en smal bukt med noen få eiendommer på andre siden av bukta. På motsatt 
side av fylkesveien stiger terrenget, der en har toppen av Solåsen ligger på kote +60 moh.  
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Fig. 16. Skråfoto over området sett fra Hisbukt. Området som skal bebygges med blokkbebyggelse, BB1 er vist 
med rød ring.  www.atlas.no 

 
Planområdet grenser ned til, og regulerer arealer i Hølen. Hølen ligger helt i utløpet av Nidelva, 
og er et eget landskapsrom som er avgrenset med Strømme broa mot øst, og Tangen-halvøya 
og utløpet til Nidelva i vest.  
 

 
Fig. 17. Kart over Hølen. Planområdet markert med rød ring. www.atlas.no 

http://www.atlas.no/
http://www.atlas.no/
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 

De arealene der det vil være størst inngrep er eiendommene gnr./bnr. 305/270 og 420 som 
ligger innerst i Hisbukt og eiendommen gnr./bnr. 305/978 som ligger lengst mot nord i 
planområdet. Det planlegges å sprenge ned kollen på bnr. 270 og 420 ned til kote +11-13 moh, 
noe som er tilnærmet samme høyde som boligeiendommene mot vest og nord ligger på. 
Blokkbebyggelsen planlegges oppført fra kote + 3,0 moh og med maks mønehøyde på kote + 
23,5 moh. Dette medfører at de 3 nederste etasjene vil ligge i terrenget, og dekke skjæringen 
i bakkant, mens det vil bli 3 etasjer over terreng fra ca kote +11-13 moh. Høyde på planlagt 
leilighetsbygg vil ligge med topp tak på ca samme høyde som dagens terreng.  
 
Terrenget på motsatt side av fylkesveien stiger opp til kote + 60 moh, og i dette området 
planlegges det en større utbygging med blokkbebyggelse jf. de kunngjorte reguleringsplanene 
på His, og kommunedelplan for His. Blokkene i område BB1 vil derfor ligge med god 
ryggdekning mot bakenforliggende terreng, og vil også fremstå som langt mindre dominerende 
enn blokkbebyggelsen som planlegges på motsatt side av fylkesveien sett fra Hølen.  
 
Siden området med blokkbebyggelse ligger innerst i Hisbukt får de ikke stor grad av 
fjernvirkning, men vil innebære en større endring mht landskapsvirkning for tilgrensede 
boligeiendommer og for eiendommene på motsatt side av Hisbukt. Det er laget tre 
fotomontasjer som er vedlagt planforslaget som viser planlagt leilighetsbygg fra 3 ulike vinkler, 
med før-etter situasjon.  
 

7.4 Naturmiljø - biologisk mangfold 
 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er en registrering i Naturbasen innenfor planområdet. Dette er den innerste delen av 
Hisbukt, som er vist som naturtypen; Evjer, bukter og viker. Dette området er definert til å være 
lokalt viktig.    

 
Fig. 18. Kart fra Naturbasen. Registreringen innerst i Hisbukt vist med grønn skravur. 
http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 

http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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I forbindelse med kommunedelplanarbeidet for His bydelssenter, har Arendal kommune fått 
utarbeidet en rapport for å kvalitetssikre registreringen: «Vurdering av naturtypelokalitet på 
His, Arendal kommune i forbindelse med utvikling av His bydelssenter», Agder naturmuseum 
og botaniske hage v/Asbjørn Lie, 25.11.2014. I rapporten blir naturtypen nærmere beskrevet, 
og det vises i sin helhet til denne rapporten.  
 
Det området som er registrert, og som er aktuelt for reguleringsplan for His brygge er område 
A, se foto under. 

 
Fig. 19. Foto fra rapport fra Agder naturmuseum og botaniske hage, som viser område A som ligger innenfor 
planavgrensningen til His brygge.   

 
I ny klassifisering av naturtyper faller dette området inn under naturtypen «vannkantsamfunn», 
med delnaturtype «takrør, sivaks-sump». I rapporten konkluderes det med at område A er 
verdisatt med verdi B, som er definert som en viktig registrering. Det anbefales at bl.a. område 
A i størst mulig grad blir liggende urørt. Se også bildet under, som også er hentet fra rapporten.  

 
Fig. 20. Foto fra rapport fra Agder naturmuseum og botaniske hage, som viser deler av område A, sett fra 
veifyllingen til traktorveien på østsiden.  
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I Hølen er naturtypen «Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet» registrert i 
Naturbasen. Området er verdisatt som svært viktig.  

 
Fig. 21. Kart fra Naturbasen. Registreringen innerst i Hølen vises med grønn skravur. 
http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 

 
I DN-håndbok 19-2007 blir det angitt at den største trusselen mot denne naturtypen er angitt 
å være utsprengning av fjordinnløp og fjordforbedring (tilførsel av ferskvann til bunnvannet for 
å bedre sirkulasjonen).  
 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Kokkeplassen brygge, som ligger på 
østsiden av Kokkeplassen, er det blitt utarbeidet en utredning av naturmiljø i tilknytning til 
planarbeidet: «Kokkeplassen brygge, reguleringsplan m/konsekvensutredning, utredning 
naturmiljø», Rambøll, 27.06.2014. Utredningen omfatter i hovedsak område for småbåthavn i 
denne planen med tilhørende landarealer, men utreder også registreringer i Naturbasen i hele 
Hølen. Planforslaget for Kokkeplassen brygge legger opp til ca 120 nye båtplasser. Denne 
rapporten er også svært relevant for småbåtanlegget som planlegges i 
reguleringsplanforslaget for His brygge, og det vises i sin helhet til denne rapporten.  
 
I rapporten er følgende beskrevet om Hølen:  
«Hølen er en spesiell biotop med få bunnlevende organismer grunnet lite vannutskifting i de 
dypere vannlagene. Dette skyldes terskelen ved Strømbrua. Ferskvann fra Nidelva renner ut 

http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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øverst mot overflaten og danner er «lokk» over de underliggende vannmasser, i hovedsak 
brakkvann. Dette fører til lite oksygen mot bunnen.» 
 
