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1. Bakgrunn og formål  
 
Kilsund Eiendom AS planlegger å bygge leiligheter med tilhørende fasiliteter på gnr/bnr 
74/490 på Holmen i Kilsund. Dagens bygningsmasse er ikke egnet for ombygging til 
bolig/fritidsbolig og mesteparten av eksisterende bygning planlegges derfor revet. Det 
planlegges bryggeanlegg med en plass per boenhet samt noen gjesteplasser på østenden 
av Holmen. Planen tilrettelegger for inntil 24 boenheter. 

Det skal videre legges til rette for en trygg framtid for Kilsund Service og Marina som er 
etablert på området i dag, og det er ønskelig å tilrettelegge for en mindre andel «ikke-
støyende» næringsbebyggelse/ tjenesteyting innenfor deler av arealet. 

Området omfattes delvis av reguleringsplan for Kilsund, Flosta skole (planID 3531r1) vedtatt 
14.12.83. Området som berøres av reguleringsplanen fra 1984 er regulert til kjørevei og 
fortau.   

Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co AS som har utarbeidet planforslaget på vegne 
av Kilsund Eiendom AS. Alpha Arkitekter har utarbeidet forslag til prinsippløsning og 
utarbeidet skisser. 

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Planområdet omfatter hele Holmen, som ligger midt i Kilsund. I utgangspunktet er det 
østsiden av Holmen med Kilsund Senteret og Kilsund Service og Marina som ønsket 
regulert, men etter krav fra Arendal kommune inngår også vestsiden av Holmen i 
planområdet. Planområdet omfatter gnr/bnr 74/490 samt 74/557, 74/89 og 74/527. Fylkesvei 
122 Kilsundveien deler Holmen i to. Se Figur 1 og Figur 2. 
 
Eiendommene gnr/bnr 74/490 og 74/557 er samlet på ca. 5,2 daa og utgjør østre del av 
Holmen i Kilsund. De er omgitt av vann på tre sider og har en strandlinje på ca. 210 m 
hvorav ca. 100 m med etablerte brygger. Høyeste punkt ligger ca. 3 moh. Eksisterende 
bygning på eiendommene er bygd/påbygd/ombygd i 1967, 1981 og 1998 og har en 
grunnflate på ca. 1300 m2 og et samlet areal på ca. 2013 m2. På vestsiden av holmen er det 
kolonialforretning med post i butikk, samt et tidligere møtelokale for Kitron AS.  
 
 

 
Figur 1. Oversikt over planområdet. Planområdet er markert med rød ring. 
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Figur 2. Kilsund Senteret.  

Det er en stor overvekt av eneboliger på Kilsund i dag, og et leilighetsbygg vil være et nytt og 
viktig tilbud for befolkningen i området, eksempelvis for eldre som fortsatt ønsker å bo på 
Kilsund, men ikke ønsker å ha en stor enebolig. Kitron har flyttet næringslokalene tilbake til 
Kilsund, og ledige boliger i området vil være positivt. 
 
Det vises til kap. 7 Konsekvenser av planforslaget når det gjelder nærmere beskrivelse av 
området. 
  

3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer 
 
Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen som planarbeidet må 
forholde seg til. 

3.1.  Sentrale planer og føringer 
• Nasjonale mål 

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, 
alle skal ha muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et 
representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de 
mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.  

Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene over er omtalt i kap. 7 Konsekvenser 
av planforslaget. 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Målet med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre 
og transportsystem bør legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene over er omtalt i kap. 7 Konsekvenser 
av planforslaget.  

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 
Formålet med planretningslinjen er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig 
bygging langs sjøen. I kap. 6 i planretningslinjen blir det gitt egne retningslinjer til bl.a 
kystkommunene i Aust-Agder. Det blir presisert at kommunene i forbindelse med 
overordnet planlegging må vurdere utbyggingsområder opp mot hensynet bak 

Utsnitt fra www.google.no 
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byggeforbudet. For ny vesentlig utbygging av bl.a fritidsbebyggelse må 
reguleringsplan kreves, og byggegrenser angis i planen. I tillegg skal følgende 
retningslinjer legges til grunn i 100-metersbeltet langs sjøen i disse kommunene: 
«bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre 
formål, som f.eks. friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, 
landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning.»  
 
Relevans for planarbeidet: Hele planområdet er avsatt til byggeområde på 
kommuneplanens arealdel. Det er dermed gjort en overordnet vurdering av at 
området kan vurderes som utbyggingsområde i en reguleringsplan. Området er for 
øvrig bebygd og privatisert. 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å: 
 

a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i 

kommunene. 
c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i 

arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
 

Relevans for planarbeidet: Det legges til rette for konsentrert bebyggelse og et bedre 
grunnlag for kollektivdekning i området. 

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

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

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

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

Relevans for planarbeidet: Barn og unges interesser er beskrevet og ivaretatt – se 
kap. 7 Konsekvenser av planforslaget. 

• Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag er å:  
a) unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, 

friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø 
b) sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene  
c) sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær 

befolkningskonsentrasjoner  
d) sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes 

nedbørfelt som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets 
verneverdi 

e) sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot 
nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for 
vernevedtaket. 
 

Relevans for planarbeidet: Ikke relevant 
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3.2.  Lover og forskrifter 
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 
sektorlover (f. eks. naturvernloven, kulturminneloven, diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) som har bestemmelser om disponering og utforming av arealer.  

3.3.  Kommunale planer og føringer 
 

• Kommuneplanens arealdel for 
perioden 2013 - 2023 
I kommuneplanens arealdel for 
perioden 2013-2023 vedtatt i 
kommunestyret 22.05.14 er Holmen 
avsatt til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål, bolig-/fritids-
/forretnings/næringsbebyggelse 
/tjenesteyting. Se Figur 3. 
Planområdet ligger innenfor 
hensynssone kulturmiljø. 

 
• Kommuneplanens samfunnsdel 

for perioden 2011-2021 
Arealpolitikkdelen i kommuneplanens samfunnsdel trekker fram mål fra St. meld. nr. 
26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: 

o Reduserte klimagassutslipp 
o Bedre bymiljø og helse 
o Økt tilgjengelighet for alle 
o Bevaring av strandsonen 
o Sikring av grunnlaget for matproduksjon gjennom vern av produktiv jord og 

hindre tar av biologisk mangfold 
o Bevaring av naturens mangfold 

 
Det følger videre av samfunnsdelen at en av kommunens hovedmålsetninger er vekst 
i folketallet, blant annet gjennom høy takt i boligbyggingen. Kommunen ønsker også å 
benytte sjønære arealer for videre boligbygging.  

Kommuneplanen har som mål å bidra til styrket folkehelse og ivaretakelse av 
klimahensyn; 
 
Lavutslippssamfunnet – redusere transportbehovet. Dette innebærer at det ikke må 
sløses med areal, det må bygges tettere, sentrumsfunksjoner og boliger må samles, 
utbyggingsområder må ikke spres, transformering av areal. 
 
Utbyggingen må konsentreres langs kollektivakser. Fortetting primært i sone 300 – 
500 m fra kollektivåre.  
 
Relevans for planarbeidet: Planen i samsvar med flere områder i kommunens 
arealpolitikk. Det er fortsatt få områder med annet enn eneboliger i Kilsund-området, 
og foreslåtte utbyggingsområde er i tråd med kommunens mål om å kunne tilby 
varierte boligtyper i de ulike områdene.  Innspillet er videre i samsvar med kommunes 
føringer om å bygge med høy konsentrasjon i de områdene som tas i bruk til 
boligbygging, samt kommunens mål om å satse på fortetting og transformasjon. 
Innspillet er også i tråd med kommunens mål om videreutvikling av kommunens 
maritime profil gjennom å bruke sjønære arealer for videre utbygging.  

 
Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 
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• Forslag til kommunedelplanen for trafikksikkerhet  
Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn 
11.02.15.  Planen omfatter arbeid med trafikksikkerhet generelt i kommunen med 
konkrete målsettinger, strategier, tiltak og prioriteringer. Det er laget en prioritert 
tiltaksliste som må gjennomføres i tilknytning til hver skole. For Kilsund er det tiltak i 
tilknytning til Flosta skole som er aktuelt.  

Relevans for planarbeidet: Planen har ikke direkte føringer knyttet til denne 
planleggingen.  
 

