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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljplan for Holmen, Kilsund, med plankart og bestemmelser datert 16.01.2019, legges ut 
til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 30.01.2019 sak 19/12 
 
Møtebehandling 
Cathrine Høyesen Hall (V), stilte spørsmål ved sin habilitet siden hun er part i saken.  
 
Cathrine Høyesen Hall (V), ble av kommuneplanutvalg erklært enstemmig inhabil i saken jfr.  

forvaltningsloven §6 a). Hun fratrådte. Ingen varamedlem møtte i hennes sted. 
 
Det var dermed 7 representanter tilstede. 
 
 
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende endringsforslag i regulerings-
bestemmelsen: 
1. I bestemmelsenes pkt. 1.01 økes kravene til sykkelparkering i kulepunktene 2 og 4 fra 

0,5 til 3 plasser. 
2. Formålet i F1 endres til bolig. Bestemmelsenes pkt. 1.01, kulepunkt 3 endres i samsvar 

med dette. 
3. SS1 endrer betegnelse til f_SS1, og det tas inn i bestemmelsene at det skal være felles 

for BK1, BK2 og BKB1 
 
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende tilleggsforslag i reguleringsbestemmelsen: 
1. I bestemmelsenes pkt. 1.01 tas inn følgende nye kulepunkt: «Parkering for boligene må 

tilrettelegges for el-biler.» 
2. Kommuneplanutvalget forventer at offentligheten sikres tilgang til f_G1 og f_G2. 
 
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende tilleggsforslag i reguleringsbestemmelsen: 
Før 2.gangsbehandling må det sikres at bryggene i SS2 og SS3 ikke kan utvides lengre ut i 
sjøen enn de går i dag. 
 
 
Votering 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslaget fra Einar Krafft Myhren (SV) ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslagene fra Einar Krafft Myhren (SV) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljplan for Holmen, Kilsund, med plankart og bestemmelser datert 16.01.2019, legges ut 
til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Reguleringsbestemmelsen:  
I bestemmelsenes pkt. 1.01 økes kravene til sykkelparkering i kulepunktene 2 og 4 fra 0,5 til 
3 plasser. 
 
Formålet i F1 endres til bolig. Bestemmelsenes pkt. 1.01, kulepunkt 3 endres i samsvar med 
dette. 
 
SS1 endrer betegnelse til f_SS1, og det tas inn i bestemmelsene at det skal være felles for 
BK1, BK2 og BKB1 
 
I bestemmelsenes pkt. 1.01 tas inn følgende nye kulepunkt: «Parkering for boligene må 
tilrettelegges for el-biler.» 
 
Kommuneplanutvalget forventer at offentligheten sikres tilgang til f_G1 og f_G2. 
 
Før 2.gangsbehandling må det sikres at bryggene i SS2 og SS3 ikke kan utvides lengre ut i 
sjøen enn de går i dag. 
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Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget  30.01.2019 

 
   

Vurdering av forslag til reguleringsplan for Holmen, Kilsund 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljplan for Holmen, Kilsund, med plankart og bestemmelser datert 16.01.2019, legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
 
Vedlegg 
Forslag reguleringsplan_kart_datert 16.01.19 
Forslag reguleringsplan_bestemmelser - datert 16.01.19 
Forslag reguleringsplan_planbeskrivelse_ 16.01.19 
Merknader i kortform m kommentarer 
Merknader til oppstart samlet 
Merknader januar 2019 
Perspektivskisser av påtenkt prosjekt 
 
Nyeste sakshistorikk 
Saken var satt opp på kommuneplanutvalgets møte den 9.januar i år, og utvalget var på befaring. 
Rådmannen hadde en rekke forslag til endringer i planforslaget, for å rette det mer inn mot det 
illustrerte prosjektet som følger saken.  
Under befaringen viste det seg å være større enighet mellom administrasjonen og forslagsstiller 
enn det som før var registrert. Da utvalget også kunne kunne stille seg bak de endringspunktene 
det var enighet om, valgte de å utsette saken slik at materialet kunne justeres. 
 
