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DETALJPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR 

KOKKEPLASSEN ØST 
ARENDAL KOMMUNE 

 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

1 INNLEDNING 
Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Øyvind Lyby Bakke og Birthe Engesland utarbeidet 
forslag til detaljplan med konsekvensutredning betegnet ”Kokkeplassen Øst”. Området er i dag 
uregulert og betegnet som småbåthavn og LNFR-område i arealdel av kommuneplanen. 
 

 
Figur 1 Skråfoto som viser de viktigste deler av planområdet 
 
2 HENSIKT MED REGULERINGEN 
Hovedhensikten med reguleringen er å legge til rette for etablering av småbåthavn med inntil 120 
båtplasser og tilhørende parkering. Det er også vurdert bruken av de tilstøtende arealene i forhold til 
utvikling av næringsvirksomhet i form av servering, samt moderat boligutbygging. 
 
Det foreliggende forslaget inneholder ikke områder for nye boliger. Etter samråd med 
planavdelingen i Arendal kommune er tidligere planlagte områder for konsentrert boligbebyggelse 
tatt ut. Hovedårsaken til dette er problematikk i forhold til kryssing av Vesterveien for skolebarn. 
 

3 PLANOMRÅDET 
Planområdet består av deler av eiendommen 305/108. Området inklusiv arealer i sjø er på ca. 20 
000 m2, hvorav ca. 10 000 m2 er småbåthavn og trafikkareal i sjø. Arealene på land fordeler seg på 
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Næring 1000 m2, og Landbruk 3000 m2. De øvrige arealer som er medtatt i planen er trafikkarealer 
inklusive parkering og sidearealer. 
 

  
Figur 2 Ortofoto som viser planområdet og omkringliggende bebyggelse 
 

4 GJELDENE PLANSTATUS OG OVERORDNENDE FØRINGER 
 

4.1 Sentrale planer og føringer 
 
4.1.1 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, 
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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. 

 
4.1.2 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. 

 
4.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 
Målet er definert slik: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til 
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode 
regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

 
4.1.4 Lover og forskrifter 

I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 
sektorlover (f eks naturvernloven og kulturminneloven) som har bestemmelser om disponering av 
arealer og naturressurser. 
 

4.2 Kommunale planer og føringer 
 
4.2.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for perioden 2013 – 2023 (http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-
utvikling/Kommuneplanen/Kommuneplanens-arealdel---Revisjon---2013-2023/) er planområdet 
angitt som småbåthavn og LNFR-område. Ytterligere detaljer om arealplanstatus på regulerings- og 
kommuneplannivå er gjort i kapittel 5. 
 
4.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2011 – 2021 

Arealpolitikkdelen i kommuneplanens samfunnsdel 
(http://www.arendal.kommune.no/PageFiles/3447/Kommuneplanen_samfunnsdelen_160611.pdf) 
trekker fram mål fra St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: 
 

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

biologisk mangfold 
• Bevaring av natures mangfold 

 
Kommuneplanen har som mål å bidra til styrket folkehelse og ivaretakelse av klimahensyn; 
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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. 
 
I tillegg til selve kommuneplanen er det utarbeidet en del temaplaner 
(http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/) der ulike spesifikke tema er 
belyst. I det følgende er det vurdert relevante temaplaners innvirkning på planforslaget. 
 
4.2.3 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2015 - 2018 

Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet ble behandlet av kommuneplanutvalget 11.februar 
2015, sak 15/29. Det ble vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen er en revisjon av 
tidligere vedtatt kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden 2009-2012. Planen inneholder 
som vedlegg en prioritert tiltaksliste som et relevant utsnitt under er hentet fra. Som det fremgår av 
Figur 3 er det ingen spesifikke tiltak som vil ha virkninger for dette planforslaget. 
 

 
Figur 3 Utsnitt av tabell fra vedlegg til kommunedelplan for trafikksikkerhet – prioritert tiltaksliste 
 
4.2.4 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. Planområdet grenser mot betydelige grøntområder, og rett syd og øst for 
Vesterveien er det store, sammenhengende grøntområder. 
 
4.2.5 Kommunedelplan for kulturminner 

Det ble 27.05.2015 kunngjort at Arendal kommune vil sette i gang arbeid med “Kommunedelplan 
for kulturminner” jfr. plan- og bygningslovens §11-12. Planarbeidet avgrenses til å omhandle 
følgende tema: 
•Bevaringsverdige parker, alléer og hager (i hovedsak hager som er allment tilgjengelige) 
•Maritime kulturminner (herunder registrering av plasser der “de båtreisende”, holdt til) 
•Krigsminner fra 2. verdenskrig 
•Uthavner 
 
Hensikten med planarbeidet er å nå kommuneplanens mål om å gjøre kulturminner og kulturarv 
synlig og tilgjengelig, og å bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne. 
Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune støtter arbeidet økonomisk. 
 
Det er foreløpig ikke utarbeidet noe forslag til denne kommunedelplanen, og som det fremgår av 
intensjonen med planarbeidet vil denne kommunedelplanen omhandle forhold som kan berøre 
denne planen. Disse forhold er imidlertid utredet av relevante faginstanser i henhold til 
planprogrammet. 
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4.2.6 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. Forholdene som tas opp i kommunedelplanen er godt ivaretatt i 
planforslaget for Kokkeplassen Øst. 
 
4.2.7 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 

 
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 planlagt, ny 
boligbebyggelse har en svært sentral beliggenhet i forhold til kollektivakser. Teknisk forskrift med 
foreslåtte endringer senest nå i 2016 vil bidra til å etterleve prinsippene i kommunedelplanen. 
 
4.2.8 Kommunedelplanen for sykkel 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for sykkel ble vedtatt i bystyret 25.08.2011. 
Intensjonen med kommunedelplanen er: 
-Øke sykkeltrafikken i Arendal fra 5% til 10% av alle reiser. 
-Legge til rette for trygg skoleveg så 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen. 
-Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle i Arendal gjennom et godt tilrettelagt 
sykkelveinett.  
 
Planen omfatter flere ruter og tiltak. Hovedrute 4 går forbi planområdet og er beskrevet som: 
Sentrum – His – Grimstad. Det er sykkelfelt og fortau forbi planområdet. 
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Figur 4 Utsnitt av kommunedelplan for sykkel 
 
4.2.9 Kommunedelplan for småbåthavner 

Planområdet er omtalt i kommunedelplan for småbåthavner, lokalitet 134, og er anbefalt tatt inn i 
kommuneplanen her. Dette er gjort og denne detaljreguleringen er satt i gang som en direkte 
konsekvens av dette. Figur 5 viser vurderingene gjort i kommunedelplan for småbåthavner. 
 
I planen er det satt opp vurderingskriterier for egnethet og konfliktnivå der disse vektes fra 0 til 3. 
som det fremgår scorer lokaliteten høyt på egnethet og lave til moderate konfliktnivåer. 
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Figur 5 Vurderinger i kommunedelplan for småbåthavner 
 
4.2.10 Kommunedelplan for bevaring 

Planområdet er ikke omfattet av kommunedelplan for bevaring. På Hisøy er det 7 områder som er 
omtalt i planen; Sandvigen, Gullsmedenga – Kollbjørnsvik – Helsviga, Strømmen, His – Flødeviga, 
Tangen, Havsøya og Store og lille Torungen. 
 