• Kommunedelplanen for grønnstruktur 
Kommunedelplan for grønnstruktur ble vedtatt av bystyret 02.03.2005. 
Kommunedelplanen gir en oversikt over kommunens grøntområder og utfordringer, 
og gir grunnlag for valg av prioriteringer av konkrete tiltak.  

Relevans for planarbeidet: Det er kort avstand fra planområdet til grøntområder. 

• Kommunedelplan for kultur (2013 – 2016) 
Arendal kommune vedtok 27.09.12 kommunedelplan for kultur 2013 – 2016. Det 
følger av planen at folkehelseperspektivet skal legges til grunn i alt planarbeid og at 
tverrsektoriell planlegging er viktig. Videre følger det at ved utbygging av større 
boligfelt skal det skapes tilknytning til eksisterende turløypenett. 
 
Relevans for planarbeidet: Planarbeidet er tilpasset planen. Se kap. 7 Konsekvenser 
av planforslaget. 

• Kommunedelplan for klima og energi 
Arendal kommune har en klima- og energiplan datert 09.01.2007. Arendal kommunes 
visjon i klima– og energisammenheng er: “Utviklingen i Arendal kommune skal 
baseres på prinsippene for bærekraftig utvikling.” Dette skal man oppnå ved følgende 
strategier: 

• Redusere energibehovet 
• Erstatte bruk av elektrisitet til oppvarming med ny fornybar energi 
• Redusere klimagassutslippene fra transportsektoren 
• Fase ut bruken av petroleumsprodukter 
• Redusere energibehov pr. m2 i nybygg 
• Redusere utslipp i forbindelse med nybygg 

 
Relevans for planarbeidet: Planen har ikke direkte føringer knyttet til planleggingen, 
men tiltaket er indirekte i tråd med klima- og energiplanens mål om å redusere 
klimagassutslipp fra transportsektoren da boligområdet har en sentral beliggenhet i 
kommunen. 

• Kommunedelplanen for sykkel 
Kommunedelplan med konsekvensutredning 
for ble vedtatt i bystyret 25.08.2011. Planen 
omfatter flere ruter og tiltak. Lokal sykkelrute 2 
Kilsund – Arnevik - Strengereid passerer forbi 
planområdet – se utsnitt i Figur 4. 
Kommunedelplanen legger opp til at det på sikt 
skal komme gang- og sykkelvei forbi Holmen.   

Relevans for planarbeidet: Området er lite og 
det er knapt med areal. Det er lagt til rette for 
gående. Syklende må benytte veibanen – jfr. 

 

Figur 4 Utsnitt av kommunedelplan for 
sykkel. 
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også Statens vegvesen sin merknad til kunngjøringen. Se kap. 7 Konsekvenser av 
planforslaget. 

• Kommunedelplan for småbåthavner 2010-2020 
Planområdet er ikke omfattet av kommunedelplan for småbåthavner.  

• Kommunedelplan for bevaring 
Kilsund omfattes av kommunedelplan for bevaring. Holmen, og områdene på nord og 
sørsiden av sundet ligger inne i kommunedelplanen. I flg. kommunedelplanen bør 
reguleringsplan ikke være hindre bedriftsutvikling eller handelsvirksomhet, bare styre 
estetikken i forhold til at Kilsund er et bevaringsverdig område. 

 
Relevans for planarbeidet: Planarbeidet er tilpasset planen. Se kap. 7 Konsekvenser 
av planforslaget. 

• Kommunedelplanen for landbruk 
Kommunedelplan for landbruk ble vedtatt 19.11.2009. Planområdet ligger ikke 
innenfor kjerneområdene for landbruk. 

 
3.4. Reguleringsplaner 
• Reguleringsplan for Kilsund, Flosta skole  

I «Reguleringsplan for Kilsund, Flosta skole» fra 14.12.83 er Holmen regulert til 
industri. Se utsnitt av planen i Figur 5. 

3.5 

Andre forhold som har betydning 
 
Prosjekt «Vekst i Arendal Øst» 

Prosjektet er et tre-årig utviklingsprosjekt for østre del av Arendal med rundt 7500 
innbyggere. Målsettingen er å utvikle næringsliv, arbeidsplasser og få til ny 
befolkningsvekst i området. Prosjektet løp fram til sommeren 2016. 

Relevans for planarbeidet: Planen er i tråd med utviklingsprosjektet. 

Handlingsprogrammet - for Fylkesveger 2017 – 2024 i Aust-Agder  
Gang- og sykkelvei og fortau på fv. 127 strekningen Kilsund – Vatnebu er under bygging. 

Relevans for planarbeidet: Ingen direkte betydning, men positivt for utbyggingen. 

 
Figur 5. Utsnitt av reguleringsplan for Kilsund, Flosta skole, vedtatt 14.12.1983. Aktuelt 
område er regulert til industri.  
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4. Planprosess og medvirkning 
 
Varsel om igangsatt planarbeid ble sendt ut den 22.08.14 med frist for tilbakemelding innen 
22.09.14. Planarbeidet ble kunngjort i Agderposten og Tvedestrandsposten 23.08.14 og lagt 
ut på kommunen sine nettsider. Kart som viser planavgrensningen er vist i Figur 6.  
 
Dersom behov vil det bli avholdt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 

 
Figur 6. Kunngjort planavgrensning. 

5. Innkomne merknader med kommentarer 
 
Det kom inn 14 merknader til varsel om oppstart. Sammendrag av innkomne merknader og 
kommentarer til disse følger nedenfor. Merknadene er i sin helhet også vedlagt planen – se 
vedlegg. 
 
1 – Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen, brev datert 24.09.14 
Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til planarbeidet da det er i tråd med nylig revidert 
kommuneplan. Særlig positivt at det skal tilrettelegges for allmennheten og at det planlegges 
strandpromenade. 
 
Regulanten må være særlig nøye med kombinasjonen båtanlegg og badeplass da der 
erfaringsmessig kan oppstå konflikter. Momenter som må tas høyde for: farlige situasjoner, 
dårlig vanngjennomstrømning, forurensning.  
 
Det må vurderes hva slags funksjon området skal ha i tettstedet Kilsund. Fylkesmannen er 
usikre på hva som menes med «ikke støyende næringsbebyggelse». Det bør tilrettelegges 
for en attraktiv møteplass for lokalbefolkningen.  
 
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. Forebyggende og konsekvensbegrensende tiltak må beskrives og om nødvendig 
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tas inn i reguleringsbestemmelsene. Fareområder må i nødvendig grad avmerkes som 
hensynssoner og følges opp med bestemmelser.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Bading må foregå fra bryggeanlegg og vil kun være aktuelt for svømmedyktige. 
Bading er mest aktuelt innenfor område SS2. Planen legger til rette for at det kan 
etableres kafe el.l. i området som også kan være en attraktiv møteplass for 
lokalbefolkningen. Grøntområdene blir offentlige. Planen tar utgangspunkt i 
kommuneplanens krav om at overkant gulv ikke kan ligge lavere enn kote + 2,5. 

 
2 – Statens vegvesen, brev datert 27.10.2014 
Statens vegvesen har følgende merknader: 
Byggegrenser: Byggegrensen langs fv 122 og fv 127 er på henholdsvis 20 og 30 m. 
Vegvesenet viser til retningslinjer for behandling av avkjørsels- og byggegrenser langs 
fylkesveinettet mht. hva som må utredes 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. Vegvesenet ser det som naturlig å videreføre prinsippet som gjelder langs 
fv. 127 i området, dvs. fortau og sykling i veibanen. Kryssene må strammes opp og det må 
etablere fortau på begge sider av veien. Det utflytende området ved bensinstasjonen må 
strammes opp. 
 
Avkjørsel/kryss: Vegvesenet forutsetter av avkjørsel/kryss oppgraderes i henhold til N100 
mtp. horisontal- og vertikalgeometri og siktsoner. Det pågår arbeid med forkjørsregulering 
langs fylkevei, og det kan være riktig å planlegge siktsoner ut fra dette kriteriet. Plan- og 
profiltegninger over avkjørsel/kryssområdet fortrinnsvis i målestokk 1:500 må utarbeides. 
 