I forbindelse med befaringen og varsling av politisk behandling kom det inn to nye nabomerknader, 
se punktet om merknader. 
 
Sammendrag  
Kilsund Eiendom AS planlegger å rive eksisterende kontorbygning fra 1967, 1981 og 1998 på 
Holmen, og i stedet føre opp leiligheter med tilhørende fasiliteter.  
Planen legger til rette for inntil 24 boenheter, og det planlegges bryggeanlegg med 26 plasser. 
Det legges arealmessig til rette for eksisterende Kilsund Service og Marina. Forslaget regulerer 
også inn et lite område med kombinert formål bolig/bevertning. 
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Figur 1. Oversiktskart  

 

Områdeavgrensning/ størrelse 
Forslaget dekker hele Holmen i Kilsund, men hjemler vesentlige endringer bare på den gamle 
kontorbygningen ved bensinstasjonen; gnr/bnr 74/490. 

 
Figur 2. Skråfoto fra www.atlas.no (fra planbeskrivelsen) 

 
 

Innkomne merknader med kommentarer: 
Oppstart ble varslet 23.08.2014 og det kom inn 13 merknader. Sammendrag og kommentarer 
følger i eget vedlegg. 
Ifm varsling om befaring og politisk behandling i starten av januar kom det inn to nye merknader, 
se under. Hele merknadene følger i eget vedlegg. 
  
Ole Johan Lydersen, Flosterøyveien 714,  
5.januar 2019, fig.3: 
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Anlegget blir stort og dominerende og må reduseres. 
Viser til sin tidligere merknad. Har som nærmeste 
nabo mot syd, tvers over Strømsund, felles vann og 
privat kloakksystem. Påpeker at evt kostnader som 
påføres dem vil være uakseptabelt. Mener 
bygningsmassen mot Strømsund må trekkes lenger 
inn og holdes betydelig lavere. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Privat VA-anlegg må ordnes privatrettslig. 
Forslagsstiller har foreslått de største høydene ut mot langsidene. Største høyde er 13 
m.o.h. For å stykke opp og sørge for åpninger i volumene er det er satt begrensning på 
maks 15 lange sammenhengende fasader eller takflater. 

 
Astrid Jahnsen, Tverrdalsøyveien 5, 
17.januar 2019, fig 4: 
Skuffet over at brevet om befaring ikke nådde henne 
før dagen etter. Ville gjerne ha vært der og vist for 
politikerne hvor smal kilen er. Bekymret for 
tilgjengeligheten til egen brygge i framtiden, dersom 
bryggene langs Holmen utvides. 
Flytebrygge i SS1 vil medføre at flere som ikke klarer 
å snu inne i kilen, må bakke enda lenger enn i dag. 
Bygget bør trappes ned mot øst og ta hensyn til at 
stedet er et gammelt sjøfartssentrum. 
Bevaringsverdig bebyggelse på begge sider. 
Turvegen må ha større avstand til bebyggelsen, 
frykter ellers for privatisering.  
Oppfordrer til å bygge leilighetene så store at de kan fungere som helårsboliger.  
 
 Rådmannnens kommentar: 

Det ble dessverre ekstra kort frist på å få ut varsel om befaring og politisk behandling i 
nyttårsuka.  
Bryggene mot Kilsundsiden skal forlenges, ikke utvides. Turveien har nå større avstand til 
bygningene. Bruk til fritidsbolig vil være i strid med plan og tillatelse. Se ellers drøftelsene 
under. 
 

 
Merknader og kommentarer til oppstart følger i eget vedlegg. 
 