4.2.11 Kommunedelplanen for landbruk 

Kommunedelplan for landbruk ble vedtatt 19.11.2009. Planområdet ligger ikke innenfor 
kjerneområdene for landbruk. 
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5 FORHOLD TIL EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER OG AREALDEL 

AV KOMMUNEPLAN 
 

5.1 Forhold til kommuneplanens arealdel 
Eiendommen er angitt som småbåthavn og LNFR-område, samt «Bruk og vern av sjø, vassdrag, 
strandsone» i arealdel av kommuneplan. For småbåthavnens del vil anleggene i sjø være i tråd med 
arealbruken i arealdelen av kommuneplanen. Det må legges til grunn at ved å innta småbåthavn i 
kommuneplanen også ble hensyntatt de nødvendige anlegg på land, herunder fasiliteter for 
renovasjon, adkomst og parkering. Det planlegges adkomstbrygge i området avsatt til «Bruk og 
vern av sjø, vassdrag, strandsone». Dette bør kunne tillates i forhold til overordnet arealbruk i 
kommuneplanen. For tiltakene på land er store deler av planområdet for ny detaljplan regulært til 
landbruksområde og kombinert landbruk/næring tilknyttet slik bruk.  
 

 
Figur 6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Området er betegnet som småbåthavn og LNFR-område. 
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5.2 Eksisterende reguleringsplan 
Området er uregulert. 
 

5.3 Tilgrensende reguleringsplaner 
Den eneste tilstøtende reguleringsplanen er Reguleringsplan for RV420 Strømmen - Vippa, planid 
1809r2 (http://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=906&tab=doc&planid=1809r2 ). 
Figur 7 viser utsnitt av denne planen der denne grenser mot detaljplan for Kokkelplassen Øst. 
 

 
Figur 7 Vedtatte reguleringsplaner i området 
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Deler av denne planen viser utvidelse av RV420. Denne planen får ikke noen innvirkning på 
detaljplan for Kokkeplassen Øst, utenom å bestemme utforming av eksisterende kryss. Kartutsnittet 
under viser reguleringsplan for RV420 i området rundt krysset. Dette krysset er dimensjonert for 
økt bruk og vårt planforslag viser hvordan tilkoplingen løses. 
 

 
Figur 8 Utsnitt av reguleringsplan for RV420 Strømmen – Vippa – kryss mot nytt planområde 
 

5.4 Planer under arbeid i nærområdet 
Det ble kunngjort oppstart av planarbeid for tilstøtende detaljplan for His Brygge 02.06.2014 
(http://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=906&tab=doc&planid=09062014-12 ). 
Figur 9 viser kopi av plankart datert 08.06.2016.  
 
I varsel om oppstart er hensikten med reguleringen oppgitt til: «Formålet med planarbeidet er å 

regulere inn eksisterende næringsvirksomhet og legge til rette for en mulig utvidelse av 

næringsvirksomheten knyttet til Kokkeplassen Familieferie og Hjemme hos Wenche. I tillegg 

planlegges det å utvide eksisterende småbåtanlegg og legge til rette for boligbebyggelse.» 
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Figur 9 Plankart datert 08.06.20016 for detaljplan for His Brygge 
 
Vi er ikke kjent med utfallet av videre behandling av denne planen. Som det fremgår av kartutsnittet 
er eneste skjæringspunkt mellom denne og plan for Kokkeplassen Øst krysset ut mot FV 420.  
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Figur 10 Oversiktsbilde som viser planområdet sett fra vest, herunder område for detaljplan for His Brygge 
 

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

6.1 Oppstart av planarbeid 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Arendal kommune 27.02.2014. Oppstartsmøtet fulgte standard 
mal, og representanter for sentrale fagområder i kommunen var til stede. Referat fra oppstartsmøte 
er vedlagt. Kunngjøring om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble 
annonsert i Agderposten, lagt ut på Arendal kommunes hjemmesider og sendt ut til naboer og 
offentlige etater i henhold til distribusjonsliste. Frist for tilbakemeldinger ble satt til 15.04.2014. 
Kart som viser områdets avgrensning samt oversiktskart var vedlagt kunngjøring og utsendelse. 
Områdeavgrensningen er gjengitt i kartutsnitt i Figur 11 under. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut med følgende tekst: 
 
VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - 

KOKKEPLASSEN BRYGGE I ARENDAL KOMMUNE. 
 

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens § 12-8. 

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og 

bygningslovens § 17-4. 

 

Utarbeidelse av reguleringsplan utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift av 26.06.09 om 

konsekvensutredninger. 
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Det kunngjøres herved at forslag til planprogram for Kokkeplassen Brygge legges ut til offentlig 

ettersyn iht plan- og bygningslovens § 4-2 og iht forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet samt avklare overordnede rammer og 

føringer. Programmet skal også klargjøre behovet for hvilke temaer som skal beskrives nærmere 

samt behovet for nødvendige utredninger i det videre planarbeidet. 

 

Etter det offentlige ettersynet vil planprogrammet bli vedtatt av Arendal kommune. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av småbåthavn med tilhørende 

parkering, samt å se på disponering av øvrige arealer øst og syd for Kokkeplassen. Området er i 

dag uregulert, og avsatt til småbåthavn /LNFR-område og boligområde i arealdel av 

kommuneplanen. Planens avgrensning av vist på kartutsnitt. 

 

Kopi av forslag til planprogram og ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til 

Pollen Bygg & Eiendom på telefon 48079999 eller e-post post@pollenbygg.no.  

 

Kunngjøringen og forslag til planprogram kan sees på Arendal kommunes hjemmeside: 

www.arendal.kommune.no  

 

Eventuelle innspill sendes innen 15. APRIL 2014 til: 

 

Pollen Bygg & Eiendom 

Arrestbakken 1 

4836 Arendal 

 

Vedlegg: -Kartutsnitt med planavgrensning, målestokk 1:2000 

------- 
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Figur 11 Kart vedlagt oppstartsmelding og annonse 
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Hvis det viser seg å være behov for det vil det avholdes informasjonsmøte i forbindelse med 
offentlig ettersyn. Utbygger og forslagstiller kan også informere om planen på planforum hvis det er 
ønskelig. 
 

6.2 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill 
I det følgende er det opplistet samtlige innkomne innspill i forbindelse med kunngjøring om 
oppstart av planarbeidet.  Hvert enkelt innspill er kommentert i den utstrekning det har syntes 
nødvendig. Innspillene er vedlagt planforslaget. 
 
6.2.1 Fylkesmannen i Aust-Agder  

Fylkesmannen retter fokus på landskapsvirkningene av nye tiltak i forhold til det fredede 
hovedhuset på eiendommen og ønsker fotomontasjer / illustrasjoner som viser konsekvensene av 
gjennomførte tiltak. Det nevnes at det pågår planarbeid også for Kokkeplassen Vest og det påpekes 
at det er uheldig at det ikke utarbeides en felles plan. Videre anbefales det at det trekkes inn 
biologisk kompetanse for å vurdere virkningene av båthavnen i forhold til belastning på 
naturmiljøet, herunder vannkvaliteten. 

 
Vår kommentar: De temaene som Fylkesmannen fremhever som viktige har vært sentrale i dette 
planarbeidet. Det har hele tiden vært sett på som essensielt å få til en etablering av båthavn og 
øvrige tiltak som ikke påvirker den fredede hovedbygningen i negativ retning. 

 
6.2.2 Aust-Agder Fylkeskommune 

Automatisk fredede kulturminner: 
Seksjonen skriver i tilsvar av 01.04.2014 at de har ikke opplysninger om automatisk fredede 
kulturminner innenfor planområdet, men påpeker at de registre over slike kulturminner som finnes 
ofte er mangelfulle. Det kreves derfor foretatt registreringer i felten for å undersøke om det finnes 
kulturminner som må beskyttes. Det er vedlagt beskrivelse av fremgangsmåte og kostnadsoverslag 
for slik registrering.  
 
Vår kommentar: Tiltakshaver har akseptert Fylkeskommunens forslag til undersøkelsesprogram, og 
undersøkelser er utført. Det ble ikke funnet spor etter automatisk fredede kulturminner. 
 
Det mottas ny uttalelse 09.05.2014. 
 
