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Forslag til reguleringsplan for Holmen i Kilsund 
Førstegangsbehandling oktober 2018 
 
Innkomne merknader med kommentarer: 
Oppstart ble varslet 23.08.2014 og det kom inn 13 merknader. Sammendrag og kommentarer 
følger nedenfor. 
 
Offentlige:  
1 
Aust-Agder fylkeskommune, 30.september og 1.oktober 2014 
Fylkeskommunen har følgende planfaglige merknader til planarbeidet: 
Landskap/estetikk:  
Holmen er sentral i Kilsundfjorden. Utbyggingen må ivareta estetiske hensyn. 
Friluftsliv/tilgjengelighet:  
Det er svært positivt at det tilrettelegges for strandpromenade/brygge-anlegg og bading. Hensyn til 
barn og unge og trafikksikkerhet må ivaretas. 
Kulturminnevern: 
Det knytter seg i liten grad bevaringsinteresser til eksisterende bygningsmasse på Holmen. 
Eksisterende bebyggelse på hver side av Kilsundfjorden er avsatt til hensynssone bevaring 
kulturmiljø (H570). Kilsund er tatt med i kommunedelplan for bevaringsverdig bebyggelse. 
Utforming og plassering av ny bebyggelse vil i endelig plan bli vurdert i forhold til de arkitektoniske 
og kulturhistoriske verdiene som preger den verneverdige bebyggelsen på begge sider av 
Kilsundfjorden. 
 

Rådmannens kommentar: 
Landskap/estetikk: 
Foreslått bygningsmasse blir etter rådmannens mening for dominerende og tar for lite 
hensyn til omgivelsene.  
 
Friluftsliv/tilgjengelighet: 
Forslaget legger ut noe areal til grønne, offentlige formål, men for lite. Ulønnsomt å drifte. 
Uansett er det vanskelig å påta seg nye ansvar for drift. Bør heller sikre allmennhetens 
tilgang for all fremtid gjennom å tinglyse rettigheter. 
Redd for private brygger. Blir en privat øy hvor man i realiteten forærer utbygger areal i sjø. 
  
Kulturminnevern: 
Holmen innehar få kulturminner. Rådmannen mener store fortøyningsbolter, og gjerne også 
en byste av Jan Staubo, bør bevares gjennom hensynssone bevaring. 
Området er underlagt hensynssone bevaring, men forslaget tar lite hensyn til omgivelsene. 
Tar ikke opp hverken formspråk, skala eller tradisjonelle materialer. Vil endre 
landskapsbildet i det sentrale Kilsund og skjule bebyggelse langs sidene i 
landskapsrommet. 

 
2 
Fiskeridirektoratet Region Sør, 22.september 2014 
Fiskeridirektoratet kan ikke se ut fra de opplysninger som per i dag foreligger i Fiskeridirektoratets 
kartverktøy eller Naturbasen at det finnes fiskeriinteresser eller viktige marine naturtyper i 
reguleringsområdet som vil bli direkte berørt av forestående planer. Det er imidlertid registrert et 
ålegrassamfunn lengre ut i farvannet ved Sønningen. Lokaliteten anses som mindre aktuell i 
forbindelse med kommersielt fiske. 
 

Rådmannens kommentar: 
Tas til etterretning.  
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3 
Fylkesmannen i Aust-Agder, 24.september 2014 

1) Er i utgangspunktet positiv til planarbeidet da det er i tråd med kommuneplanen. Særlig 
positivt at det skal tilrettelegges for allmennheten og at det planlegges strandpromenade. 

2) Regulanten må være særlig nøye med kombinasjonen båtanlegg og badeplass da det 
erfaringsmessig kan oppstå konflikter. Momenter som må tas høyde for: farlige situasjoner, 
dårlig vanngjennomstrømning, forurensning. 

