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Turid Hagelia Korshavn

Fra: Lindaas, Gunnar Ogwyn <Gunnar.Ogwyn.Lindaas@austagderfk.no>
Sendt: 1. oktober 2014 10:44
Til: Turid Hagelia Korshavn
Kopi: 'Statens vegvesen, Region sør'; Arendal kommune Postmottak; 

'Fylkesmannen i Aust-Agder'
Emne: Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering for Kilsundsenteret i 

Arendal kommune

Sakstittel: Detaljregulering for Kilsund Senteret i Arendal kommune 
Vår ref: 2014/2922-3 
Dato: 30.09.2014 

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Kilsundsenteret i Arendal kommune 
Vi viser til brev av 22.8.14 med melding om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kilsundsenteret.
 
Bakgrunn 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 30 leiligheter for fastboende og feriegjester med 
tilhørende fasiliteter, videre drift av marina og noe næring-/tjenesteyting. 
Det legges opp til riving av eksisterende bygningsmasse. 
Området ble omdisponert til kombinerte formål i nylig vedtatt arealdel av kommuneplan for Arendal 
kommune. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
 
Planfaglig vurdering 
Ved rullering av kommuneplanens arealdel ble området omdisponert til kombinerte formål. Innholdet er 
omfattende, og åpner for bolig, fritidsbolig, forretning, næring og/eller tjenesteyting. 
 
Landskap/estetikk 
Holmen er et sentralt element i Kilsundfjorden, og utbyggingen må ivareta estetiske hensyn, jf. også innspill 
fra kulturminnevern under. 
 
Friluftsliv/tilgjengelighet 
Det fremgår av oppstartsmeldingen at det skal legges til rette for strandpromenade/bryggeanlegg langs 
sjøkanten, og for at allmennheten kan komme ut på Holmen. I tillegg skal det tilrettelegges for bading fra 
bryggeanlegg. 
Plan og naturseksjonen vurderer det som svært positivt at dette tydeliggjøres i oppstartsmeldingen. Slik 
tilrettelegging vil kunne bidra med kvaliteter som vil være positivt for både eksisterende beboere i 
nærområdet og for nye brukere. 
 
For øvrig forutsettes det at alminnelige planhensyn blir ivaretatt, herunder forholdet til blant annet barn og 
unges interesser og trafikksikkerhet. 
 
Kulturminnevern: 
Det knytter seg i liten grad bevaringsinteresser til eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Av 
meldingen går det fram at eksisterende næringsbygg på eiendommen gnr/bnr 74/490 skal rives.  
I stedet skal det legges til rette for oppføring av leiligheter for fastboende og ferieleiligheter. Totalt 
planlegges det inntil 30 nye boenheter. 
I kommuneplanen er eksisterende bebyggelse på begge sider av Kilsundfjorden avsatt med hensynssone 
bevaring kulturmiljø H 570.  
I kommunedelplan for bevaringsverdig bebyggelse er Kilsund tatt med som et av de totalt 66 områdene der 
eksisterende bebyggelse har bevaringsverdi. (område 6 Kilsund).  
Utforming og plassering av ny bebyggelse på gnr/bnr 74/490 vil i endelig reguleringsplan bli vurdert i forhold 
til de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene som preger den verneverdige bebyggelsen på begge sider av 
Kilsundsfjorden. 



[Side #]

 
 
Med hilsen 
 
Gunnar Ogwyn Lindaas 
rådgiver 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
tlf: 41295851 
e-post: postmottak@austagderfk.no  
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Turid Hagelia Korshavn

Fra: Jan Lindland
Sendt: 23. september 2014 09:52
Til: Turid Hagelia Korshavn
Emne: VS: Arendal kommune Aust-Agder - Detaljregulering for Kilsund Senteret - 

innspill fra fiskeridirektoratet region sør

Denne mailen er til deg. 
 