Planfaglig vurdering: 
Seksjonen påpeker at det i kommunedelplan for småbåthavner er skissert ca 70 båtplasser, mens 
planforslaget åpner for inntil 120 båtplasser. Seksjonen har ingen prinsipielle innvendinger mot 
dette, og mener det er bra med konsentrerte småbåthavner. Det påpekes at det er viktig å vurdere 
tålegrensen for hva som er akseptabelt i forhold til den fredede bygningen på Kokkeplassen og 
landskapet for øvrig. Det bør også vurderes nøye hvilken parkeringsdekning som er nødvendig. 
 
Vår kommentar: Det er gjennom planarbeidet vurdert de utfordringer som påpekes. Det er vår 
oppfatning at det området som er avsatt til småbåthavn i arealdel av kommuneplanen er fornuftig i 
forhold til omtalte kulturminne. Antallet båter innenfor det avgrensede området er av mindre 
betydning. Parkeringsdekning er valgt på et fornuftig nivå (0,25 plasser pr båtplass) som 
erfaringsmessig vil være tilstrekkelig. 
 
Kulturminnevern: 
Det fremheves at det fredede hovedhuset på Kokkeplassen (Marienlund) er et viktig kulturminne. 
Selv om bare hovedbygningen er fredet, er både hagen og alléen viktige. Seksjonen uttrykker 
bekymring for slitasje på eksisterende adkomstvei ved økt bruk. 
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Vår kommentar: Gjennom planarbeidet har det vært foretatt grep for å minimalisere belastningen på 
kulturminnet (som for øvrig ikke ligger innenfor planområdet). Alle boliger er tatt ut av planen, og 
en restriktiv parkeringsdekning for småbåthavna, samt bort fall av renovasjonsløsning gjør at det 
vurderes som akseptabelt å la eksisterende adkomstvei benyttes. Kryss mot Fv 420 vil bli utbedret. 
 
6.2.3 Statens Vegvesen 

Statens Vegvesen skriver opplyser at de i denne saken opptrer som vegforvalter for 
fylkeskommunen som er eier av FV 420. Videre opplyses det om byggegrensen mot FV 420 som er 
50 meter fra senter vei. Dette gjelder også interne veier og parkeringsplasser. Hvis det skal 
planlegges tiltak nærmere veien enn byggegrensen henvises det til saksfremlegg av 26.02.2013 der 
utredningstema er beskrevet. Neste avsnitt omhandler kryssutforming, der det kreves at håndbok 
017 følges. Det er ønskelig med plan og snitt av kryssutforming i målestokk 1:500 i høringsfasen 
for å kunne vurdere om krav overholdes. Videre nevnes frisikt, sikkerskolevei og at det må vurderes 
om det vil være behov for geologiske eller geotekniske undersøkelser i planområdet. 
 
Vår kommentar: Det er utført støyanalyse for vurdere om det vil være mulig å etablere boliger 
nærmere fylkesveien enn den generelle byggegrensen. Øvrige innspill er hensyntatt i arbeidet med 
reguleringsplanen. 

 
6.2.4 Arendal kommune - Renovasjon 

Kommunens avdeling for renovasjon skriver detaljert og informativt om krav til fremkommelighet 
for renovasjonskjøretøy og plassering av avfallsoppsamlingsenheter. For leilighetsbygg som 
planlegges vil det kreves felles oppsamlingsenheter plassert maksimum 5 meter fra kjøreruten til 
renovasjonskjøretøyet. Snumuligheter for renovasjonskjøretøy skal tilfredsstille Statens Vegvesens 
Håndbok 017. 
 
Vår kommentar: Boliger er ikke medtatt i planforslaget og følgelig er det ikke behov for 
boligrenovasjon. Avfallshåndtering fra småbåthavn løses av den enkelte båteier (som må ta med seg 
sitt eget avfall). Dette er erfaringsmessig den beste løsningen. 

 
6.2.5 Kystverket Sørøst 

Kystverket har ut i fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader til 
oppstartsvarselet. 

 
6.2.6 Fiskeridirektoratet region Sør 

Direktoratet er ansvarlig for forvaltning av de levende marine ressursene, og viser til sin uttalelse i 
forbindelse med kommunedelplan for småbåthavner, der det konkluderes med at lokaliteten er 
elvepåvirket og dermed ikke faller inn under direktoratet sitt virkeområde. Det forutsettes at det 
stilles krav for å redusere negativ miljømessig påvirkning av småbåthavnen. Direktoratet har ikke 
sendt saken til høring hos Fiskerlaget Sør, da området er lite aktuelt for kommersielt fiske. 
 
Vår kommentar: Det har gjennom planarbeidet vært fokus på å redusere negative miljøvirkninger 
fra småbåtanlegget. 

 
6.2.7 Norsk Maritimt Museum (Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum) 

Museet viser til kulturminnevernloven og finner det nødvendig å gjennomføre en arkeologisk 
registrering i planområdet. Det er vedlagt kostnadsoverslag og kontrakt for arbeidet som ønskes 
signert av tiltakshaver og returnert. 
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Vår kommentar: Registreringen aksepteres og signert kontrakt er sendt i retur. Rapport fra 
registreringen er vedlagt. 
 
6.2.8 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE opplyser om at det ifølge løsmassekart er marine avsetninger i planområdet og det må 
vurderes om det kan forekomme kvikkleire som kan gi fare for kvikkleireskred. Det er vedlagt en 
sjekkliste for vurdering av skredfare. Dersom noen av temaene i sjekklista berøres skal NVE ha 
planen på høring. 
 
Vår kommentar: Sjekkliste er gjennomgått og det er ikke planlagt tiltak som kan være utsatt for 
skredfare. 

 
6.2.9 Fortidsminneforeningen i Aust-Agder 

Fortidsminneforeningen setter pris på at tiltakshaver er opptatt av å verne den fredede 
hovedbygningen, men er bekymret for landskapsbildet som vil kunne påvirkes av båthavnen. Det 
anbefales flere korte pirer slik at anlegget ikke strekker seg for langt ut i Hølen. Foreningen er mer 
skeptisk for parkering, og anslår behovet til 50 parkeringsplasser. Dernest påpekes at elementer 
innenfor planområdet som ikke er fredet må sikres vern, og trekker frem alléen ned mot hovedhuset 
som et slikt element. 
 
Vår kommentar: Småbåthavnens utstrekning er regulert gjennom kommuneplanen, og de aktuelle 
faginstanser har sørget for at den er plassert tilstrekkelig langt unna hovedbygningen. Vi mener 
videre at parkering slik som planlagt ikke påvirker verneinteressene i negativ retning. Innspill om 
vern av alleen har vi tatt inn i planen med egen hensynssone. 
 
6.2.10 Avinor 

Avinor har ingen merknader. 
 
6.2.11 Gerd Sofie Bakke (nabo, hjemmelshaver til 305/526, 849 og 982) 

Bakke påpeker følgende i forbindelse med oppstartsmeldingen: 
Hun viser til en bruksrett til «Farmor sin bukt» på østsiden av hovedhuset som hun forventer å 
beholde sammen med en tilhørende veirett. Hun er videre bekymret for støy fra økt trafikk til 
småbåthavnen, og forventer at dette reguleres med åpningstider og vakthold. Hun er også bekymret 
over formuleringen der det står at 20 båtplasser er tiltenkt ungdom. Hun legger også ved bilder som 
viser ny driftsbygning på 305/108 som ikke vises på flyfoto i forslag til planprogram. 
 
Vår kommentar: Gjennomføring av reguleringsplanen endrer ikke privatrettslige avtaler som 
foreligger fra tidligere. Drift av småbåthavnen vil foregå på samme måte som øvrige småbåthavner i 
området, der behov for vakthold vil vurderes fortløpende. Tiltakshaver ser på det som positivt med 
plasser for små joller slik at kostnadene for disse kan holdes nede. 
 