3) Det må vurderes hva slags funksjon området skal ha i tettstedet Kilsund. Fylkesmannen 
er usikker på hva som menes med «ikke støyende næringsbebyggelse». Det bør tilrettelegges for 
en attraktiv møteplass for lokalbefolkningen. 

4) Fylkesmannen forutsetter at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442 legges til grunn. ROS-analyse må gjennomføres. Havnivåstigning og stormflo bør utredes 
spesielt.  

5) Forebyggende og konsekvensbegrensende tiltak må beskrives og om nødvendig tas inn 
i reguleringsbestemmelsene. Fareområder må i nødvendig grad avmerkes som hensynssoner og 
følges opp med bestemmelser. 
  

Rådmannens kommentarer: 
1)Rådmannen mener strandpromenaden blir for smal og dessuten privatisert av for 

stor bygningsmasse for tett på.  
2) Det planlegges ikke konkret for bading. Farvannet fortoner seg forholdsvis utrygt 

å bade i pga smale sund, mange båtplasser og stor båttrafikk. Forurensning kan også 
tenkes å være et problem pga mange gamle boliger langs sjøen, som kan være uten 
tilkobling til offentlig avløp. 

3) Tilrettelegging for kafedrift bygger opp om stedet som lokalt samlingspunkt. 
Strand-promenaden er likevel for smal, bygningsmassen for stor og for tett på gangveien 
og gressbakken ut mot sjøen er for liten til å være et attraktivt samlingssted. 
 

 
4 
Kystverket Sørøst, 22.september 2014 
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at planlagte bryggeanlegg ikke må komme for 
nærme Strømsundet (sydøst for holme) pga. trafikk. Det må heller ikke tilrettelegges for 
bading fra bryggeanlegg i sundet pga. sikkerhetsrisiko. 
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten krever tillatelse fra 
kommunal havnemyndighet. Det må søkes Kystverket om tillatelse til badebøyer. 
 

Rådmannens kommentar: 
Det planlegges ikke nye bryggeanlegg mot Strømsund. Flytebryggeanlegget kommer mot 
øst, i forlengelsen av Holmen. 

 
5 
Statens vegvesen, 27.oktober 2014 
Byggegrenser: Gjeldende plan har byggegrense langs fv 122 og fv 127 på 12,5 m. I ny plan vil 
kravet være henholdsvis 20 og 30 m. Viser ellers til retningslinjer for behandling av avkjørsels- og 
byggegrenser langs fv-nettet dersom byggegrensene i retningslinjen skal fravikes. 
 
Myke trafikanter: I kommunedelplan for sykkel er det angitt gang- og sykkelvei på fv. 122 fra kryss 
med fv. 127. Naturlig å videreføre prinsippet fortau og sykling i veibanen. Kryssene må da 
strammes opp og det må etableres fortau på begge sider av veien. Det utflytende området ved 
bensinstasjonen må strammes opp. 
 
Avkjørsel/kryss: Kryssutforming er viktig for å hindre og minske ulykker. Avkjørsel/kryss må 
oppgraderes i henhold til N100. Det pågår arbeid med forkjørsregulering langs fylkevei. Kan være 
riktig å planlegge siktsoner ut fra dette. Må få oversendt tegninger i høringsfasen, evt et 
rekkefølgekrav om oversendelse før anleggsstart. 
 
Foreslår rekkefølgekrav til oppstramming av kryssene ved anleggsstart. 
Må tas inn en bestemmelse om frisikt ved avkjørsler. 
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Skolevei: planen må redegjøre for trafikksikker skolevei. I Nasjonal Transportplan er det mål om at 
80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. 
 
Formål: Oppfordrer til å regulere inn et grønt område (buffer) mellom byggegrense og offentlig 
trafikkareal.  
 
Annet: Maner til stort fokus på myke trafikanter. Blir utfordrende å lage et godt konsept med så 
mange ulike behov innenfor et relativt lite område.  
Forutsetter at tunge/store biler kan snu på egen eiendom. 
 