 

 

Med hilsen 
Jan Lindland 
Tlf. dir. 37 00 57 60 
Mob. 901 50 455 
 
Stærk & Co. a.s. 
Havnegaten 1, 4836 Arendal 
 
www.staerk.no 

 
Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat. Dokumentene kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger, og det understrekes at andre enn den angitte mottaker ikke har tillatelse til å åpne vedlegg, 
kopiere, bruke eller videreformidle opplysningene i denne e-post. Ved feilforsendelse fra vårt kontor, underrettes vi snarest mulig 
om dette på telefon 37 00 57 50. 
 

Fra: Signe Tønnessen [mailto:signe.tonnessen@fiskeridir.no]  
Sendt: 23. september 2014 07:50 
Til: Jan Lindland 
Emne: Arendal kommune Aust-Agder - Detaljregulering for Kilsund Senteret - innspill fra fiskeridirektoratet region 
sør 
 
 
         
Stærk & Co AS Saksbehandler: Signe Tønnessen 
Havnegaten 1 Telefon: 41421518 
                  Seksjon: Region Sør forvaltningsseksjon 
4836 ARENDAL Vår referanse: 14/10726 
         Deres 

referanse: 
Turid Hagelia Korshavn 

         Vår dato: 22.09.2014  
 Deres dato: 22.08.2014 
Att:           

post@staerk.no 
     
     
 

 
Elektronisk post 
 
ARENDAL KOMMUNE AUST-AGDER - DETALJREGULERING FOR KILSUND SENTERET 
- INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION SØR       
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Det vises til oversendelse av melding om planarbeid for omtalte område i Arendal kommune, 
datert 22. august 2014.   
 
Formål og planstatus 
Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av leiligheter for fastboende, og 
ferieleiligheter med tilhørende fasiliteter. Det tas høyde for å legge til rette for en trygg fremtid for 
Kilsund Service og Marina som er etablert i området i dag, samt å tilrettelegge for en mindre 
andel ”ikke støyende” næringsbebyggelse / tjenesteyting innafor delere av arealet. 
 
Reguleringsformålet er stort sett i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Regionene til Fiskeridirektoratet skal ivareta disse interessene i det 
regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndighetene er forplikta etter plan- og 
bygningsloven å legge til rette for at vi skal få delta i planarbeidet, mens regionkontorene til 
Fiskeridirektoratet er forplikta til å delta. 
 
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør 
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se ut fra de opplysninger som per i dag foreligger i 
Fiskeridirektoratets kartverktøy eller i Naturbasen (Miljødirektoratet), at det finnes 
fiskeriinteresser eller viktige marine naturtyper i reguleringsområdet som direkte vil bli berørt av 
forestående planer. Det er imidlertid lenger ute i farvannet ved Sønningen registrert et 
ålegressamfunn. Ålegress har stor verdi som habitat og oppvekstområde for yngelen til en rekke 
fiskearter. I tillegg er ålegresset viktig beiteområde for andre marine arter i den blå åker. Av 
hensyn til naturtypene i sjøområdet, har det stor betydning å vise aktsomhet med utbygginger i 
sjø og med de i kjølvannet negative påvirkninger.  
 
Fiskerlaget Sør v. Arendal Fiskerlag har ikke vært kontaktet da vi anser lokaliteten som mindre 
aktuell i forbindelse med kommersielt fiske. 
 
Vi vil få saken til formell behandling når kommunen sender forslag til reguleringsplan på høring 
til berørte myndigheter, jf § 12-11 i plan- og bygningsloven. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 

 
 
Signe Tønnessen 
seniorkonsulent 
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Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
    

    
 
Mottakerliste:       
Stærk & Co AS Havnegaten 1 4836 ARENDAL 

 
 
    
                                            

 
 
  

 





 
 
 
 
Miljøvernavdelingen 

  

Stærk & Co. a.s.  

Havnegaten 1  

4836 Arendal  
 
 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 Sak nr. 2014/3483 / FMAAMFR 24.09.2014 
 
 
Fylkesmannens innspill til melding om detaljreguleringsplan for Kilsund 
senteret - Arendal kommune 

Vi viser til brev fra Stærk & co med melding om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
for Kilsund senteret. Vi beklager at vi ikke har svart innen fristen. 