De innkomne innspillene avdekker ikke noen interessekonflikter som vil være til hinder for 
gjennomføring av planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg her vært positive til 
reguleringen så lenge gode planleggingsprinsipper ivaretas.  
 

7 PLANFORSLAGET 
 

7.1 Generelt 
• 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. 
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• Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2. 
• Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref 

koordinatsystem  
 

7.2 Planavgrensning 
Planavgrensning fremgår av forslag til reguleringskart, gjengitt i Figur 12 nedenfor. 
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Figur 12 Forslag til reguleringsplankart 
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Det er flere eksisterende lokaliteter med småbåthavner i Hølen. Figur 13 viser en oversikt over 
dette. 
 

 
Figur 13 Oversiktsbilde som viser andre småbåthavner i Hølen 
 
Det er utarbeidet tilhørende forslag til illustrasjonsplan som viser forslag til plassering av 
bebyggelse, flytebrygger, parkering mm. Illustrasjonsplan er vist i Figur 14. Illustrasjonsplanen er 
vedlagt planen som eget vedlegg i målestokk 1:1000 (A3). 
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Figur 14 Forslag til illustrasjonsplan tilhørende reguleringsplankart 
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7.3 Arealbruk 
Planområdet omfatter et areal på ca 20 000 m2. Tabell 1 viser en oversikt over areal fordelt på de 
ulike formålene. 
 
Tabell 1 Arealtabell fordelt på ulike formål 

Arealformål Symbol Areal i m2  
Næring - bevertning p_B1 – p_B2 588 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. strandsone p_S1 8 669 
Kjørevei, offentlig o_V1 40 
Kjørevei, privat p_V1 1 840 
Fortau, offentlig o_F1 17 
Annen veigrunn – tekniske anlegg o_A1 – o_A3, p_A1 – p_A2 387 
Annen veigrunn – grøntareal o_AG1, p_AG1 – p_AG5 1 267 
Parkeringsplasser p_P1 – p_P4  1 106 
Landbruksområder p_L1 – p_L3 1 948 
Kombinert landbruk / næring p_L/N1 – pL/N2 1 745 
Kombinert område i sjø / vassdrag p_K1 576 
Friluftsområde i sjø / vassdrag o_F1 1 788 
Badeområde i sjø / vassdrag o_B1 851 
Sum  20 822 
 

7.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene 
 
7.4.1 Bebyggelse og anlegg – næring - bevertning p_B1 

Den eneste eksisterende bygningen innenfor planområdet er en nylig oppført driftsbygning som 
søkes delvis omdisponert gjennom dette planarbeidet. Bygningen vil foreslås å få en bruk som 
muliggjør servering i første etasje med samme formål eller tilhørende serviceleilighet i 2. etasje. 
 
7.4.2 Bebyggelse og anlegg – næring - bevertning p_B2 

Innenfor dettee områdene kan det oppføres paviljonger / lysthus og liknende bygninger i tilknytning 
til driften av anlegget. Det vil være snakk om lette bygninger som vil passe godt inn i hagemiljøet 
rundt kulturminnet. Det også være aktuelt med en levegg / gjerde mot veien. 
 
7.4.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – p_S1 

Det er planlagt båtplasser i varierende størrelser med opptil 120 plasser. Illustrasjonsplanen viser et 
forslag med 103 plasser der alle plasser har netto bredde på 3,0 meter. Dette forslaget inneholder 
bølgebrytere langs yttergrensene av området, og en sentral adkomst. På denne måten skjermes de 
fleste båtene for sjøgang. 
 
Det er i planforslaget valgt å hensyn ta den opprinnelige henstillingen fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling om å tenke arealeffektivt med båtplasser. Siden 2005 har faktorer som 
miljøhensyn økt sin vekting i planarbeid. Det anlegget som midlertidig er lagt ut er et restaurert 
brukt anlegg. Ved å gjenbruke anlegget er det unngått betydelige mengder utslipp; en har unngått å 
destruere et anlegg og en har spart CO2 ved å ikke bygge nytt. Dette faller inn i Kokkeplassens bygg 
og utviklingsfilosofi «bygg bærekraft». Alle nybygg på Kokkeplassen har fra 30-60% resirkulert 
materialer i seg. Havnen forholder seg til avsatt område i kommunedelplan for småbåthavner. Det 
skal bemerkes at Kokkeplassen er punktfredet, det er bare Hovedhuset som er fredet, ikke området 
rundt. Maritim aktivitet synes å berike Kokkeplassen, og ligger antakelig til grunn for stedets 
funksjon som Kokkeplass – enten for koking av mat til skip eller i betydning av vedlikehold 
(Kokking) av skip. 
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Arealene på land består av områder for en mindre vaktbu og snuplass for lastebil. Det vil også 
opparbeides parkering langs adkomstveien som vist. 
 
7.4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Adkomsten til planområdet går fra fylkesvei 420 (tidligere RV420), og eksisterende kryss / 
avkjørsel utvides og rustes opp. 
 
Atkomst til planområdet skjer via eksisterende kryss mot FV420. Dette krysset er nylig bygget om i 
forbindelse med etablering av sykkelfelt og fortau langs FV420, og kurvatur og sikt i krysset ut mot 
FV420 vurderes som tilfredsstillende, også med økt bruk som denne reguleringen vil medføre. For å 
legge til rette for forbedret adkomst ned mot planområdet vil det bli fylt ut mot nord slik at veien 
gjøres betydelig bredere i dette området. 
 
7.4.5 Parkering 

Det er regulert inn 50 parkeringsplasser for småbåthavn og område for bevertning. Ved full 
utbygging av 120 båtplasser vil dette utgjøre en parkeringsdekning på 0,42. Dette vurderes som en 
svært god parkeringsdekning sett i lys av at småbåthavnen ligger i et tettbygd område der det for 
mange vil være gangavstand til båthavna. Området for bevertning vil til tider kunne beslaglegge 
noen av plassene, men ved den typen drift det legges opp til vil hoveddelen av de besøkende enten 
benytte offentlig transport eller komme sjøveien. 
 
7.4.6 Vann og avløp 

Kommunalt vann og avløp med tilfredsstillende kapasitet er tilgjengelig i direkte tilknytning til 
eiendommen. Det går en kommunal ledningstrase gjennom planområdet. Denne blir ikke berørt av 
planarbeidet. 
 

  
Figur 15 Kartutsnitt som viser kommunale vann- og avløpsledninger i området 
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7.4.7 Landbruksområder 

Det er regulert inn store landbruksområder i planområdet, ca 2000 m2. Dette er gjort dels av hensyn 
til den verneverdige hovedbygningen på Kokkeplassen og dels på grunn av initiativtakers interesse 
og ønske om å drive jordbruk / beite på eiendommen.  
 
7.4.8 Kombinert område – landbruk/næring p_L/N1 

Dette delområdet er tiltenkt benyttet til en bygning som skal betjene de funksjoner som drift av 
gården vil kunne ha behov for. Det planlegges et kombinert bygg innenfor delområdet. Her 
planlegges garasje / lager for drift av gården i underetasje, og mulighet for næringsvirksomhet 
tilknyttet en utvidet bruk av gården i etasjen over, for eksempel i form av overnatting. 
 
7.4.9 Kombinert område – landbruk/næring p_L/N2 

Dette delområdet er tiltenkt benyttet til kombinert bruk med dyrking av landbruksprodukter og salg 
av disse samt servering. Det er planlagt en tradisjonelt grindverksbygning med bæresystem i 
håndhugde trebjelker kombinert med glassfelt, alternativt et mer tradisjonelt «orangeri». 
Forslagsstiller skriver følgende om planlagt løsning: 
 
«Riksantikvar og Stortinget ønsker at det skal være verdiskapning i tilknytning til 

landbrukseiendommer og kulturminner. Riksantikvaren har fra 2006 til 2015 hatt egne 

verdiskapningsprosjekt, fra 2016 er dette implementert i alle prosjekt som et bærende element. Vern 

gjennom bruk. Vi henviser til nettsiden til Riksantikvaren under tema - verdiskapning der en finner 

flere interessante filmer om hvordan dette gjøres. 