Det er naturlig å knytte rekkefølgekravet om ny utforming av avkjørsel/kryss opp mot 
anleggsstart, alternativt bestemmelse om at dette oversendes vegvesenet i fbm. byggeplan. 
Følgende bestemmelse må tas inn; «Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at det 
ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen 
eiendom (ikke hekk eller trær) tillates dersom denne er høyere enn 0,5 m over tilstøtende 
vegers nivå».  
 
Skolevei: planen må redegjøre for trafikksikker skolevei herunder avstand til skole, hvilken 
vei som benyttes, og hvilke tiltak som må iverksettes for at skoleveien skal være 
tilfredsstillende. I Nasjonal Transportplan er det mål om at 80% av barn og unge skal gå eller 
sykle til skolen. 
 
Formål: det oppfordres til å regulere inn et grønt område mellom byggegrense og områder 
som er offentlig trafikkareal. Vegvesenet forutsetter at egen eiendom blir regulert til 
samferdsel. 
 
Annet: Regulant må ha stort fokus på myke trafikanter og prioritere tiltak for denne gruppen 
og vegvesenet finner det utfordrende å lange et godt konsept med så mange ulike behov 
innenfor et relativt lite område. Vegvesenet forutsetter av tunge/store biler kan snu på egen 
eiendom. 
 
Det skal inngås gjennomføringsavtale mellom utbygger og Statens vegvesen før 
anleggsarbeidene på/langs fylkesvei kan settes i gang. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Nytt bygg er plassert utenfor 20 m byggegrensen til vei. Plassering av 
parkeringsplass er avklart med vegvesenet, jf. e-post av 10.05.16. Det er regulert inn 
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fortau langs fv og det er lagt til rette for oppstramming av kryss. Se kap 7.6. Skolevei 
er beskrevet i kap 7.6.  

 
3 – Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 30.09.14 
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/bryggeanlegg og bading. Hensyn til barn og unge og trafikksikkerhet må 
ivaretas. 
 
Kulturminnevern: 
Det knytter seg i liten grad bevaringsinteresser til eksisterende bebyggelse. 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. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til de respektive kapitler i planbeskrivelsen. 

 
 
4 – Kystverket Sørøst, brev datert 22.09.14 
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. 

 
Forslagsstillers merknad: 
Det planlegges ikke nye bryggeanlegg mot Strømsund. Flytebryggeanlegg kommer i 
forlengelsen av Holmen.  

 
5 – Fiskeridirektoratet, brev datert 22.09.14 
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 reguleringsområde 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.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Ingen kommentarer. 

 
6 – Arendal kommune, renovasjon, e-post mottatt 07.10.14 
Renovasjonsavdelingen i kommunen har følgende merknader: 

• Det forutsettes at ferieleilighetene benyttes hele året. Det skal legges til rette for at 
disse har helårsrenovasjon. 

• Det må avsettes området til oppsamlingsenheter for avfall i planområdet. Områdene 
må ha tilstrekkelig størrelse. Veien må dimensjoneres for kjøretøy type L (lastebil) og 
kjøremåte C. Kjøretøy må kunne snu på forsvarlig vis. 

• Dersom 25 boenheter eller mer: felles nedgravd avfallsstasjon, 5 stk containere.  
• Felles renovasjonsområde skal plasseres i tråd med krav fra kommunen. Det vises til 

merknad for ytterligere beskrivelse av dette. 
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• Kommunen har to containere på gnr/bnr 74/89 som benyttes til hytterenovasjon. Det 
bes om at dette området bevares til dette formålet i ny reguleringsplan. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Renovasjon planlegges løst innenfor areal regulert til boligformål. Dimensjonering av 
snuplass for renovasjonsbil er avklart med ansvarlig for vei i Arendal kommune, jf e-
post av 14.11.14. Renovasjon på 74/89 er ikke regulert inn da dette anses for å være 
et privatrettslig forhold av midlertidig karakter. 

 
7 – Fortidsminneforeningen, brev datert 22.09.14 
Holmen er et sted med lange tradisjoner for industri og maritim virksomhet. Området 
domineres av bygninger innenfor siste 40-50 år. Kulturminner i slike områder kan være 
gamle fortøyningsbolter. Boltene på Holmen er trolig fra 1974-77 da Jan Staubø eide S/S 
Sørlandet og skuta lå fortøyd på Holmen. Boltene er en del av historien og bør tas vare på. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Se kap. 7.2 for vurderinger. 

 
8 – Ebba Rusten, brev datert 17.09.14 
Rusten 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. Viktig å forhindre visuell miljøforsøpling. Rusten ønsker at dagens høyder og 
utstrekning beholdes. Ønsker sørlandsidyll.  
 
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, kloakk, parkeringsplasser, veien rundt butikk og bensinstasjon, 
størrelse på grøntområde, Kilsundregattaen.   
 

Forslagsstillers kommentar: 
Holmen er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, bolig-/fritids-
/forretnings/næringsbebyggelse/tjenesteyting i gjeldene kommuneplan. 
Reguleringsplanen er i tråd med denne. Det planlegges ikke utfylling eller mudring. 
Det vises for øvrig til reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 

 
10 – Ole Johan Lydersen, e-post sendt 01.09.14 
Lydersen er eier av gnr/bnr 69/200 og 70/177 og er generelt positiv til planen. Utbyggingen 
må imidlertid ikke skjemme Lydersens nåværende utsikt, være til hinder for kveldssol eller 
bidra til økt støy og bråk ved økt ferdsel/bruk. Lydersen har følgende merknader: 
 

1) Det må ikke bygges høyere enn nåværende bygg 
2) Det må ikke bygges brygge/annen utbygging mot sjøen mot Strømsund-siden 
3) Det må ikke bygges gangsti/strandpromenade mot Strømsund-siden pga. frykt for fyll 

og ungdomsbråk. Tendens til samling av gjenger under broen, på Holmen og på p-
plassen. 

4) Bygget bør ligge i god avstand fra Strømsund-siden. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til kap. 7.3 for vurderinger samt til reguleringsplankart. 
 

11 – Christin Haug og Jarle Huus, brev datert 01.09.14 
Haug og Huus er eier av gnr/bnr 74/527 (ytterst på vestspissen av øya). Eiendommen er i 
dag regulert til varehandel/butikk. De ønsker omregulering av sin eiendom til fritidsbolig/bolig, 
og ønsker å bo på eiendommen. Dette begrunnes blant annet med at det ikke lenger er 
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behov for næringslokalet, at alle fasiliteter er på plass, at eiendommen har begrensninger 
som næringseiendom (kun to p-plasser, trapper mv). 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Eiendommen er foreslått regulert til bolig. 

 
12 – Anne Siri Rustad, brev datert 21.09.14 
Rustad er eier av gnr/bnr 70/29. Rustad mener en utbygging som skisseres vil få store 
konsekvenser for eiendommen, og har følgende merknader: 
 
Utnyttelsesgrad: 30 nye boenheter er alt for høyt i fht. omkringliggende bebyggelse. Det må 
stilles krav til at ny bebyggelse er å tråd med øvrig miljø mht. utnyttelsesgrad og arkitektur. 
Tomt: Rustad kan ikke se at det vil være andre muligheter for å plassere boliger på annet 
sted enn der eksisterende bygning ligger. 
Bryggeanlegg: Rustad vil sterkt advare mot et så omfattende bryggeanlegg som skissert. 
Dette vil føre til forlenget Strømsund og stor og uryddig båttrafikk, støy, forurenset luft og 
vann for Rustads eiendom og svekke bade-, fritids- og uteaktiviteter.  
Båt- og biltrafikk: Planlagte utbygging vil føre til stor økning av trafikk i sjøområdet på 
Holmens østside. Det er i dag uryddig båttrafikk i Strømsund sommerstid. Biltrafikken vil 
også øke. 
 
Rustad fraråder sterkt å tillate en stor utnyttelsesgrad på et så begrenset areal. Utbyggingen 
på Holmen må ikke utformes på bekostning av naboers mulighet til å dra nytte av sine 
eiendommer. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til planbeskrivelsens kapittel 7 med underkapitler samt til plankart. 

 
13 – Kristin Ommundsen, brev datert 15.09.14 
Ommundsen er eier av gnr/bnr 74/110. Ommundsen er bekymret for om krysset fv 122 x fv. 
127 skal reguleres da bolig og bryggeanlegg (innerst i bukta, øst) ligger tett inntil veien. 
Ommundsen er 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 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» som legges inn i planen for allmennheten må synliggjøres slik at de ikke går i 
«glemmeboken».   
 

