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1. Bakgrunn 
 
Arendal Havn KF har kjøpt opp eiendommen gnr./bnr. 308/28 på Krana fra privat grunneier. 
Formålet var å sikre offentlige arealer for fremtiden, der det kunne etableres et lokalt 
trafikknutepunkt for å understøtte fergetrafikken med et flytende fergeleie, venteskur, 
strandpromenade/grønnstruktur og parkeringsplasser for bil og sykkel. 
 
Planforslaget ble lagt frem for 1. gangsbehandling i møte i kommuneplanutvalget 02.05.2018. 
Rådmannens forslag til vedtak var at planforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn. Dette 
forslaget ble enstemmig avist. Et endringsforslag som innebar at områdene for 
boligbebyggelse, privat småbåtanlegg og adkomstvei skulle legges ut på offentlig ettersyn ble 
vedtatt med 5 mot 4 stemmer. På bakgrunn av dette vedtaket er plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse revidert, og omfatter nå kun disse formålene.  
 
Områdene på Sletta, som også var med i planforslaget som var oppe til 1. gangsbehandling 
02.05.18, er dermed også tatt ut av planforslaget.  
 
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av 
Arendal Havn KF.  
 
2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Planområdet ligger i Kolbjørnsvik på Hisøy, og består nå kun av eiendommene gnr./bnr. 
308/403 og deler av 308/28. Førstenevnte eiendom er i privat eie, mens resterende areal er i 
offentlig eie etter oppkjøp av Arendal Havn. I tillegg er sjøarealene på utsiden av den private 
eiendommen tatt med, og deler av Sperrevigveien.  

  
Fig. 1 Kartutsnitt over deler av Kolbjørnsvik. www.seeiendom.no 

http://www.seeiendom.no/
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3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer 
 
3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer 
 
3.1.1 Nasjonale  
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om 
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, muligheter for 
friluftsliv for alle, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle 
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.  

3.1.2 Lover  
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. Planforslaget er vurdert i henhold til de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 

3.1.3 Forskrift om konsekvensutredning 
I referat fra oppstartsmøte fremkommer Arendal kommune sin vurdering etter forskrift om 
konsekvensutredning av 19.12.2014, som var gjeldende ved kunngjøring om oppstart av 
planarbeid: 
«Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning:  
Jf forskriften § 3, Planer som skal vurderes nærmere, punkt b) – forslag som innebærer endring 
av kommuneplan eller områdeplan skal forslaget vurderes etter vedlegg lll.  
Jf vedlegg ll, Planer etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg lll  
10 b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder og  
e) Bygging av veier, havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og offshorerelaterte 
havner, samt utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende havner eller farleder,  
vedlegg lll, Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn b) kulturminner eller 
kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven eller 
vernet etter plan- og bygningsloven,  
p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og 
tjenester 
Etter en intern diskusjon kan ikke kommunen se at det er stor mulighet for vesentlige 
konsekvenser for miljø og samfunn. Dog vil forslaget få konsekvenser som må utredes grundig 
i planbeskrivelsen.» 
 
Konklusjonen er dermed at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 
3.2  Regionale planer og føringer 
 
Henvisningen til regionale planer og føringer gjaldt i hovedsak kollektivtrafikk, utredning av el-
ferje og fylkeskommunens engasjement. Dette er nå tatt ut av planbeskrivelsen, siden formålet 
for kollektivanlegg (fergeleie) er tatt ut av planforslaget.  
 
3.3 Kommuneplan og kommunedelplaner 
 
3.3.1 Kommuneplan 
Kommuneplanen 
På kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.05.2014, er området avsatt til hensynssone – 
detaljeringssone (H910), der vedtatt reguleringsplan gjelder. I tillegg er landområdene 
markert med hensynssone H570_55 - hensyn kulturmiljø, med bevaringsverdig bebyggelse. 
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Fig. 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.05.2014. Planområdet er grovt markert med blå ring.  
www.arendal.kommune.no 
 
3.3.2 Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Arendal 
Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i Arendal bystyre 25.08.2011. Planen omfatter flere 
ruter og tiltak. 
 