 

Stortinget har lagt til rette for utvikling av landbruk gjennom veilederen Landbruk Pluss. Mål for 

denne er transformasjon gjennom minst mulig plankostnader. Denne veilederen blir fornyet i 

Landbruksmeldingen i 2016 og Landbruksdirektoratet har bekreftet at det er den gamle veilederen 

som gjelder. 

 

Kokkeplassen er en åpen og samarbeidende landbrukseiendom. Kokkeplassen har en stor frukthage 

som vi ønsker å starte produksjon av forskjellige cidere basert på det gården kan produsere. I 

tillegg ønsker vi å dyrke humle og urter for den økende lokale ølproduksjonen. Vi arbeider derfor 

med et prosjekt i samarbeid med Nibio som har avdelinger på Aplesvoll, men vi vil samtidig knytte 

kontakt med den lokale stasjonen på Landvik i Grimstad. Det vil her være kombinasjonen med 

honning som vil være særlig aktuell, i tillegg til kompetanse på urter og grønnsaker. Kokkeplassen 

vil også fortsette det eksisterende samarbeid med Bioprogrammet til Innovasjon Norge med tanke 

på miljøvennlig oppvarming av byggene. 

 

Til dette ønsker vi på sikt å bygge et veksthus for humle og urter som er tenkt kombinert med areal 

for Ciderproduksjon og servering. Selve drivhuset vil bli bygget grindverk og resirkulerte 

materialer/vinduer. Kokkeplassen har som sin grunnfilosofi sirkulærøkonomi - utvikling gjennom 

gjenbruk. 

 

Grindverk er en urgammel byggeteknikk i Norge. Se Figur 16. Vi vil bruke malmfuru fra egen skog 

til bygget, som vi våger å si kommer til å bli en estetisk og original brobygger mellom det gamle og 

det nye i den evige transformasjonen å leve med et kulturminne er. Tømmeret blir bearbeidet på 

lokale sagbruk. 
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Figur 16 Grindverksbygg 
 

I forhold til den fredede hovedbygningen Kokkeplassen er det viktig at vi som grunntanke 

underordner oss denne bygningen. I veiledningen til konsekvensutredning er det innholdet i 

fredningsvedtaket fra 1920 som kan ha noe betydning her. 
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Det er i henhold til Bygningsfredningsloven fra 1920 "om bygningen kommer til nedfals" at det kan 

hensyntas noe fra fredningen. Fredningen er mer en honnør og oppmuntring til oss enn 

begrensninger som det ofte blir tolket. Det er vår mening med planen at utviklingen skal hindre at 

Kokkeplassen kommer til nedfalls. Dette er vårt eneste mål og vi håper instanser som skal vurdere 

planene forstår dette. Veksthuset blir en del av en gjenåpning av de gamle stiene og vil bli en del av 

en revitalisering av det gamle hageanlegget på Kokkeplassen.» 

 

 
Figur 17 Gammelt fotografi av fontenen i hagen på Kokkeplassen 
 
 
7.4.10 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

Det er avsatt et område som friluftsområde i sjø. Vanlig ferdsel med båt er tillatt i dette området. 
 
7.4.11 Badeområde i sjø / vassdrag 

Det er avsatt et område som bademråde i sjø. Her er ferdsel ikke tillatt, mens bading vil være lov. 
Området er grunt. 
 
7.4.12 Kombinert område i sjø / vassdrag 

Det er avsatt et område for kombinert bruk i sjø/vassdrag. Området er planlagt benyttet til ferdsel, 
båtutleie og næringsdrift i form av et «flytende marked». Bestemmelsene regulerer aktiviteten til 
kun å foregå på dagtid. Det er avsatt et område i sjø for adkomst til område p_B1 og øvrige anlegg. 
Området for adkomst / ferdsel i sjø er tilgjengelig for allmenheten. Dette er som følge av det ønske 
Øyvind Bakke og Birthe Engesland har for å åpne opp kulturminnet Kokkeplassen. Samtidig har 
ideelle organisasjoner som Arendal Båtsport klubb tilgang til dette ved stevner. Området er 
godkjent som race og depot arena for båtrace, særlig med hensyn på redning/brann og 
tilgjengelighet for disse etatene ved slike arrangement. 
 
 

7.5 Hensynssoner 
I det følgende er det beskrevet de områder som er omfattet av hensynssoner i planforslaget. 
 
7.5.1 Frisikt H140_1 

Der frisikt i kryss / avkjørsler går ut over selve veiarealet er det regulert inn hensynssoner som 
sikrer frisikt. 
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7.5.2 Støy fra veitrafikk – gul sone H220_1 

Dette området ligger i gul sone i henhold til støyberegning fra Sinus. Det vil si at utendørs støynivå 
vil ligge mellom 55 og 65 dB. Utsnitt av støykart er vist i Figur 18. Støysonekartet ble utarbeidet da 
det var planlagt to leilighetsbygg innenfor planområdet. Det eneste området som blir berørt av støy 
fra veitrafikk er delområde p_L/N som havner i gul sone. En eventuell bygning som oppføres her 
må hensynta dette. 
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Figur 18 Støysonekart opprinnelig terreng 
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7.5.3 Bevaringsverdig kulturmiljø H570_1  - H570_2 

H570_1 er hensynssone for å sikre alléen langs adkomstvei til Kokkeplassen. Bestemmelsene til 
hensynssonen sikrer at det ikke felles trær her. 
 
H570_2 har fått navnet «kjærlighetsstien» og er et lite området langs strandsonen med en sti og 
murer. Her skal det «romantiske» preget bevares og eventuelt utvikles med reetablering av 
natursteinsmurer, oppgrusing av sti og liknende. 
 

8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
I dette kapittelet beskrives konsekvensene planforslaget får. I tillegg kommenteres eventuelle 
avbøtende tiltak dersom slike vurderes som aktuelle. Kapittelet følger inndelingen i vedtatt 
planprogram. 
 

8.1 Forhold til verneverdig bebyggelse og omkringliggende kulturlandskap 
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. 
 
8.1.1 Dagens situasjon 

Hovedbygningen på Kokkeplassen er fredet. Denne ligger like utenfor planområdet. Den fredede 
hovedbygningen «Marienlund», bedre kjent som Kokkeplassen, er ikke tatt med i planområdet for 
denne reguleringen, og kommenteres ikke ytterligere. Planens avgrensning følger naturlige 
steingjerder og murer som definerer det verneverdige tunet rundt hovedbygningen. 
 
Askeladden (https://askeladden.ra.no/askeladden/) sier følgende om lokaliteten:  «Eiendommen er 

opprinnelig en lystgård beliggende helt nede i vannkanten ved ei bukt, Hølen, ved Nidelvas utløp. 

Hovedbygningen er et to-etasjes, smalt hus med rokkokoutformet kvist på begge sider. Tidligere 

stort parkanlegg, fortsatt rester tilbake. Det fredete Fürsts gravsted ligger i tilknytning til anlegget. 

Drevet som jordbrukseiendom fra 1889. Drevet som psykiatrisk klinikk fra 1930-årene til 1970-

årene. Eiendommen ble delt mellom to slektninger. Størsteparten av hagen hører til bolighuset.» 
 
Kartutsnittet i Figur 19 viser registrerte lokaliteter innenfor området (men utenfor planområdet). 
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Figur 19 Registrerte lokaliteter fra databasen Askeladden / Kulturminnesøk 
 
Det er ikke registrert SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet, men som nevnt en fredet 
bygning, se kartutsnitt hentet fra http://www.miljostatus.no/kart/ i Figur 20 under. 
 