Formål og planstatus 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for inntil 30 nye leiligheter for fastboende og 
feriegjester med tilhørende fasiliteter. I tillegg skal det legges til rette for utvikling av Kilsund 
Service og Marina som er etablert i området i dag. Det er også ønskelig å tilrettelegge for en 
mindre andel «ikke støyende» næringsbebyggelse/tjenesteyting innenfor deler av arealet.  
 
Mesteparten av dagens bygningsmasse planlegges revet. Parkering planlegges i underetasjen 
i nytt bygg. Videre planlegges det bryggeanlegg med en plass pr. boenhet, samt noen 
gjesteplasser på østenden av Holmen. Det planlegges videre strandpromenade langs 
sjøkanten og det skal tilrettelegges for at allmenheten kan komme ut på Holmen, herunder 
skal det bl.a. legges til rette for mulighet for bading fra bryggeanlegg. 
 
Reguleringsarbeidet er i tråd med nylig vedtatt kommuneplan, der landarealet er avsatt 
til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Sjøarealet er avsatt til generelt bruk og vern. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen stiller seg i utgangspunktet positivt til planarbeidet da det er i tråd med nylig 
revidert kommuneplan. Vi synes det er særlig positivt at det skal legges til rette for 
tilgjengelighet for allmenheten til Holmen, samt at det planlegges strandpromenade. 
 
Vi ber om at regulanten ser særlig nøye på kombinasjonene av båtanlegg og badeplass. 
Erfaringsmessig kan det oppstå konflikter dersom disse kommer for nær på hverandre. Det er 
viktig at badeplassen tilrettelegges slik at det ikke oppstår farlige situasjoner mellom badende 
og fritidsbåter. Samtidig må en ta høyde for at det vil blir forurensning og dårlig 
vanngjennomstrømming i småbåtanlegg. Badeplassen bør om mulig tilrettelegges et sted med 
god vanngjennomstrømming. 
 

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



En bør også vurdere hva slags funksjon området skal ha i tettstedet Kilsund. Vi er usikre på 
hva som menes med «ikke støyende næringsbebyggelse» i den forbindelse, men dette bør 
vurderes ut i fra den funksjonen kommunen mener området skal ha i nærmiljøet. Det bør også 
legges til rette for en attraktiv møteplass for lokalbefolkningen i tilknytning til sjøen. Vi legger til 
grunn at kommunens nye kommuneplanbestemmelser om parkering, uteareal og lekeareal 
benyttes i prosjektet.  

Støy 
Kommunen er ansvarlig for å ivareta støyhensyn ved sin arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven. Det går en vei gjennom området og det planlegges en kombinasjon av næring 
og boliger/fritidsboliger, noe som erfaringsmessig kan skape konflikter med tanke på støy. 
Støy er en betydelig forurensningskilde og det er utarbeidet retningslinjer som kommunene, 
regionale myndigheter og berørte statlige etater skal legge til grunn ved planlegging og 
behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Vi forutsetter at retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse følger av plan- og bygningslovens § 4-3 og 
sivilbeskyttelsesloven § 14. ROS-analysen skal avdekke om det foreligger fare for uønskede 
hendelser, sannsynlighet for at slike hendelser kan oppstå (frekvens) og konsekvens dersom 
hendelsen blir utløst. Ut fra dette kan en så finne risikonivået/sårbarheten for uønskede 
hendelser for planarealet. Vurderinger av risikoforhold må analysere forholdene både innenfor 
planområdet, påvirkning fra omkringliggende areal, samt planforslagets virkninger på 
omliggende areal. Fremtidige klimaendringer skal også belyses i analysen. Siden planområdet 
er kystnært bør spesielt havnivåstigning og stormflo utredes nærmere i ROS-analysen og i 
den videre planprosessen. 
 
