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Kommuneplanutvalget  har behandlet saken i møte 08.02.2017 sak 17/17 
 
Møtebehandling 
Befaring foretatt 
 
Representant Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Før planen eventuelt kan vedtas må den samordnes med planforslaget for His brygge der 
disse planene overlapper hverandre. 
 
Kommuneplanutvalget anbefaler at det vurderes om p_K1 flyttes innenfor område p_S1. 
 
Barn- og unges representant Tone Worren Kløcker fremmet følgende tilleggsforslag: 
Utbygger oppfordres til å sette av god plass til sykler i umiddelbar nærhet til småbåtanlegget. 
En dekning på 25% av de 12 bilparkeringsplassene foreslås. 
 
 
Votering 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
Deretter ble det votert separat over første og andre setning i tilleggsforslaget fra representant 
Einar Krafft Myhren (SV) og første setning ble enstemmig vedtatt. Deretter ble andre setning 
vedtatt med 8 (Ap 2, Sp 1, SV 1, H 2, MDG 1, KrF 1) mot 1 stemme (1 PP). 
 
Tilleggforslaget fra barn- og unges representant Tone Worren Kløcker ble vedtatt med 6 (Ap 
2, Sp 1, SV 1, MDG 1, KrF 1) mot 3 stemmer (PP 1, H 2). 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Kokkeplassen Øst med plankart og bestemmelser datert 20.01.17 
legges ut til offentlig ettersyn.  
Før planen eventuelt kan vedtas må den samordnes med planforslaget for His brygge der 
disse planene overlapper hverandre. 
 
Kommuneplanutvalget anbefaler at det vurderes om p_K1 flyttes innenfor område p_S1. 
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Utbygger oppfordres til å sette av god plass til sykler i umiddelbar nærhet til småbåtanlegget. 
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Saksbehandler Gidske Houge 

  
Utvalg Møtedato 
Kommuneplanutvalget             

 
   

Kokkeplassen Øst - forslag til reguleringsplan 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Kokkeplassen Øst med plankart og bestemmelser datert 20.01.17 legges 
ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Oversiktskart.pdf 
Vedlegg 2 Forslag til plankart.pdf 
Vedlegg 3 Forslag til bestemmelser.pdf 
Vedlegg 4 Planbeskrivelse.pdf 
Vedlegg 5 Illustrasjonsplan.pdf 
Vedlegg 6 Rapport Kulturhistorisk registrering.pdf 
Vedlegg 7 Rapport Kulturminner under vann.pdf 
Vedlegg 8 Rapport Naturmiljø.pdf 
Vedlegg 9 Rapport Støy.pdf 
Vedlegg 10 Notat Grunnforhold 01.03.16.pdf 
Vedlegg 11 Innspill til oppstartsmelding.pdf 
 
 

Bakgrunn for saken: 

Planforslaget er fremmet av Pollen Bygg & Eiendom på vegne av Øyvind Lyby Bakke og Birthe 
Engesland. Planområdet ligger på Kokkeplassen på Hisøya. Området avgrenses mot 
naboeiendommer i nord og i øst, mot Hølen og hovedhuset i vest og omfatter krysset ved 
fylkesveien i sør. Planområdet er på totalt 20 daa og omfatter både arealer på land og i vann. 
 
Planen legger til rette for etablering av en ny småbåthavn med inntil 120 plasser. Forslaget legger 
også til rette for etablering av næringsvirksomhet i form av bevertning i kombinasjon med 
landbruksdrift, samt ulike typer events. Tilhørende infrastruktur som bryggekant, parkering og 
ombygging av krysset ved fylkesveien inngår også i planforslaget.  
 
Planforslaget er bearbeidet etter flere runder med administrasjonen. Rådmannen mener nå at 
planbeskrivelsen med konsekvensutredning svarer på tema listet i planprogrammet, og at 
planforslaget dermed er klart til politisk behandling.   
 
Planforslaget regulerer i likhet med planforslaget for His brygge krysset ved fylkesveien. 
Administrasjonen har ønsket at dette krysset tegnes likt i de to planene, men det er ikke ønske fra 
eierne av Kokkeplassen da de ikke er enige i løsningen med adkomst til planområdet for His 
brygge. Foreslått regulering i Kokkeplassen Øst viser en forbedret svingradius for de som skal til 
den nordre delen av området, men bedrer ikke avkjørselen og siktforholdene til de sørlige delene 
av området.  
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Prosess: 

Planarbeidet har pågått over lengre tid og har vært krevende. Parallelt har det pågått andre 
prosesser med byggesak, regulering av naboeiendommen og kommunedelplan for His 
bydelssenter. Følgende avsnitt er skrevet for å gi oversikt over saksgangen. 
 
Planarbeidet ble startet opp 25. februar 2014 og varslet at det var planlagt småbåthavn med 120 
båtplasser og tilhørende parkering, og det skulle ses nærmere på mulighetene for bolig og 
gårdsturisme/servering/events. Forslag til planprogram ble lagt ut på høring samtidig med 
oppstarten. Oppstartsmøtet ble holdt 27. februar. I høringsperioden kan det inn flere innspill, 
deriblant krav fra NVE om at grunnforhold måtte utredes grunnet fare for kvikkleire, samt krav fra 
fylkeskommunen og Norsk maritimt museum om arkeologiske undersøkelser. Planprogrammet ble 
fastsatt 5. november 2014 med tilleggskravet fra NVE.  
 
Første utkastet til reguleringsplan ble sendt kommunen 24. februar 2015. Dette var ikke en formell 
oversendelse, men det var ønske fra regulant med tilbakemeldinger. Det manglet da en del av 
utredningene, men administrasjonen ga en tilbakemelding på de foreløpige skissene. Det var da 
planlagt to boligblokker med fire boligetasjer over parkeringskjeller samt to områder med 
kombinerte byggeformål i tillegg til småbåthavna. Det ble holdt møter med administrasjonen 17. 
mars og møte med Statens vegvesen 26. mars. Administrasjonen frarådet å gå videre med planer 
med boligblokker grunnet nærhet til den freda hovedbygningen. Det ble også presisert hvilke 
utredninger som manglet før planen kunne behandles formelt.  
 
Parallelt med reguleringsplanen pågikk det arbeid med kommunedelplan for His bydelssenter. 
Reguleringsplanområdet ble i dette forslaget foreslått med de samme arealformålene som i 
kommuneplanens arealdel. Endringen bestod i en hensynssone kulturmiljø over store deler av 
området Kokkeplassen og en hensynssone naturmiljø over den gamle alleen. Ved behandling 26. 
august 2015 ble området Kokkeplassen tatt ut av planområdet for kommunedelplanen. I høringen 
til kommunedelplanen har grunneier ønsket feriesenter og turisme i området der reguleringsplanen 
nå foreslår småbåtanlegg. Det er ikke fremmet ønske om slik arealbruk i reguleringsplanen.  
 
Det ble holdt et nytt møte med administrasjonen 3. februar 2016, da for å oppdatere ny 
saksbehandler. 18. mars 2016 ble planforslaget formelt sendt over for behandling. De to 
boligblokkene var da redusert til en, og det var i de kombinerte byggeområdene nå ikke lenger 
åpnet for boliger. Det ble holdt et nytt møte med administrasjonen 7. april der tilbakemeldinger ble 
gitt. Revidert forslag ble sendt inn 21. april. I disse oversendelsene var fremdeles ikke alle 
utredningene som nevnt i mars 2015 foretatt. 
 
I forbindelse med innsending av forslag til reguleringsplan for His brygge, som også foreslo 
boligformål, ble det 30. august gitt tilbakemelding til begge regulantene om at trygg skolevei ikke 
var sikret, og at begge forslagene ut fra dette forholdet ville bli gitt en negativ innstilling fra 
rådmannen. Regulant på Kokkeplassen Øst ga etter dette tilbakemelding på at de ønsket å ta 
boligformålet ut av planforslaget. 
 
