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1. INNLEDNING 

Hjemmelshaver til gnr. 305, bnr. 108, Vesterveien 134, bedre kjent som Kokkeplassen har 
utarbeidet innspill til arealdel av kommuneplanen der det foreslås en småbåthavn på 
eiendommen, betegnet «Kokkeplassen Øst». Dette forslaget ble vurdert i «Kommunedelplan for 
Småbåthavner 2010 – 2020» og anbefalt tatt inn i Arealdel av kommuneplanen. Dette er nå gjort 
i gjeldende arealdel av kommuneplan, se kartutsnitt under. 
 

 
 
 
Pollen Bygg & Eiendom er blitt engasjert for å utarbeide detaljplan for denne småbåthavnen, og 
samtidig se på arealdisponering for enkelte andre deler av eiendommen. Småbåthavnens størrelse 
utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift av 26.06.2009, jf plan- og bygningslovens § 
4-2. 
 
Dette planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet samt avklare overordnede 
rammer og føringer. Planprogrammet skal også klargjøre hvilke temaer som skal beskrives 
nærmere samt behovet for nødvendige utredninger i det videre planarbeidet. 
 

2. BESKRIVELSE AV PLANLAGT TILTAK 

Etter vurdering av innspill og behandling av kommunedelplan for småbåthavner kan planen 
behandles som en detaljplan. Det er likevel nødvendig med konsekvensutredning ettersom det 
planlegges mer enn 60 båtplasser. Behovet for båtplasser i området er svært stort, og en 
samlokalisering er klart å foretrekke i forhold til spredt lokalisering av båtplasser i mindre 
anlegg. Det planlegges her inntil 120 båtplasser. I forbindelse med en småbåthavn må det også 
legges til rette for parkering etter et nærmere bestemt forholdstall i forhold til antall båtplasser. 
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Dette tallet er ikke bestemt, men ligger vanligvis omkring 0,5 parkeringsplasser pr båtplass. 20 
av båtplassene vil være rettet mot ungdom; mindre båter uten behov for parkering. 
 
Kokkeplassen er en spesiell eiendom med høy kulturmessig bevaringsverdi. Hovedhuset er 
punktfredet etter «Lov om bygningsfredning». Fredningsvedtaket er ikke til hinder for utvikling 
av området, men eier har forvaltet området med forsiktighet. Av denne grunn er området avsatt 
til småbåthavn trukket langt bort fra hovedhuset. Tiltaket vil styrke kulturminnet og være i tråd 
med Regjeringens og Riksantikvarens ønske om å åpne områder med kulturminner. Parkering for 
småbåthavnen vil av samme årsak planlegges i god avstand syd for hovedhuset. Gangadkomst til 
båthavn og avlessing vil skje via eksisterende vei til Vesterveien 124.  
 
I forbindelse med detaljreguleringen er det ønskelig å se nærmere på de øvrige arealene innenfor 
planområdet, for å vurdere muligheten for en mulig utnyttelse til boligbygging uten å komme i 
konflikt med verneinteresser, landbruksinteresser eller Riksvei 420. Det er også aktuelt å vurdere 
et område for utvikling av gårdsdriften i form av gårdsturisme / servering / events. Det er vurdert 
å anlegge en offentlig adkomstbrygge. Flyfoto under viser de viktigste deler av planområdet. 
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3. KONSEKVENSUTREDNING 

Detaljreguleringen er i det alt vesentlige i tråd med arealdel av kommuneplanen, men planlagt 
størrelse på småbåthavnen utløser krav om konsekvensutredning. 
 

Beskrivelse av alternativer 
 

0-Alternativet 
0-alternativet tilsvarer dagens situasjon der det ikke bygges noen båthavn. Det er dette 
alternativet konsekvensene av planforslaget skal vurderes opp mot. 
 

Aktuelle konsekvenser og utredningsbehov 
 
I konsekvensutredningen vil det bli beskrevet lokale forhold mhp miljø og samfunn som 
sannsynligvis vil bli påvirket av planforslaget. Beskrivelsene vil ta utgangspunkt i eksisterende 
informasjon som foreligger for de ulike temaer. Registreringer / undersøkelser vil bli utført der 
dette synes nødvendig. 
 
Ettersom temaene vanskelig kan verdsettes eller på annen måte beskrives kvantitativt vil det 
benyttes en metode for beregning av ikke- prissatte konsekvenser (jf Statens Vegvesens 
Håndbok 140). De ulike temautredningene vil bli vurdert opp mot følgende kriterier: 
 

• Temaets verdi i det aktuelle området 

• Det planlagte tiltakets omfang 

• Konsekvens av det planlagte tiltaket i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) 
 

Forhold til verneverdig bebyggelse og omkringliggende kulturlandskap 
 

Som nevnt innledningsvis er Kokkeplassen en spesiell eiendom med stor verneverdi. Det har ved 
behandling av innspill til kommuneplanen blitt vurdert plassering og virkning av småbåthavn. 
Disse forholdene må vurderes nærmere i forhold til et konkret planforslag. Skråfoto under viser 
hovedhuset på Kokkeplassen med de nærmeste omgivelsene. 
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Forhold til naturmiljø i Hølen 
 

Høllen er en spesiell biotop med få bunnlevende organismer grunnet liten vannutskifting i de 
dypere vannlagene. Dette skyldes terskelen ved Strømbrua. Ferskvann fra Nidelva renner ut 
øverst mot overflaten og danner et «lokk» over de underliggende vannmasser, i hovedsak 
brakkvann. Dette fører til lite oksygen mot bunnen. Det må vurderes om det bør trekkes inn 
biologisk kompetanse for å vurdere småbåthavnens virkning på dyre- og plantelivet i Hølen. Eier 
vil bruke vegetasjon for å bedre estetikk i området, rundt tiltak som parkering og bryggeanlegg. 
 