Forslagsstillers kommentar: 
Forslag til reguleringsplan berører ikke Ommundsens eiendom. Det vises for øvrig til 
planbeskrivelsen kap. 7 og spesielt underkapittel 7.3 Landskapsbilde. 

 
14 – Kari Rustad, brev udatert (mottatt 23.09.14) 
Rustad 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. 
 
De trafikale forholdene må oppgraderes dersom kjøring til 30 boenheter kommer i tillegg. 
Kvalitet på vei og fortau er for dårlig. Rustad er særlig bekymret for etablering av flere 
ferieleiligheter i sammenheng på et lite område. Feriegjester vil oppholde seg mye utendørs i 
sommermånedene – dette vil medføre betydelig støy for andre beboere i Kilsund. Rustad 
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peker videre på faren for økt forsøpling. Det er i dag betydelig søppel, oljesøl i sjøen og 
langs vannkanten i Kilsund.  
 
Båttrafikken i Kilsund og Strømsund er stor. Mange farlige situasjoner oppstår. 30 nye 
boenheter vil øke belastningen for båttrafikken rundt Strømsund betydelig. Det er allerede i 
dag risikofylt å bade rundt Holmen og også ellers i Kilsund. Økt båttrafikk vil forsterke dette. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til planbeskrivelsen kap 7. og spesielt underkapittel 7.6 Trafikkforhold og 
skolevei. 

 

6. Planforslaget 
 

6.1 Generelt 
Planforslaget omfatter areal som planlegges benyttet til bolig, fritidsbolig, forretning, 
bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg, småbåtanlegg, uteoppholdsareal, lek, veiformål 
og nødvendig sjørareal. 

 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 
(pbl) § 12-3. Arealformål og hensynssoner er angitt iht. §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelser er 
utarbeidet iht. pbl § 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 2018 og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.5. 
 

6.2 Planavgrensing 
Planavgrensningen framgår av forslag til reguleringsplankart – se Figur 7. 
Planavgrensningen er redusert i forhold til kunngjøringen. Deler av fv. 122 og fv. 127 er tatt 
ut.  

 

Figur 7. Forslag til reguleringsplankart.  
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6.3 Eiendomsforhold  
Følgende eiendommer og grunneiere (på land) blir berørt av planen: 
 

Eiendom, 
gnr/bnr 

Eier Regulert  
areal, daa 

74/490 Kilsund Eiendom AS 4,3 
74/557 Kilsund Marina Eiendom AS 0,9 
74/89 Tema Eiendom AS 2,1 
74/527 Christin Haug og Jarle Huus 0,3 
601/122 Aust-Agder Fylkeskommune 1,5 

 

6.4 Arealbruk  
Planområdet omfatter et areal på ca. 18,8 dekar. Under følger en arealoversikt av de ulike 
formålene:  

Arealformål Beskrivelse Felt Areal (dekar) 
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1) 
Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse  

Leilighetsbygg BK1 – 
BK2 

1,6 

Frittliggende småhusbebyggelse Bolig BF1 0,3 
Forretning Dagens kolonial FO1 2,1 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg Dagens 

bensinstasjon 
og marina 

BV1 0,8 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag   S1 0,5 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone 

 f_SS1, 
SS2-
SS3 

2,3 

Uteoppholdsareal Uteområde for 
servering samt 
felles uteareal 
for boligene 

f_U1, 
f_U2 

0,3 

Annet uteoppholdsareal 
Felles uteoppholds- og lekeareal 

Leke og 
uteoppholdsare
al for boligene 

f_UL1 0,3 

Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål, konsentrert 
småhusbebyggelse og bevertning 

Leilighetsbygg 
og område for 
kafe/restaurant/
servering 

BKB1 0,1 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 
Kjøreveg Fv. 122 o_K1 0,7 
Fortau  o_FT1 – 

o_FT3 
0,3 

Gatetun Område for 
manøvrering, 
innkjørsel til 
parkering mv. 

GT1 0,3 

Annen veggrunn – tekniske 
anlegg 

Sideareal til vei o_A1 – 
o_A3 

0,5 

Parkering Felles parkering 
for boligene 

f_P1 - 
f_P2 

0,4 

Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 



Reguleringsplanforslag for Holmen, Kilsund  Side 16 av 37 

Blågrønnstruktur Grøntareal f_G1 – 
f_G3 

1,1 

Turvei Turvei/gangvei f_T1 0,1 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5 nr. 6) 
Ferdsel Ferdselsareal FE1-

FE2 
6,9 

 

Ved et eventuelt vedtak av dette planforslaget vil planen erstatte de deler av reguleringsplan 
for Kilsund, Flosta skole, vedtatt 14.12.1983 som ligger innenfor planområdet. 

6.5 Reguleringsformål 
 
6.5.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1) 
 
Konsentrert boligbebyggelse, område BK1 – BK2 
Kombinert bebyggelse og anlegg; konsentrert småhusbebyggelse og bevertning, 
område BKB1 
Omfatter tre områder på sørøstsiden av Holmen. To av områdene er regulert til konsentrert 
boligbebyggelse (BK1 og BK2), mens det siste området er regulert til kombinert bebyggelse 
og anlegg; konsentrert småhusbebyggelse og bevertning (BKB1). Innenfor områdene BK1, 
BK2 og BKB1 tillates etablering av inntil 24 boenheter.  
 
Byggehøyde 
Maksimal tillatt byggehøyde for områdene BK1 og BK2 framgår av plankartet og varierer 
innenfor områdene. Det er satt krav om at byggehøyde gulv 1. etasje skal være minst på 
kote + 2,50 m. Kjeller/parkeringskjeller kan etableres under dette nivå, men da må 
konstruksjonen tåle høyvann/stormflo uten behov for reparasjoner. 
 
Maksimal gesimskote er satt til kote + 7 for område BKB1. 
 
Krav til brannsikkerhet må ivaretas i forhold til planlagt bebyggelse. Brannteknisk 
dokumentasjon må fremlegges i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. 
 
Byggegrense 
Det er regulert inn byggegrense på 20 meter mot offentlig kjørevei. Øvrige byggegrenser: se 
plankart. For område BKB1 følger byggegrensen formålsgrensen. 
 
%BYA 
%BYA=100 %, og fremgår av plankartet. 
 
Parkeringsdekning 
Det er lagt opp til 1,25 parkeringsplasser per boenhet. Sykkelparkering er regulert inn (f_P2). 
Det planlegges tilrettelegging for el-bil parkering.  
 
Dersom område BKB1 skal nyttes til bevertning er det krav om min. 2 parkeringsplasser per 
100 m2. 
 
Frittliggende småbebyggelse, område BF1 
Byggehøyde 
Byggehøyde følger av plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Byggegrense 
Byggegrensen er satt i eksisterende bygg. 
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%BYA 
%BYA=40 %, og fremgår av plankartet. 
 
Parkeringsdekning 
Det er stilt krav om minst 1,5 p-plass per boenhet. 
 
Forretning, område FO1 
Området er i bruk til kolonial i dag og reguleringsplanen legger til rette for at det fortsatt skal 
være forretningsvirksomhet på Holmen. 
 
Byggehøyde 
Byggehøyde følger av plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Byggegrense 
Det er regulert inn byggegrense langs eksisterende bygg mot vest og nord. Det er lagt inn 20 
m byggegrense mot offentlig vei. Mot sør er byggegrensen lagt 4 m fra eiendomsgrense.  
 
%BYA 
%BYA=60 %, og fremgår av plankartet. 
 
Parkeringsdekning 
Det er stilt krav om minst 2 p-plasser for bil og minst 0,5 p-plasser for sykkel per 100 m2 
forretningsareal. 
 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg, område BV1 
Området er i bruk til bensinstasjon og bilverksted i dag. Reguleringsplanen legger til rette for 
at det fortsatt skal være bensinstasjon på Holmen. 
 
Byggehøyde 
Byggehøyde følger av plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Byggegrense 
Byggegrensen er satt i eksisterende bygg. 
 
%BYA 
%BYA=55 %, og fremgår av plankartet. 
 