I rapporten blir det gjort en vurdering av konsekvenser for etablering av småbåthavn i forhold 
til registreringer i naturbasen, egne registreringer og samla belastning jf. § 10 i 
naturmangfoldloven. I rapporten konkluderes det med at «det ikke er indikasjoner eller 
kunnskapsgrunnlag som tilsier at det er fare for vesentlige negative konsekvenser for marint 
naturmiljø. ….den samlede konsekvensen av planforslaget for naturmangfold er liten negativ 
(-) for naturmangfold i sjø. Kunnskapsgrunnlaget for arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger vurderes som tilfredsstillende, 
og det anses som en rimelig vurdering at føre-vara prinsippet tillegges liten vekt ved vurdering 
av virkninger for naturmangfold, jf. nml. §9. Det anses ikke at planforslaget vil gi nevneverdig 
påvirkning på landskapsøkologiske verdier eller økning av samlet belastning for 
naturmangfoldet, jf. nml. § 10.»  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Det er ikke utarbeidet egen rapport for naturmiljø for reguleringsplanforslaget, da en har vurdert 
at registreringer og nylig utarbeidet rapporter for temaet naturmiljø i nærområdet er tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for temaet.  
 
I forhold til naturtypen i Hølen, «Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet», legger 
en til grunn vurderinger og konklusjoner i rapporten om naturmiljø for Kokkeplassen brygge, 
der en konkluderer med at etablering av en ny småbåtanlegg for inntil 120 båtplasser på 
østsiden av Kokkeplassen ikke vil få konsekvenser for denne naturtypen, eller økning av 
samlet belastning. Småbåtanlegget for His brygge ligger lenger bort fra registeringen i Hølen, 
og i forhold til hva som er vedtatt i kommunedelplanen, legger reguleringsplanforslaget opp til 
en økning med kun 35 båtplasser utover det som kommunedelplanen åpner opp for. En 
vurderer derfor at denne utvidelsen ikke medfører økning på samlet belastning jf. rapporten fra 
Rambøll.  
 
Utvidelsen av småbåtanlegget i område S2 innebærer at det skal legges ut en flytebrygge til. 
Denne skal legges ut fra samme fylling som eksisterende flytebrygger går ut fra. En ser ikke 
behov for å gjennomføre egne undersøkelser av biologisk mangfold for landarealene til 
småbåtanlegget, siden landarealene består av en fylling. Det er heller ikke registreringer som 
tilsier at det må gjøres egne undersøkelser av andre deler av landarealene.  
 
For Hisbukt har Agder naturmuseum og botaniske hage gjort egne registreringer. I rapporten 
blir det anbefalt at «område A i størst mulig grad blir liggende urørt.» I et tidligere planforslag 
var det regulert inn et mindre område for småbåtanlegg her. Dette er nå tatt ut av planforslaget. 
Planavgrensningen i dette området er redusert fra kunngjøringen, og grenser derfor inntil 
områdene som er registerert, og som er foreslått som hensynssone bevaring av naturmiljø i 
kommunedelplan for His bydelssenter.  
 
Utvidelse av småbåtanlegget i område S2 ligger så langt ute i Hisebukt i forhold til 
registreringene som er gjort av Agder naturmuseum og botaniske hage, at en anser at 
utvidelse av eksisterende småbåthavn i område S2 ikke vil få store konsekvenser for det 
biologiske mangfoldet innerst i bukta.  
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Fig. 22 Foto fra rapport fra Agder naturmuseum og botaniske hage, som viser avgrensning av naturtypen i Hisbukt.  

7.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven 
 
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål «er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». 
 
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av 
beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
Kunnskapsgrunnlaget er det gjort grundig rede for tidligere i kapittelet. Innenfor 
planavgrensningen er det en registrering innerst i Hisbukt, naturtypen; Evjer, bukter og viker.  
Arendal kommune fått utarbeidet en rapport for å kvalitetssikre registreringen: «Vurdering av 
naturtypelokalitet på His, Arendal kommune i forbindelse med utvikling av His bydelssenter», 
Agder naturmuseum og botaniske hage v/Asbjørn Lie, 25.11.2014. I forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet for Kokkeplassen brygge er det gjort en utredning av naturmiljø i 
tilknytning til planarbeidet: «Kokkeplassen brygge, reguleringsplan m/konsekvensutredning, 
utredning naturmiljø», Rambøll, 27.06.2014. Utredningen omfatter arealer i Hølen, som tiltak i 
planforslaget for His brygge kan få konsekvenser for. På bakgrunn av rapporter som alt er 
utarbeidet, anses kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet som godt nok for området. 

 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
En legger til grunn konklusjoner i rapport av Rambøll, også kan benyttes for 
reguleringsplanforslaget for His brygge også. Der konkluderes det med at føre-var prinsippet 
tillegges liten vekt ved etablering av nytt småbåtanlegg for 120 båtplasser på østsiden av 
Kokkeplassen. På den bakgrunn vurderer en også at føre-var prinsippet kan tillegges liten vekt 
ved utvidelse av de båtplasser som det legges opp til for His brygge.  
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
En legger igjen til grunn at konklusjoner i rapport fra Rambøll kan benyttes for 
reguleringsplanforslag for His brygge også.  Reguleringsplanforslaget hjemler en økning med 
kun 35 båtplasser utover det som kommunedelplan for småbåthavner åpner opp for. En 
vurderer derfor at denne utvidelsen ikke medfører økning på samlet belastning for området.  
 
§ 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 
En vurderer ikke at planforslaget vil medføre kostnader knyttet til miljøforringelse. Dersom 
dette skulle dukke opp, tar en til etterretning av kostnader knyttet til dette skal bæres av 
tiltakshaver.  
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.   
Ved utvidelse av småbåtanlegg med flytebrygger og moringer, skal moringene senkes ned 
kontrollert slik at de medfører minst mulig spredning av eventuelle forurensede sedimenter.  
 

7.5 Naturressurser 
 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.  

7.5.1 Jord og skogbruk 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Ifølge www.skogoglandskap.no består de ubebygde delene av Kokkeplassen i all hovedsak 
av uproduktiv barskog. På gnr./bnr. 305/270 og 420 er det mye fjell i dagen. Planområdet 
omfatter ikke jordbruksareal.  
 