 

Rådmannens vurdering: 
 
Oppsummering av merknadene 
Det er stor bekymring blant naboer for volum og uttrykk. Flere tror Kilsund kan bli noe annet etter 
dette. Flere skriver også at de tror det kan bli mye støy fra feriegjester på balkonger og i båter, 
dersom mange av boenhetene blir fritidsboliger. Mange tar opp nye båtplasser i Kilsundfjorden som 
bekymringsfullt. Det vises til at det på fine sommerdager oppstår kø og kork inn Strømsund, og at 
dette vil forsterke seg med nye båtplasser. Det kommer også fram at manøvrering på den smale 
Kilsundsiden kan forverres. 
Tilgjengeligheten til Holmen som rekreasjonsområde er folk også opptatt av. 
 
Vurdering av merknadene 
Rådmannen tror det er viktig å være oppmerksom på volum og uttrykk. Største høyde blir bare en 
halv meter høyere enn største høyde i dag. Men i dag dekker største høyde bare ca 30 m2, mens 
ny bygningsmasse vil få stor høyde, kote 13, langs begge sjøsidene. Bygningsmassen skal trappes 
ned mot en midtgate på 2.etg-nivå. I dag har bare kjernen innerst mot bensinstasjonen 3 etasjer. 
Eksisterende bygningsmasse trappes ned til én etasje utover holmen.  
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Fig.5. Skisse fra planbeskrivelsen. 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).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig.6. 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. 

 

For å få økonomi i prosjektet må det bygges i et 
visst omfang.  
Større bygningsmasse er vanskeligere å tilpasse 
til småhusbebyggelsen rundt, og det er naturlig at 
den får et annet uttrykk.  

Bekymringen for båttrafikken kan være berettiget. 
Det trange strekket blir forlenget, og manøvrering 
kan bli mer krevende med flytebryggeanlegget. 
Økt båttrafikk er likevel ikke problematisk nok til at 
rådmannen vil fraråde forslaget utlagt til offentlig ettersyn. 
Allmennhetens tilgjengelighet til Holmen er etter rådmannens syn blitt snever. Promenaden rundt 
holmen blir bedre rent teknisk, men plenen som i dag er stor nok til at man ikke føler seg utsatt eller 
til sjenanse, blir nesten halvert og turgåere vil komme tett på boligene. Bygningsmassen er nå trukket 
lenger inn og avrundet, og det vil kanskje kompensere litt at boligene kommer noe høyere enn 
turstien og vesentlig høyere enn bryggene.  

 
Forholdet til kommuneplanen (arealdelen) 
Området er avsatt til område der reguleringsplan gjelder, og underlagt hensynssone bevaring. I ny 
kommuneplan som er på trappene, er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
Hensynssone bevaring videreføres. Forslaget er i tråd med det nye formålet, men bryter med 
bevaringshensynet.  
Forslagsstiller mener å ha tatt hensyn til bevaringsverdig bebyggelse omkring ved å bryte opp 
volumene i høyden, og også ved å legge inn en 6 m bred opphøyd gate mellom to langsgående 
blokker. De største høydene er lagt ut mot langsidene, hvor maks møne- eller gesimskote er 13 
meter. Trappe- og heisoppbygg tillates 2,5 meter høyere. 
Rådmannen mener det kunne ha vært innarbeidet større hensyn til omgivelsene. Saken er illustrert 
med et prosjekt med moderne uttrykk, uten paralleller til omkringliggende bebyggelse.  
 
Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdelen) 
Nye boliger skal konsentreres rundt kollektivknutepunkt. Kilsund er langt unna byen, men er likevel 
et knutepunkt. Kilsund har ikke mange leiligheter, og det er derfor en viss etterspørsel. 
 
Planprogram/ konsekvensutredning- orientering:  
Forslaget er i tråd med overordnet arealformål og det er ikke krav til konsekvensutredning. 
 