 

Lanskapsvirkning 
 
Det er allerede etablert flere småbåtanlegg i Hølen, og landskapsvirkningen av disse kan 
observeres i dag. Hvorvidt en ny småbåthavn vil forringe landskapsbildet på en uheldig måte må 
veies opp mot de fordeler etablering av havnen medfører. Det skal utredes hvilke konsekvenser 
etableringen vil få for landskapsbildet, spesielt sett i forhold til selve Kokkeplassen. Flyfoto 
under viser etablerte småbåtanlegg i Hølen. 
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Trafikk 
 
Etablering av en småbåthavn av denne størrelsen vil naturlig nok generere en del biltrafikk. Det 
er planlagt benyttet eksisterende avkjørsel til RV 420. Det må utredes hvilke konsekvenser 
småbåthavnen fil få for trafikkavviklingen i området. 

 
Jordbruk 
 
Deler av planområdet er i dag åker og beitemark. I forbindelse med etablering av virksomhet 
med kortreist mat på Kokkeplassen vil dette nyttes til hagebruk og beite. Landbruksareal er i dag 
upraktisk for moderne landbruk. For å etablere nødvendig parkering er det nødvendig å 
båndlegge noe av dette arealet, men dette søkes løst ved å bruke areal som i dag er vegskulder. 
Det må utredes hvilke konsekvenser dette vil få for gårdsdriften. 
 

Trafikkstøy 
 
Området ligger nærme riksvei 420 og er utsatt for støy fra denne. Hvis det velges å gå videre 
med planlegging av boliger innenfor planområdet må det vurderes om det er behov for 
støyanalyser. 
 

Konklusjoner 
 
Konsekvensene av tiltaket måles mot 0-alternativet. Utredningen vil gi en oppsummerende 
kommentar / anbefaling. Eventuelle avbøtende tiltak som kan gjennomføres vil også bli 
beskrevet. 
 

4. OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 

Lovverket 
 
Planarbeidet må være innenfor rammene av plan- og bygningsloven s bestemmelser. Det er 
dessuten en rekke sektor lover som har bestemmelser om disponering av arealer og 
naturressurser, f. eks. kulturminneloven og naturvernloven. Disse kan komme til anvendelse ved 
planleggingen. 
 

Kommunale føringer 
 

Kommuneplanens arealdel for 2011-2021 
 
Området i sjø som er planlagt benyttet til småbåthavn er etter innspill for forslagsstiller nå 
betegnet som småbåtanlegg i gjeldende arealdel av kommuneplanen. Områdene på land er dels 
definert som LNFR-område og dels som eksisterende boligområde. 
 

Reguleringsplan 
 
Området er uregulert. 
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5. INFORMASJON OG MEDVIRKNING 

Medvirkning i planprosessen av berørte fagmyndigheter, beboere og interesseorganisasjoner vil 
bli ivaretatt gjennom kunngjøring om oppstart og ved muligheter for innspill i høringsfaser. 
 
Alle berørte parter vil bli tilskrevet underveis i prosessen og oppfordres til å delta med innspill / 
merknader. Høringsmaterialet vil være tilgjengelig på Arendal kommunes hjemmesider. 
 
Det er flere muligheter for medvirkning gjennom en planprosess. Den første muligheten er ved 
kunngjøring om oppstart, der det inviteres til å komme med innspill. Dette er kanskje den 
viktigste fasen der få detaljer og premisser for planutkastet er laget. Hvis det sendes inn 
konstruktive innspill her er det stor mulighet for at dette vil kunne bli innarbeidet i planforslaget. 
Mulighetene for medvirkning er større dess tidligere man kommer med sine meninger. All 
erfaring tilsier at det er vanskeligere å få innpass med sitt syn på et senere tidspunkt i 
planprosessen.  
 
Senere i planprosessen er det mulighet for å komme med merknader ved utlegging til offentlig 
ettersyn. 
 

6. FREMDRIFTSPLAN 

 

• Planprogram sendes til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring av oppstart av 
reguleringsarbeid for detaljplan. Det gis 6 ukers frist for innspill. 
 

• Arendal kommune fastsetter planprogrammet på grunnlag av dette forslaget og uttalelser 
til dette. 
 

• Parallelt med fastsetting av planprogram startes arbeid med planforslag, 
konsekvensutredning og ROS-analyse. 
 

• Komplett planforslag oversendes Arendal kommune med mål om første gangs behandling 
i august 2014. 
 

• Kommunen sender planforslag til berørte myndigheter og øvrige parter og kunngjør at 
planen legges ut til offentlig ettersyn med 6 ukers frist for uttalelser. 
 

• 2. gangs behandling i kommuneplanutvalget og stadfesting i kommunestyret innen 
utgangen av 2014. 
 

7. VEDLEGG 

Oversiktskart med planavgrensning. 
 
 
 

 
Arendal, 25.02.2014 