Det er heller ikke kjente ressurser i form av berggrunn eller løsmasser av verdi.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Det er ikke kjente naturressurser av verdi innenfor planområdet. Dette gjelder hverken 
ressurser fra jord/skog/fiske eller tilsvarende, eller ressurser i form av berggrunn eller 
løsmasser av verdi. Planforslaget får dermed ingen konsekvenser for temaet naturressurser, 
og det legges ikke opp til noen avbøtende tiltak for dette tema.  
 

7.6 Transport, trafikkavvikling, trafikksikkerhet, kollektiv 
 

7.6.1 Transport og trafikkavvikling 
 
Området har adkomst fra fylkesvei 420, Vesterveien. Pga. at planforslaget regulerer inn nye 
boligområder legges det opp til utbedring av krysset til Fv. 420. Kryssløsningen er revidert etter 
behandling i kommuneplanutvalget 21.09.2016, og deretter etter behandlingen i 
kommuneplanutvalget 30.11.2016.  Dette er nærmere redegjort for i kap. 6.4.2, og det er 
utarbeidet plan og lengdeprofil i målestokk 1:500 for krysset som vedlegges planforslaget. 
Adkomstvei K2 frem til avkjørsel til område for blokkbebyggelse BB1 er breddeutvidet. Det er 
regulert inn felles kjøreveg, f_K5, inn i område for blokkbebyggelse, med vendehammer som 
er dimensjonert for lastebil.  
 
Internt i områdene med kombinerte formål N1 og N2, er det i utgangspunktet lagt opp til at 
eksisterende veier skal benyttes. På illustrasjonsplanen er det lagt opp til mulighet for 
omlegging av adkomstvei, dersom det blir vurdert at eksisterende vei har for liten kapasitet i 
forhold til nye tiltak som planlegges. Det er ikke satt noe krav om etablering av denne veien i 
planforslaget.  

http://www.skogoglandskap.no/
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Til boligområde BF2, der det planlegges maks to boenheter, planlegges det at eksisterende 
privat adkomstvei K4 skal benyttes.  
 

7.6.2 Trafikksikkerhet og skolevei 
 
Det er ikke lagt opp til særskilte trafikksikkerhetstiltak internt i planområdet. Adkomsten til 
området og kurvatur på veiene tilsier at det vil bli lav fart. På oppstartsmøtet ble det oppgitt at 
fortau måtte vurderes ved etablering av over 50 nye boenheter innenfor området, noe 
planforslaget ikke legger opp til.  
 
For boligområde for blokkbebyggelse BB1 vurderer en at det ved utbygging etableres ca 31 
nye leiligheter. I bestemmelsene er det krav om maks 34 leiligheter. For beboere i dette 
område er det kun ca. 60 m langs adkomstvei K2 frem til område A2. Her eksisterer det i dag 
en sti/adkomst frem til fortau o_F1. Siden det er under 50 boenheter som vil bli etablert i 
boligområde BB1 legges det ikke opp til fortau i området.  

 
Fig. 23. Foto av snarvei frem til bussholdeplass til Kokkeplassen ved Fv 420. Snarveis vist med rød pil, avkjørsel 
til område for blokkbebyggelse vist med blå pil. www.google.no/maps 

 
Det er ikke etablert noe gangfelt over fylkesveien i tilknytning til planområdet. Statens 
vegvesen har i utgangspunktet ikke å ønsket å etablere gangfelt i dette området, og har vært 
tydelige på at dette ikke skal reguleres inn på plankartet, eller i reguleringsbestemmelsene. 
Vegvesenet presiserer også i sine uttalelser at gangfelt ikke er trafikksikkerhetstiltak, kun 
fremkommelighetstiltak. Det har vært avholdt flere møter med Statens vegvesen gjennom 
reguleringsplanprosessen. I brev av 07.12.15 konkluderer de med at de kan tillate at 
fartshumpen på Fv 420 ved avkjørsel til His brygge/Kokkeplassen kan beholdes, og at dette 
blir et tilrettelagt krysningspunkt i området inntil videre, så kan en vurdere i etterkant om det 
blir så mange som krysser veien at det er behov for ytterligere tiltak. Etter behandling i 
kommuneplanutvalget 21.09.16 er det gjort revisjoner knyttet til kryssing av fylkesveien, da 
trygg skolevei og kryssing av fylkesveien var ett av punktene som kommuneplanutvalget ikke 
mente var godt nok ivaretatt, og derfor avviste planen. Det er nå regulert inn trafikkøy på 
fylkesveien. Av Statens vegvesen er dette vurdert som et tryggere tilrettelagt krysningspunkt 
enn fartshumpen som ligger der i dag. Gangfelt er fortsatt ikke aktuelt å regulere inn på 
planforslaget, men vil vurderes nærmere i henhold til veiloven når en ser bruken og frekvens 
på krysning. Tilrettelegging for trafikkøy har medført at busslomme er flyttet 20 m nærmere His 
for å ivareta trafikkøyen og høyder. I siste planforslag er krysset inn til Kokkeplassen flyttet og 
justert for å ivareta vertikal utforming og en utvidelse av areal for fremtidig trafikkøy som er tatt 
inn i siste planforslaget. Avkjørsel til Kokkeplassen øst er også endret, jf. kap. 6.4. 
 
Skolevei 
Nærmeste barneskole er Strømmen skole, mens nærmeste ungdomsskole er Hisøy 
ungdomsskole. Begge er i gangavstand fra Kokkeplassen. For å komme til Strømmen skole 
må Fv 420 krysses ved planlagt trafikkøy, og deretter går det gang- og sykkelveg frem til 

http://www.google.no/maps
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skolen. Fylkesveien må igjen krysses på gangfelt med trafikkøy før rundkjøringen i Strømmen, 
og så må en krysse Rykeneveien på gangfelt med trafikkøy i rundkjøringen.  
 
For å komme til Hisøy skole må en krysse Fv 420 ved planlagt trafikkøy, og deretter gå på 
gang- og sykkelveg langsmed Kirkeveien og Trommestadveien frem til Hisøy barne- og 
ungdomsskole. En må krysse Kirkeveien i rundkjøringen mot Trommestadveien. 
 