Reguleringsplanområdet blir ikke direkte berørt av kommunedelplan for sykkel. Sykkelrute 
4.11 fører frem til Kolbjørnsvik. Dette er en lokalrute som går fra Strømmen til Kolbjørnsvik via 
Vikaveien. Kommunedelplanen legger opp til fortau og sykling i vegbanen på denne 
strekningen.  
 
3.3.3 Kommunedelplan for småbåthavner 
Kommunedelplan for småbåthavner ble vedtatt av bystyret 19.11.2009. I kommunedelplanen 
avklares viktig politikk i forhold til småbåthavner, slipper, marinaer og offentlige brygger. Det 
gis også en oversikt over eksisterende og nye småbåthavner, og en prioritering av tiltak. Det 
vises til at konkrete tiltak ikke kan skje før de er avklart gjennom arealplanprosesser.  
 
3.3.4 Kommunedelplan for bevaring 
Kommunedelplan for bevaring ble vedtatt av Arendal bystyre 27.03.2003. Planområdet er 
omfattet av område 53. Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Helsviga i kommunedelplan for bevaring. 
Som oppfølging av kommunedelplanen er reguleringsplanen for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-
Gimle laget, med hovedformål å ivareta bevaringsverdig bebyggelse og miljø i området.  
 
3.3.5 Kommunedelplan 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. For områdene som tas opp til regulering er det ingen konkrete 
tiltak for grønnstruktur.  
 
 
 
 
 
 

http://www.arendal.kommune.no/
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3.4  Reguleringsplaner og mindre endring 
 
3.4.1 Reguleringsplan/områdeplan 
Gjeldene reguleringsplan for området er områdeplan for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, 
vedtatt 30.05.2013, jf. utsnitt av områdelanen under. 

 
Fig. 4. Utsnitt av reguleringsplanstatus for området. Planområdet grovt markert med rød sirkel. 
www.arendalskart.no 
 
På Krana er arealene regulert til følgende formål i gjeldende områdeplan: båtopplag/privat 
friområde, frittliggende småhusbebyggelse, offentlig småbåtanlegg, privat småbåthavn i sjø og 
område for offentlig ferdsel i sjø. I tillegg er alle områdene avsatt med hensynssone bevaring. 
 
4. Planprosess og medvirkning 
 
4.1 Oppstartsmøte 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 01.04.2016. Tema i oppstartsmøte var bl.a. teknisk infrastruktur i 
forhold til vei, VA, strøm, barn- og unges interesser, formål på Krana og bevaringsformål. 
Referat fra møtet foreligger og er vedlagt planforslaget. 
 
4.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
 
Planarbeidet ble varslet igangsatt 23.05.2016 ved brev til berørte parter og offentlige instanser, 
og ved annonse i Agderposten. Frist for innspill var 20.06.2016.  
 
4.3 Medvirkning 
Det ble avholdt åpent informasjonsmøte på Hisøy skole 31.05.2016. Stærk & Co as og 
havnefogden orienterte om planen. Ca. 40 personer møtte opp, i all hovedsak beboere i 
Kolbjørnsvik, i tillegg til et par politikere fra Arendal bystyre. Det ble fremmet ulike synspunkt, 

http://www.arendalskart.no/
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både for og imot flytting av fergeleiet fra Kolbjørnsvik til Krana. Stenging av nedkjørsel til Sletta, 
og etablering av badestrand var det positive signaler til. Ny flytebrygge på Sletta ble det gitt 
ulike tilbakemeldinger på.  
 
4.4 Innkomne merknader med kommentarer 
 
Det kom inn 15 uttalelser til melding om oppstart av planarbeid. 5 uttalelser fra off. instanser 
(Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Kystverket, 
Fiskeridirektoratet og NVE), 1 fra Actieselskapet Kolbjørn, 1 fra Hisøy legesenter, 1 fra 
Kolbjørnsvik Vel og 7 fra privatpersoner. Alle uttalelsene vedlegges planforslaget. 
Sammendrag av uttalelsene, med kommentarer ligger som eget vedlegg til planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Side 8 av 18 

5. Planforslaget 

5.1 Generelt 
 
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht § 12-5, og hensynssoner i iht § 
12-6. Bestemmelser er utarbeidet iht § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht pbl § 4-
2.  
 
Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref 
koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Reguleringsplankartet er 
utarbeidet i Focus Arealplan 2016 og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.3. 
 
Reguleringsplanforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er 
avklart at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning.   

5.2 Planavgrensning 
 
Følgende planavgrensning ble kunngjort.  

  
Fig. 5.  Kunngjøringskart datert 23.05.2016.  Plangrense vist på ortofoto.  
 
Etter behandling i møte i kommuneplanutvalget 02.05.18 er planavgrensningen sterkt redusert.   

5.3 Arealbruk 
 
Planområdet omfatter nå kun et areal på ca 1,4 daa. På neste side vises forslag til 
reguleringsplankart: 
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Fig. 6. Reguleringsplanforslag datert 12.12.2017, sist rev. 04.06.18 

 
Nedenunder følger en arealoversikt av de ulike arealformålene: 
Arealformål Symbol Areal (m2)  
Boligbebyggelse - frittliggende B1-B2 895 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone  S1-S2 171 

Kjøreveg o_K1-o_K2 314 

Parkeringsplasser P1 50 

Sum  1.431 
 
5.4  Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen 

5.4.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Boligbebyggelse – frittliggende, B1-B2 
Det er regulert inn to områder for frittliggende boligbebyggelse, område B1 og B2. Begge 
områdene ligger i dag på eiendommen gnr./bnr. 308/403. Avkjørsel og første del av dagens 
adkomst til Krana ligger også på denne eiendommen. Adkomstveien ble foreslått flyttet og 
oppgradert/utvidet ifbm at en hadde foreslått kollektivanlegg/fergeleie på Sletta. Selv om dette 
formålet nå er tatt ut, ønsker kommuneplanutvalget at løsningen med endret avkjørsel og de 
to boligtomtene skal legges ut på offentlig ettersyn. Dette for å sikre offentlig adkomst til 
området, og hjemmel for å erverve disse arealene. For å løse avkjørsel ble det inngått en 
avtale med eierne av gnr./bnr. 308/403, der de godtar at deler av eiendommen der dagens 
enebolig ligger blir redusert i sør. Dette omfatter arealer som blir benyttet til parkeringsplass i 
dag, og en del av hagen. Noe av dette arealet blir erstattet i nord, der det skal opparbeides ny 
parkeringsplass for eneboligen. Ved garasje/anneks ved sjøen legges det opp til å utvide 
eiendommen noe mot nord.  Alle disse forholdene blir beskrevet i en avtale som er inngått 
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mellom grunneier og Arendal Havn. Avtalen med situasjonskart vedlegges planforslaget. 
Saken ble behandlet i møte i Havnestyret 20.09.17.  
 
Område B1 omfatter eksisterende enebolig på gnr./bnr. 308/403 med tilhørende hageanlegg, 
jf. skråfoto under. Eneboligen er restaurert de siste tiårene, og hageanlegget er også 
opparbeidet og utbedret i nyere tid. Boligen er registrert i Sefrak-registeret, og er her opplyst 
til å være fra andre kvartal på 1800-tallet. Område B1 er avsatt til hensynssone kulturmiljø, 
H570_2. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene om at boligen ikke tillates revet. Det er 
regulert inn byggegrense rundt eneboligen, og satt en %BYA=35%.  Eiendommen er redusert 
i sør pga. oppgradering av avkjørsel til området, og utvidet noe i nord for å erstatte 
parkeringsplass i sør. Det er derfor lagt opp til ny parkering for eiendommen på nordsiden av 
boligen, se sort pil under.  

 
Fig. 7. Skråfoto av deler av planområde, med områder for frittliggende boligbebyggelse, B1 og B2. Eiendommen 
B1 markert med rød sirkel, og eiendommen B2 markert med lilla sirkel.  
 