Rådmannens kommentar: 
Byggegrenser er overholdt. Plassering av p-plass er avklart mellom vegvesenet og 
regulant. Det er regulert inn fortau langs fv og lagt til rette for oppstramming av kryss, se 
kap 7.6.  
Det er 400 m til Flosta skole, og fortau helt fram. Skolebarn må krysse fv. 122 på Holmen 
og videre over fv. 127 ved krysset med Fullriggerveien, der det er tilrettelagt krysning. 
Er ikke plass til et grønt formål mellom bensinstasjonen og fortauet.  
Det tilrettelegges for snuplass for liten lastebil. 

 
 
Private: 
6 
Fortidsminneforeningen, 22.september 2014 
Stedet har lange tradisjoner for industri og maritim virksomhet. Kulturminner i slike 
områder er ofte gamle fortøyningsbolter. Finnes en del slike på holmen, men av nyere type, 
trolig fra midt på 1970-tallet etter S/S Sørlandet. Boltene er likevel en del av historien og bør 
bevares. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Også nyere historie er verd å ta vare på. Rådmannen tar uttalelsen til følge og foreslår at 
boltene reguleres med hensynssone bevaring. 

 
7 
Anne Siri Rustad, 20.september 2014 
Eier gnr 70/bnr 29; Flosterøyveien 708.  
Mener utbygging i så stort omfang vil gi store 
negative konsekvenser for Rustads eiendom.   
1.UTNYTTELSESGRAD: Oppfatter at det 
planlegges for inntil 30 boliger. Altfor høyt tall 
i forhold til omkringliggende 1- og 2-etasjers  
trehus.  
Bygningen slik den framstår i dag passer ikke 

inn i det øvrige bygningsmiljøet i Kilsund, men av nybygg må det kreves tilpassing mht størrelse og 
arkitektur. 
2. TOMT. Kan ikke være mulig å bygge på den kunstige utvidelsen (det flate området). 
3. BRYGGEANLEGG. Advarer mot at brygger vil forlenge det trange Strømsundet og føre til stor 
og uryddig båttrafikk. Økt støy, mer forurenset luft og vann, svekkede muligheter for bade-, fritids- 
og uteaktiviteter. Vil forringe verdien av Rustads eiendom betydelig. 
4. BÅT OG BILTRAFIKK: Økt trafikk i sjø rundt østre del av Holmen. Allerede overbelastet 
sommerstid, med svært uryddig båttrafikk. Strømsundet er smalt og båter som venter på å passere 
hoper seg opp svært nær Rustads brygge.  
Biltrafikken vil også øke. 
Fraråder sterkt. Vil gå ut over det særegne miljøet og kulturen i Kilsund.  
Fornyelsene må respektere og være i harmoni med eksisterende bebyggelse og omgivelser. Må 
ikke utformes på bekostning av naboers muligheter. 
 
 Rådmannens kommentar: 
 Det er først og fremst flytebryggeanlegget som vil få innvirkning på Rustads eiendom.  
 1: Antall boliger er redusert til 24. Fortsatt stort i forhold til omkringliggende småhus. 
 Rådmannen foreslår krav til tilpassing. 
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 2: Det reguleres for bygging 14 meter lenger ut på odden/ utfyllingen. 
3: Viktig å være klar over at Strømsund er en flaskehals, men alt nytt skal anlegges 
innenfor SS1, som smalner utover: 

 
Over: Plankartet 

 
Over: Flyfoto med situasjonskart. Rustads eiendom markert. 

 
Det nye anlegget vil endre bildet av Kilsund. Må ikke være negativt i den store 
sammenhengen, men vil bety flytebrygger, fortøyde båter og mer båttrafikk nærmere 
eiendommen. 
Rådet tas til etterretning. 