I forbindelse med planprosessen ble følgende alternative løsninger for å krysse fylkesveien 
vurdert, i forhold til temaet trygg skolevei:  
 
1. Kryssing ved avkjørsel til Kokkeplassen, med fartshumpen som «tilrettelagt 

krysningspunkt». Dette alternativet ble foreslått i planforslaget som var til behandling i 
kommuneplanutvalget 21.09.16. Fordelen med denne løsningen er at en krysser der det 
er naturlig å krysse til planområdet (jf. uttalelse fra Trygg Trafikk). Det er opparbeidet gang- 
og sykkelfelt og sykkelveg på motsatt side, slik at alle som skal i retning sentrum vil krysse 
her. Busstopp mot Arendal sentrum ligger på motsatt side av veien noe lenger mot nord. 
Snarvei til Hisøy skole går fra dette området. De som tar snarveien over Lystheia og skal 
ned til småbåtanlegget krysset på dette stedet. Statens vegvesen kan vurdere behov for 
gangfelt når de ser hvor stort behovet er i fremtiden. 
 

2. Fortau fra bussholdeplassen langs vestsiden av Vesterveien ned til rundkjøringen på His, 
med kryssing på gangfelt i rundkjøringen.  
Fordelene med denne løsningen er at en ville kommet ned til rundkjøringen, og kunne 
tilrettelagt med gangfelt i tilknytning til trafikkøy i rundkjøringen. Ulempen er 
grunnforholdene i området, noe som bl.a. Statens vegvesen har gitt tilbakemelding på. 
Særlig kan dette være en utfordring når en nærmer seg rundkjøringen. Kostnadene ved å 
opparbeide fortau med særlig utfordring med grunnforhold. En legger ikke til rette for de 
som uansett vil krysse ved avkjørsel til Kokkeplassen for å komme til bussholdeplass og 
gang- og sykkelvei mot byen, og som går snarveien til skolen rett på motsatt side av 
Vesterveien. En må inn på annen privat eiendom. 

 
3. Gangvei fra traktorvei i område GR1 ved Hisebukta, med gangvei/bro over Hisebukta mot 

kollen på motsatt side, og videre koblet til Bryggeveien som er kommunal vei.  
Fordel med dette er at en vil komme direkte til rundkjøringen på His ved å gå langs 
Bryggerveien ut til rundkjøringen. Ulempen er at en tror denne gangveien vil være mindre 
aktuell å bruke for beboerne. Løsningen og grunnforholdene ved Hisebukta kan bli en 
utfordring. En må krysse et område som er foreslått med hensynssone bevaring av 
naturmiljø i kommunedelplan for His bydelssenter. I tillegg vil gangvei går rett foran privat 
bolighus på gnr./bnr. 305/1042. I tillegg sikrer en ikke kryssing for alle som vil krysse ved 
avkjørsel til His for å komme til busstopp og gå/sykle mot Arendal sentrum.  
 

4. Ny adkomstvei/kjørevei med fortau eller gang- og sykkelvei fra rundkjøringen på His, over 
dikene på innsiden av Hisebukta.  
Fordelen med denne løsningen ville vært at en fikk adkomst direkte til rundkjøringen som 
er anbefalt av Statens vegvesen, med kryssing for myke trafikanter i rundkjøringen. Det er 
på den annen side store ulemper med denne løsningen. En må over et område med svært 
dårlig grunnforhold, med stor dybde ned til fast grunn. Dette er påpekt også fra Statens 
vegvesen. Det ligger på annen privat eiendom. En vil få kjørevei helt nede mot Hisebukta, 
for å komme til planlagt boligområde, som da måtte få adkomst fra Hisebukta. Områdene 
på land er foreslått med hensynssone bevaring av naturmiljø i kommunedelplan for His 
bydelssenter. Kostnadene med å etablere en slik vei over dikene ville blitt svært høy, og 
vanskelig å få til. For øvrig siste setning under punkt 3. 
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5. Regulere inn trafikkøy på Fv. 410, og flytte bussholdeplassen.  
Dette er det forslaget for kryssing av fylkesveien en la opp til i forrige planforslag, og som 
er opprettholdt, men med noe endring av trafikkøyen. Den er nå 2 m, der selve øya er 1,5m 
og avstand kantstein – gulstripe 0,25m på begge sider. Det er mulighet for gangfelt i 
fremtiden. Gangfelt kan bli etablert dersom krysning av Vesterveien overstiger det antall 
som ville tillate Statens vegvesen å etablere gangfelt i henhold til veiloven. I telefonkontakt 
med saksbehandler hos Statens vegvesen blir trafikkøy, med mulighet for fremtidig 
gangfelt, vurdert som en sikrere løsning enn fartshumpen som er etablert i området i dag, 
og som Statens vegvesen hadde godtatt som et tilrettelagt krysningspunkt. Etablering av 
trafikkøy innebærer at busslommen må flyttes ca 20 meter nærmere His. I tillegg til å endre 
plankartet for å ivareta flytting av busslomme, og legge til rette for trafikkøy, har en også 
tatt inn i rekkefølgebestemmelsene § 7.07, at busslomme skal flyttes og trafikkøy etableres 
før nye boenheten kan tas i bruk innenfor planområdet. Med en slik løsning vil en få alle 
fordelene som en ville fått med løsningen som var i planforslaget som ble behandlet, men 
i tillegg er løsning med trafikkøy et mer trafikksikker løsning, enn kun en fartshump. 

7.6.3 Kollektivtransport 
 
Det er svært god bussforbindelse forbi planområdet, da Vesterveien er hovedkollektivaksen 
mellom Grimstad og Arendal. Det er etablert bussholdeplass på sydsiden av fylkesveien, og 
denne bussholdeplassen er foreslått flyttet 20 m mot His og er regulert inn på  plankartet. Rett 
nord for planområdet er det etablert bussholdeplass på nordsiden av Vesterveien for busser i 
retning Arendal.  
 

7.7 Klima og energi 
 
Arendal kommune har en egen klima- og energiplan fra 2007. I tillegg er klima og energi omtalt 
i kommuneplanen for 2013 - 2023. Kommunen har mål om å redusere energiforbruk og utslipp 
av klimagasser fra boliger og ønsker å tilrettelegge for mer bærekraftige transportløsninger 
gjennom areal og transportplanlegging.  
 
Forhold som vurderes som positive mht energi- og klimavennlig utbygging: 

 Planområdet ligger rett ved den viktige kollektivaksen på Fv. 420 mellom Arendal og 
Grimstad. Det er bussholdeplass på Vesterveien rett ved planområdet, og gode 
bussforbindelse både vest- og østover.  