 
Figur 20 SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet og i nærområdet utenfor 
 
8.1.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Konsekvensene for det bevaringsverdige bygningsmiljøet (Kokkeplassen - hovedbygning) er at det 
sett fra Hølen vil være mulig å se flytebrygger og bygninger for servering og gårdsdrift øst for 
hovedhuset. Ved avgrensning av område for ny småbåthavn ble dette vurdert, og området trukket så 
langt bort fra kokkeplassen som mulig. Konsekvensene for gammel bebyggelse er vurdert til liten. 
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Figur 21 viser skråfoto av hovedhuset og omkringliggende jorder før bygging av bygning som nå 
planlegges for servering.  
 

 
Figur 21 Hovedhuset «Marienlund». Deler av alléen sees øverst. 
 

 
Figur 22 Området slik det fremstår i dag med ny bebyggelse til venstre for midten. 
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Bygningen er omsøkt og godkjent som en driftsbygning, og vil etter at detaljplan er vedtatt bli søkt 
bruksendret til serveringsformål. Som det fremgår av bildene er ny bygning godt tilpasset det 
fredede hovedhuset og er dessuten plassert i god avstand fra dette. 
 
Mellom disse bygningene åpnes det nå for oppføring av et veksthus / grindverksbygning. Denne 
bygningen har et skjelett av håndteljet tømmer og kles med glass. Bygningen vil gli naturlig inn i 
kulturmiljøet og fremstå som lite dominerende på grunn av sin byggemåte. 
 

8.2 Forhold til naturmiljø i Hølen 
Rambøll AS har utarbeidet et naturmiljønotat. Rapporten tar for seg naturmiljø både på land og i sjø 
innenfor planområdet. Rapporten baserer seg på relevante databaser og befaring av biolog. 
Konklusjonen er at gjennomføring av planen vil være av ubetydelig konsekvens for naturmangfold 
på land og svakt negativt for naturmangfold i sjø. Det er vurdert at landskapsøkologiske verdier og 
påvirkning av naturmiljøet totalt sett vil bli ubetydelig. 
 

8.3 Lanskapsvirkning 
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. 
 
Planområdet ligger innenfor landskapsregion 1. Skagerakkysten, underregion 1.2 Sørlandskysten. 
Denne regionen er beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45 
landskapsregioner, referanse http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05. Her 
betegnes denne landskapstypen:  
 
«Regionens ytterste kyst består av lave øyer, holmer og skjær, hvor landarealene oppstykkes av 

utallige kiler og sund. Kysttypen er vanlig i Øst-Skandinavia og kalles ”fjärdkyst”. Vest for 

Lindesnes går fjärdkysten over i en bratt klippekyst med fjorder innenfor. Ellers i regionen finnes 

også enkelte mellomstore fjorder som stikker seg inn i landmassene bak den ytre skjærgården. 

Regionens bakland varierer mye. I Østfold er et leirbakketerreng i sterk mosaikk med små 

bergknauser og lave grunnlendte åser vanligst. I Vestfold domineres baklandet av både leire- og 

morenebakker oppbrutt av større åser, og landskapsrommene er her ofte noe større. Fra Larvik og 

vestover er åslandskapet rundt fjordene steilere, og går i Aust-Agder etter hvert over i et svært 

småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av enkelte dalganger.» 

 
Landskapet innenfor planområdet er til dels jordbruksareal og til dels en ubebygd skrent opp mot 
Vesterveien. Terrenget stiger raskt oppover mot øst opptil og forbi Vesterveien. Jordbruksarealet 
bærer preg av å ha vært benyttet til beitemark eller slåtteeng og er holdt godt i hevd. 
 
8.3.1 Landskapsvirkning - småbåthavn 

Det faktum at et areal av vannflaten skal benyttes til småbåthavn vil nødvendigvis endre 
landskapsbildet i området. Den landskapsmessige fordelen med en småbåthavn er at utstrekningen i 
høyden er moderat, og begrenset til høyden på de største båtene. Her vil det heller ikke være 
seilbåtmaster i landskapsbildet, ettersom adkomsten til området er begrenset av Vippa- og 
Strømbroa. Foto under viser området med midlertidig utlagte flytebrygger utlagt. Som det fremgår 
av bildet er det svært moderate virkninger i landskapsbildet som følge av småbåthavna. Det skal 
bemerkes at ved endelig plassering av flytebrygger vil bryggene lengst til høyre i bildet bli trukket 
lenger mot venstre i bildet. Det som utgjør størst virkning i dette landskapet er utvilsomt 
fjellskjæringen i forbindelse med utvidelse av FV 420. Dette fremstår som et stygt sår i landskapet. 
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Figur 23 Oversiktsbilde som viser landskapsvirkning av småbåthavn. 
 
8.3.2 Landskapsvirkning – kombinert område Landbruk/Næring p_L/N1 

Det åpnes for bygging av en kombinert bygning i dette delområdet. For å hensynta 
landskapsvirkningen i forhold til hovedbygningen på kokkeplassen er stilt krav til bygningens 
størrelse og utforming. Det kanskje viktigste grepet er at det er regulert møneretning som sikrer at 
mønet på bygningen er vinkelrett mot hovedbygningen. Bygningen vil plasseres mellom alléen og 
skogkledd fjellknaus mot vest. Det ligger også en større driftsbygning mellom aktuell plassering og 
hovedbygningen. Figur 24 viser plassering av planlagt kombinert bygning. Som det fremgår av 
figuren vil dette være en naturlig plassering som ikke vil påvirke landskapsbildet i negativ retning. 
 

 
Figur 24 Bilde som viser planlagt plassering av kombinert bygning. 
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8.4 Trafikk 
Etablering av småbåthavn med inntil 120 båtplasser og næringsdrift i form av servering vil føre til 
økt belastning på kryss ut mot Vesterveien. Trafikk til og fra båthavna er svært sesongavhengig og 
vil ikke endre ÅDT nevneverdig. Det samme kan i stor grad sies for trafikk til serveringsstedet. Det 
vil likevel bli økt trafikkbelastning på kryss med vesentlig forhøyet døgnbelastning sommerstid. 
 
For å legge til rette for økt belastning på kryss er krysset ut mot Vesterveien vesentlig forbedret i 
denne planen. Nytt kryss er vist i Figur 25. 
 

 
Figur 25 Utvidet kryss ut mot Fv420, Vesterveien 
 
 

8.5 Jordbruk 
Det avsettes en god del areal til jordbruk innenfor planområdet. Dette samsvarer i all vesentlighet 
med dagens bruk av arealene, og detaljplanen vil derfor ikke føre til store konsekvenser for temaet. 
Det eneste området som omdisponeres er parkeringsplass p_P1 som i dag delvis benyttes til beite. 
Her vil det legges ut fiberduk og grusdekke slik at arealet enkelt kan tilbakeføres til opprinnelig 
bruk. 
 
Arealene er for øvrig vurdert av landbrukskonsulent i kommunen, Morten Foss, som uttaler:  
 

«Hvis det nevnte område er i kommende reguleringsplan er det ikke nødvendig å søke omdisponering etter 

jordlovens § 9 for jordbruksarealene. Jordbruksarealene ved husene dine er etter min formening ikke så 

framtidsrettet som jordbruk pga. arealets størrelse.» 

  
Arealene har altså kun verdi lokalt for eier og som buffersoner mellom øvrige arealbruksformål. 
Arealene vil kunne sammenliknes med grønnstruktur planmessig sett. 
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8.6 Trafikkstøy 
Det er foretatt støyberegninger av Sinus AS for trafikkstøy fra Fylkesvei 420. Eksisterende bygning 
i område p_B1 havner utenfor gul støysone, og ingen tiltak vil være nødvendig for benyttelse til 
boligformål. p_L/N vil bli liggende i gul sone i forhold til støy. Det er tatt inn bestemmelser som 
regulerer innvendig støynivå hvis det skal etableres overnattingsvirksomhet i delområdet. 
 