Dersom det identifiseres hendelser eller sårbarheter må risiko fremkomme ved en systematisk 
sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens. Forebyggende og konsekvensbegrensende 
tiltak må også beskrives. En oppsummering eller beskrivelse av ROS- analysen skal inngå i 
planbeskrivelsen. Tiltak for å hindre eller begrense uønskede hendelser må tas inn i 
reguleringsbestemmelsene. I nødvendig grad må fareområdene avmerkes på plankartet som 
hensynssoner med tilhørende bestemmelser. 
 

Med hilsen 
 
Pia Karine Hem Molaug Maria Fremmerlid 
rådgiver  senioringeniør 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Maria Fremmerlid, telefon: 37017536 
 
Kopi til: 
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal 
Statens Vegvesen, Region sør Postboks 723, Stoa 4808 Arendal 
Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 Arendal 
 

fylkesmannen.no/aa  Side 2 
 

 



Christin Haug og Jarle Huus 

Kirkegata 4, 3016 Drammen 

Tlf: 90149847 

 

 

Stærk & Co. a.s.       Drammen, 1.9.2014 

v/ Turid Hagelia Korshavn 

Havnegate 1, 4836 Arendal 

  

 

 

Ønsket omregulering av eiendom 74/527 i Kilsund til fritidsbolig alternativt bolig. 

Vi viser til deres varsel om igangsetting av planarbeid for Holmen i Kilsund samt telefonsamtale 
25.8.14. 

Fakta om eiendommen det gjelder: 

- Ligger for seg selv lengst mot vest med en vegg mot baksiden av butikken. 
- Ca. 90 kvm. Bruttoareal. 
- Tomt ca. 290 kvm. Stor brygge og uteplass. 
- Ligger skjermet for all aktivitet i butikken. 
- Et gjerde gjør det også ytterligere avskjermet. 
- 2 stk. parkeringsplasser samt gangvei er tinglyst på 74/89 (butikken). 
- Ble bygget i 2000 som møtelokale for Kitron A/S. 
- Vi kjøpte eiendommen i desember 2007. Vi har brukt bryggene/uteområdene samt lagret 

ting i lokalene. 
- Eiendommen fremstår visuelt som et koselig sørlandshus. 
- Regulert til varehandel/butikk. 
- Det er offentlig vann/avløp og renovasjon. Avregnes sammen med 74/89. 

 

Hovedkriteriene for vårt kjøp av eiendommen var gode bryggefasiliteter samt nærhet til vår 
fritidsbolig i Tvedestrandsfjorden. Denne ligger ca. 10 min unna med båt. Vi er blitt svært glade i 
Kilsund og ønsker muligheten til å bo der. Dette er hovedårsaken til at vi ønsker omregulering. Men 
også andre forhold taler for at omregulering er det riktige: 

 

- Ut i fra vår kjennskap til Kilsund er det ikke behov for næringslokaler som vårt. 
- Det er ikke mulig å se eiendommen fra veien.  
- Kun to parkeringsplasser vil også være en begrensning. 
- Det er trapper på gangvei, inngangsparti samt inne. 

 



 
2 

Lokalene passer svært godt for omregulering til fritidsbolig/bolig. Alle fasiliteter er på plass. Stue, 
kjøkken, bad, bod samt ferdig areal som kan benyttes til soverom. Andre ting som alarm, 
brannvarsling, brannstige osv. er på plass. 

Vi ber om at våre ønsker blir innarbeidet i det videre planarbeid for Holmen/Kilsund. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Christin Haug       Jarle Huus 

 

 

 



Stærk & Co 
 
MERKNADER TIL OPPSTARTSMELDING ANG. DETALJREGULERING FOR KILSUND 
SENTERET, VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID I REV AV 22.08.2014 
 
'Planområdet: 
Området det søkes om detaljregulering for omfattes av «hensynssone kulturmiljø». Det beskrives 
ikke i informasjonen fra Stærk hva dette innebærer i praksis. Dersom dette innebærer en varig 
ivaretakelse av området Kilsund i sin helhet, slik stedet fremstår nå, bør en helhetlig regulering av 
område Kilsund, både på Flosterøysiden og Tverdalsøyasiden foreligge. Holmen er, slik den 
fremstår i dag, allerede preget av et lite helhetlig estetisk og kulturelt syn i forhold til resten av 
Kilsund. Ved regulering av at bare et lite område ( 74/490, 74/89, 74/527) foretas, kan det føre til at 
Kilsund-område, i enda større grad, ikke blir sett i en helhetlig sammenheng der både 
kulturminneaspekt og behov for fornyelse blir ivaretatt. 
 