 Det er sykkelsti, og gang- og sykkelveg langs Vesterveien, og dermed godt tilrettelagt 
både for gående og syklende både mot Arendal sentrum, Stoa og også østover.  

 Det er to dagligvarebutikker på His, begge under en kilometer fra planområdet. På His 
er det også legekontor m.m. Kommunen satser på å bygge ut His bydelssenter, og 
legge til rette for variert næringsbebyggelse i tillegg til boligutbygging.  

 Nærmeste barneskole er Strømmen, som er under 4 km fra planområdet, og dermed 
definert som i gangavstand for skolebarn.   

 Planområdet har en sentral lokalisering, med gode muligheter for å benytte 
kollektivtransport, eller gå- eller sykle til sentrale funksjoner. Utbygging av området vil 
derfor ha positive konsekvenser i forhold til en miljøvennlig beliggenhet i forhold til 
transport.  

 Det er ikke tatt stilling på det nåværende tidspunkt om hvilke type energiløsning det 
legges opp til for nye byggetiltak. 

 

7.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
 
Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse skal fylles ut og følge reguleringsplanen når den 
sendes inn for behandling. I tillegg til vedlagte sjekkliste er det utarbeidet risikomatriser, jf. 
reguleringsplanveglederen fra Miljøverndepartementet. Kun tema som er vurdert som spesielt 
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viktig i vedlagte sjekkliste skal tas med i matrisen. Dersom reguleringsplanen hjemler tiltak 
som medfører risiko for uønskede hendelser, må det defineres tiltak som reduserer risikoen, 
både i planbeskrivelsen og i bestemmelsene (f eks hensynssoner). Utredning av fagområder 
som ras, støy, flomfare etc skal utføres av fagpersoner på området. 

7.8.1 Risikomatriser 
 
Det er laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveglederen fra Miljøverndepartementet. Dagens 
situasjon er vurdert i tabell 2 nedenfor, mens situasjonen for planområdet etter utbygging er 
vist i tabell 3. 
 
Definisjoner av sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som er lagt til grunn 
ved vurderingen av risiko:  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

o Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig til stede i 
området 

o Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer 
i lengre perioder, flere måneder 

o Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet 
o Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
o Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 

tilsvarende i andre områder 
 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
 

o Ubetydelig/ ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  
o Mindre alvorlig/ en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold 

for enkeltpersoner.  
o Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en 

gruppe personer. 
o Alvorlig/ farlig (4) (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner 
o Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; 

mange skadd; langvarige miljøskader. 
 
Risiko framkommer ved å multiplisere sannsynlighet og konsekvens, se tabell 1 nedenfor.  

 
Tabell 1 Matrise som viser risikoen ved ulike sannsynligheter og konsekvenser.  
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig/     
en viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig  

5. Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/     
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 
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De uønskede hendelsene krever ulik oppfølging alt etter hvilken risiko de har: 
 

o Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
o Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
o Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan 

vurderes 
o Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 

 
Tabell 2 Risikomatrise for dagens situasjon i planområdet 

Hendelse/ situasjon Aktuelt
? 

Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Radon Ja Mindre 
sannsynlig 
2 

Mindre alvorlig  
2 

4 Det er ikke gjennomført radonmålinger.  

Flom –        og 
oversvømmelse av 
nedenfor-liggende 
områder 

Ja Mindre 
sannsynlig 
2 

Mindre alvorlig 
2 

4 Planområdet grenser ned til Hølen. 
Få til ingen personskader el. 
miljøskader ved flom. Kan få 
økonomiske konsekvenser for 
bygninger og småbåtanlegg.  

Høyspent – 
elektromagnetisk 
påvirkning 

Ja Lite 
sannsynlig 
1 

Mindre alvorlig 
2 

2 Eksisterende høyspentlinje går over 
områder som er ubebygd innenfor 
planområdet.  

Brannberedskap –  
brannvanns-
forsyning, atkomst 
brannbil og 
brannfarlige stoffer 

Ja Mindre 
sannsynlig 
2 

Betydelig/kritisk 
3 

6 Brann kan inntreffe. Brannbil har 
atkomst fra eksisterende veg til 
Kokkeplassen. 

Støy Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 
5 

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 
2 

10 Deler av planområdet er utsatt for støy. 
Det er en eksisterende enebolig og en 
fritidsbolig, utenfor planområdet, som 
ligger i gul støysone. 

Rasfare Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 
2 

4 Deler av planområdet er vist med 
hensynssone faresone. Området er 
merket av med rasfare på 
www.skrednett.no. Områdene som er 
avmerket med rasfare er ubebygd. Det 
er mulig å gå forbi området på nedsiden 
av kollen som er merket med rasfare. 

Løsmasser Ja Lite 
sannsynlig 
1 

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 
2 

2 På NGU sine løsmassekart er det 
markert marine avsetninger i området 
på Kokkeplassen. Dette er områder 
med marine avsetninger på utsiden av 
planområdet.  

Forurensning - 
vannkvalitet 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 
2 

4 Småbåtanlegg kan ha konsekvenser for 
vannkvalitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skrednett.no/
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Tabell 3 Risikomatrise for situasjonen i planområdet etter utbygging. Det forutsettes at nødvendige 

vurdering og tiltak er iverksatt. 

Hendelse/ 
situasjon 

Endret 
pga. 
utbygging 
i 
planområ
det? 

Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Radon Nei Lite 
sannsynlig  
2 

Alvorlig /farlig 
2 

4 Det legges til grunn at området 
enten er undersøkt og frigitt, 
eller at bygg sikres mot radon iht 
TEK10.  

Flom –  
og 
oversvømmelse 
av nedenfor-
liggende områder 

Ja Sannsynlig  
2 

Mindre alvorlig 
3 

6 Det legges til grunn at 
overvannshåndteringen blir 
prosjektert av fagkyndige og at 
nødvendige tiltak iverksettes. 
Det er krav om minimum 
byggehøyde for overkant gulv i 
1. etg. på 2,5 moh. Flom kan få 
økonomiske konsekvenser for 
ødeleggelser på småbåtanlegg 
og uteområder.   