Formålet B2 omfatter bygningen som i dag benyttes til garasje og anneks til bolighuset på 
eiendommen gnr./bnr. 308/403. Iht avtalen legges det nå opp til at område B2 kan fradeles 
som en egen enhet. Reguleringsplanen legger derfor til rette for at eksisterende bygning i dette 
området kan rives, og erstattes med en ny enebolig med garasje. Det er regulert inn 
byggegrense, og en %BYA= 55% for området. Byggegrensen er endret fra områdeplanen, og 
er også endret etter 1. gangsbehandling av reguleringsplanen. Byggegrensen er nå trukket 
noe lenger inn fra sjøen.. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene om at ved oppføring av 
ny bebyggelse må gulv i 1. etg. ikke være lavere enn kote + 2,5 moh. Det er også tatt inn 
bestemmelser om utforming av nytt bygg jf. § 3.01, med bla. krav til saltak, bruk av tradisjonelle 
materialer, m.m.  
 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, S1-S2 
Det er regulert inn to områder med formålet småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone, S1-S2. Områdene er regulert inn med privat eierform. Det tillates kun landfaste 
brygger i områdene, men med utriggere for bryggen i område S1. I område S2 er det krav om 
at båter som fortøyes må ligge langsmed bryggen, slik at det er plass for fergen til å legge til 
ved dagens fergeleie i Kolbjørnsvik.  
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Fig. 9. Skråfoto over området, med småbåtanleggene avmerket. https://kart.1881.no/ 
 

5.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Kjøreveg, o_K1-o_K2 
Det er nå kun regulert inn 2 områder for offentlig kjøreveg, o_K1- o_K2. Kjøreveg o_K1 er 
oppgradert og endret avkjørsel og adkomstvei inn i til Krana. Vegen er regulert inn med en 
bredde på 4,0 m. Dagens avkjørsel er endret ved at den er utvidet og flyttet noe mot nord bl.a. 
for å ivareta krav til frisikt. Frisiktsone til Sperrevigveien er på 4 x 20 m, og er regulert inn i 
henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100, kap. E.1.4.2; Siktkrav i avkjørsler.  Det er 
regulert inn en avkjørselspil fra veien til boligområde B2.  
 
De delene av den kommunale Sperrevigveien som er med innenfor planområdet er regulert til 
offentlig kjøreveg, o_K2. Det er eksisterende forhold som er regulert inn, der en har lagt 
formålsavgrensningen i eiendomsgrensen til veien, og senterlinje vei. Det er ikke lagt opp til 
endringer på veien.  
 
Parkeringsplasser 
Det er regulert inn 1 område for parkeringsplass. Område P1 omfatter to private 
parkeringsplasser. Dette er parkeringsplasser som tidligere grunneier på Krana skal beholde. 
Denne grunneieren har også rettigheter til båtplassene i område for småbåtanlegg S1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 S1 

https://kart.1881.no/
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6. Konsekvenser av planforslaget 
 

6.1 Nærmiljø og friluftsliv, herunder hensynet til barn og unge, universell utforming og 
folkehelse 

 
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse 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. Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
ble vedtatt i 1995, og skal legges til grunn for all planlegging. Formålet med den rikspolitiske 
retningslinjen er bl.a. å styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Universell utforming er nedfelt i 
formålsparagrafen i pbl av 2008, og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2009. 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging. Universell utforming blir brukt 
synonymt med «design for alle» eller «tilgjengelighet for alle». 
 
6.1.1 Nærmiljø 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet ligger sentralt i Kolbjørnsvik. Etter den store reduksjonen av planområdet etter 1. 
gangsbehandling i kommuneplanutvalget 02.05.2018, er det nå kun adkomstvei inn til Krana, 
eksisterende enebolig med garasje og anneks og sjøarealene på utsiden av denne 
eiendommen som er med innenfor planområdet. Tilgrensede områder for øvrig i Kolbjørnsvik 
består i hovedsak eldre eneboligbebyggelse, i tillegg til fergeleie og kaia innerst i Kolbjørnsvik, 
der det også er legekontor, Moringen Pub og noe mindre leilighetsbebyggelse.  

  
Fig. 11. Ortofoto av planområdet og tilgrensede områder.  Ortofotoet er fra 2016.  https://kart.1881.no 
 
 

https://kart.1881.no/
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Konsekvenser 
Planforslaget medfører nå lite konsekvenser for nærmiljøet, med unntak av boligeiendommen 
som reguleres, og naboeiendommen mot øst. Den endringen som kommer er flytting og 
oppgradering av avkjørsel til området, og innregulering av mulighet for en mindre bolig som 
erstatning for dagens anneks og garasje ved sjøen. Flytting av avkjørsel vurderer en som 
positivt for naboeienommen mot øst, som får avkjørselen litt lenger unna sin garasje. Vedr. 
oppføring av ny bolig til erstatning for dagens anneks/garasje, medfører dette naturlig nok en 
endret bruk av arealene. Dette vil i hovedsak påvirke naboeiendommen mot øst.  