Det blir i informasjonen heller ikke fokusert på hvordan de trafikale forholdene, ved vei, broen over 
Strømsund, veikryss, parkering (for andre enn beboere) og fotgjengere skal ivaretas. 30 nye 
boenheter på dette området vil gi en betydelig økning av bilkjøring og myke trafikkanter langs 
veien. Slik situasjonen er allerede i dag, med mye trafikk til butikk og bensinstasjon, er kvaliteten 
på vei og fortau for dårlig. De trafikale forhold må gjennomgå en oppgradering dersom kjøring til 
og fra 30 boenenheter skal komme i tillegg. 
 
Formålet med planleggingen: 
Målet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av ferieboliger og leiligheter for 
fastboende. Det kommer ikke i informasjonen gitt fra Stærk, frem hvordan dette er tenkt, hverken 
beligghet av boliger, høyder på bygg, arealutnyttelse, utleie eller eierskap av ferieboliger o.a.  Til 
dette er å bemerke en særlig bekymring for etablering av flere ferieleiligheter i sammenheng på et 
så lite område.  Feriegjester vil, i sommermånedene, oppholde seg mye utendørs, både dag, kveld 
og natt. Det vil medføre betydelig støy for andre beboere i Kilsund. På grunn av beligghet så nær 
sjøen, vil lyden, særlig nattestid, bære spesielt godt mot de omkringliggende husene i Kilsund. 
 
Videre ønskes å peke på faren for økt forsøpling ved å befolke området så tett. Allerede i dag er det 
betydelig søppel og oljesøl i sjøen og langs vannkanten i Kilsund. Ved å øke antall boenheter med 
opptil 30, vil dette problemet øke i omfang. 
 
Båttrafikken i Kilsund og Strømsund er stor. Området, særlig gjennom Strømsund er allerede svært 
belastet. Mange ganger daglig ses farlige situasjoner som oppstår. Båttrafikken er til tider så tett, 
som i rush-trafikken på E18! Mange båtførere tar lite hensyn til andre, de har ikke tid til å vente når 
det er kø for å komme under Strømsundbrua. Slalomkjøring og alt for høy fart er i høyseseongen et 
farlig element. Med opptil 30 boenheter med minst en båt hver, vil belastningene for båttrafikken 
rundt Strømsund og indre delen av Kilsund  øke betydelig. 
 
Angående tilrettelegging for bading, er dette allerede i dag en risikofylt aktivitet rundt Holmen og 
også ellers i Kilsund. På grunn av båttrafikken, og en del båtføreres mangel på båtvett og 
hensyntaken til andre. Ved økt båttrafikk i dette området vil det bli ytterligere utrygt og farlig å 
svømme eller leke i sjøen rundt Holmen. 
 
Vennlig hilsen 
 
Kari Rustad 
Flosterøyveien 706 
(johan Øydegardsv. 81, 4632 Kristiansand 





 

 
 
 
Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen 

 

Sentral postadresse: 
Kystverket 
Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

 

Telefon: 
Telefaks: 
Bankgiro: 

 

+47 07847 
+47 70 23 10 08 
7694 05 06766 

 

Internett: 
E-post: 
Org.nr.: 

 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
NO 874 783 242 

 

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

 
  
 
 
 

Stærk & Co as 
Havnegata 1 
4836 ARENDAL 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
THK 

Vår ref.: 
2014/3938-3 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Cecilie Gunnufsen 

Dato: 
22.09.2014 

Vedrørende varsel om igangsetting av planarbeid - detaljregulering av 
Kilsund Senteret - Arendal kommune - Aust-Agder fylke 
Det vises til brev av 22. august 2014 vedrørende varsel om igangsetting av arbeid med 
detaljregulering av Kilsund Senteret.  

Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at det planlagte bryggeanlegget ikke må komme for 
nær Strømsundet (sydøst for holme), da det er en god del trafikk gjennom sundet. Det må 
heller ikke tilrettelegges for bading fra bryggeanlegg i sundet, da trafikken her kan utgjøre 
en sikkerhetsrisiko for de badende.  

Kystverket Sørøst minner for øvrig om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
framkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunal 
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27,1 ledd. Videre gjør vi oppmerksom på at 
det skal søkes Kystverket om tillatelse til utlegging av badebøyer, jf. havne- og 
farvannsloven § 19, 2 ledd.  

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Cecilie Gunnufsen 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sørøst 
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Turid Hagelia Korshavn

Fra: Ole-Johan Lydersen <ole.johan.lydersen@gmail.com>
Sendt: 1. september 2014 19:09
Til: Turid Hagelia Korshavn
Emne: Re: Regulering av Kilsund senteret og foreslått planarbeid-spørsmål

Hei, 
 
Takk for tilbakemelding og nærmere informasjon mottatt fra Petter Planke på telefonen i dag. 
 
Som eier av 69/200 og 70/177-Strømsund Brygge og nær nabo er vi generelt positive til nevnte planer. 
 
Det er samtidig viktig for oss at nevnte utbygging ikke skjemmer vår nåværende utsikt, hindrer kveldsolen, 
eller bidrar til økt støy og bråk ved økt ferdsel/bruk. 
 
I den forbindelse har vi følgende merknader til kunngjøringen av 22-8-2014: 
 
1) Det må ikke bygges høyere bygg enn nåværende bygg.  
2) Det må  ikke bygges brygge eller annen form for utbygging mot sjøen mot Strømsund siden. 
3)Det må ikke bygges gangsti/promenade mot Strømsund siden, da vi frykter bråk og ungdomsfyll om 
kveldene. Det 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 siden. 
 
Våre kommentarer  på  dette stadiet er av generell karakter.  
 
Vi setter pris på at tllbakemeldinger fra blandt annet naboer vil bli hensyntatt før den konkrete 
planleggingen settes i gang. 
 
Skulle det være spørsmål til merknadene ta kontakt.  
 
Vi ser videre frem til å bli holdt orientert etterhvert som planene konkretiseres. 
 
Lykke til! 
 
Mvh  
Ole-Johan Lydersen  
(91894953, ole.johan.lydersen@gmail.com) 
 
 
 

1. september 2014 kl. 10.58 skrev Turid Hagelia Korshavn <thk@staerk.no>: 

Hei, 

  

Planprosessen er helt i startfasen og vi har derfor ikke konkrete svar på alle spørsmålene du stiller. Antall 
boenheter, antall etasjer (per nå ser for oss at det kan bli ulikt antall etasjer på ulike deler av bygget) høyder på 
bygg og hvor byggegrensene mot sjøen vil gå må avklares gjennom planprosessen. Det er ikke avklart om det blir 
ett større bygg eller flere mindre. Tilbakemeldinger fra naboer, offentlige instanser og andre berørte vil gi grunnlag 



[Side #]

for vurdering av disse spørsmålene. I kommuneplanen er det lagt inn hensynssone kulturmiljø i området og vi 
regner med fylkeskommunen vil ha merknader mht størrelse og høyde. 

  

Når innspillene er kommet inn vil den konkrete planleggingen settes i gang. Det utarbeides plankart, bestemmelser 
og planbeskrivelse. Dette oversendes kommunen for behandling i kommuneplanutvalget. Dersom 
kommuneplanutvalget godkjenner forslaget legges dette ut til offentlig ettersyn. Alle naboer, offentlige instanser 
og andre berørte får planen oversendt og det vil igjen være mulig å komme med merknader. Etter at offentlig 
ettersyn er over vil merknader gjennomgår og planen vil evt justeres. Planen behandles så i kommuneplanutvalget 
igjen før den går til bystyret for endelig vedtak. 