Høyspent – 
elektromagnetisk 
påvirkning 

Nei Lite 
sannsynlig  
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 
2 

2 Det forutsettes at høyspentlinje 
er lagt i bakken.  

Brannberedskap –  
brannvanns-
forsyning, 
atkomst brannbil 
og brannfarlige 
stoffer 

Ja Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig /farlig 
4 

8 Det er større sannsynlighet for 
brann pga økt antall boenheter. 
Det legges til grunn at 
brannvannsforsyningen blir 
tilstrekkelig ivaretatt og 
dokumentert.  
 

Støy Ja Svært 
sannsynlig/ 
Kontinuerlig 
5 

Mindre 
alvorlig/en viss 
fare 
2 

10 Deler av boligområdene er 
støyutsatt. Det er gjennomført 
støyutbedring på fasader og 
utomhusområder.  

Rasfare Ja Lite 
sannsynlig 
1 

Mindre 
alvorlig/en viss 
fare 
2 

2 Etter utbygging er rasutsatte 
områder planert ned, og 
rasfaren er eliminert i området. 

Løsmasser Ja Lite 
sannsynlig 
1 

Mindre 
alvorlig/en viss 
fare 
2 

2 Utbygging er gjennomført i 
områder med fast fjell.  

Forurensning - 
vannkvalitet 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/en viss 
fare 
2 

6 Småbåtanlegg kan ha 
konsekvenser for vannkvalitet. 
Vurderer at utvidelsen ikke 
medfører en stor endring. 
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7.8.2 Støy 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet ligger syd for fylkesvei 420, Vesterveien og vil være utsatt for veitrafikkstøy. Det 
er gjennomført en støyberegning av veitrafikkstøy av Sinus as; «His brygge – Vurdering av 
veitrafikkstøy ved planlagt bebyggelse ifm detaljregulering», datert 03.02.2015. Det vises i sin 
helhet til denne rapporten. Retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet, 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, er lagt til grunn for beregningene.  
Retningslinjen angir at trafikkstøynivå på utendørs oppholdsplasser tilknyttet boliger, bør være 
lavere enn grenseverdien for gul sone som er Lden = 55 dB. Utover dette anbefales det at også 
minst ett soverom i hver boenhet skal ligge på stille side med Lden < 55 dB foran fasade. 
 

 
Tab. 4 Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. Alle tall i dB.  

 
I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er det gitt en del generelle krav til lydforhold i 
bygninger. Lydkravene er spesifisert i norsk standard NS 8175 «Lydforhold i bygninger – 
lydklasser for ulike bygningstyper.» Innendørs støy blir ivaretatt ifbm detaljprosjektering og 
byggesøknad. Videre gis et kort sammendrag av konklusjonene i rapporten. 
 
Det er gjort støyberegning i forhold til utendørs oppholdsplasser for boligområde BB1 og BF2 
(tidligere foreslått regulert til BK1), i tillegg til de tre lekeområdene f_L1-f_L3. Støyberegningen 
er gjort i forhold til planforslag datert 19.06.2015. Revidert planforslag medfører ikke vesentlige 
endringer i forhold til støysituasjon, og det er derfor ikke laget revidert støyrapport.   

 
Fig. 24. Støyberegning i 8 m høyde over terreng. Rapport Sinus AS, støyberegning His brygge.  
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En har beregnet støy i to ulike høyder, da det planlegges blokkbebyggelse som vil medføre 
variasjon i støy med økende høyder. Ved beregning av støysoner i 8 m høyde over terreng, 
får en størst utstrekning av gul støysone for boligområde BB1. Støysonene er vist uten noe 
støyskjermingstiltak. Område BF2, og eksisterende enebolig i område BF1 ligger også i gul 
støysone. Konklusjonen er at fasaden på «baksiden» av byggene i all hovedsak vil ligge i gul 
sone, mens hovedfasadene mot Hølen og terrasser som er vendt denne veien i hovedsak vil 
ligge utenfor gul sone.  
 
For boligene er det mulig å oppnå at minst ett soverom i hver boenhet er vendt mot stille side. 
I tillegg vil det være mulig å tilfredsstille intensjonene i T-1442 ved terrasser vendt mot sørvest. 
Noe innsig av støy mot sørøst kan forhindres med tett rekkverk ved terrassene.  
 
Støyberegningen viser at de tre lekeområdene vil ligge utenfor gul støysone. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Støyrapporten konkluderer med at de tre lekeområdene, og terrasser som er vendt mot sørvest 
tilfredsstiller intensjonen i T-1442. For noen terrasser anbefales det tett rekkverk for at hele 
terrassen skal ligge utenfor gul støysone. Det vil ikke være behov for støyskjermingstiltak langs 
fylkesveien.  
 
For de blokkene i område BB1 og boliger i område BF2, vil nordøstre og deler av sørøstre 
fasader ligge i gul støysone. Fasadetiltak er ikke vurdert i støyberegningen, men beregningen 
antyder hvilke tiltak en må påregne for å tilfredsstille kravene i NS8175 for disse fasadene. For 
de fasader som har støynivå over nedre grenseverdi for gul sone må det gjennomføres en 
tiltaksvurdering. I hovedsak vil dette gjelde vinduer på fasader som ligger i gul støysone. Tiltak 
som må gjennomføres vil antakelig dreie seg om vinduer med moderat gode lydisolerende 
egenskaper. Det konkluderes med at krav til fasadetiltak må vurderes i en detaljerende fase 
av prosjektet.  
 
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav i forhold til støy, jf. §§ 3.01 og 3.02: 
Minimum ett soverom må ha vindu på «stille side». Alle leiligheter skal ha privat uteplass 
(balkong/veranda/uteplass) med akseptable lydforhold (Lden<55dB). Uteplass skal være på 
minimum 8 m2 pr. boenhet.» 

Konklusjonen er at støyforhold vil kunne ivaretas både for uteområder og innendørs for nye 
boliger.    