6.1.2 Barn og unges interesser 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter nå ingen arealer som er i bruk av barn- og unge. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Pga. reduksjonen av planområdet, og formålene i planen vurderer en at planforslaget ikke får 
noen konsekvenser for barn- og unges interesser.  
 

6.1.3 Universell utforming  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter deler av dagens Sperrevigvei, og avkjørsel til Krana, i tillegg til 
eksisterende boligtomt og ny boligtomt.  
 
Konsekvense og avbøtende tiltak 
Kjøreadkomst inn til området vil være universelt tilgjengelig, da kjøreveg o_K1 vil falle slakt inn 
til Krana. Adkomst til ny boligtomt i område B2 vil kunne løses med universell tilgjengelighet.   

6.1.4 Friluftsliv og folkehelse  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter ingen friluftsområder.   
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planforslaget, slik det nå foreligger, får ingen konsekvenser for friluftsliv og folkehelse.  
 
6.2 Kulturminner og kulturmiljø  
 
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. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Hele planområdet ligger innenfor gjeldene områdeplan for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, 
vedtatt 30.05.2013, der hele området er avsatt til hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
Innenfor området er det et Sefrak-registrert bolighus, og et nyere anneks/garasje. Områdene 
ligger omkranset av boligbebyggelse, både eldre trehusbebyggelse, og nyere bolighus på 
Kulltangen.  
 
Det er ingen registreringer av kulturminner i form av enkeltobjekt innenfor området, utover det 
Sefrak-registrerte bolighuset.  
 
Kulturminnevernseksjonen har ingen merknader vedrørende boligeiendommen innenfor 
planområdet. 
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planforslaget legger opp til at eksisterende boligeiendom kan deles i to separate tomter, 
områdene B1 og B2. Det legges til rette for at det nyere annekset/garasjen ved sjøen i område 
B2 kan rives, eventuelt bygges på for å kunne etablere et bolighus i dette området. Det er 
dermed regulert inn byggegrense som fraviker fra byggegrensen i områdeplanen. Siden det er 
et nyere bygg innehar ikke dette kvaliteter som gjør at det kan defineres som et 
bevaringsverdig bygg. En ser derfor ingen utfordringer ved at hele, eller deler av eksisterende 
bygningsmasse kan rives, og erstattes med et nytt bygg som er tilpasset den bevaringsverdige 
bebyggelsen rundt Krana. Det er tatt inn bestemmelser om takvinkel, materialbruk, tilpasning 
m.m. For eksisterende eldre enebolig i område BF1 videreføres formål og hensynssone som i 
områdeplanen. Byggegrensen er noe redusert, ved at den ikke har så lang utstrekning mot 
syd.  
 
6.3 Landskapsbilde 
 
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.  
 
Situasjonsbeskrivelse av planområdet 
Planområdet omfatter nå kun en eksisterende enebolig som er Sefrak-registrert, og et nyere 
anneks/garasje.  
 

 
Fig. 12. Skråfoto av planområdet og tilgrensede områder.  https://kart.1881.no 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Den endringen som planforslaget i hovedsak legger opp til er at dagens anneks/garasje kan 
rives, og erstattes med en mindre enebolig. Siden det står en bygning med opparbeidet 
uteareal i området i dag, vurderer en at oppføring av en ny mindre enebolig i liten grad vil 
medføre noe endring av landskapsbildet i området.  
 
6.4 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. 
 
 
 

https://kart.1881.no/


  Side 15 av 18 

Situasjonsbeskrivelse 
Det er ingen registreringer i naturbasen innenfor, eller i nærheten av planområdet. 
Planområdene på land er også i all hovedsak bearbeidet, og deler av arealene i sjø har vært 
benyttet til småbåtanlegg i lengre tid. Områdene er også alt regulert i områdeplan for 
Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, hvor det ikke er regulert inn formål eller hensynssoner for 
å ivareta biologisk mangfold på land eller i sjø.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Slik er vurderer det vil ikke nye tiltak som reguleringsplanen hjemler få noen konsekvenser for 
temaet naturmiljø og biologisk mangfold.  
 