  

Det planlegges ikke brygger ut mot Strømsund, men en gangpromenade er aktuell.  

  

    

  

 

Med hilsen 
Turid Hagelia Korshavn 
Tlf. dir. 37 00 57 65 
Mob. 930 96 282 
 
Stærk & Co. a.s. 
Havnegaten 1, 4836 Arendal 
 
www.staerk.no 

  

Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat. Dokumentene kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger, og det understrekes at andre enn den angitte mottaker ikke har tillatelse til å åpne vedlegg, 
kopiere, bruke eller videreformidle opplysningene i denne e-post. Ved feilforsendelse fra vårt kontor, underrettes vi snarest 
mulig om dette på telefon 37 00 57 50. 

  

Fra: Ole-Johan Lydersen [mailto:ole.johan.lydersen@gmail.com]  
Sendt: 29. august 2014 14:34 
Til: Turid Hagelia Korshavn 
Emne: Regulering av Kilsund senteret og foreslått planarbeid-spørsmål 

  

Hei, 

  

Ref kunngjøring av 22.8.2014 fra Arendal kommune. 
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Jeg er eier av 69/200 og 70/177- Strømsund Brygge,  og er nabo til 74/490. 

  

I den forbindelse har jeg følgende spørsmål til nevnte planer: 

  

1) Antall boenheter foreslås til 30. Hvordan vil det gjennomføres?  

2) Hvor mange etasjer planlegges? 

2) Hva er foreslått høyde på nybygget? 

3)Hvor nærme  vil nybygget være sjøen mot Strømsund siden? 

4)Foreslås det brygger eller noen utbygging ut mot sjøen på Strømsund  siden? 

  

Ser frem til raskt svar. 

  

Mvh  

Ole-Johan  

Lydersen.   
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Turid Hagelia Korshavn

Fra: Johnsen, Edle Iren <Edle.Iren.Johnsen@arendal.kommune.no>
Sendt: 7. oktober 2014 14:46
Til: Turid Hagelia Korshavn
Emne: VS: Kilsund Senteret - referat fra oppstartsmøte med Arendal kommune

Hei 
 
Jeg videresender deg uttalelsen fra renovasjon ang Kilsund senter, de var ikke på oppstarten 
 
 
Edle  
 
Fra: Alfsen, Katarzyna  
Sendt: 7. oktober 2014 13:15 
Til: Nyhus, Per Christian 
Kopi: Erøy, Edle; Thygesen, Helene 
Emne: SV: Kilsund Senteret - referat fra oppstartsmøte med Arendal kommune 
 
Hei 
 
I følge varsel om igangsetting av planarbeid for Kilsund Senteret legges det til rette for leiligheter for fastboende 
og ferieleiligheter på eiendommen 74/490. Kommunen v/kommunalteknikk forutsetter at  ferieleilighetene skal 
benyttes hele året og at det derfor skal legges til rette for at disse skal ha helårsrenovasjon.  
 
Det må avsettes områder til oppsamlingsenheter for avfall i planområdet. Renovasjonsområdene må ha 
tilstrekkelig størrelse til å kunne plassere det antall og størrelse av oppsamlingsenheter for avfall det til enhver 
tid er behov for. Vei frem til renovasjonsområdene må dimensjoneres for kjøretøy type L (lastebil) og kjørbar 
tilknytning (veien) må være fremkommelig for kjøremåte C. Kjøretøy type L må kunne snu på forsvarlig vis. 
 
 Dersom det etableres 25 boenheter eller mer i samme bygg skal det etableres en felles nedgravd 

avfallsstasjon for boenhetene. En nedgravd avfallsstasjon må bestå av minimum 5 stk containere; en til 
hver avfallsfraksjon. Kommunens øvrige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere må ivaretas. 