 
8  
Ebba Rusten, 17.september 2014 
(adresse mangler) Stiller spørsmål ved hvorfor det er ønske om å bruke indrefileten i Kilsund til 
boenheter og ikke felles aktiviteter som park, cafe, lekeplass, kunst etc. Mange ledige tomter i 
området. Mener dette er en fantastisk mulighet til å benytte holmen til noe vakkert for allmenn 
interesse og bruk.  
Viktig å forhindre visuell miljøforsøpling.  
Ønsker at dagens høyder og utstrekning beholdes, og at dagens høyde ikke trekkes lengre ut på 
odden, da det vil bli ruvende. Et moderne glassbygg vil ødelegge idyllen. I Sognsbukta, hvor det 
har kommet mye bebyggelse og båtplasser, har sørlandspreget forsvunnet. 
30 boenheter høres mye ut og kan gjøre det vanskelig å beholde grøntområdet som i dag. 
Området rundt matbutikken har klart å beholde sørlandsidyllen etter nybygging. 
 
Rusten stiller videre flere spørsmål til planarbeidet knyttet til: Utfylling, mudring, antall flytebrygger 
og størrelsen på disse, forurensning, sikkerhet for badende, økning bygningsmasse jf. i dag, 
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kloakk, parkeringsplasser, veien rundt butikk og bensinstasjon, størrelse på grøntområde, 
Kilsundregattaen.   
Det er viktig at det bygges i så nær sørlandsstil som mulig for å bevare idyllen i Kilsund. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Området er ikke offentlig eid og kan derfor ikke disponeres fritt av allmennheten. Det legges 
likevel opp til at allmennheten får tilgang til Holmen gjennom en tursti/promenade i en 
sløyfe rundt bebyggelsen.  
Ny bebyggelse blir vesentlig større og føres lengre ut på odden enn dagens bygning. Det er 
foreslått to fløybygninger med en mellomliggende grønn korridor en etasje opp, over et 
parkeringsanlegg. Utforming er ikke foreslått styrt utover at taket kan være flatt og det kan 
anlegges takterrasser.  
Grøntområdet blir mindre men mer tilrettelagt, bla.a med en strandpromenade med fast 
dekke. For de øvrige spørsmålene vises til saksdokumentene. 

 
9 
Astrid og Even Jahnsen, 22.september 2014 
Tverrdalsøyveien 5 
Er direkte involvert ved at varslet 
planavgrensning berører deres to parseller på 
nordsiden av Tverrdalsøyveien. Må bli informert 
og involvert dersom det planlegges fysiske tiltak 
her.   
Må tas hensyn til at det er like bruksretter 
i sjøen mellom Tverrdalsøyveien og Holmen. 
Plangrensen må enten følge strandlinjen, eller 
Jahnsens må involveres i prosessen.  
  

Rådmannens kommentar: 
Plangrensen er trukket bort fra Tverrdalsøyveien og lagt ut på fv 122 over Holmen.  
Det planlegges for et bånd av landfaste brygger i kilen mot Jahnsens: 

 
 
 
10 
Christin Haug og Jarle Huus, 1.september 2014 
Eier gnr/bnr 74/527, Kilsundveien 158. 
Eiendommen er i dag regulert til 
varehandel/butikk. De ønsker omregulering av 
sin eiendom til fritidsbolig/bolig, og ønsker å bo 
på eiendommen. 
Begrunnes blant annet med at det ikke lenger 
er behov for næringslokalet, at alle fasiliteter er 
på plass, at eiendommen har begrensninger 
som næringseiendom (kun to p-plasser, trapper 
mv.) 
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Rådmannens kommentar: 
Eiendommen er foreslått regulert til fritidsbolig. 