7.8.3 Ras 
 
Situasjonsbeskrivelse 
På kommuneplanens arealdel er eiendommene gnr./bnr. 305/270 og 420 vist med hensynsone 
– faresone ras (H310). I kommuneplanbestemmelsene til faresonen står det: 
«Innenfor disse sonene er det ikke tillatt med tiltak eller aktivitet uten at det aktuelle 
faremomentet er utredet og tiltaket/aktiviteten er dokumentert akseptabel og eventuelt 
avbøtende tiltak er fastsatt.» I reguleringsplanforslaget er ovenfor nevnte eiendommer foreslått 
regulert til blokkbebyggelse.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Gjennomføring av planforslaget innebærer at det meste av kollen vil sprenges ned til kote +11-
13 moh der adkomstvei og inngangsparti til blokkbebyggelsen skal etableres. I tillegg vil en 
sprenge seg inn i kollen for å tilrettelegge for de tre nederste etasjene. Utbyggingen vil dermed 
innebære at større deler av kollen blir sprengt vekk, og de delene som vil være rasutsatt vil bli 
fjernet som følge av utbyggingen. En vurderer derfor at det ikke er behov for å utrede 
«faremomentet» noe nærmere i reguleringsplanprosessen, da dette faremomentet vil bli 
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fjernet som følge av utbyggingen. Det vil være ansvarlig utførende entreprenør som vil avklare 
selve gjennomføringen av sprengingen, og sikring mot f.eks. nabobebyggelsen.  

7.8.4 Løsmasser 
 
Situasjonsbeskrivelse 
I uttalelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling ble det vist til NGU sine løsmassekart, der 
det er marine avsetninger i deler av planområdet, som kan være indikator for kvikkleire. På 
løsmassekartet til NGU er det områdene som er vist med blå farge som defineres som hav- 
og fjordavsetninger. For planavgrensningen for His brygge omfatter dette den ubebygde kollen 
på eiendommen gnr./bnr. 305/978, eneboligtomten gnr./bnr. 305/891 og de områdene der 
«Sanatoriebygget» og bygg for utleieleiligheter er oppført.  

 
Fig. 25. Kart som viser nasjonal løsmassedatabase som viser områder med tykk havavsetning.   
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Områdene innenfor planavgrensningen for His brygge, som er markert med blå farge for hav- 
og fjordavsetninger på NGU sitt løsmassekart, er alle områder hvor det er fjell i grunnen. 
Planforslaget legger på denne bakgrunn ikke opp til ny bebyggelse i områder med fjord- eller 
havavsetning. Områder med slik grunn ligger utenfor planavgrensningen for His brygge.   
 

7.8.5 Flom 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Nidelva og Hølen vil være flomutsatt. Det er ikke faresone for flom for Hølen på 
kommuneplanens arealdel. Faresone for flom er markert fra Rygene og oppover vassdraget 
på kommuneplanens arealdel. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 
En har lagt til grunn flom/byggehøyde over havet som er tatt inn i kommuneplanens 
bestemmelser, selv om His brygge ligger ved Hølen og ikke ved havet. I § 2.05 i 
fellesbestemmelsene er følgende tatt inn: 
«I hele planområdet skal overkant gulv i 1. etasje ikke være lavere enn kote +2,5 moh for ny 
boligbebyggelse. Kjeller/P-hus kan tillates under denne høyden forutsatt vanntette 
konstruksjoner.» 
 
7.8.6 Brann og farlige stoffer 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er tilfredsstillende trykk i vannledningen ved fylkesveien (50l/s). Brannvannsdekning kan 
derfor ivaretas. Det er kun en adkomst til området med brannbil, fra eksisterende kryss ved Fv 
420.  
 
Ifølge DSB sin kart for farlig stoff, vises det til at det er anlegg for farlige stoffer innenfor 
planområdet. Tiltakshaver har opplyst at dette er en gasskjele i sanatoriebygget.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Tekniske planer vil avklare løsninger i forhold til brannvann. Oppgradering av kryss og 
adkomstvei er dimensjonert for lastebiler, slik at det er fremkommelig for brannbil.  
 

7.8.7 Forurensningsfare/forhold for vannkvalitet ved utvidelse av småbåtanlegg 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det legges opp til en utvidelse av eksisterende småbåtanlegg, noe som er avklart både i 
småbåthavnplanen til kommunen og på kommuneplanens arealdel. Det er ikke gjort 
undersøkelser av sedimentene under eksisterende småbåtanlegg, eller arealene på land.  
 
Det har vært fokus på forurensning i småbåthavner i flere år, og det har vært tatt miljøprøver i 
småbåthavner ulike steder i landet. Flere prøve har vist til at bunnstoff og andre miljøgifter 
forurenser både grunnen på land i havnene og sjøbunnen utenfor. Den viktigste kilden til 
forurensning er spyling og vedlikehold av skrog, dvs. arbeider i forbindelse med båtopplag. 
 
Hølen er også et område med ferskvann/brakkvann, noe som innebærer at det er mye mindre 
behov for bunnstoff enn i småbåtanlegg i sjø, da det gror mindre i ferskvann. Ut fra dette antar 
en at det vil være mindre forurensa sedimenter i området under eksisterende småbåtanlegg, 
og at utvidelsen også medfører mindre forurensning. 
 
Det vises også til reguleringsplanarbeidet for Natvigverven småbåtanlegg i Nidelva. I 
forbindelse med dette planarbeidet og mudringssøknad ble det tatt prøver på land i områder 
der det har vært båtopplag, og i sedimentene innerst i eksisterende båthavn. Analysene viste 
at både massene på land og i sedimentene hadde lave forurensningskonsentrasjoner. Det ble 
konkludert med at siden småbåtanlegget ligger i Nidelva med ferskvann (med innslag av 
brakkvann ved spesielle vær- og strømningsforhold) lar de fleste være å bruke bunnstoff på 
båtene hvert år, og dette er trolig grunnen til at småbåtanlegget er relativt lite forurenset. Dette 
kan overføres til småbåtanlegget på Kokkeplassen som også ligger i Nidelva (Hølen), og som 
har hatt noe båtopplag på land og båtplasser i elva. På bakgrunn av undersøkelsen som er 
gjort ved Natvigverven, her en valgt å ikke gjennomføre egen undersøkelse av sedimenter og 
vannkvalitet ved His brygge. 
 