Nytt møte ble holdt 5. september der et forslag uten boligformål ble diskutert. I tillegg til de tekniske 
sidene ved planen ble det på nytt kommentert på at ikke alle utredningene i henhold til det fastsatte 
planprogrammet var foretatt og at ikke alle innspillene fra oppstarten var kommentert. Revidert 
planforslag uten boligformål ble sendt over 5. oktober 2016. Oversendelsen var fremdeles ikke 
klart for politisk behandling da punktene som nevnt på møtet i september ikke var gjennomført.  
 
22. desember 2016 mottok kommunen revidert planforslag. Planbeskrivelsen med 
konsekvensutredning svarte i denne oversendelsen på alle tema som ble listet i planprogrammet. 
Alle innspill fra oppstarten var også besvart. Administrasjonen vurderte da planforslaget som 
tilstrekkelig for politisk behandling. Det ble likevel gitt en anbefaling om å utvide planområdet slik at 
et gjennomført tiltak i området kom innenfor planavgrensningen og ble hjemlet gjennom 
reguleringsplanen. Revidert forslag ble sendt inn 23. januar 2017 og er datert 20. januar 2017.  
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Innkomne merknader med kommentarer: 

Det ble varslet oppstart om arbeid med reguleringsplan 25.02.14, med frist for merknader satt til 
15.04.14. Det har kommet inn 11 innspill til planen. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 11.04.14 
Påpeker at hensynet til den freda bygningen vil bli den største utfordringen med planarbeidet. Viser 
at det er de samlede inngrepene i området som vil ha betydning, og finner det uheldig at det ikke 
utarbeides felles plan for His brygge og Kokkeplassen Øst. Ønsket fotomontasjer eller illustrasjoner 
for å vurdere de landskapsmessige konsekvensene. Viser til naturmangfoldsloven og ber om at det 
vurderes samlet belastning av de to småbåthavnene, og at det da trekkes inn biologisk 
kompetanse.  

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen 
har vurdert de opp mot hverandre. Det er i innsendt planforslag for Kokkeplassen Øst gjort en 
utredning av biologisk mangfold. Det er ikke gjort funn som indikerer at det skal være et problem å 
etablere / utvide de to småbåthavnene. Det er ikke laget illustrasjon eller fotomontasjer av den 
planlagte utbyggingen, men da store deler av planforslaget allerede er gjennomført er det lagt ved et 
bilde av dagens situasjon. Det vil bli en viss økt påvirkning for hovedbygningen, men effektene er 
forsøkt dempet. Alleen er angitt med hensynssone bevaring.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, e-post sendt 09.05.14 
Planavdelingen viser til oppstart av reguleringsplan for His brygge og ønsker at kommunen 
vurderer de to planene i nøye sammenheng. Er generelt positive til mer konsentrerte 
småbåthavner enn mange små, men mener at man i denne saken må finne smertegrensen for 
akseptable tiltak i nærheten av det freda anlegget på Kokkeplassen og landskapet for øvrig. Det 
må også gjøres en nøye vurdering av hvilken parkeringsdekning som er nødvendig. Størrelsen på 
parkeringsanlegget kan være dimensjonerende for småbåtanlegget. For boligdelen og utvikling av 
gårdsdriften vises det til at man må vurdere konsekvensene for verneverdiene knyttet til anlegget.     
 
Kulturminnevern viser til Kokkeplassen som fredet bygning og de kulturhistoriske interessene i 
området. En utbygging av planområdet vil lett kunne forringe anleggets helhet og 
landskapsvirkning som er viktig for forståelsen av kulturminnet. Det forutsettes at planforslaget ikke 
legger til rette for nye byggetiltak som vil ha negativ innvirkning på de verdiene som fredningen 
skal ivareta. Ut fra kulturvernhensyn må båtplasser og parkering plasseres og utformes på en slik 
måte at opplevelsen av området bevares. For å oppnå dette må eventuelt antall båtplasser 
reduseres. Viser til mulige avbøtende tiltak som beplantning av parkeringsplasser. For alleen bør 
følgende av den økte trafikken utredes.  

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen 
har vurdert de opp mot hverandre. Parkeringsarealene innenfor planforslaget for Kokkeplassen Øst 
skal ivareta både behov for bevertningen og småbåthavna. Planen åpner for en større 
parkeringsplass og tre mindre områder. Totalt viser illustrasjonsplanen 50 parkeringsplasser og 
kravet til båtplassene er satt til 25 % dekning. Antallet småbåtplasser er ikke redusert fra 
oppstartsmeldingen. Båtanlegget holdes på avsatt areal i kommuneplanen. I tillegg kommer en 
brygge nærmere Kokkeplassen. Denne skal ha en fler-funksjon. Det planlegges ny bebyggelse 
mellom dagens traktorgarasje og hovedhuset, samt på vestsiden av alleen. Det er ikke laget 
illustrasjon eller fotomontasjer av den planlagte utbyggingen, men da store deler av planforslaget 
allerede er gjennomført er det lagt ved et bilde av dagens situasjon. Alleen er angitt med 
hensynssone bevaring. 

  
Aust-Agder fylkeskommune, kulturminnevern, brev datert 01.04.14 
Krever en kulturhistorisk registrering av området.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Registreringen er gjennomført og rapport følger 
planforslaget.  

 
Statens vegvesen, brev datert 24.04.14 
Mener at oppstartsmeldingen er litt generell og gir derfor ikke konkrete tilbakemeldinger. Minner 
om byggegrenser på 50 meter mot Vesterveien og at parkeringsplasser og interne veier er definert 
som anlegg som ikke kan etableres innenfor byggegrensen. Kryss må oppgraderes i henhold til 
håndbok 017. Ønsker at det utarbeides plan- og profiltegninger over kryssområdet i målestokk 
1:500 slik at de kan sjekke om løsningen er tilfredsstillende under høringsprosessen. Planen må 
redegjøre for trygg skolevei.  



 

Dokumentnr.: 16/29340-7  side 4 av 10 
 

 
Rådmannens kommentar: Det planlegges et nytt byggeområde (L/N1) innenfor byggegrensen mot 
fylkesveien. Området ligger på vestsiden av den bevaringsverdige alleen og en går derfor ut fra at 
det ikke vil være aktuelt med veitiltak i dette området. Forslag til nytt kryss er regulert inn med 
siktsoner i tråd med håndboka men det er ikke knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelsen. Svingradius 
er ifølge konsulent dimensjonert for liten lastebil. Det er ikke utarbeidet plan- og tegninger i stor 
målestokk. Forslaget åpner ikke for boliger slik at punktet om trygg skolevei ikke lenger er aktuelt.   

 
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE), e-post sendt 07.04.14 
Viser til at det ifølge løsmassekart er marine avsetninger i planområdet. I det videre planarbeidet 
må det undersøkes om det er kvikkleire i grunnen og fare for skred. Viser til retningslinjer og 
veiledere.  

 
Rådmannens kommentar: Det ligger vedlagt rapport om grunnforholdene utarbeidet av 
Grunnundersøkelse AS. Rapporten har kun vurdert området for formålet parkeringsplass.  

 
Fiskeridirektoratet, brev datert 09.04.14 
Viser til at fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltninga av de levende marine ressursene, 
fiskerinæringa, i tillegg til akvakultur. Kokkeplassen er elvepåvirket og har ikke betydning for de 
interessene de skal ivareta. 

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 
Norsk Maritimt Museum, brev datert 10.04.14 
Finner det nødvendig å gjennomføre en arkeologisk registrering i planområdet.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Registreringen er gjennomført og rapport følger 
planforslaget.  

 
Kystverket, brev datert 16.04.14 
Har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 
Avinor, e-post sendt 03.03.14 
Har ingen kommentarer til planforslaget. 

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 
Fortidsminneforeningen, brev datert 14.03.14 
Viser til at området er i særklasse blant de gamle landstedene vi har rundt Arendal. Viser til 
fredning og er positive til grunneiers uttrykk for å ønske bevaring av disse verdiene. Er usikre på 
om det vil være plass til et så stort småbåtanlegg som skisseres. Om det deles opp i mindre pirer 
kan det være mulig, men det kommer an på hvor langt ut i Hølen anlegget strekker seg. Viser 
videre til at det kan bli vanskelig å finne plass til en parkeringsplass til 50 biler. Viser også til andre 
viktige momenter i området som det er viktig å bevare som alleen.  