Parkeringsdekning 
 Det er stilt krav om minst 2 p-plasser for bil og minst 0,5 p-plasser for sykkel per 100 m2 
forretningsareal. 
 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, område S1 
Omfatter eksisterende brygge på vestsiden av Holmen og sjøarealet utenfor dette. Moringer 
og utriggere tillates ikke.   
 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, område f_SS1, SS2 – SS3 
Omfatter eksisterende og planlagte brygger på nordsiden og østsiden av Holmen og 
sjøarealet utenfor dette. Innenfor område f_SS1 tillates etablert flytebryggeanlegg for inntil 
26 båtplasser. Hver boenhet innenfor området BK1, BK2 og BKB1 skal ha rett til en båtplass. 
Eventuelle «til overs» plasser skal benyttes som gjesteplasser. 
 
Områdene SS2 og SS3 tillatelse det brygger langs land. Moringer og utriggere tillates ikke.  
Det skal legges til rette for sammenhengende gangareal langs land.  
 
Uteoppholdsareal, område f_U1 og f_U2 
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Område f_U1 er felles uteareal for BK1, BK2 og BKB1. Arealet kan nyttes i forbindelse med 
uteservering til tilknytning til område for bevertning. 
Område f_U2 er felles uteoppholdsareal for BK1, BK2 og BKB1 Det skal etableres amfi 
innenfor området. 
 
Annet uteoppholdsareal, felles uteoppholds- og lekeareal, område f_UL1 
Område f_UL1 er areal for uteopphold og lek. Arealet skal være felles for boenhetene 
innenfor BK1 og BK2. Lekearealet skal være på minst 5 m2 per boenhet, men ikke mindre 
enn 70 m2. Området skal etableres på takflaten til 1. etasje. Lekearealet skal minimum 
utstyres med fire lekeredskaper samt sitteplass for voksne. Lekeplassen skjermes for støy 
om behov. 
 
6.5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, nr. 2) 
Kjøreveg, o_K1 
Den del av fv. 122 Kilsundveien som ligger innenfor planområdet er regulert inn som offentlig 
kjøreveg, o_K1.  
 
Fortau, o_FT1 – o_FT3 
Det er eksisterende fortau innenfor områdene o_FT1 og o_FT2, men ikke innenfor område 
o_FT3. Fortau innenfor område o_FT3 må tilpasses forholdene på stedet og de to 
avkjørslene. Se også kap. 7.6 Trafikkforhold og skolevei. 
 
Gatetun, GT1 
Arealet mellom planlagte leilighetsbygg og bensinstasjonen er forslått regulert til gatetun. 
Arealet skal nyttes i forbindelse med kjøring til parkeringsplass og som snuplass. Kjørende 
til/fra bensinstasjonen fra sør er avhengig av å manøvrere inn på dette arealet for å komme 
til/fra pumpene. 
 
Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1 – o_A3 
Sideareal til fv. 122 Kilsundveien som ligger innenfor planområdet er regulert inn som 
offentlig annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1 – o_A3 
 
Parkering, f_P1 og f_P2.  
Det er regulert inn felles parkeringsareal (f_P1) til boenhetene innenfor områdene BK1 og 
BK2, samt 4 p-plasser til området BKB1. Parkeringsplassen er plassert i tråd med krav fra 
Statens vegvesen, jf. e-post av 10.05.16.  
 
Det er videre regulert inn felles sykkelparkering (f_P2) for BK1, BK2 og BKB1. 
 
Størrelse på parkeringsplasser for bil og sykkel skal være i tråd med parkeringsnormen for 
Arendal kommune. 
 
6.5.3 Grønnstruktur (pbl. § 12-5, nr. 6) 
Arealet mellom bygg og brygger er foreslått regulert til felles områder for blågrønnstruktur. 
Arealene er felles for BK1, BK2 og BKB1. Dette gjelder også turveien/gangveien (f_T1) som 
er regulert inn for å sikre atkomst til Holmens østre side. 
 
6.5.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. § 12-5, nr. 3) 
Sjøarealet rundt Holmen er foreslått regulert til område for ferdsel.  
 
6.5.5 Annen teknisk infrastruktur 
Vann, herunder brannvann og overvann: 
Kapasiteten mht. forbruksvann er god. Det er kommunal vannledning og flere private 
vannledninger i sjø i området som må hensyntas ved forankring av bryggeanlegg.  
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Overvann planlegges ledet bort fra bygninger og anlegg og til sjø. 
 
Brann og brannvann: 
Brannbil vil få tilgang til området via privat atkomst og området foreslått regulert til gatetun. 
Det er videre regulert inn et bestemmelsesområde (#1) for å sikre brannbil atkomst langs 
byggets sørside. Området skal framstå som gangvei og grønnstruktur, men skal være 
dimensjonert slik at brannbil kan kjøre på området. Gressarmering kan f.eks benyttes. 
Området tillatelse ikke møblert slik at atkomst for brannbil hindres. 
 
Brannvann ligger på 35 – 40 l/sek. Det må gjøres beregninger mht. om det er nok brannvann 
i fbm. detaljprosjektering. Endelig plassering av oppstillingsplass for brannbil, brannhydrant 
mv vil bli hensyntatt i fbm. tekniske planer. 
 
Avløp: 
Det er to private pumpeledninger i området samt en signalkabel og pumpeledning. 
Kommunen vil ikke ha direkte påkobling på kommunal pumpeledning og anbefaler felles 
løsning i området basert på eksisterende anlegg. Det må tas hensyn til kabler/ledninger i 
fbm. forankring av bryggeanlegg. Ledning kan ikke ligge under forankring. 
 
Renovasjon:  
Renovasjon for områdene BK1 og BK2 planlegges løst som integrert del av bygningen. Det 
skal tilrettelegges slik at renovasjonen blir enkel. Renovasjonsløsning må vurderes som del 
av byggprosjekteringen og må framgå av søknad om tillatelse til tiltak. Kommunale krav til 
renovasjon må legges til grunn ved prosjekteringen. 
 
Renovasjonsbil kan snu på arealet som utgjøres av gatetun, bensinstasjon og 
parkeringsplass. Se Figur 8. Arendal kommune har akseptert at snuareal for liten lastebil er 
akseptabelt i dette området, jr. e-post av 14.11.14. 
 

  
Figur 8. Snuplass for renovasjonsbil er vist med røde linjer. 

 
6.5.6 Universell utforming 
Holmen er tilnærmet flat og atkomst til/fra vei vil tilfredsstille kravet til universell utforming. 
Når det gjelder universell utforming av nye bygg og utearealer vil dette ivaretas av 
byggteknisk forskrift.  
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7. Konsekvenser av planforslaget – virkninger på omgivelsene 

7.1 Nærmiljø og friluftsliv, herunder hensynet til barn og unge 
 
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. Viktige stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse.  

7.1.1 Nærmiljø og barn og unge 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet er forholdsvis tett utbygd og privatisert og omfatter næringsbebyggelse; 
bensinstasjon, næringslokaler som brukes av Redcord, kolonial samt tidligere 
nærings/møtelokaler til Kitron. Det er ingen boliger innenfor planområdet, men en leilighet i 
tilknytning til bensinstasjonen. Det er bryggeanlegg langs store deler av Holmens nord- og 
vestside, og fylkesveien deler Holmen i to.  
 
Det er boliger på nord- og sørsiden av Holmen. Det store boligområdet Kilsundskogen og 
Flosta skole ligger nord for planområdet.  
 
Området har i liten grad vært benyttet av barn og unge utover den bruk bensinstasjonen og 
kolonialforretningen har hatt som møteplass. Det vil derfor ikke være krav om 
erstatningsområder for barn- og unge ved å regulere deler av Holmen til boligformål. Det er 
ingen leke-/aktivitetsområder for barn innenfor planområdet. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planlagte boligbygging vil i noen grad øke privatiseringen av Holmens østside, men 
konsekvensene for barn og unge og folk flest vil være små. Bensinstasjonen og 
kolonialforretningen opprettholdes som i dag. Forslagsstillerne ønsker å tilrettelegge for 
gangvei under Kilsundbroa dersom vegvesenet gir tillatelse til det. 
 
Planforslaget legger opp til en småbarnslekeplass. Her vil det bli både lekeapparater og 
sittebenker. Lekeplassen planlegges lagt på taket av parkeringen som kommer i 1. etasje. 
Atkomsten til lekeplassen må utformes slik at kravet til universell utforming tilfredsstilles. 
Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk. Lek for både små og 
litt større barn er dermed ivaretatt, og med en sentral plassering i planområdet. Lekeplassen 
planlegges i sammen med felles uteoppholdsareal for boenhetene innenfor BK1, BK2 og 
BKB1. Området vil også fungere som en møteplass for beboerne i området. 
 
