
FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRANA- SLETTA 

NOTAT  I FORBINDELSE MED UTSETTELSESVEDTAK FATTET I 

ARENDAL KOMMUNEPLANUTVALG 18.04.2018 
 
 

1. Brøyting 
 

Arealene er foreslått satt av til offentlig eierform. Dette innebærer offentlig brøyting. 
Rune Hvass skriver i en e-post:  

«For Krana vil det bli inngått en privat avtale om brøyting når p-plassene er opparbeidet. 
Dette er Arendal havn sitt ansvar» 

 
2. Byggeområdet B2 

 
Dersom bygging av bolig i området B2 ønskes tillatt, bør det forutsettes at planforslaget 
endres som følger;  
Alternativet under tilsvarer bestemmelsene for dette området i områdereguleringsplanen, noe 
som er nødvendig for å sikre hensynet til kulturmiljøet i Kolbjørnsvik, som er noe av det 
flotteste og mest autentiske vi har i kommunen.  
Når det gjelder høyden så kan ikke gulv 1. etg ligge lavere enn 2,5 moh, egenhøyden bør 
kunne bli 7 meter, som gir rom for 1 ½  etasje. Dette utgjør en fornuftig høydebegrensning på 
kote 9,5 moh. Konsulenten har bekreftet at dette blir riktig i forhold til det som er ønsket. 
Mønehøyden på bua som står der i dag er 6,65 moh.  
Til sammenlikning ligger mønehøyden på Sperrevigveien 1, som er et svært høyt hus, på 
kote 11,4 moh. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
 
«Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag 
til detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart og bestemmelser datert 12.12.2017 
legges ut til offentlig ettersyn, med følgende endring:  

Bestemmelsene: 
 
Det som er foreslått i 3.01 og 7. 01 erstattes med følgende:  
 
3.01: B1 og B2 er regulert til områder for frittliggende småhusbebyggelse. %BYA fremgår av 
plankartet. Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen der byggegrense ikke 
fremkommer av plankartet. Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på 
plankartet. 
 
7. : Hensynssoner 
 
7.01: H_570 1 (B1) 
Hagemurer- og gjerder tillates endret plassering, men muren må gjenoppbygges i naturstein, 
og gjerdet som tradisjonelt stakittgjerde. 
 
Eksisterende bygninger og bygde tiltak innenfor området tillates ikke revet eller fjernet.  
Innenfor området skal den antikvariske verdifulle bebyggelsen søkes bevart, og 
områdets særpregede miljø skal videreføres.  



 
Ved reparasjon og annen istandsetting må så lite som mulig av de gamle materialene 
skiftes ut.  
Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, skal bygningenes karakter 
m.h.t. former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, 
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og 
andre detaljer skal være tilsvarende eller tilpasses de originale.  
Tak skal tekkes med enkeltkrum, brent, rød teglstein, dersom ikke annet 
taktekkingsmateriale kan dokumenteres.  
Vinduer som skiftes ut skal utføres av tre med utadslående rammer med sidehengsling 
og fast midtpost.  
Vinduene skal være enkle, koples eller ha innvendige varerammer. Alle typer vinduer 
skal utføres i synlig tre med kittfals i ytre ramme.  
Innadslående inngangsdører tillates ikke byttet ut med utadslående.  
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke.  
Terrengformasjoner, terrenganlegg, stier, murer, steingjerder, trapper og rekkverk m.m. 
skal bevares.  
Nye murer skal oppføres i tradisjonell utførelse, fortrinnsvis i tørrmurt stein, eventuelt 
med fuging.  
Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige 
bebyggelsen. Nye uthus og garasjer skal ha en utforming og materialbruk som 
underordner seg hovedbebyggelsen. Nybygg skal ha symmetriske saltak med en 
takvinkel på mellom 30 og 40 grader. Det skal benyttes tradisjonelle materialer, stein, tre 
og tegltakstein, samt tradisjonelt formspråk og dimensjoner.  
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke. Store glassflater er ikke tillatt.  
 
7.02: H_570 2 (B2) 
Eksisterende bebyggelse innenfor område B2 tillates revet. Nye bygg skal ha symmetrisk 
saltak med en takvinkel på mellom 30 og 40 grader. Møneretning skal være 900 på 
bryggekant. Det skal benyttes tradisjonelle materialer som stein og tre, og enkeltkrum, brent, 
rød takstein, samt tradisjonelt formspråk og dimensjoner. Verandaer, balkonger og terrasser 
tillates ikke.   

Gamle brygger, fortøyningsbolter og andre minnesmerker skal bevares.  
Det skal ikke sprenges, fylles eller graves i strandsonen, verken i sjø eller på land.  
Nye brygger i områdene skal enten utføres med tørrmurt stein på tradisjonell måte, eller som 
trebrygger. Nye flytebrygger tillates ikke.  
 
Endring i plankart:  
Maksimal kotehøyde påføres i B2: kote 9,5 moh.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Hvor mange bor innenfor en radius av 150 meter fra foreslåtte ferjeleie, og fra 
eksisterende 

 

 

Krana, øverste sirkel: ca. 143 voksne personer står oppført som huseiere. Omkretsen går 
rundt Sukkerheia og langs Sperrevigveien, og også over mot Noroddveien, men bare deler 
av Kulltangen kommer med.  

Veien til Krana blir i realiteten kortere for deler av Sperrevigveien, Kulltangen og deler av 
Sukkerheia, ca. 145 husstander. Den blir også lenger for noen som bor i Trommestadveien, 
Prestegårdsveien og Noroddveien. 

I Vika, nederste sirkel: Her omfatter nedslagsfeltet ca. 200 voksne personer som står 
oppført som huseiere. Området omfatter hele Vika over mot Noroddveien, Sukkerheia og 
deler av Snappekleiv samt deler av Sperrevigveien.  

Når vi beregner hvor langt det kan være til busstopp for at folk skal bruke bussen, sier vi 
vanligvis at det ikke bør være mer enn 300 meter. En omkrets av 300 meter fra Vika vil gå 
helt opp på St. Hansheia, et godt stykke opp i Trommestadveien, og over hele 
Sperrevigveien og Kulltangen.  



 

Det er derfor akseptabel gangavstand til både Vika og Krana fra hele tettstedet Kolbjørnsvik. 

Vi ser av figuren at ferjeleiet i Vika har betydelig flere hus innenfor 300 meter unna enn 
Krana vil ha.  
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