I forbindelse med et annet reguleringsplanarbeid for Vågsnes på Tromøya, ble det gjort 
vurderinger i forhold til utvidelse av småbåtanlegg i områder med forurensede sedimenter 
(Vågsnes AS – Sedimentundersøkelse og risikovurdering, Cowi – november 2013). I denne 
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rapporten blir det vist til at i områder med forurensede sedimenter har oppvirvling som følge 
av fritidsbåter liten betydning. Det er større båter med større propeller som fører til at 
sedimenter blir virvlet opp og sprer seg.   
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
På bakgrunn av undersøkelsene som er gjennomført for andre småbåtanlegg i kommunen, 
hvorav det ene er i Nidelva, er konklusjonen at det er lite sannsynlig at det er særlig 
forurensede sedimenter under eksisterende småbåtanlegg på Kokkeplassen. Dersom det 
skulle være noe forurensede sedimenter under eksisterende småbåtanlegg vil ikke aktivitet i 
forbindelse med utvidelse av småbåtanlegget medføre spredning av forurensede sedimenter 
da oppvirvling fra fritidsbåter i seg selv ikke medfører nevneverdig spredning.  
 
Planforslaget legger ikke opp til båtopplag innenfor planområdet, og det vil derfor heller ikke 
være aktivitet på land som spyling, pussig og vedlikehold av båter som ville kunne medføre ny 
forurensning i Hølen. 
 
En vurdere på den bakgrunn at utvidelsen av småbåtanlegget ikke vil få negative miljømessige 
konsekvenser for forurensing eller vannkvalitet. 
 
7.8.8 Høyspent – elektromagnetisk påvirkning 
 
Situasjonsbeskrivels 
Det går en 22 kv høyspentlinje gjennom deler av planområdet. Denne går gjennom områdene 
som er foreslått regulert til blokkbebyggelse, BB1 og lekeplassene f_L1 og f_L2. I tillegg er det 
en nettstasjon innenfor planområdet. Denne ligger i område som er foreslått som lekeplass 
f_L2. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Høyspentlinje må legges i bakken/fjernes og nettstasjon fjernes/flyttes før tiltak kan 
igangsettes i områdene. For å sikre dette er følgende rekkefølgebestemmelse tatt inn i § 7.03: 
«Tiltak kan ikke igangsettes på areal under eksisterende høyspent i område BB1, f_L1 eller 
f_L2 før høyspent er kablet og lagt i bakken. Nettstasjon i område f_L2 må fjernes før tiltak kan 
igangsettes i område f_L2.» 
 

8. Gjennomføring av planforslaget og økonomiske konsekvenser for kommunen 

 
Det er ikke regulert inn offentlige formål i reguleringsplanforslaget. Planforslaget får dermed 
ingen direkte økonomiske konsekvenser for Arendal kommune. På bakgrunn av at det ikke er 
noen offentlige formål, eller anlegg som skal overdras til kommunen er det ikke laget forslag til 
utbyggingsavtale for reguleringsplanområdet.  
 
Utbedring av avkjørsel/kryss til Vesterveien, og første del av adkomstveg K2 ligger på 
eiendommen til annen grunneier enn tiltakshaver. Denne grunneier er tiltakshaver på 
reguleringsplanarbeidet for Kokkeplassen øst, og vil også ha behov for utbedring av 
avkjørsel/krysset. En ser for seg et samarbeid mellom de to tiltakshaverne i forhold til det felles 
kravet om utbedring av kryss og adkomstvei.   
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9. Forslagsstillers vurdering av planforslaget 

 
Planforslaget er i samsvar med arealformålene på kommuneplanens arealdel, og med 
hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Arealene som tas opp til regulering har en meget attraktiv beliggenhet. Området er vestvendt 
og har svært gode solforhold. Planlagt bebyggelse vil få en gunstig plassering ved at 
hovedfasadene vil vende mot Hølen, og baksiden vende mot Vesterveien. 
 
Områdene er ikke i særlig grad brukt av allmennheten, da det ikke er noen offentlige friområder 
på Kokkeplassen. De ubebygde områdene er heller ikke i bruk av barn- og unge til lek. 
Planforslaget medfører dermed ikke store endringer i forhold til allmennheten og barn- og 
unges interesser.  
  
Vesterveien ligger i bakkant av planområdet, og er definert som den viktigste kollektivaksen 
mellom Arendal-Grimstad. Området har derfor en god lokalisering i forhold til å kunne benytte 
kollektivtransport både i jobbsammenheng, og som transport til andre formål. Langs 
Vesterveien er det både gang- og sykkelveg til Arendal sentrum, og vestover i retning 
Grimstad. I tillegg er det etablert eget sykkelfelt langs Vesterveien. Planforslaget er dermed i 
samsvar med ett av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel om lavutslippsamfunnet.  
 
Planforslaget er også med på å bygge opp om arbeidet med å utvikle His som et attraktivt 
bydelssenter, ved at det legger til rette for attraktive boliger, småbåtanlegg og 
næringsvirksomhet i form av restaurant-, kurs- og overnattingsvirksomhet.  
 
 

10. Vedlegg 

 
Forslag til reguleringsplankart – datert 08.06.2016, sist revidert 30.01.2017 
Forslag til reguleringsbestemmelser – datert 08.06.2016, sist revidert 30.01.2017 
Vedlegg 1: Illustrasjonsplan – datert 08.06.2016, sist revidert 30.01.2017 
Vedlegg 5:  Avkjørsel – plan- og lengdeprofil, sist revidert 30.01.2017 
Vedlegg 10:  Sammenligning planforslag, datert 30.01.2017 
Vedlegg 11: Profiler frisikt, datert 30.01.2017 
Vedlegg 12.  Utsnitt brygger, datert 30.01.2017 
 
 
 

 
 
Vedlegg sendt inn tidligere, til planforslag datert 25.10.2016: 
Vedlegg 2: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse 
Vedlegg 3:   Innkomne merknader til kunngjøringsfasen  
Vedlegg 4:   Støyvurdering 

Vedlegg 6: Illustrasjoner arkitekt Egerdahl & Nordbø AS v/sivilarkitekt Even H. Olaisen 
o Situasjonsplan for leilighetsbygget 
o 3 fotomontasjer med før-etter utsnitt 
o 3 snitt av leilighetsbygget 

Vedlegg 7: Uttalelse Statens vegvesen, datert 07.12.15 
Vedlegg 8: Uttalelse Trygg Trafikk, mail av 12.10.15 
Vedlegg 9: Illustrasjon av farled mellom småbåtanlegg S2 og planlagt småbåtanlegg på |
  vestsiden av Hisebukta, som foreslått i kommunedelplan for His brygge.  
  