 
Rådmannens kommentar: Båtanlegget holdes på avsatt areal i kommuneplanen. Området strekker 
seg ca. 60 meter ut i Hølen og ca. 125 meter langs land. I tillegg kommer en flerbruks brygge 
nærmere Kokkeplassen. Planforslaget fordeler de 50 parkeringsplassene på fire områder, med en 
større parkeringsplass og tre mindre områder.  Alleen er angitt med hensynssone bevaring. 

 
Gerd Sofie Bakke, Vesterveien 130, brev datert 04.04.14 
Har bruksrett til et område kalt «Farmors bukt» og veirett i planområdet. Forventer å beholde disse. 
Er bekymret for trafikken til og fra båthavnen. Forventer at det blir regulert med åpningstider, 
vakthold og lignende. Er også bekymret for at det tilrettelegges for ungdom. Viser også til 
oppdatert bilder av eksisterende bygningsmasse.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Hovedvekten av parkeringsplasser er plassert sør for 
boligen slik at det ikke all trafikken går forbi huset. Regulering av åpningstider og hvilke 
aldersgrupper anlegget tenkes markedsført som er ikke omtalt i reguleringsplanen.   
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Rådmannens vurdering: 

Forholdet til kommuneplanen 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til småbåthavn vann og LNF-område. 
Planforslaget er delvis i tråd med og delvis i strid med kommuneplanens arealdel og er derfor 
vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. På grunn av nærhet til Kokkeplassens 
hovedbygning som er fredet etter kulturminneloven er det satt krav til konsekvensutredning.  
 
 
Generelt om planen 
Flere av tiltakene som er foreslått i planen er allerede gjennomført. Noen er omsøkt, behandlet og 
godkjent, mens andre ikke er omsøkt eller godkjent. Det pågår for tiden arbeid ved 
byggesaksavdelingen med å gå gjennom de gjennomførte tiltakene i forhold til gitte tillatelser. Det 
er i den følgende vurderingen av planforslaget tatt utgangspunkt kun i de allerede godkjente 
tiltakene, mens oppførte og ikke godkjente tiltak er vurdert som om de ikke er gjennomført.  
 
 
Næring 
Det drives i dag flere virksomheter fra Kokkeplassen. Gjennom Kokkeplassen Mat og vinhus tilbys 
selskapslokaler fra 10 til 250 gjester. Det tilbys servering både innendørs og utendørs i telt. 
Kokkeplassen huser også bakketrading, festogbryllyp.no og Kokkeplassen brygge.  
 
I planforslaget er det foreslått to næringsområder forbeholdt bevertning, samt to kombinerte 
byggeområder næring/landbruk.  
 
I området B1 (bevertning) er det i dag oppført en bygning. Bygningen er godkjent som en 
traktorgarasje, noe som var vurdert å være i tråd med LNF-formålet. Det er her gitt en 
dispensasjon fra plankravet knyttet til 100-metersbeltet mot vassdrag. Bygningen med innredning 
bærer preg av å være noe annet enn en tradisjonell traktorgarasje. Det drives også utleie til 
selskaper i bygningen. Det er søkt om bruksendring av bygget men søknaden er stilt i bero i 
påvente av reguleringsplanen. Planforslaget åpner for en noe økt utnyttelse (90 % BYA) men det 
er ikke plass til utvidelse i bredden slik at en eventuell utvidelse av dagens bygg må tas i bakkant. 
Høyden av eksisterende bygning er ifølge søknaden 8,5 meter over terreng. Planforslaget åpner 
for bebyggelse opp til kote + 11,5 moh.  
 
I forlengelse av B1 er det tatt inn et område B2. Det er her ikke åpnet for like høy utnyttelse som i 
område B1. Byggegrense begrenser hvor det kan bygges og høyden trappes ned fra kote 11,5 i B1 
til kote 5,5 i B2. 
 
I området L/N2, mellom traktorgarasjen og hovedbygningen, ligger det i dag en platting. Her rigges 
det til telt for utleie til selskaper. Plattingen er ikke omsøkt. Den ligger i LNF-område og i 100-
metersbeltet til vassdrag og er derfor avhengig av dispensasjon. Planen åpner for en større 
utbygging her. Mønekote er satt til 8,5 meter og utnyttelsesgraden 70 %. Det er ikke satt 
byggegrenser som begrenser plasseringen av nytt bygg. Bestemmelsene åpner for tradisjonelle 
veksthus med fasader og tak i glass. Planbeskrivelsen skisserer muligheter for humledyrking til 
ølproduksjon, cider-produksjon fra gårdens egen eplehage og servering.  
 
Området L/N1 ligger i linje bak hovedbygningen. Her åpner planforslaget for et kombinert 
byggeområde med muligheter for verksted, lager og overnatting. Høyden er satt til kote 14. På 
grunn av skrånende terreng vil byggets høyde variere.  
 
I tilknytning næringsdelen er det regulert en allerede opparbeidet parkeringsplass. I tillegg foreslås 
et annet mindre område til parkering. På disse to parkeringsplassene skal det være fiberduk og 
grusdekke for å muliggjøre tilbakeføring til jordbruksareal.  
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Dagens bruk som profilert på hjemmesiden. Traktorgarasjen til venstre i bildet. 

 
 
Småbåtanlegg 
Det ligger i dag flere utriggere i området. Noe av anlegget ble godkjent i 2015 gjennom en 
midlertidig dispensasjon og tatt i bruk. Denne godkjenningen gikk ut høsten 2016. Andre deler av 
anlegget er ikke omsøkt. Planforslaget definerer to områder med brygger. Det ene omfatter i sin 
helhet området avsatt til småbåtanlegg i kommuneplanens arealdel, et område som strekker seg 
rundt 125 meter langs land og stikker på det meste 60 meter ut i Hølen. Reguleringsplanen åpner 
her for inntil 120 båtplasser. I kommunedelplanen for småbåthavner skisseres det rundt 70 plasser. 
Den store økningen er ikke nærmere begrunnet i planforslaget.  
 
Nærmere hovedbygningen åpner planen for en brygge til kombinert bruk. Her kan etableres 
båtutleie og næringsvirksomhet i form av detaljhandel og servering. I tillegg skal området fungere 
som adkomst til område B1. Det skal ikke etableres permanente båtplasser i dette området. Dette 
siste området er ikke i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel.  
 
Langs vannet har det tidligere blitt søkt om og gitt tillatelse til heving av veien. I dag ligger derfor 
strandlinjen lenger ut enn grunnkartet viser. Det er usikkert om gjennomføringen har blitt gjort i tråd 
med tillatelsen, blant annet er det noe usikkerhet knyttet til muren langs vannkanten og hvor langt 
nordover arbeidet har blitt foretatt. Dette vurderes nå av byggesaksavdelingen. Planforslaget 
hjemler det som har blitt gjennomført, og det planlegges ikke noen ytterligere utvidelse i vannet. 
Langs strandlinjen planlegges det noen parkeringsplasser. Det åpnes også for en mindre vaktbu i 
forbindelse med småbåtanlegget.  
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 (2008) 

 
Oversikt over området før og etter utbygging med brygger, ny strandlinje, traktorgarasje og platting.  
 
 
 
Kulturminner, kulturmiljø og landskapsvirkninger 
Det er ikke registrert freda kulturminner eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor planområdet. 
Grensende inntil planområdet ligger et fredet bygg, Kokkeplassen (Marienlund). Det er gjennom 
planarbeidet påpekt både fra kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen sin side at 
planforslaget må ta hensyn til dette. Det vises da særlig til landskapshensyn. Videre er det vist til 
viktigheten av å bevare hageanlegget som er knyttet til hovedbygningen. Selv om dette anlegget 
ikke er fredet etter kulturminneloven er det knyttet mye kulturhistorie til dette, og det er derfor viktig 
å ivareta området som en helhet.  
 