Plankartet 
Det er litt vanskelig å lese plankartet og ideelt sett burde det kanskje ha vært regulert i to nivåer, dvs 
et eget kartlag for 1.etg.  
Området er utsatt for trafikkstøy, og det er lagt inn hensynssone på kartet. En søknad om tillatelse 
til tiltak vil måtte ha med et ansvarsområde for prosjektering i støyutsatt miljø. Det vil være behov for 
skjerming av uteplasser. 
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Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
80 % av alle barn og unge skal kunne gå eller sykle til skolen. Her vil barneskolebarn kunne gå, 
mens ungdomsskoleelever må sendes med buss til Stuenes skole på Saltrød. 
Boligområdet kan gi tilfang av barn til skolen. Det skal etableres lekeområde på det grønne 
fellesområdet over garasjen. Dette er et positivt trekk for fellesskap mellom generasjonene. Det er 
ellers kort vei til skolens utearealer og til badeplasser. 
 
Universell utforming 
Holmen er tilnærmet flat og atkomst til/fra vei vil tilfredsstille kravet til universell utforming. 
Universell utforming av nye bygg og utearealer ivaretas av byggteknisk forskrift.  
 
Estetikk  
Eksisterende bygningsmasse gir for rådmannen assossiasjoner til lave bungalows og cruiseskip. 
Volumene er oppstykket og holdt nede.  

Forslaget sprenger etter rådmannens syn skalaen på stedet, og stiller heller ikke strenge krav til 
tilpassing. Det illustrerte prosjektet viser den nordlige blokken med to mindre, buede takoppbygg. 
Disse kan gi assosiasjoner til seil og sjøliv, men det blir puslete i sammenhengen. Planen hjemler 
bygningsmasse som bryter mye mer med bygningsmiljøet i Kilsund enn dagens kontorbygg.  

Det er satt krav om mye trekledning og rådmannen tror dette kan bidra positivt, sammen med krav 
om oppstykking av volumene.  

Den lille naturen på Holmen vil bli borte eller sterkt redusert. Trærne for enden av bygningsmassen 
forsvinner, og dermed en buffer mellom privat og offentlig areal. Dette kompenseres med amfiet som 
er foreslått og som tar opp høydeforskjellen mellom uteoppholdsarealet mellom blokkene og plenen.  
Svaberget mot Tverrdalsøyveien skal også bare delvis bevares. Det legges opp til søm-boring langs 
formålsgrensen, som løper midt i svaberget. Gjenstående deler vil forhåpentligvis stå igjen hele, men 
i front vil det bli et sår. Det er lagt inn et bestemmelsesområde på den delen av svaberget som ligger 
i grønt formål, knyttet til en bestemmelse om at svaberget ikke kan røres.  
 
Teknisk- og sosial infrastruktur,  
Vann og avløp 
Det er god tilgang på forbruksvann og -avløp. Preakseptert ytelse for slokkevann i blokkbebyggelse 
er 50 l/sek. I området finnes 35-40 l/s, og prosjektet blir avhengig av analyseløsning på slokkevann. 
Det oppfordres for øvrig til samarbeid med naboene på Strømsundsiden, som i dag har private 
ledninger som er utsatt for skaderisiko i fjorden. 
 
Vei 
Fylkesvei 122 overskjærer planområdet. Kryssløsninger samles og det etableres fortau. Ingen 
kommunale veier, men en kommunal sykkelparkering. Det er av hensyn til plass lagt opp til mulighet 
for gjennomkjøring av bensinstasjonen; inn den ene og ut den andre avkjørselen. 
 
Brygger 
Bryggene er planlagt private for beboerne. Det skal være overdekning av båtplasser i området, og 
det er også vanskelig å finne plass til parkering for brukere som måtte komme med bil. Rådmannen 
er opptatt av at private brygger ikke må få uheldige privatiserende konsekvenser. Det er derfor tatt 
inn forbud mot gjerder/levegger eller andre stengsler. Det legges også inn et eget punkt i en avtale 
om grøntanleggene, som skal tinglyses. Avtalen er under utarbeidelse, og en vurderer 
igangsettingstillatelse som et fornuftig tidspunkt for ikrafttredelse. Den skal sikre allmennhetens rett 
til ferdsel og opphold på de faste bryggene, og på flytebryggens gangbaner.  
 