Det er ikke nærlekeplass eller balløkke innenfor planområdet, men større barn kan benytte 
seg av lekearealene og ballbingen på Flosta skole. Det er ca. 400 m til skolen, og 
sammenhengende fortau hele veien. Fylkesvei må krysses i to omganger. Se også under 
kap. 7.6 Trafikkforhold og skolevei. Det er også naturlige lekearealer i tilknytning til skolens 
areal. 
 
Planen tilrettelegger for at området øst på Holmen kan benyttes av allmennheten. 
Grøntarealene og to uteoppholdsareal er regulert til fellesarealer og allmennheten skal få 
tinglyst rett til å bruke disse. Det er videre regulert inn en gangsti langs sørsiden av Holmen 
som også kan brukes av allmennheten. Dette vil sikre allmennheten tilgang til Holmens østre 
del samt sikre et Kilsund en plass der lokalbefolkningen kan møtes. 
 
Det meste av bryggen langs nordøst siden av Holmen er en del av marinaen og er 
«halvoffentlig» og blir brukt av folk flest. Planen regulerer inn en forlengelse av brygga fram 
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til østspissen av Holmen. Allmennheten kan benytte brygge som strandpromenade. Det kan 
skal inngås private avtaler som sikrer allmennheten rettigheter. Det er også regulert inn 
mulighet for at det kan etableres en kafé eller liknende på østsiden. En kafé vil øke 
allmennhetens muligheter til å benytte området samt være en viktig møteplass for 
lokalbefolkningen.  
 
Planen tilrettelegger for økt bosetning på Kilsund. Dette er positivt for Flosta skole, som sliter 
med elevgrunnlaget. 

7.1.2 Friluftsliv 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet er i svært liten grad brukt i friluftlivssammenheng, og det er ingen som benytter 
planarealet til friluftsliv. Sjøarealet utenfor Holmen er imidlertid mye benyttet til båtbasert 
friluftsliv, og er i kommunes grønnstrukturplan registrert som friluftslivsområde av nasjonal 
verdi.  
 
Konsekvenser 
Planforslaget vil i svært liten grad få konsekvenser for friluftslivet. Småbåtanlegget er 
plassert i tilknytning til eksisterende brygge, og slik at det vil være til minst mulig sjenanse for 
trafikk under broa og trafikk inn til marinaen. 
 
Det er store og fine turområder i kort avstand fra Holmen, bl.a. den 13 km lange kyststien på 
Kilsund/Tverrdalsøya. Mulighetene for sjøbasert friluftsliv er store.  

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. 
Beskriv og vurder hvordan tiltak i planen påvirker ev. kulturminner i området. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Kilsund er et levende og variert boligområde, med en god del gammel bebyggelse, og 
planområdet ligger innenfor hensynssone kulturmiljø (H570) og omfattes av 
kommunedelplan for bevaringsverdig bebyggelse. Det er flere SEFRAK-registrerte bygninger 
på begge sider av sundet, se Figur 9. På Holmen er det ingen gamle bygninger, og det er 
heller ikke andre kulturminneregistreringer, jf. innsynsløsning «Kulturminnesøk» 
(http://www.kulturminnesok.no/).  
 
Kilsund Dampsag ble anlagt på Holmen i 1860 og var i drift i 100 år. Det har også vært 
skipsverft på Holmen. I dag holder Redcord AS, sammen med Kilsund Service og Marina 
AS, samt kolonialbutikken til på Holmen. 
 

http://www.kulturminnesok.no/
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Figur 9. SEFRAK-registrerte bygg i Kilsund (gule og røde trekanter). 

På østsiden av Holmen er det en byste av Jan Staubo samt fortøyningsbolter (trolig fra 1974 
– 77) som ble brukt av SS Sørlandet.  
 
Konsekvenser  
Planforslaget åpner opp for at dagens bygningsmasse på gnr/bnr 74/490 rives og erstattes 
med ny bebyggelse. I forhold til etablerte tiltak i området, mener en at tiltakene som 
reguleringsplanen åpner opp for kan aksepteres i området i forhold til intensjonen bak 
bevaringsplanen. Byste og bolter skal bevares. Disse ligger innenfor areal regulert til grønt 
formål. 

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.  
 
Beskrivelse av området 
I henhold til Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS/Skog og Landskap) ligger 
planområdet innenfor landskapsregion 1 Skagerakkysten. I beskrivelse av 
landskapsregionen faller Kilsund innenfor hovedformen som blir beskrevet som skjærgård, 
der en har en kyst som består av lave øyer, holmer og skjær, og hvor landarealene 
oppstykkes av kiler og sund. Baklandet i Aust-Agder innenfor denne landskapsregionen blir 
beskrevet som svært småkupert hei- og sprekkelandskap, som stedvis er oppstykket av 
enkelte dalganger. Innenfor denne landskapsregionen blir Aust-Agder bl.a kjennetegnet ved 
store sund mellom fastland og de store øyer som et eget særpreg, noe som gir en lun indre 
lei. Det blir beskrevet at den indre skjærgården er et av landets mest utbygde 
rekreasjonsområde og et småbåtparadis. Større deler av området er lite tilgjengelig og veldig 
privatisert. Det vises også til at det er omfattende tilgroing av gammel inn- og utmark. 
(Puschmann 2005).  
 
Videre er planområdet definert med landskapstypen «Kil- og smalsundlandskapet» og det er 
omkranset av «Storøyenes innlandslandskap (Puschmann 2001). Se Figur 10. 
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Figur 10. Utsnitt fra kart som viser landskapstyper langs kysten av Aust-Agder.  

Det er landskapstypen «Storøyenes innlandslandskap» som utgjør hoveddelen av 
landskapet rundt planområdet. Dette er en landskapstype som ikke grenser til sjøen, men 
som danner verdifullt bakland for de fleste øvrige landskapstyper langs Aust-Agder-kysten. 
Selve Holmen ligger i landskapstypen «Kil- og smalsundlandskapet» som karakteriseres av 
smalt løp og kort avstand til landsidene på begge sider (Puschmann 2001). 
 
Planområdet har begrenset fjernvirkning mot nord og sør og til dels mot vest pga. terrenget. 
Mot øst er det havutsikt.  
 
Selve Holmen framstår som tett bebygd – det er bare den østligste delen som ikke er bebygd 
eller lagt under asfalt. Det er brygger langs store deler av sjøkanten. Der det ikke er brygger 
er det i all hovedsak steinfylling mot sjø. Se Figur 11. 
 

 
Figur 11. Skråfoto som viser strandsonen i området. www.atlas.no 
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse på Holmen og en utvidelse av bebyggelsen 
mot øst. I tillegg legger planen til rette for et nytt flytebryggeanlegg i øst. Områdets sentrale 
beliggenhet tilsier en relativt høy utnyttelse 
 
Ny bebyggelse er forsøkt tilpasset omkringliggende bebyggelse og terreng. Fjernvirkningen 
av ny bebyggelse vil skille seg lite fra fjernvirkningen fra dagens bebyggelse. Som for dagens 
bygg er nytt bygg planlagt i ulike nivåer. Det planlegges videre variasjoner av takform. Dette 
bryter opp fasaden og demper landskapsvirkningen. Se Figur 12 – Figur 22. Figur 14 -  Figur 
22 er også vist i vedlegg 4. 
 
Svaberget på nordsiden av Holmen er en fin naturlig skjerm mellom bebyggelsen på den ene 
siden og sjøen og bryggene på den andre. Svaberget skal i størst mulig grad ivaretas, og 
forsiktig sprengning innenfor byggeområdet er viktig. Den del av berget som ligger innenfor 
grøntområde er sikret og blir ikke berørt. Se fig. Figur 21 - Figur 22. 
 
 

 
Figur 12. Skisse som viser omriss av eksisterende bygg og byggehøyder (lys grønt kote +5,5 - 6,0, mørk 
grønt kote +6,5 - 7,5, gult kote +9,0, lys grått kote +11,5 og mørk grått kote +14).  
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Figur 13. Skisse som viser omriss av planlagt bygg (byggegrenser) og byggehøyder (grønt kote +5,5, 
lyst gult kote 7-8,5, grått kote +13). Planlagt flytebryggeanlegg er også vist.  
 