Planforslaget har basert seg i stor grad på ideen om vern gjennom bruk. Grunneier ønsker å åpne 
opp kulturminnet slik at flere kan få oppleve området. Rådmannen er positiv til dette, samtidig som 
en klart ser behovet for klare rammer og føringer når det skal bygges så nært en fredet bygning. 
Det er ikke utarbeidet skisser eller fotomontasjer av de planlagte anleggene. Da deler av tiltakene 
allerede er gjennomført er det vist til et bilde tatt på andre siden av Hølen.  
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Traktorgarasjen i området B1 er allerede godkjent. Rådmannen kan ikke se at en endring av 
bruken vil få negative konsekvenser for ivaretakelse av kulturminnet. En mulig utvidelse i bakkant 
synes mindre problematisk. Området B2 gir muligheter for utvidelse av serveringsstedet i retning 
bort fra hovedbygningen. Et nytt bygg med avtrappende høyde synes akseptabelt med tanke på at 
det i denne retningen også ligger annet bolighus og garasje.  
 
For område L/N2 som ligger mellom traktorgarasjen og hovedhuset er Rådmannen mer skeptisk til 
volumet som planforslaget skisserer. Dagens bruk med reising av telt på plattingen fremstår som 
grei da det ikke er snakk om permanente byggetiltak som har landskapsmessig konsekvens. Hva 
som er en akseptabel utnytting og hvor grensen går er usikkert. Det skal her også påpekes at 
konsulent i oversendelsen av 22. desember hadde foreslått å ta ut området grunnet mulig konflikt 
med kulturminnet. Administrasjonen anbefalte at området ble tatt inn igjen da plattingen ikke kan 
hjemles uten reguleringsplan. Området burde trolig bli lagt inn som byggeområde uten mulighet til 
å føre opp bygninger her, eller med et redusert omfang enn det som nåværende planforslag åpner 
for.  Det anbefales at det i samråd med kulturminnemyndighetene i høringsperioden vurderes om 
omfanget av området må reduseres.   
 
Det nye byggeområdet L/N1 ligger lenger bak hovedbygningen. Området ligger som LNF-område i 
kommuneplanen, og oppføring av bygninger for verksted og lignende vil derfor ikke være avhengig 
av dispensasjon. Planforslaget åpner for at en i tillegg kan legge til rette for overnatting. 
Byggegrensa er satt slik at en kommer utenfor 100-metersbeltet mot vassdrag. Mot alleen er det 
tatt inn en hensynssone som skal ivareta trærne. Rådmannen kan ikke se at dette området vil 
komme i konflikt med bevaringshensynene.   
 
For småbåtanlegget er det i planbeskrivelsen vist til at det kun vil være aktuelt med mindre båter i 
området, da en ikke kommer inn med seilbåter under de to broene (Vippa og Strømmen). Det er 
ikke gjort noen grundig vurdering av «smertegrensen» på antall båter som anlegget kan åpne for.  
 
Sør for småbåtanlegget i retning mot hovedbygningen åpner planforslaget for en ekstra brygge til 
kombinert bruk. Det er ikke planlagt permanente båtplasser her. Konsekvensene vil med dette 
kunne sees på som små, selv om Rådmannen mener det er uheldig at bryggeanleggene strekkes 
mot Kokkeplassen og ikke holdes innenfor området avsatt i kommuneplanens arealdel.  
 
Parkeringsplassene er delt opp i fire, slik at inngrepet spres noe. Den største parkeringsplassen vil 
bli liggende bak foreslått bebyggelse. De landskapsmessige konsekvensene vurderes som små. 
Plassen er i dag gruset ferdig og kan vurderes til å være i tråd med LNF-formålet. De andre 
plassene vil bli liggende langs veien ut ved småbåtanlegget.  
 
 
Alleen 
Det har i forbindelse med regulering av His brygge blitt stilt spørsmål om hvordan planlagt 
kryssløsning vil påvirke de gamle trærne i alleen. I planforslaget for Kokkeplassen Øst planlegges 
det en noe mindre svingradius enn i planforslaget for His brygge. Svingen er likevel lagt nærmere 
alleen, slik at fyllingen kommer i den retningen. Hvorvidt dette vil få konsekvens for de øverste 
trærne er ikke vurdert i planforslaget. Kulturminnevernseksjonen hos fylkeskommunen har 
kommentert at de ønsker utredet hvordan økt slitasje i form av mer trafikk vil påvirke alleen. Dette 
er ikke blitt gjort. Alleen er avsatt med hensynssone bevaring kulturmiljø. Retningslinjen knyttet til 
hensynssone sier at trærne skal bevares.  
  
 
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en rapport om naturmiljø. Denne viser at for 
naturmiljøet har området på land liten verdi og området i vann liten/middels verdi. Småbåtanlegget 
og tilhørende endring av strandlinjen vil være av middels negativt omfang på land grunnet tap av et 
lite belte med svartorskog og lite-middels negativt omfang i vann. Konsekvensvurderingen 
konkluderer etter dette med at naturmiljøet på land vil få ubetydelig konsekvens og naturmiljøet i 
vann vil få liten negativ konsekvens. Planbeskrivelsen har en god vurdering i forhold til 
naturmangfoldsloven.  
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Friluftsliv 
Området er i dag lite brukt av allmennheten. Området er delvis utbygd og består ellers av jorder, 
hager og annet privatisert areal som ikke er tilgjengelig.  
 
 
Universell utforming  
Det er ikke stilt egne krav i reguleringsplanen slik at teknisk forskrift styrer grad av tilrettelegging. 
 
 
Landbruk 
Planforslaget innebærer en omdisponering av et område som er vurdert som lokalt viktig. Her er 
det etablert parkeringsplass og platting. Landbruksrådgiver har ikke motsatt seg endringen, og har 
pekt på at området ligger inneklemt. 
 
 
Støy  
Området grenser til Vesterveien i øst. Da det var planlagt boliger i området er det utarbeidet en 
støyrapport som viser fylkesveien sin påvirkning på området. Det er tatt hensyn til støy i 
bestemmelsene for de berørte byggeområdene.  
 
 
Krysset ved fylkesveien 
Som nevnt i innledningen reguleres krysset ved fylkesveien både i dette planforslaget og i 
planforslaget for His brygge. Administrasjonen har ønsket at dette krysset tegnes likt i de to 
planene, men det er ikke ønske fra eiere av Kokkeplassen da de ikke er enige i løsningen med 
adkomst til planområdet for His brygge. Foreslått regulering i Kokkeplassen Øst viser en forbedret 
svingradius for de som skal til den nordre delen av området, men bedrer ikke avkjøringen og 
siktforholdene til de sørlige delene av området. Det er i planforslaget ikke utarbeidet plan- og 
profiltegninger i stor målestokk over den nye kryssløsningen og det er derfor usikkert om den 
planlagte løsningen tilfredsstiller kravene fra vegvesenet. Dette må besvares i høringsfasen.   
 
Etter behandlingen av planforslag for His brygge har oppmålingsavdelingen i kommunen gjort en 
kontroll ute i felt. Regulant for His brygge har etter dette fått oppdatert sine kart og sin løsning. For 
at de to reguleringsplanene skal vise samme løsning må kommuneplanutvalget eventuelt stille krav 
om lik tegning. Rådmannen anbefaler at dette gjøres etter høringsperioden, slik at alle detaljer om 
krysset er klart. Alternativt må en være bevisst på hvilken plan som vedtas først, siden sist vedtatte 
plan vil legge seg over den først vedtatte og styre arealbruken for området.  
 
 
Teknisk- og sosial infrastruktur  
Beredskap: Det er tilstrekkelig trykk i vannledning i Vesterveien men i løpet ned til Kokkeplassen er 
det ikke like mye vann. Det går ikke frem av planbeskrivelsen om det er behov for endringer på 
dagens ledningsnett. Dette må da løses i de kommende tekniske planene. 
 
Privat vei: Det planlegges ingen endringer av dagens adkomstveien til området. Det er heller ikke 
knyttet rekkefølgekrav til ombyggingen av krysset ved fylkesveien. 
 
Parkering: Det legges opp til totalt 50 parkeringsplasser i området. Disse skal kunne benyttes til 
både småbåtanlegget og næringsvirksomheten. For båthavna er det satt krav til en minstedekning 
på 25 %.  
 