Grøntområder 
Kommunen har idag ikke mulighet for å drifte grøntarealene i forslaget, og disse er derfor foreslått 
felles private. Det arbeides med en avtale, se over, om rett til fri ferdsel og bruk for allmennheten i 
all framtid. Avtalen skal tinglyses. 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
Området ligger 25 km fra Arendal sentrum.  Det ligger likevel langs en kollektivrute, med eget 
busstopp. Matforretning ligger innenfor planområdet, det samme gjør bensinstasjon og marina. 
Skole ligger 400 meter unna, og det er lokale arbeidsplasser bl.a. på Kitron 1 km mot øst, samt på 
Flosta aldershjem, en knapp km mot vest. 



 

Dokumentnr.: 16/27602-32  side 6 av 6 
 

Busstilbudet er begrenset til vel en håndfull daglige avganger, men det er mulig å etablere en 
hverdag uten å være avhengig av bil.  
Det er ikke regnet på klimagevinst ved gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. 
 
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
Bare sjøarealene er relevante for vurderingen. Fiskeridirektoratet har pekt på et ålegrassamfunn 
lenger ut i Kilsundfjorden, men avstanden er så stor at det ikke er fare for direkte påvirkning. 
 
Landskapsvirkninger/natur 
Bygningsmassen vil fylle mye av holmen og bli et tyngdepunkt i landskapsrommet.  
Det løper et smalt svaberg langs bryggekanten mot nord. Dette er ett av flere viktige element som 
gjør Holmen til et godt sted å være. Med fordel kunne hele svaberget ha vært satt av til grønt, for å 
myke opp uttrykket og beholde viktig særpreg. 

Bygningsmassen strekker seg 14 m lenger ut enn dagens bygning, og kommer tett på det som blir 
tilgjengelig for allmennheten.  
Arealet på odden reguleres til felles privat grøntområde, og det arbeides med en avtale som skal 
sikre at allmennheten får tilgang til det. Det kan bli aktuelt å knytte dette til igangsettingstillatelse. 
Det er foreslått rekkefølgekrav til oppføring av et amfi på f_U2, som blir liggende i et hjørne mot 
BKB1 og BK1. Amfiet tenkes benyttet til opphold og arrangementer. 
Bygningsmassen mot Tverrdalsøyveien kan bli noe høy mot amfiet; 11-12 meter, og et trappe- og 
heistårn kan rage enda 2,5 meter høyere. Rådmannen er også i tvil om hvordan tilgangen på sol blir 
på denne plassen. 
 
Konklusjon 
Rådmannen er bekymret for volumet som planlegges, og boligene vil ligge med uteoppholdareal 
ganske nært strandpromenaden. Likevel er det slik at dette området var stengt for allmennheten helt 
fram til Kitron flyttet herfra, som kan ha vært mot slutten av 1980-tallet. Forrige eier v/Petter Planke, 
åpnet området opp for allmennheten, og nåværende eiere har bidratt til å gi området større lokal 
betydning ved å anlegge restaurant i kontorbyggets gamle kantine. 
Rådmannen tror, på tross av visse bekymringer, at Holmen kan bli et godt sted å bo, og at den vil 
kunne tilby gode kvaliteter til området også i framtiden.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 
 
Drift og vedlikehold av vann og avløp, samt renovasjon overtas av kommunen etter ferdigstillelse. 
Ungdomsskoleelever vil ha krav på skoleskyss. 
 
Utbyggingsavtale: 
Utbyggingsavtale er ikke relevant fordi ingen arealer skal overtas av kommunen. Det er i stedet 
igangsatt forhandlinger om en privat avtale, som skal sikre allmennheten tilgang til arealene langs 
sjø, til de landfaste bryggene samt til gangbanen på flytebryggeanlegget. 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 23. januar 2019. 
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