 
Plassering av felles renovasjonsområde: 

 Renovasjonsområdene skal plasseres slik at beboere naturlig sokner til disse.  
 Plassering av renovasjonsområder må avklares med veimyndigheten og plassering må være i tråd med 

kommunens til enhver tid gjeldende veinorm. 
 Nedgravde avfallsstasjoner må kunne tømmes av kranbil. Det må etableres vendehammer slik at 

renovasjonsbil kan snu på forsvarlig vis, uten å være til hinder for trafikk i området.  
 For nedgravde avfallsstasjoner gjelder følgende krav til avstander: 

o Containere skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9 meter. 
o Ytterkant av container skal plasseres minimum 1 meter fra vegg eller andre konstruksjoner som 

kan skades under tømming av containeren. 
o Containerens krokfeste type Mushroom anbefales maksimum 3 meter fra kjørbar vei, absolutt 

grense 5 meter. 
o Anbefalt avstand fra hovedinngang - boenhet til renovasjonsområde er opptil 75 meter, absolutt 

grense er 125 meter. 
o Avstand fra nedgravde avfallscontainere til kommunalt ledningsnett skal være minimum 4,5 meter. 

Sprengningsarbeid må ikke påvirke kommunens ledningsnett. Dersom dette kravet ikke er mulig å 
overholde må plassering avklares med vann- og avløpsavdelingen i Arendal kommune. 

o  
Renovasjonsløsning for den enkelte boenhet skal være etablert før boenheten tas i bruk. 
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Kommunen har pr i dag 2stk.containere på eiendommen 74/89 som benyttes til hytterenovasjon i området. Ber 
om at området som benyttes pr i dag til hytterenovasjon bevares til dette formålet i den nye reguleringsplanen. 
 
 
 
Med hilsen 

Katarzyna Alfsen 
Infrastruktur 
Tlf: 37013730 
Mob: 48896988 
katarzyna.alfsen@arendal.kommune.no 
Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal 
 

 
 
 
Fra: Nyhus, Per Christian  
Sendt: 7. oktober 2014 10:07 
Til: Alfsen, Katarzyna 
Kopi: Thygesen, Helene 
Emne: VS: Kilsund Senteret - referat fra oppstartsmøte med Arendal kommune 
 
Hei 
 
Se korrespondanse. Har tydeligvis vært et oppstartsmøte (se vedlegg). Noen kommentarer. 
 
Vennlig hilsen 
Per Christian Nyhus 
Avd. ing. 
 
Arendal kommune 
Infrastruktur 
e-post: per.christian.nyhus@arendal.kommune.no 
 
Fra: Øybekk, Asgeir  
Sendt: 7. oktober 2014 09:42 
Til: Nyhus, Per Christian 
Emne: VS: Kilsund Senteret - referat fra oppstartsmøte med Arendal kommune 
 
 
 
Fra: Turid Hagelia Korshavn [mailto:thk@staerk.no]  
Sendt: 11. juli 2014 09:33 
Til: petter.planke@redcord.com; grete.planke@redcord.com; toring@absnet.no; Hansen, Trond G; Sørensen, Michael 
Andre; Øybekk, Asgeir; Berg-Larsen, Knut; 'Tone.Worren.Klocker@arendal.kommune.no'; Johnsen, Edle Iren 
Emne: VS: Kilsund Senteret - referat fra oppstartsmøte med Arendal kommune 
 
Hei! 
 
Har fått inn noen merknader til referatet sendt 7. juli. Revidert referat sendes ut som endelig versjon. Gammelt 
referat bes kastet. 
 
Endringene gjelder pkt om barn og unge: litt justering/presisering av teksten 
 
Nytt pkt 4: øvrige forhold.  
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God sommer! 
                 
 

  
 

 

Med hilsen 
Turid Hagelia Korshavn 
Tlf. dir. 37 00 57 65 
Mob. 930 96 282 
 
Stærk & Co. a.s. 
Havnegaten 1, 4836 Arendal 
 
www.staerk.no 

 
Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat. Dokumentene kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger, og det understrekes at andre enn den angitte mottaker ikke har tillatelse til å åpne vedlegg, 
kopiere, bruke eller videreformidle opplysningene i denne e-post. Ved feilforsendelse fra vårt kontor, underrettes vi snarest mulig 
om dette på telefon 37 00 57 50. 
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