 
Figur 14. Illustrasjon av nytt bygg. Omriss av eksisterende bygg er vist med rød stiplet strek.  
Skisse: Alpha Arkitekter AS. 
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Figur 15. Oppriss av eksisterende og nytt bygg sett mot øst. Bensinstasjon er vist med tilnærmet svart 
til venstre i bilde. Skisse: Alpha Arkitekter AS. 
 

 
Figur 16. Illustrasjon av nytt bygg. Fugleperspektiv. Bensinstasjonen sees i framkant av bildet. Skisse: 
Alpha Arkitekter AS. 
 
 

 
Figur 17. Illustrasjon av eksisterende bygg som skal rives (vist med grønt) og nytt bygg. Sett fra fv. 
122 Kilsundveien mot nordøst. Bensinstasjon til venstre i bildet. Skisse: Alpha Arkitekter AS.  
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Figur 18. Illustrasjon av nytt bygg. Sett fra øst. Bensinstasjon (hvit) til høyre i bildet. Skisse: Alpha 
Arkitekter AS.  
 
 

 
Figur 19. Illustrasjon av nytt bygg. Sett fra vest. Bensinstasjon til venstre i bildet. Skisse: Alpha 
Arkitekter AS.  

 
Figur 20. Illustrasjon av amfi. Skisse: Alpha Arkitekter AS.  
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Figur 21. Omgivelsesplan. Skisse: Alpha Arkitekter AS.  
 

 
Figur 22. Omgivelsessnitt. Skisse: Alpha Arkitekter AS.  
 
Flytebryggen som er vist på illustrasjonsplanen strekker seg ca. 40 m ut fra land. Det er 
bryggeanlegg langs store deler av Holmen samt i kilen nord for og i sundet sør for Holmen. 
Eksisterende brygger vil begrense landskapsvirkning en ny flytebrygge vil få, men flere 
fortøyde båter i området, vil endret landskapsinntrykk noe. Flytebrygga vil være mest 
eksponert fra nærområdene rett nord og sør for brygga. Brygga vil også være synlig fra øst, 
men bebyggelsen og eksisterende brygger vil dempe inntrykket. 
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Samlet sett vurderes de landskapsmessige konsekvensene av planforslaget som akseptable. 
Foreslåtte utbygging representerer noe nytt for Kilsund. 

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 foreligger artsregistreringer innenfor og like utenfor det planområdet, jf. artsdatabanken 
(www.artskart.artsdatabanken.no) - se utsnitt i Figur 23 Den geografiske presisjonen til disse 
registreringene er usikker. Registreringene på selve Holmen gjelder i sin helhet 
fulgleobservasjoner.  
 

 
Figur 23. Utsnitt av artsdatabanken (www.artskart.artsdatabanken.no). Røde ringer/gule og oransje 
bokser indikerer funn av sårbare arter. 
 
Konsekvenser  
Det ventes ikke at foreslåtte regulering vil påvirke det biologiske mangfoldet i området.  
Området er allerede nedbygd og forslaget medfører ingen punktering eller oppstykking av 
sammenhengende naturareal. 
 
7.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven 
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 framgå av 
beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor. 
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på 
vitenskapelig kunnskap”). Som nevnt over foreligger det ingen registeringer av naturtyper, 
prioriterte arter, verneområder, kulturlandskap eller MiS-figurer i innsynsløsningen 
Naturbasen innenfor planområdet eller i nærliggende områder. Det foreligger noen 
registreringer av rødlista fuglearter, men ingen av disse artene forventes å bli berørt av 
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planlagte utbygging. Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett 
som godt nok, og tilleggsundersøkelser vurderes som ikke nødvendig.  
 
Når det gjelder § 9 Føre-var-prinsippet, tillegges ikke dette stor vekt da kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som godt, jf. vurderingen over, og sannsynligheten for skade og potensielt 
skadeomfang vurderes som små. Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, 
vurderes også på denne bakgrunn som lite relevante.  
 
Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke 
som aktuelt på bakgrunn av ovenfor vurderingene som er gjort ovenfor. 
 

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.  
 
Planområdet omfatter ikke jordbruks- eller skogbruksareal. Ferskvann berøres heller ikke. 
Planforslaget får ingen konsekvenser for tema naturressurser. 
 

7.6 Trafikkforhold og skolevei 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet har atkomst fra fv. 122, Kilsundveien. Kilsundveien stiger svakt sørover mot 
brua over Strømsund. Området er forholdsvis flatt og det er gode siktforhold. Fartsgrensen er 
40 km/t. Trafikkbelastningen i ÅDT1 i området er forholdsvis liten og er vist i Figur 24. Det er i 
dag 15 – 20 arbeidsplasser på Kilsund Senteret (Redcord), der alle kommer med bil. I tillegg 
er det inntil 15 ansatte (i sommersesongen) på den nye restauranten. 
 
Området rundt bensinstasjonen og atkomsten til Kilsund Senteret er «utflytende» og framstår 
som en stor asfaltert flate. Det er ingen skiller mellom bensinstasjonen og fylkesveien utover 
hvitstripa langs veien. Se  Figur 25. Folk går over «hele» området.  
 
Det er fortau langs vestsiden av Kilsundveien gjennom hele planområdet. Det er videre en 
kort strekning med fortau langs østsiden av Kilsundveien - fra bensinstasjonen og fram til 
krysset med fv. 127 Tverrdalsøyveien. Videre østover langs fv. 127 er det fortau fra krysset 
Kilsundveien/Tverrdalsøyveien fram til kryss med Fullriggerveien, samt en kort strekning 
vestover fra krysset med Kilsundveien. Syklende bruker veibanen. 
 
Det er daglige bussavganger til/fra Arendal og Tvedestrand.   
 

                                                
1 ÅDT: summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom 
året, dividert på årets dager, dvs.et gjennomsnittstall for trafikkmengde. 
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Figur 24. Utsnitt fra vegdatabanken. 
Trafikkmengder i ÅDT med rødt. 2015-tall. 
 

Figur 25 Holmen og fv. 122. Til venstre sett mot sør, til høyre sett mot nord. www.google.no 

 
Skolevei og løsning for gående og syklende 
Barna i området sokner til Flosta skole. Skolen ligger 400 m fra Kilsund Senteret og det er 
sammenhengende fortau langs hele strekningen. Barna må krysse fv. 122 på Holmen og 
videre over fv. 127 ved krysset med Fullriggerveien, der det er tilrettelagt krysning. Se  Figur 
26 - Figur 27. 
 
Det skal bygges gang- og sykkelvei samt fortau på fv. 127 strekningen Kilsund – Vatnebu. 

  
Figur 26. Flosta skole vist med rød ring. Skolevei vist med rød strek.  
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Figur 27. Krysningspunkt for gående over fv. 127 ved kryss Fullriggerveien. Fullriggerveien til venstre i 
bildet, fv 127 til høyre. www.google.no 

 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planforslaget regulerer inn inntil 24 nye leiligheter. Foreslåtte plan ventes å medføre følgende 
endringer av trafikkmengder til/fra Kilsund Senteret: 
 
Endring i trafikkmengder til/fra Kilsund Senteret: 

 I dag1 Etter utbygging2 Endring 
ÅDT 55 162 107 

1: Redcord: Gitt 20 ansatte (to turer per ansatt og dag) og 8 besøkende inkl. varelevering (to turer per 
besøkende/varelevering). 240 arbeidsdager. 
Restaurant: Gitt 15 ansatte (to turer per ansatt og dag), 70 besøkende (1 tur per besøkende – mange kommer med 
båt), 3 vareleveranser (to turer per levering). 60 arbeidsdager i sommerhalvåret.  
2: Gitt 24 leiligheter, 6 turer per leilighet og dag. Restaurant som i dag. 
 
Dette gir en økning av trafikkbelastningen på fv. 122 med 13%. Trafikkbelastningen på fv. 122 
er lav, og vil fortsatt være lav etter utbyggingen av nye leiligheter. 
 
Spesielt om trafikksituasjonen på Holmen 
Statens vegvesen har bedt om at kryssene på Holmen strammes opp og det må etableres 
fortau på begge sider av veien. Det utflytende området ved bensinstasjonen må strammes 
opp. 
 