Forholdet til naturmangfoldloven (nml) 

Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av 
beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor. 

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.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på 
vitenskapelig kunnskap”). Som nevnt over foreligger det ingen registeringer av naturtyper, 
prioriterte arter, verneområder, kulturlandskap, rødlistarter, MiS-figurer eller andre 
registreringer i innsynsløsningen Naturbasen innenfor planområdet eller i omkringliggende 
områder. Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt nok, 
og tilleggsundersøkelser vurderes som ikke nødvendig. Alle områdene er også tidligere 
regulerte områder.  
 
Når det gjelder § 9 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. Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, 
vurderes også på denne bakgrunn som lite relevante.  
 
Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke 
som aktuelt på bakgrunn av vurderingene som er gjort ovenfor.  
 
Konsekvenser 
Det er ikke registreringer innenfor planområdet, og det er heller ingen innspill på at det bør 
gjennomføres nærmere utredninger av biologisk mangfold. En vurderer på den bakgrunn at 
planforslaget ikke får konsekvenser for temaet naturmiljø-biologisk mangfold. 
 
6.5 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. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter ikke skog- eller jordbruksarealer. Det er heller ingen kjente ressurser i 
form av berggrunn eller løsmasser av verdi innenfor planområdet.  
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Det er ikke kjente naturressurser av verdi innenfor planområdet. Dette gjelder hverken 
ressurser fra jord/skog eller tilsvarende, eller ressurser i form av berggrunn eller løsmasser av 
verdi. Planforslaget får dermed ingen konsekvenser for temaet naturressurser, og det legges 
ikke opp til noen avbøtende tiltak for dette tema.  
 
6.6 Trafikk; trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet grenser inntil Sperrevigveien, som er en kommunal vei. Veien har fartsgrense på 
30 km/t. Sperrevigveien har en trang adkomst mellom eiendommene gnr./bnr. 308/61 og 
307/73, der bygningsmassen ligger nærme veien. Det er ikke fortau langsmed veien. Avkjørsel 
til Krana er over den private eiendommen gnr./bnr. 308/403. Avkjørselen er ikke etablert og 
opparbeidet i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. Det er ikke registrert noen 
trafikkulykker på Sperrevigveien, jf. Nasjonal vegdatabank.  
 
Bussen kjører forbi på Vikaveien, og har en frekvens på ca 1 gang i timen, mesteparten av 
dagen.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Avkjørsel til Krana er endret for å ivareta krav i håndbok N100 fra Statens vegvesen. En har 
nå regulert inn en avkjørsel som ivaretar siktkrav, og utforming i hht håndboken. Avkjørselen 
til Krana ligger ca 30 m inn Sperrevigveien fra Kolbjørnsvik. Planforslaget sikrer nå en hjemmel 
for å erverve areal for offentlig kjøreveg, og opparbeide avkjørsel iht. planforslaget. De trafikale 
forholdene ved avkjørsel til Krana vil dermed bedres.  
 
6.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
 
Det er vedlagt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget. Det fremkommer ikke 
spesielle forhold i sjekklisten som må ivaretas i reguleringsplanforslaget.  
 
Utfylt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse ligger vedlagt. 
 
I tillegg til vedlagte sjekkliste er det laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveilederen fra 
Miljøverndepartementet. Dagens situasjon er vurdert i tabell 4 nedenfor, mens situasjonen i 
planområdet etter utbygging er vist i tabell 5.  
 
Definisjoner av sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som er lagt til grunn 
ved vurdering av risiko: 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
o Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig til stede i området 
o Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, 
flere måneder 
o Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet. 
o  
o Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
o Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
o Ubetydelig/ ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  
o Mindre alvorlig/ en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.  
o Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 
o Alvorlig/ farlig (4) (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner 
o Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader. 
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Risiko framkommer ved å multiplisere sannsynlighet og konsekvens, se Tabell 1 nedenfor.  
 