8.7 Grunnforhold 
NVE har i sitt innspill stilt krav om en vurdering av kvikkleire og skredfare. Det er kun et 
delområde innenfor planen der dette er en aktuell problemstilling, parkeringsplass p_P1. Her skal 
det imidlertid ikke oppføres bygninger, og området er tilnærmet flatt, så både sannsynlighet for og 
konsekvensene av en eventuell utglidning er små. Vi har imidlertid likevel valgt å bestille en 
geoteknisk vurdering. Denne er utført av Grunnundersøkelser AS, og er vedlagt planforslaget.  
 
Denne rapporten har følgende konklusjon: «Tiltaket med opparbeiding av parkeringsplass vil ikke 

medføre noen endring av flom- eller skredfare. Tiltaket og dens tiltenkte bruk vil heller ikke være 

utsatt for flom- eller skredfare.» 

 

8.8 Nærmiljø og friluftsliv 
Temaet nærmiljø og friluftsliv belyser 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. 
 
8.8.1 Dagens situasjon 

Etter det vi kjenner til er området i dag ikke i bruk til friluftsformål. Hoveddelen av området er 
landbruksareal, og kan følgelig ikke benyttes til friluftsformål. Hoved forskjellen fra dagens 
situasjon vil være at et jorde benyttes til parkering og et annet område bestående av småknauser og 
noe beitemark vil bebygges med et leilighetsbygg. Det er for øvrig boligbebyggelse rundt 
planområdet. 
 
8.8.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Etablering av småbåthavn vil ikke endre områdets karakter i vesentlig grad. Ettersom området ikke 
har noen vesentlig verdi for friluftsformål blir det ikke behov for noen avbøtende tiltak i så 
henseende.  
 

8.9 Barn og unges interesser 
 
8.9.1 Dagens situasjon 

Området som skal bygges ut bærer ikke preg av å være mye benyttet til barns lek og vi er heller 
ikke kjent med at dette er tilfelle. 
 
8.9.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

De tiltak som planlegges i denne detaljplanen vurderes å ikke ha noen konsekvenser for temaet. 
Ettersom det ikke planlegges nye boliger i dette planforslaget kommenteres ikke temaet ytterligere. 
 

8.10 Marinarkeologiske undersøkelser - Norsk Maritimt Museum 
Det har vært foretatt marinarkeologiske undersøkelser ved dykking og sondering i bunnmassene 
innenfor planområdet. Det er ikke funnet noen spor etter vrakrester eller vrakdeler som er eldre enn 
100 år, og museet har ingen merknader til gjennomføring av detaljplanen. Det bemerkes at om det 
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på et senere tidspunkt blir oppdaget slike funn, må arbeidene stanses og museet kontaktes for ny 
vurdering.  
 

8.11 Arkeologiske registreringer – Aust-Agder Fylkeskommune 
Det ble gravd totalt 3 sjakter innenfor undersøkelsesområdet. Det ble ikke påvist spor etter 
automatisk fredete kulturminner. Rapport er vedlagt planforslaget. 
 
 

8.12 Forhold til Naturmangfoldloven (nml) (§8 – 12) 
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål «er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse 
og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen.  
 
8.12.1 §8 Kunnskapsgrunnlaget 

Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på vitenskapelig 
kunnskap”). Det foreligger ingen registeringer av naturtyper, prioriterte arter, verneområder, 
kulturlandskap, rødlistarter, MiS-figurer eller andre registreringer i innsynsløsningen naturbase 
(http://kart.naturbase.no/ ) innenfor planområdet. 
 
Det er foretatt søk i naturdatabasen til Miljødirektoratet, og det er ikke funnet noen registreringer 
som kommer i konflikt med utbyggingsplanene. Kartutsnittet i Figur 26 under viser området med 
alle kartlag slått på (untatt kulturminner som er vist andre steder), herunder «vern og foreslått vern», 
«artsdata», «prioriterte naturtyper og kulturlandskap» og «friluftsområder». Som det fremgår er det 
ingen registreringer i området. Deler av eiendommen er betegnet «fulldyrka jord» og «lauvskog».  
 
Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt nok. Det henvises 
samtidig til notat vedr. naturmangfold utarbeidet av Rambøll (vedlagt). 
 
8.12.2 §9 Føre-var-prinsippet 

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. 
 
8.12.3 §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes også som akseptabelt. Det bevares 
tilstrekkelige uberørte områder til at bestående økosystemer kan opprettholdes. Kunnskapen om 
virkninger vurderes som god nok. 
 
8.12.4 §11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke som 
aktuelt utover det som allerede er regulert gjennom plan og bestemmelser. 
 
8.12.5 §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er ingen spesielle elementer innenfor planområdet som tilsier spesiell behandling i forbindelse 
med opparbeidelse av planområdet. Det er svært vanskelig å gjøre en konkret vurdering av 
driftsmetoder, teknikker og utstyr på dette plannivået. Sikkerhet mot skade på naturmiljøet under 
opparbeidelse av området er også sikret gjennom bla. Forurensningsloven. 
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Figur 26 Utsnitt av naturdatabasen 
 

8.13 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. 
 
8.13.1 Situasjonsbeskrivelse 

Naturen i planområdet er vel ganske typisk for kystområder på Sørlandet, med en blanding av 
skogkledde koller beitemark. Det er en del fin lauvskog.  
 
Planområdet ligger mellom eksisterende bebyggelse, og henger ikke sammen med noen større 
naturområder. Området avgrenses av Hølen mot nord, Vesterveien mot øst og syd, og øvrig 
bebyggelse og små skogkledde koller mot vest. 
 
Selv om planområdet er relativt avsondret fra større naturområder er det leveområde for en god del 
mindre dyr, og vi har selv observert rådyr her ved flere anledninger. Slike observasjoner er 
vanligvis ikke til hinder for utvikling av boligområder. Småvilt finnes helt inn i boligområder og vil 
enkelt tilpasse seg og flytte på seg til andre områder i nærheten, og det er fullt mulig at de fortsatt 
vil trives i de store grøntområdene innenfor planområdet og tilgrensende områder. Det er en stor og 
robust rådyrstamme på Hisøy, og konsekvensene av denne utbyggingen er liten, noe som også vil 
være tilfelle for andre dyrearter og øvrig naturmangfold. 
 
8.13.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Foreslåtte utbygging beslaglegger svært lite areal og vil neppe medføre tap av biologisk mangfold. 
Naturområdet som berøres er forholdsvis lite og omfatter vanlig forekommende naturområder uten 
spesielle interesser.  
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8.14 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. 
 
8.14.1 Jord- og skogbruk 

Oppslag i databasen http://kilden.skogoglandskap.no viser oversikt over arealtyper, se Figur 27. 
 

 
Figur 27 Kart som viser arealtyper innenfor planområdet 
 
Inndelingen i arealtyper er relativt grov. Som det fremgår av kartunderlaget er ikke de små 
jordbruksarealene innenfor planområdet tatt med her. 
 
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. Som påpekt andre steder i planbeskrivelsen er jordbruksarealet ikke vurdert 
som viktig, og en omdisponering er ikke problematisk. Omdisponering til parkering er dessuten 
enkelt reversibelt.  
 

8.15 Økonomiske konsekvenser for Arendal kommune 
Planen inneholder ikke offentlig infrastruktur som skal overtas for drift og vedlikehold av Arendal 
kommune. 
  
Det er ingen spesielle forhold i denne planen når det gjelder økonomiske konsekvenser for 
kommunen. 
 
 

9 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
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9.1 Bakgrunn 
Denne ROS- analysen er utarbeidet i forbindelse med omregulering/detaljregulering av 
reguleringsplan for Kokkeplassen Øst. Området er tidligere uregulert. 
 