Kollektiv og sykkel: Området ligger rett ved fylkesveien som er godt frekventert av busser. Det 
satses også betydelig på utvikling langs denne veien og det er dermed grunn til å tro at frekvensen 
vil økes. Det ligger busstopp rett ved avkjørselen. Langs fylkesveien er det også sykkelfelt. 
Avstanden fra feltet til Arendal sentrum er ca. 3,5 km.  
 
Renovasjon: Det er ikke regulert inn egne renovasjonsområder. Småbåthavna vil legges opp slik at 
hver bruker tar med seg søpla hjem. Næringsvirksomhetene har egne løsninger.  
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Risiko- og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. Etter krav fra NVE er også utført en 
undersøkelse av grunnforholdene i området. Notatet ligger vedlagt planforslaget.   
 
 
Konklusjon 
Plandokumentene er utført og levert iht. plan- og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og at videre dialog med kulturminnemyndighetene og 
veimyndigheter tas i høringsfasen.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Det planlegges ingen offentlige anlegg og planforslaget innebærer derfor ingen økte kostnader for 
kommunen.  
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 30. januar 2017. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/29340-7 
Saksbehandler Gidske Houge 

  
Utvalg Møtedato 
Kommuneplanutvalget             

 
   

Kokkeplassen Øst - forslag til reguleringsplan 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Kokkeplassen Øst med plankart og bestemmelser datert 20.01.17 legges 
ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Oversiktskart.pdf 
Vedlegg 2 Forslag til plankart.pdf 
Vedlegg 3 Forslag til bestemmelser.pdf 
Vedlegg 4 Planbeskrivelse.pdf 
Vedlegg 5 Illustrasjonsplan.pdf 
Vedlegg 6 Rapport Kulturhistorisk registrering.pdf 
Vedlegg 7 Rapport Kulturminner under vann.pdf 
Vedlegg 8 Rapport Naturmiljø.pdf 
Vedlegg 9 Rapport Støy.pdf 
Vedlegg 10 Notat Grunnforhold 01.03.16.pdf 
Vedlegg 11 Innspill til oppstartsmelding.pdf 
 
 

Bakgrunn for saken: 

Planforslaget er fremmet av Pollen Bygg & Eiendom på vegne av Øyvind Lyby Bakke og Birthe 
Engesland. Planområdet ligger på Kokkeplassen på Hisøya. Området avgrenses mot 
naboeiendommer i nord og i øst, mot Hølen og hovedhuset i vest og omfatter krysset ved 
fylkesveien i sør. Planområdet er på totalt 20 daa og omfatter både arealer på land og i vann. 
 
Planen legger til rette for etablering av en ny småbåthavn med inntil 120 plasser. Forslaget legger 
også til rette for etablering av næringsvirksomhet i form av bevertning i kombinasjon med 
landbruksdrift, samt ulike typer events. Tilhørende infrastruktur som bryggekant, parkering og 
ombygging av krysset ved fylkesveien inngår også i planforslaget.  
 
Planforslaget er bearbeidet etter flere runder med administrasjonen. Rådmannen mener nå at 
planbeskrivelsen med konsekvensutredning svarer på tema listet i planprogrammet, og at 
planforslaget dermed er klart til politisk behandling.   
 
Planforslaget regulerer i likhet med planforslaget for His brygge krysset ved fylkesveien. 
Administrasjonen har ønsket at dette krysset tegnes likt i de to planene, men det er ikke ønske fra 
eierne av Kokkeplassen da de ikke er enige i løsningen med adkomst til planområdet for His 
brygge. Foreslått regulering i Kokkeplassen Øst viser en forbedret svingradius for de som skal til 
den nordre delen av området, men bedrer ikke avkjørselen og siktforholdene til de sørlige delene 
av området.  
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Prosess: 

Planarbeidet har pågått over lengre tid og har vært krevende. Parallelt har det pågått andre 
prosesser med byggesak, regulering av naboeiendommen og kommunedelplan for His 
bydelssenter. Følgende avsnitt er skrevet for å gi oversikt over saksgangen. 
 
Planarbeidet ble startet opp 25. februar 2014 og varslet at det var planlagt småbåthavn med 120 
båtplasser og tilhørende parkering, og det skulle ses nærmere på mulighetene for bolig og 
gårdsturisme/servering/events. Forslag til planprogram ble lagt ut på høring samtidig med 
oppstarten. Oppstartsmøtet ble holdt 27. februar. I høringsperioden kan det inn flere innspill, 
deriblant krav fra NVE om at grunnforhold måtte utredes grunnet fare for kvikkleire, samt krav fra 
fylkeskommunen og Norsk maritimt museum om arkeologiske undersøkelser. Planprogrammet ble 
fastsatt 5. november 2014 med tilleggskravet fra NVE.  
 
Første utkastet til reguleringsplan ble sendt kommunen 24. februar 2015. Dette var ikke en formell 
oversendelse, men det var ønske fra regulant med tilbakemeldinger. Det manglet da en del av 
utredningene, men administrasjonen ga en tilbakemelding på de foreløpige skissene. Det var da 
planlagt to boligblokker med fire boligetasjer over parkeringskjeller samt to områder med 
kombinerte byggeformål i tillegg til småbåthavna. Det ble holdt møter med administrasjonen 17. 
mars og møte med Statens vegvesen 26. mars. Administrasjonen frarådet å gå videre med planer 
med boligblokker grunnet nærhet til den freda hovedbygningen. Det ble også presisert hvilke 
utredninger som manglet før planen kunne behandles formelt.  
 
Parallelt med reguleringsplanen pågikk det arbeid med kommunedelplan for His bydelssenter. 
Reguleringsplanområdet ble i dette forslaget foreslått med de samme arealformålene som i 
kommuneplanens arealdel. Endringen bestod i en hensynssone kulturmiljø over store deler av 
området Kokkeplassen og en hensynssone naturmiljø over den gamle alleen. Ved behandling 26. 
august 2015 ble området Kokkeplassen tatt ut av planområdet for kommunedelplanen. I høringen 
til kommunedelplanen har grunneier ønsket feriesenter og turisme i området der reguleringsplanen 
nå foreslår småbåtanlegg. Det er ikke fremmet ønske om slik arealbruk i reguleringsplanen.  
 
Det ble holdt et nytt møte med administrasjonen 3. februar 2016, da for å oppdatere ny 
saksbehandler. 18. mars 2016 ble planforslaget formelt sendt over for behandling. De to 
boligblokkene var da redusert til en, og det var i de kombinerte byggeområdene nå ikke lenger 
åpnet for boliger. Det ble holdt et nytt møte med administrasjonen 7. april der tilbakemeldinger ble 
gitt. Revidert forslag ble sendt inn 21. april. I disse oversendelsene var fremdeles ikke alle 
utredningene som nevnt i mars 2015 foretatt. 
 
I forbindelse med innsending av forslag til reguleringsplan for His brygge, som også foreslo 
boligformål, ble det 30. august gitt tilbakemelding til begge regulantene om at trygg skolevei ikke 
var sikret, og at begge forslagene ut fra dette forholdet ville bli gitt en negativ innstilling fra 
rådmannen. Regulant på Kokkeplassen Øst ga etter dette tilbakemelding på at de ønsket å ta 
boligformålet ut av planforslaget. 
 
Nytt møte ble holdt 5. september der et forslag uten boligformål ble diskutert. I tillegg til de tekniske 
sidene ved planen ble det på nytt kommentert på at ikke alle utredningene i henhold til det fastsatte 
planprogrammet var foretatt og at ikke alle innspillene fra oppstarten var kommentert. Revidert 
planforslag uten boligformål ble sendt over 5. oktober 2016. Oversendelsen var fremdeles ikke 
klart for politisk behandling da punktene som nevnt på møtet i september ikke var gjennomført.  
 