Arealet inne på bensinstasjonsområdet er begrenset og det er gjort en sporingsanalyse for å 
se på nødvendig manøvreringsareal på bensinstasjonsområdet og til leilighetsbygg. En 
løsning der nordre avkjørsel stenges anses som uaktuell. Dette vil gjøre manøvreringen inne 
på bensinstasjonsområdet vanskelig, og det vil bli mye rygging. Likeledes vurderes det som 
uaktuelt å styre inn- og utkjøring. Området er lite. Størrelsen på bilene og plassering av 
tanklokket varierer – dette har betydning for hvor bilene kan stå ved pumpene.  
 
Det er plass til et fortau langs bensinstasjonsområdet, men dette må senkes ned ved 
avkjørsel til bensinstasjon og til leilighetsbygg. På utsiden av bensinstasjonen foreslås det 
overkjørbart fortau, nedsenket kantstein 2-vis. Prinsippet som er bruk utenfor den tidligere 
bensinstasjonen i Risør sentrum kan benyttes. Se Figur 28og  Figur 29. 
 
 

http://www.google.no/
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Figur 28Fortaus-løsning i Risør. Foto. Statens vegvesen 

 

  

Figur 29Skisse som viser forslag til fortausløsning i området.  

7.7 Trafikkstøy 
Sinus AS har gjennomført en trafikkstøyberegning av området i tråd med gjeldende krav i T-
1442- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Se vedlegg. Retningslinjen er 
koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- 
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og bygningsloven. Tabell 1 angir anbefalte grenseverdier fra veitrafikk til boliger. Figur 30 
viser typiske lydnivå fra kjente kilder. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Grenseverdier for gul og rød sone i henhold til T-1442.  

 

Beregningene utført av Sinus er gjort i 2, 4, og 10 m høyde, og viser at gul støysone strekker 
seg mer enn 20 m fra senterlinje vei. Det vil være aktuelt med lokale støyskjermingstiltak for 
uteplasser i nærheten av byggegrensene. Leilighetene må videre utformes slik at alle 
boenheter får tilgang til «stille side». Detaljerte fasadetiltak må dimensjoneres i forbindelse 
med byggesak.  

Det er tatt inn krav i bestemmelsene som sikrer at støy blir ivaretatt ved utbygging av 
området. 

7.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Utfylt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse ligger vedlagt – se vedlegg. 
 
I tillegg til vedlagte sjekkliste er det laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveilederen fra 
Miljøverndepartementet. Kun tema som er vurdert som spesielt viktig i vedlagte sjekkliste og 

 

Figur 30  Typiske ekvivalent A-veid lydnivå fra kjente 
kilder (kilde SFT-veileder TA 2115/2005) 
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tema som ikke er med i sjekklisten, men som er vurdert å ha betydning er tatt med i 
matrisen. Se 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 2 nedenfor.  
 
Tabell 2 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 

 
 
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 
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Tabell 3 Risikomatrise for dagens situasjon i planområdet 

Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Springflo/flom Ja Mindre 
sannsynlig  
2 

Ubetydelig/ 
ufarlig 1 

2 Området ligger 1 – 3 moh. Springflo kan 
forekomme.  

Radon Ja – kan 
forekom
me 

Svært 
sannsynlig 
/kontinuerlig 
5 

Mindre 
alvorlig  
2 

10 Det er ikke gjennomført radonmålinger og 
sannsynligheten er satt høyt ut fra 
kjennskapen til kommunen ellers.  

Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

Ja Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig/farlig 
4 

8 Risikoen for hendelser ved bensinstasjonen 
vurderes som akseptabel da 
sannsynligheten for at hendelser inntreffer 
er svært liten. Uhell i fbm. påfylling av 
tanker og /eller ved tanking av kjøretøy 
forekommer sjeldent. Driften av 
bensinstasjoner er regulert gjennom brann- 
og eksplosjonsvernloven og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap fører 
tilsyn.  

Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/
brennbare 
gasser/væsker 
(brann- og 
eksplosjonsfare) 

Ja Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig/farlig 
4 

8 

 
Før videre utbygging av området kan finne sted må følgende vurderinger og tiltak 
iverksettes (se også kommentarer til Tabell 4 nedenfor): 

 
- Nye bygg må tilpasses forventa havnivåstigning. 
- Undersøke området for radon, om behov sette inn nødvendige tiltak. 
- Avstand mellom bensinstasjon (pumper og område for etterfylling av tanker) må 

maksimeres.  
 

Tabell 4 Risikomatrise for situasjonen i planområdet etter utbygging. Det forutsettes at nødvendige 
vurderinger er gjort og tiltak iverksatt. 

Hendelse/ 
situasjon 

Endret pga. 
utbygging i 
planområd
et? 

Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Springflo/flom Ja Mindre 
sannsynlig  
2 

Mindre 
alvorlig  
2 

4 Reguleringsplanen stiller krav om at 
overkant gulv 1. etasje skal være på kote 
2,5. Skal det etableres kjeller/parkering 
under dette nivået stilles krav om at denne 
er tett.  

Radon Nei Lite 
sannsynlig  
1 

Mindre 
alvorlig  
2 

2 Det legges til grunn at området er 
undersøkt og bygg sikret mot radon 
dersom behov.  

Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

Nei Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig 
/farlig 
4 

8 Det er regulert inn god avstand mellom 
boliger og pumper/område for etterfylling 
av tanker for drivstoff.  
 Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/
brennbare 
gasser/væsker 
(brann- og 
eksplosjonsfare) 

Nei Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig 
/farlig 
4 

8 
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8. Gjennomføring av planforslaget og økonomiske konsekvenser for kommunen 
 

• Vegsystemet innenfor planområdet er regulert til offentlig veg. Områder regulert til 
offentlige områder er offentlige i dag.  

• Grønnstruktområdene samt to uteoppholdsarealer og en gangvei er regulert til 
offentlig formål. Det er regulert inn en offentlig parkeringsplass for sykkelparkering. 
Arealene skal overtas av kommunen. 

• Tilrettelegging for forretningsvirksomhet og leiligheter vil medføre inntekter til 
kommunen i form av eiendomsskatt og kommunale avgifter. 

9. Vurdering av planforslaget 
 

Planforslaget legger til rette for en transformasjon fra et næringsområde til kombinert 
næring/bolig. Planområdet er også å anse som et fortettingsprosjekt da det er 
boligområder på alle kanter. Planen legger til rette for videre drift av eksisterende 
bensinstasjon og kolonial. 
 
Området ligger fint til midt i Kilsund, med gode solforhold og tilgang til båtplass til hver 
leilighet. Parkering skal i hovedsak løses i underetasjen, med tilleggsparkering ut mot 
veien. Det vil ikke bli kjøring rundt leilighetsbygget.  
 
Det er kort avstand både til butikk, skole og friluftsområder. Det er kollektivdekning i 
området. Planforslaget vil legge til rette for et svært attraktivt boligområde, med et 
leilighetsbygg med inntil 24 leiligheter.  
 
Utbygging av området vil også medføre at trafikksikkerhetssituasjonen i området blir 
bedret, ved at dagens avkjørsler blir strammet opp.  
 
Planforslaget samsvarer med flere av målene i kommuneplanen, Det er fortsatt få 
områder med annet enn eneboliger i Kilsundområdet, og foreslåtte utbyggingsområde er 
i tråd med kommunens mål om å kunne tilby varierte boligtyper i de ulike områdene. 
Planen er videre i samsvar med kommunes føringer om å bygge med høy konsentrasjon 
i de områdene som tas i bruk til boligbygging, samt kommunens mål om å satse på 
fortetting og transformasjon. Innspillet er også i tråd med kommunens mål om 
videreutvikling av kommunens maritime profil gjennom å bruke sjønære arealer for 
videre utbygging. Planen er også i tråd med prosjektet Vekst i Arendal øst. 

10. Vedlegg 
 
Forslag til reguleringsplankart – datert 16.01.19 rev. 05.02.19 
Forslag til reguleringsbestemmelser – datert 16.01.19 rev. 05.02.19 
Vedlegg 1: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse rev 16.03.18 
Vedlegg 2:   Innkomne merknader til kunngjøringsfasen  
Vedlegg 3:  Støyrapport datert 28.01.16. SINUS AS. Rapport nr 20975100-0-R01 
Vedlegg 4: Sammenstilling av illustrasjoner fra Alpha Arkitekter_rev. 15.06.18 
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