9.2 Metode 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (1). Analysen er basert på 
foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt 
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke 
sjekket.  Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, 
men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt?» og kun 
unntaksvis kommentert.  Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 
teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 
 
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 
reservesystem ikke finnes 
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over 
lengre tid 
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 
miljøskader; system settes varig ut av drift 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 2 Samlet 
risikovurdering.  
 
(1) Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001). 
 
Tabell 2 Samlet risikovurdering - risikomatrise 
                       
Konsekvens 
Sannsynlighet 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig     
2. Mindre Sannsynlig     
1. Lite sannsynlig     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
• Hendelser i grønne felt: «Billige» tiltak gjennomføres 
• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 
 

9.3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 
 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 3.  
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Tabell 3 Bruttoliste over mulige uønskede hendelser 
Hendelse / situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak/kommentar 
Natur- og miljøforhold      
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja 2 1  Delområder p_B ligger lavt i 
forhold til flom. Bygninger og 
virksomheten her er tilpasset 
til dette forholdet. 

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Nei    Radonsperre i alle nye boliger 
Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     
Natur- og kulturområder 

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna Nei     

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Ja    Deler av planområdet ligger i 
og ved vassdrag 

13. Fornminner Nei    Det er registrert fornminner i 
Kulturhistorisk registrering 
foretatt 

14. Kulturminner Nei    Fredet bygning utenfor 
planområdet 

Menneskeskapte forhold      
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 2  Krysning av Vesterveien for 
gående. 

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus, sykehjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Område for idrett/lek Nei     

24. Park, rekreasjonsområde Nei     

25. Vannområde for friluftsliv Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy, trafikk Ja 3 1  Moderat støy fra veitrafikk, 
mindre deler av planområdet i 
gul støysone. 

30. Støy, andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje – stråling Nei     

34. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen: 

37. Fare for akutt forurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 3 1  Utbyggingen vil generere noe 
økt trafikk, men totalt sett er 
endringen veldig liten. 

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     
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40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. vær/føre begrenser 

tilgjengelighet i området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i kryss/av-/påkjørsler Ja 1 2  Økt trafikk gir økt risiko for 
ulykker. Gode siktforhold. 

45. Ulykke med 

gående/syklende 

Ja 1 2  Økt trafikk gir økt risiko for 
ulykker.  

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 1 2-3  Det vil alltid være risiko for 
ulykker ved 
anleggsgjennomføring. Her er 
denne risikoen veldig lav. 

47. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold 

48. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål 

Nei     

49. Er det potensiale sabotasje-

/terrormål i nærheten 

Nei     

50. Regulerte vannmagasiner 

med fare for usikker is, 

endringer i vannstand mm 

Nei     

51. Naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare 

Nei     

52. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper mm 

Nei     

53. Spesielle forhold ved 

utbygging, gjennomføring 

Nei     

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak, jf Tabell 2. Nærmere angitte hendelser kommenteres her nærmere.   
 
Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. Detaljreguleringen i 
seg selv medfører få, om noen, endringer for omgivelsene. De eneste konsekvensene av 
gjennomføringen vil være noe økt trafikk i området. Dette vil bli ivaretatt gjennom planlegging av 
veisystemet i området, sikt vil bli sikret gjennom sikttrekanter. Etter vår vurdering vil alle 
påtenkelige konsekvenser av planen havne i grønn sone, og tiltak utover de vanlige prinsipper for 
god planlegging vil synes unødvendige. 
 
Tabell 4 Oppsummering av hendelser i ROS-analyse 
                       
Konsekvens 
Sannsynlighet 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig 29, 38    
2. Mindre Sannsynlig  15   
1. Lite sannsynlig  44, 45, 46   

 

10 FORSLAGSSTILLERS VURDERING 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av småbåthavn i tråd med arealdel av 
kommuneplanen og stedbunden næring i forbindelse med kulturminnet Kokkeplassen.  
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Samlet sett vurderes tiltaket som positivt og med få konsekvenser for omkringliggende områder 
eller ulike interesser. Området ligger sentralt plassert med kort avstand til kollektivakse og 
kollektivdekningen er svært god. Fortau/gang- og sykkelveg-nett i området er godt utbygd. 
 
Planforslaget vurderes å være i samsvar med overordnet plangrunnlag og øvrige vedtatte føringer 
for utvikling av arealene i kommunen.  
 

11 VEDLEGG 
I det følgende er listet opp plandokumenter og relevante vedlegg som følger planen. 
 
Juridiske plandokumenter: 

• Plankart datert 01.03.2016 (A3-format) 
• Reguleringsbestemmelser datert 01.03.2016 

 
Illustrasjoner og øvrige vedlegg: 

• Planbeskrivelse, datert 01.03.2016 (dette dokument) 
• Illustrasjonsplan, datert 01.03.2016 (A3-format) 
• Terrengsnitt, datert 01.03.2016 
• Kopi av referat fra oppstartsmøte, datert 27.02.2014 
• Kopi av brev som ble sendt ut ved melding om oppstart 
• Sjekkliste for regulerings- og bebyggelsesplaner (Fylkesmannen) datert 25.02.2014 
• Adresseliste for mottakere av melding om oppstart av planarbeid, datert 25.02.2014 
• Kopi av annonse i Agderposten, innrykksdato 25.02.2014 
• Kart som fulgte melding om oppstart; områdeavgrensning (1:2000) 
• Kart som fulgte melding om oppstart; oversiktskart (ikke i målestokk) 
• Forslag til planprogram, datert 25.02.2014 
• Kopi av alle innspill i forbindelse med melding om oppstart 
• Uttalelse fra Landbrukssjef Morten Foss, datert 05.02.2016 

 
Eksterne rapporter jf planprogram 

• Naturmiljønotat fra Rambøll, datert 26.06.2014 
• Støyrapport fra Sinus, datert 08.05.2014 
• Rapport fra Maritimt Museum (udatert) 
• Kulturhistorisk registrering, datert 14.11.2014 
• Notat om grunnforhold fra Grunnundersøkelser AS, datert 01.03.2016 

 

12 KILDER 
• Kommuneplanens arealdel 2013 - 2023 http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-

utvikling/Kommuneplanen/Kommuneplanens-arealdel---Revisjon---2013-2023/ 
• Kommuneplanens samfunnsdel 

http://www.arendal.kommune.no/PageFiles/3447/Kommuneplanen_samfunnsdelen_160611.pdf 
• Temaplaner til kommuneplanen (http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/) 
• Eksisterende reguleringsplaner i området (tilgjengelige i Arendal kommunes planarkiv): 

http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Reguleringsplaner/Vedtatte-planer-2006-2012/  
• Reguleringsplan for RV420 Strømmen – Vippa, arealplanid: 1809r2 

http://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=906&tab=doc&planid=1809r2  
• Oppstartsmelding for detaljplan for His Brygge med 

områdeavgrensninghttp://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=906&tab=doc&planid=
09062014-12  
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• Husbankens eksempelsamling – Universell utforming 
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1340/rapporten.pdf 

• Miljødirektoratets Naturbase http://kart.naturbase.no/  
• Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner 

http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05 
• SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet http://www.miljostatus.no/kart/ 
• Registrerte fornminner https://askeladden.ra.no/askeladden/ 
• Universell utforming av veger og gater http://www.vegvesen.no/_attachment/118984  
• NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi http://kilden.skogoglandskap.no 
• Landskapsregioner i Norge med underregioner – kart 

http://kart2.skogoglandskap.no/landskap//Landskapskart/kart_LregNorge_A1.pdf 
• Nasjonalt referansesystem for landskap Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner, Oskar 

Puschmann, NIJOS http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rapport_10_05.pdf 
 
Arendal, 20.01.2017  rev. - 