22. desember 2016 mottok kommunen revidert planforslag. Planbeskrivelsen med 
konsekvensutredning svarte i denne oversendelsen på alle tema som ble listet i planprogrammet. 
Alle innspill fra oppstarten var også besvart. Administrasjonen vurderte da planforslaget som 
tilstrekkelig for politisk behandling. Det ble likevel gitt en anbefaling om å utvide planområdet slik at 
et gjennomført tiltak i området kom innenfor planavgrensningen og ble hjemlet gjennom 
reguleringsplanen. Revidert forslag ble sendt inn 23. januar 2017 og er datert 20. januar 2017.  
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Innkomne merknader med kommentarer: 

Det ble varslet oppstart om arbeid med reguleringsplan 25.02.14, med frist for merknader satt til 
15.04.14. Det har kommet inn 11 innspill til planen. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 11.04.14 
Påpeker at hensynet til den freda bygningen vil bli den største utfordringen med planarbeidet. Viser 
at det er de samlede inngrepene i området som vil ha betydning, og finner det uheldig at det ikke 
utarbeides felles plan for His brygge og Kokkeplassen Øst. Ønsket fotomontasjer eller illustrasjoner 
for å vurdere de landskapsmessige konsekvensene. Viser til naturmangfoldsloven og ber om at det 
vurderes samlet belastning av de to småbåthavnene, og at det da trekkes inn biologisk 
kompetanse.  

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen 
har vurdert de opp mot hverandre. Det er i innsendt planforslag for Kokkeplassen Øst gjort en 
utredning av biologisk mangfold. Det er ikke gjort funn som indikerer at det skal være et problem å 
etablere / utvide de to småbåthavnene. Det er ikke laget illustrasjon eller fotomontasjer av den 
planlagte utbyggingen, men da store deler av planforslaget allerede er gjennomført er det lagt ved et 
bilde av dagens situasjon. Det vil bli en viss økt påvirkning for hovedbygningen, men effektene er 
forsøkt dempet. Alleen er angitt med hensynssone bevaring.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, e-post sendt 09.05.14 
Planavdelingen viser til oppstart av reguleringsplan for His brygge og ønsker at kommunen 
vurderer de to planene i nøye sammenheng. Er generelt positive til mer konsentrerte 
småbåthavner enn mange små, men mener at man i denne saken må finne smertegrensen for 
akseptable tiltak i nærheten av det freda anlegget på Kokkeplassen og landskapet for øvrig. Det 
må også gjøres en nøye vurdering av hvilken parkeringsdekning som er nødvendig. Størrelsen på 
parkeringsanlegget kan være dimensjonerende for småbåtanlegget. For boligdelen og utvikling av 
gårdsdriften vises det til at man må vurdere konsekvensene for verneverdiene knyttet til anlegget.     
 
Kulturminnevern viser til Kokkeplassen som fredet bygning og de kulturhistoriske interessene i 
området. En utbygging av planområdet vil lett kunne forringe anleggets helhet og 
landskapsvirkning som er viktig for forståelsen av kulturminnet. Det forutsettes at planforslaget ikke 
legger til rette for nye byggetiltak som vil ha negativ innvirkning på de verdiene som fredningen 
skal ivareta. Ut fra kulturvernhensyn må båtplasser og parkering plasseres og utformes på en slik 
måte at opplevelsen av området bevares. For å oppnå dette må eventuelt antall båtplasser 
reduseres. Viser til mulige avbøtende tiltak som beplantning av parkeringsplasser. For alleen bør 
følgende av den økte trafikken utredes.  

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen 
har vurdert de opp mot hverandre. Parkeringsarealene innenfor planforslaget for Kokkeplassen Øst 
skal ivareta både behov for bevertningen og småbåthavna. Planen åpner for en større 
parkeringsplass og tre mindre områder. Totalt viser illustrasjonsplanen 50 parkeringsplasser og 
kravet til båtplassene er satt til 25 % dekning. Antallet småbåtplasser er ikke redusert fra 
oppstartsmeldingen. Båtanlegget holdes på avsatt areal i kommuneplanen. I tillegg kommer en 
brygge nærmere Kokkeplassen. Denne skal ha en fler-funksjon. Det planlegges ny bebyggelse 
mellom dagens traktorgarasje og hovedhuset, samt på vestsiden av alleen. Det er ikke laget 
illustrasjon eller fotomontasjer av den planlagte utbyggingen, men da store deler av planforslaget 
allerede er gjennomført er det lagt ved et bilde av dagens situasjon. Alleen er angitt med 
hensynssone bevaring. 

  
Aust-Agder fylkeskommune, kulturminnevern, brev datert 01.04.14 
Krever en kulturhistorisk registrering av området.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Registreringen er gjennomført og rapport følger 
planforslaget.  

 
Statens vegvesen, brev datert 24.04.14 
Mener at oppstartsmeldingen er litt generell og gir derfor ikke konkrete tilbakemeldinger. Minner 
om byggegrenser på 50 meter mot Vesterveien og at parkeringsplasser og interne veier er definert 
som anlegg som ikke kan etableres innenfor byggegrensen. Kryss må oppgraderes i henhold til 
håndbok 017. Ønsker at det utarbeides plan- og profiltegninger over kryssområdet i målestokk 
1:500 slik at de kan sjekke om løsningen er tilfredsstillende under høringsprosessen. Planen må 
redegjøre for trygg skolevei.  
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Rådmannens kommentar: Det planlegges et nytt byggeområde (L/N1) innenfor byggegrensen mot 
fylkesveien. Området ligger på vestsiden av den bevaringsverdige alleen og en går derfor ut fra at 
det ikke vil være aktuelt med veitiltak i dette området. Forslag til nytt kryss er regulert inn med 
siktsoner i tråd med håndboka men det er ikke knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelsen. Svingradius 
er ifølge konsulent dimensjonert for liten lastebil. Det er ikke utarbeidet plan- og tegninger i stor 
målestokk. Forslaget åpner ikke for boliger slik at punktet om trygg skolevei ikke lenger er aktuelt.   

 
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE), e-post sendt 07.04.14 
Viser til at det ifølge løsmassekart er marine avsetninger i planområdet. I det videre planarbeidet 
må det undersøkes om det er kvikkleire i grunnen og fare for skred. Viser til retningslinjer og 
veiledere.  

 
Rådmannens kommentar: Det ligger vedlagt rapport om grunnforholdene utarbeidet av 
Grunnundersøkelse AS. Rapporten har kun vurdert området for formålet parkeringsplass.  

 
Fiskeridirektoratet, brev datert 09.04.14 
Viser til at fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltninga av de levende marine ressursene, 
fiskerinæringa, i tillegg til akvakultur. Kokkeplassen er elvepåvirket og har ikke betydning for de 
interessene de skal ivareta. 

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 
Norsk Maritimt Museum, brev datert 10.04.14 
Finner det nødvendig å gjennomføre en arkeologisk registrering i planområdet.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Registreringen er gjennomført og rapport følger 
planforslaget.  

 
Kystverket, brev datert 16.04.14 
Har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 
Avinor, e-post sendt 03.03.14 
Har ingen kommentarer til planforslaget. 

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 
Fortidsminneforeningen, brev datert 14.03.14 
Viser til at området er i særklasse blant de gamle landstedene vi har rundt Arendal. Viser til 
fredning og er positive til grunneiers uttrykk for å ønske bevaring av disse verdiene. Er usikre på 
om det vil være plass til et så stort småbåtanlegg som skisseres. Om det deles opp i mindre pirer 
kan det være mulig, men det kommer an på hvor langt ut i Hølen anlegget strekker seg. Viser 
videre til at det kan bli vanskelig å finne plass til en parkeringsplass til 50 biler. Viser også til andre 
viktige momenter i området som det er viktig å bevare som alleen.  

 
Rådmannens kommentar: Båtanlegget holdes på avsatt areal i kommuneplanen. Området strekker 
seg ca. 60 meter ut i Hølen og ca. 125 meter langs land. I tillegg kommer en flerbruks brygge 
nærmere Kokkeplassen. Planforslaget fordeler de 50 parkeringsplassene på fire områder, med en 
større parkeringsplass og tre mindre områder.  Alleen er angitt med hensynssone bevaring. 

 
Gerd Sofie Bakke, Vesterveien 130, brev datert 04.04.14 
Har bruksrett til et område kalt «Farmors bukt» og veirett i planområdet. Forventer å beholde disse. 
Er bekymret for trafikken til og fra båthavnen. Forventer at det blir regulert med åpningstider, 
vakthold og lignende. Er også bekymret for at det tilrettelegges for ungdom. Viser også til 
oppdatert bilder av eksisterende bygningsmasse.  