Tabell 1 Matrise som viser risikoen ved ulike sannsynligheter og konsekvenser.  
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig  

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 

 
De uønskede hendelsene krever ulik oppfølging alt etter hvilken risiko de har: 
o Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
o Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
o Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
o Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak 
som begrenser konsekvensene 
 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell:  
 
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak  

Natur- og miljøforhold 

Vær, vindeksponering. Er området utsatt for: 

1. Springflo    Ja 3 2 6 Området grenser til sjø. Det er tatt 
høyde for springflo, ved bestemmelser 
om høyde på 1. etg. gulv for ny 
bebyggelse. Det kan oppstå skade på 
utomhusområder.  

 

2. Havnivåstigning Ja 3 2 6 Se punkt over.  

Trafikksikkerhet 

3. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 3 2 6 En eksisterende avkjørsler til Krana  er 
regulert inn med endret utforming for å 
ivareta krav til kryssutforming iht. 
Statens vegvesen sin håndbok N100. 
Siktforhold i avkjørslene bedres.  

 

4. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 3 2 6 Det er alltid en potensiell risiko for 
ulykker ved gående og syklende i 
forbindelse med biltrafikk.  
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7. Gjennomføring av planforslaget og økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Det er inngått makeskifteavtale mellom Arendal Havn KF og grunneier på gnr./bnr. 308/403 
for å sikre utbedring av kryss til Krana og erverv av areal til kjøreveg til Krana. Dette arealet er 
regulert inn som offentlig kjøreveg, o_K1. Utover dette er det ikke regulert inn offentlige formål, 
med unntak av deler av Sperrevigveien. Det legges ikke opp til endringer her.  
 
8. Forslagsstillers vurdering av planforslaget 
 
Etter vedtak i kommuneplanutvalget 02.05.2018, er mesteparten av det opprinnelige 
planområdet tatt ut. Dette gjelder både forslag til fergeleie på Krana, og friområdet på Sletta. 
 
Planforslaget regulerer inn endret adkomst til Krana i form av offentlig kjøreveg (avkjørsel), slik 
at en sikrer hjemmel for å erverve dette arealet til offentlig eiendom, og opparbeide denne 
avkjørselen. I tillegg er eksisterende enebolig på gnr./bnr. 308/403 regulert inn med boligformål 
med bevaringsverdig bebyggelse. Det er også åpnet opp for å rive eksisterende garasje og 
anneks ved sjøen, og erstatte disse bygningene med en ny mindre enebolig i område B2. Det 
er tatt inn strenge krav i forhold til utforming av ny bolig, som er tilpasset den bevaringsverdige 
bebyggelsen i Kolbjørnsvik.  
 
På grunn av det reduserte planforslaget, er det nå svært få interesser/tema som blir berørt av 
planforslaget. Naboeiendommen til tomten ved sjøen blir berørt ved at det åpnes opp for 
mulighet for en ny enebolig i området der det i dag ligger anneks/garasje. Siden det kun er 1 
ny boenhet, og eksisterende bygning og uteområde har vært mye i bruk sommerstid, vurderer 
en dette som en akseptabel fortetting for nabo. I forhold til temaet kulturmiljø er det også tatt 
inn bestemmelser med klare føringer for ny enebolig på tomten, i tillegg til at det er en 
avgrenset tomt og byggegrenser.  
 
Siden Krana nå er i offentlig eie er det positivt at planforslaget sikrer offentlig adkomst til 
området, over et areal som i dag er privat. Dette vil være en verdifull konsekvens med 
planforslaget, uavhengig av hvilket offentlig formål Krana etter hvert blir regulert til.   
 
 
 
 
9. Vedlegg 
 
Forslag til reguleringsplankart   datert 12.12.2017, sist rev. 04.06.18 
Forslag til reguleringsbestemmelser  datert 12.11.2017, sist rev. 04.06.18 
Vedlegg 1: Illustrasjonsplan    datert 12.11.2017, sist rev. 04.06.18 
Vedlegg 2: Innkomne merknader til kunngjøringsfasen 
Vedlegg 3: Sammendrag av innkomne merknader med kommentarer 
Vedlegg 4: Referat fra oppstartsmøte 
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