 
 
11 
Kari Rustad, 23.september 2014 
Flosterøyveien 706 
Ønsker en helhetlig regulering av Kilsund-
området (både Flosterøysiden og 
Tverrdaløysiden) for å se Holmen i en helhetlig 
sammenheng der både kulturminneaspektet og 
behov for fornyelse blir ivaretatt.  
Trafikale forhold må oppgraderes dersom 
kjøring til 30 boenheter kommer i tillegg. 
Kvalitet på vei og fortau er for dårlig. Er særlig 
bekymret for etablering av flere ferieleiligheter 
i sammenheng på et lite område. Feriegjester vil oppholde seg mye utendørs i sommermånedene 
og medføre betydelig støy for andre beboere i Kilsund. Peker videre på faren for økt forsøpling. Er i 
dag betydelige mengder søppel, og oljesøl i sjøen og langs vannkanten.  
Båttrafikken er stor. Mange farlige situasjoner oppstår. 30 nye boenheter vil øke belastningen rundt 
Strømsund betydelig. Er allerede i dag risikofylt å bade rundt Holmen og også ellers i Kilsund. Økt 
båttrafikk vil forsterke dette. 
 

Rådmannens kommentar: 
En kommunal områdeplan ville ha gjort utviklingen mer forutsigbar, men kommunen er  
dessverre ikke oppsatt med ressurser til dette.  
Avkjørsel til bensinstasjonen og de nye boligene blir mer definert enn dagens, og det 
anlegges fortau.  
Det reguleres til boliger; ferieboliger vil være i strid med formålet. Antallet enheter er 
redusert til 24. Økt press og økt trafikk vil det likevel bli. 

 
 
12 
Kristin Ommundsen, 15.september 2014 
Eier gnr/bnr 74/110.  
 
Er bekymret for om krysset fv 122 x fv. 127 skal 
reguleres, da bolig og bryggeanlegg innerst i 
bukta ligger tett inntil veien.  
Meget negativ til at tomt og bolig eventuelt må 
ofres dersom ny veiløsning kreves og ber om å 
få kopi av alle merknader fra Statens vegvesen. 
Ommundsen er noe bekymret for om 
bygningsmassen vil bli veldig stor og massiv. 
Kilsund er en sørlandsidyll med for det meste  
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eldre, frittstående eneboliger. En massiv boligblokk vil ødelegge dette. Inntil 30 båtplasser vil ruve veldig 
på fjorden. Kilsund sitt særpreg må opprettholdes i videre planlegging. 
«Goder» for allmennheten som legges inn i planen må synliggjøres slik at de ikke går i «glemmeboken».   
 

Rådmannens kommentar: 
Forslaget berører ikke Ommundsens eiendom. Forslaget er nedskalert fra 30 til 24 enheter og 26 
båtplasser. Det er lagt inn rekkefølgekrav til turvei. Rådmannen foreslår flere rekkefølgekrav på 
vegne av allmennheten. 

 
 
13Ole Johan Lydersen, 1.september 2014 
Eier 69/200 og 70/177-Strømsund Brygge. 
Ønsker utbygger lykke til med planene, men har 
noen innspill. Viktig at nybygg ikke skjemmer 
utsikten, hindrer kveldsol eller  
bidrar til økt støy og bråk ved økt ferdsel 
 og bruk: 
1) Må ikke bygges høyere enn nåværende bygg. 
2) Må ikke bygges brygge eller annet mot sjøen 
på Strømsundsiden. 
3) Må ikke bygges gangsti/promenade mot 
Strømsund. Frykter bråk og ungdomsfyll om 
kveldene. Har vært tendenser til det allerede. 
ved at det samles gjenger på Holmen, 
parkeringsplassen og under broen. 

4)Bygget/byggene bør ligge i god avstand fra 
Strømsund. 
 

 

 
 
 Rådmannens kommentar: 
 Rådmannen anbefaler sol-skygge-analyse.  

1) Største høyde blir ca ½ m høyere enn i dag, men bygningsmassen blir generelt 2 etasjer høyere 
enn eksisterende. 

2) Ingen brygger mot Strømsund. 
3) Rekkefølgekrav til gangsti/ promenade mot Strømsund. Bråk og fyll må motvirkes på annet vis. 
4) Rådmannen anbefaler større avstand til Strømsund. 
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