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Hovedvekten av parkeringsplasser er plassert sør for 
boligen slik at det ikke all trafikken går forbi huset. Regulering av åpningstider og hvilke 
aldersgrupper anlegget tenkes markedsført som er ikke omtalt i reguleringsplanen.   
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Rådmannens vurdering: 

Forholdet til kommuneplanen 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til småbåthavn vann og LNF-område. 
Planforslaget er delvis i tråd med og delvis i strid med kommuneplanens arealdel og er derfor 
vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. På grunn av nærhet til Kokkeplassens 
hovedbygning som er fredet etter kulturminneloven er det satt krav til konsekvensutredning.  
 
 
Generelt om planen 
Flere av tiltakene som er foreslått i planen er allerede gjennomført. Noen er omsøkt, behandlet og 
godkjent, mens andre ikke er omsøkt eller godkjent. Det pågår for tiden arbeid ved 
byggesaksavdelingen med å gå gjennom de gjennomførte tiltakene i forhold til gitte tillatelser. Det 
er i den følgende vurderingen av planforslaget tatt utgangspunkt kun i de allerede godkjente 
tiltakene, mens oppførte og ikke godkjente tiltak er vurdert som om de ikke er gjennomført.  
 
 
Næring 
Det drives i dag flere virksomheter fra Kokkeplassen. Gjennom Kokkeplassen Mat og vinhus tilbys 
selskapslokaler fra 10 til 250 gjester. Det tilbys servering både innendørs og utendørs i telt. 
Kokkeplassen huser også bakketrading, festogbryllyp.no og Kokkeplassen brygge.  
 
I planforslaget er det foreslått to næringsområder forbeholdt bevertning, samt to kombinerte 
byggeområder næring/landbruk.  
 
I området B1 (bevertning) er det i dag oppført en bygning. Bygningen er godkjent som en 
traktorgarasje, noe som var vurdert å være i tråd med LNF-formålet. Det er her gitt en 
dispensasjon fra plankravet knyttet til 100-metersbeltet mot vassdrag. Bygningen med innredning 
bærer preg av å være noe annet enn en tradisjonell traktorgarasje. Det drives også utleie til 
selskaper i bygningen. Det er søkt om bruksendring av bygget men søknaden er stilt i bero i 
påvente av reguleringsplanen. Planforslaget åpner for en noe økt utnyttelse (90 % BYA) men det 
er ikke plass til utvidelse i bredden slik at en eventuell utvidelse av dagens bygg må tas i bakkant. 
Høyden av eksisterende bygning er ifølge søknaden 8,5 meter over terreng. Planforslaget åpner 
for bebyggelse opp til kote + 11,5 moh.  
 
I forlengelse av B1 er det tatt inn et område B2. Det er her ikke åpnet for like høy utnyttelse som i 
område B1. Byggegrense begrenser hvor det kan bygges og høyden trappes ned fra kote 11,5 i B1 
til kote 5,5 i B2. 
 
I området L/N2, mellom traktorgarasjen og hovedbygningen, ligger det i dag en platting. Her rigges 
det til telt for utleie til selskaper. Plattingen er ikke omsøkt. Den ligger i LNF-område og i 100-
metersbeltet til vassdrag og er derfor avhengig av dispensasjon. Planen åpner for en større 
utbygging her. Mønekote er satt til 8,5 meter og utnyttelsesgraden 70 %. Det er ikke satt 
byggegrenser som begrenser plasseringen av nytt bygg. Bestemmelsene åpner for tradisjonelle 
veksthus med fasader og tak i glass. Planbeskrivelsen skisserer muligheter for humledyrking til 
ølproduksjon, cider-produksjon fra gårdens egen eplehage og servering.  
 
Området L/N1 ligger i linje bak hovedbygningen. Her åpner planforslaget for et kombinert 
byggeområde med muligheter for verksted, lager og overnatting. Høyden er satt til kote 14. På 
grunn av skrånende terreng vil byggets høyde variere.  
 
I tilknytning næringsdelen er det regulert en allerede opparbeidet parkeringsplass. I tillegg foreslås 
et annet mindre område til parkering. På disse to parkeringsplassene skal det være fiberduk og 
grusdekke for å muliggjøre tilbakeføring til jordbruksareal.  
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Dagens bruk som profilert på hjemmesiden. Traktorgarasjen til venstre i bildet. 

 
 
Småbåtanlegg 
Det ligger i dag flere utriggere i området. Noe av anlegget ble godkjent i 2015 gjennom en 
midlertidig dispensasjon og tatt i bruk. Denne godkjenningen gikk ut høsten 2016. Andre deler av 
anlegget er ikke omsøkt. Planforslaget definerer to områder med brygger. Det ene omfatter i sin 
helhet området avsatt til småbåtanlegg i kommuneplanens arealdel, et område som strekker seg 
rundt 125 meter langs land og stikker på det meste 60 meter ut i Hølen. Reguleringsplanen åpner 
her for inntil 120 båtplasser. I kommunedelplanen for småbåthavner skisseres det rundt 70 plasser. 
Den store økningen er ikke nærmere begrunnet i planforslaget.  
 
Nærmere hovedbygningen åpner planen for en brygge til kombinert bruk. Her kan etableres 
båtutleie og næringsvirksomhet i form av detaljhandel og servering. I tillegg skal området fungere 
som adkomst til område B1. Det skal ikke etableres permanente båtplasser i dette området. Dette 
siste området er ikke i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel.  
 
Langs vannet har det tidligere blitt søkt om og gitt tillatelse til heving av veien. I dag ligger derfor 
strandlinjen lenger ut enn grunnkartet viser. Det er usikkert om gjennomføringen har blitt gjort i tråd 
med tillatelsen, blant annet er det noe usikkerhet knyttet til muren langs vannkanten og hvor langt 
nordover arbeidet har blitt foretatt. Dette vurderes nå av byggesaksavdelingen. Planforslaget 
hjemler det som har blitt gjennomført, og det planlegges ikke noen ytterligere utvidelse i vannet. 
Langs strandlinjen planlegges det noen parkeringsplasser. Det åpnes også for en mindre vaktbu i 
forbindelse med småbåtanlegget.  
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 (2008) 

 
Oversikt over området før og etter utbygging med brygger, ny strandlinje, traktorgarasje og platting.  
 
 
 
Kulturminner, kulturmiljø og landskapsvirkninger 
Det er ikke registrert freda kulturminner eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor planområdet. 
Grensende inntil planområdet ligger et fredet bygg, Kokkeplassen (Marienlund). Det er gjennom 
planarbeidet påpekt både fra kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen sin side at 
planforslaget må ta hensyn til dette. Det vises da særlig til landskapshensyn. Videre er det vist til 
viktigheten av å bevare hageanlegget som er knyttet til hovedbygningen. Selv om dette anlegget 
ikke er fredet etter kulturminneloven er det knyttet mye kulturhistorie til dette, og det er derfor viktig 
å ivareta området som en helhet.  
 
Planforslaget har basert seg i stor grad på ideen om vern gjennom bruk. Grunneier ønsker å åpne 
opp kulturminnet slik at flere kan få oppleve området. Rådmannen er positiv til dette, samtidig som 
en klart ser behovet for klare rammer og føringer når det skal bygges så nært en fredet bygning. 
Det er ikke utarbeidet skisser eller fotomontasjer av de planlagte anleggene. Da deler av tiltakene 
allerede er gjennomført er det vist til et bilde tatt på andre siden av Hølen.  
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Traktorgarasjen i området B1 er allerede godkjent. Rådmannen kan ikke se at en endring av 
bruken vil få negative konsekvenser for ivaretakelse av kulturminnet. En mulig utvidelse i bakkant 
synes mindre problematisk. Området B2 gir muligheter for utvidelse av serveringsstedet i retning 
bort fra hovedbygningen. Et nytt bygg med avtrappende høyde synes akseptabelt med tanke på at 
det i denne retningen også ligger annet bolighus og garasje.  
 
For område L/N2 som ligger mellom traktorgarasjen og hovedhuset er Rådmannen mer skeptisk til 
volumet som planforslaget skisserer. Dagens bruk med reising av telt på plattingen fremstår som 
grei da det ikke er snakk om permanente byggetiltak som har landskapsmessig konsekvens. Hva 
som er en akseptabel utnytting og hvor grensen går er usikkert. Det skal her også påpekes at 
konsulent i oversendelsen av 22. desember hadde foreslått å ta ut området grunnet mulig konflikt 
med kulturminnet. Administrasjonen anbefalte at området ble tatt inn igjen da plattingen ikke kan 
hjemles uten reguleringsplan. Området burde trolig bli lagt inn som byggeområde uten mulighet til 
å føre opp bygninger her, eller med et redusert omfang enn det som nåværende planforslag åpner 
for.  Det anbefales at det i samråd med kulturminnemyndighetene i høringsperioden vurderes om 
omfanget av området må reduseres.   
 
Det nye byggeområdet L/N1 ligger lenger bak hovedbygningen. Området ligger som LNF-område i 
kommuneplanen, og oppføring av bygninger for verksted og lignende vil derfor ikke være avhengig 
av dispensasjon. Planforslaget åpner for at en i tillegg kan legge til rette for overnatting. 
Byggegrensa er satt slik at en kommer utenfor 100-metersbeltet mot vassdrag. Mot alleen er det 
tatt inn en hensynssone som skal ivareta trærne. Rådmannen kan ikke se at dette området vil 
komme i konflikt med bevaringshensynene.   
 
For småbåtanlegget er det i planbeskrivelsen vist til at det kun vil være aktuelt med mindre båter i 
området, da en ikke kommer inn med seilbåter under de to broene (Vippa og Strømmen). Det er 
ikke gjort noen grundig vurdering av «smertegrensen» på antall båter som anlegget kan åpne for.  
 
Sør for småbåtanlegget i retning mot hovedbygningen åpner planforslaget for en ekstra brygge til 
kombinert bruk. Det er ikke planlagt permanente båtplasser her. Konsekvensene vil med dette 
kunne sees på som små, selv om Rådmannen mener det er uheldig at bryggeanleggene strekkes 
mot Kokkeplassen og ikke holdes innenfor området avsatt i kommuneplanens arealdel.  
 
Parkeringsplassene er delt opp i fire, slik at inngrepet spres noe. Den største parkeringsplassen vil 
bli liggende bak foreslått bebyggelse. De landskapsmessige konsekvensene vurderes som små. 
Plassen er i dag gruset ferdig og kan vurderes til å være i tråd med LNF-formålet. De andre 
plassene vil bli liggende langs veien ut ved småbåtanlegget.  
 
 
Alleen 
Det har i forbindelse med regulering av His brygge blitt stilt spørsmål om hvordan planlagt 
kryssløsning vil påvirke de gamle trærne i alleen. I planforslaget for Kokkeplassen Øst planlegges 
det en noe mindre svingradius enn i planforslaget for His brygge. Svingen er likevel lagt nærmere 
alleen, slik at fyllingen kommer i den retningen. Hvorvidt dette vil få konsekvens for de øverste 
trærne er ikke vurdert i planforslaget. Kulturminnevernseksjonen hos fylkeskommunen har 
kommentert at de ønsker utredet hvordan økt slitasje i form av mer trafikk vil påvirke alleen. Dette 
er ikke blitt gjort. Alleen er avsatt med hensynssone bevaring kulturmiljø. Retningslinjen knyttet til 
hensynssone sier at trærne skal bevares.  
  
 
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en rapport om naturmiljø. Denne viser at for 
naturmiljøet har området på land liten verdi og området i vann liten/middels verdi. Småbåtanlegget 
og tilhørende endring av strandlinjen vil være av middels negativt omfang på land grunnet tap av et 
lite belte med svartorskog og lite-middels negativt omfang i vann. Konsekvensvurderingen 
konkluderer etter dette med at naturmiljøet på land vil få ubetydelig konsekvens og naturmiljøet i 
vann vil få liten negativ konsekvens. Planbeskrivelsen har en god vurdering i forhold til 
naturmangfoldsloven.  
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Friluftsliv 
Området er i dag lite brukt av allmennheten. Området er delvis utbygd og består ellers av jorder, 
hager og annet privatisert areal som ikke er tilgjengelig.  
 
 
Universell utforming  
Det er ikke stilt egne krav i reguleringsplanen slik at teknisk forskrift styrer grad av tilrettelegging. 
 
 
Landbruk 
Planforslaget innebærer en omdisponering av et område som er vurdert som lokalt viktig. Her er 
det etablert parkeringsplass og platting. Landbruksrådgiver har ikke motsatt seg endringen, og har 
pekt på at området ligger inneklemt. 
 
 
Støy  
Området grenser til Vesterveien i øst. Da det var planlagt boliger i området er det utarbeidet en 
støyrapport som viser fylkesveien sin påvirkning på området. Det er tatt hensyn til støy i 
bestemmelsene for de berørte byggeområdene.  
 
 
Krysset ved fylkesveien 
Som nevnt i innledningen reguleres krysset ved fylkesveien både i dette planforslaget og i 
planforslaget for His brygge. Administrasjonen har ønsket at dette krysset tegnes likt i de to 
planene, men det er ikke ønske fra eiere av Kokkeplassen da de ikke er enige i løsningen med 
adkomst til planområdet for His brygge. Foreslått regulering i Kokkeplassen Øst viser en forbedret 
svingradius for de som skal til den nordre delen av området, men bedrer ikke avkjøringen og 
siktforholdene til de sørlige delene av området. Det er i planforslaget ikke utarbeidet plan- og 
profiltegninger i stor målestokk over den nye kryssløsningen og det er derfor usikkert om den 
planlagte løsningen tilfredsstiller kravene fra vegvesenet. Dette må besvares i høringsfasen.   
 
Etter behandlingen av planforslag for His brygge har oppmålingsavdelingen i kommunen gjort en 
kontroll ute i felt. Regulant for His brygge har etter dette fått oppdatert sine kart og sin løsning. For 
at de to reguleringsplanene skal vise samme løsning må kommuneplanutvalget eventuelt stille krav 
om lik tegning. Rådmannen anbefaler at dette gjøres etter høringsperioden, slik at alle detaljer om 
krysset er klart. Alternativt må en være bevisst på hvilken plan som vedtas først, siden sist vedtatte 
plan vil legge seg over den først vedtatte og styre arealbruken for området.  
 
 
Teknisk- og sosial infrastruktur  
Beredskap: Det er tilstrekkelig trykk i vannledning i Vesterveien men i løpet ned til Kokkeplassen er 
det ikke like mye vann. Det går ikke frem av planbeskrivelsen om det er behov for endringer på 
dagens ledningsnett. Dette må da løses i de kommende tekniske planene. 
 
Privat vei: Det planlegges ingen endringer av dagens adkomstveien til området. Det er heller ikke 
knyttet rekkefølgekrav til ombyggingen av krysset ved fylkesveien. 
 
Parkering: Det legges opp til totalt 50 parkeringsplasser i området. Disse skal kunne benyttes til 
både småbåtanlegget og næringsvirksomheten. For båthavna er det satt krav til en minstedekning 
på 25 %.  
 
Kollektiv og sykkel: Området ligger rett ved fylkesveien som er godt frekventert av busser. Det 
satses også betydelig på utvikling langs denne veien og det er dermed grunn til å tro at frekvensen 
vil økes. Det ligger busstopp rett ved avkjørselen. Langs fylkesveien er det også sykkelfelt. 
Avstanden fra feltet til Arendal sentrum er ca. 3,5 km.  
 
Renovasjon: Det er ikke regulert inn egne renovasjonsområder. Småbåthavna vil legges opp slik at 
hver bruker tar med seg søpla hjem. Næringsvirksomhetene har egne løsninger.  
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Risiko- og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. Etter krav fra NVE er også utført en 
undersøkelse av grunnforholdene i området. Notatet ligger vedlagt planforslaget.   
 
 
Konklusjon 
Plandokumentene er utført og levert iht. plan- og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og at videre dialog med kulturminnemyndighetene og 
veimyndigheter tas i høringsfasen.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Det planlegges ingen offentlige anlegg og planforslaget innebærer derfor ingen økte kostnader for 
kommunen.  
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 30. januar 2017. 
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