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DERES REF.:  VÅR REF.: LRZ ARENDAL, 25.05.2016 

 
DETALJREGULERING FOR KRANA-SLETTA, HISØY - ARENDAL KOMMUNE 
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID  
 
Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til regulering iht plan- og bygningslovens 
(pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart 
av forhandlinger om utbyggingsavtale iht pbl § 17-4.  
 
Arendal kommune har vurdert om planforslaget utløser krav om konsekvensutredning jf. 
pbl. § 4-2, og forskrift om konsekvensutredning § 3b. Kommunen har konkludert med at 
planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.   
 
Formålet med planleggingen 
På Krana er formålet med planarbeidet å etablere et lokalt trafikknutepunkt for å 
understøtte fergetrafikken med et flytende fergeleie, venteskur og de fasiliteter som kreves 
for å bedre forhold for passasjerer inkludert av-/påstigning. Det skal reguleres inn 
parkeringsplasser for bil og sykkel i tilknytning til fergeleie. Småbåtplasser langsmed 
eksisterende brygge skal videreføres. I tillegg planlegger en å regulere inn offentlige 
friområder med benker/grøntarealer m.m.  
 
På Sletta skal formålene i eksisterende områdeplan for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle 
videreføres. Områdene er regulert til offentlig friområde, offentlig småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag, småbåthavn og hensynssone bevaring av kulturmiljø. Endringer i området vil 
være innregulering av stengsel for nedkjøring til Sletta, parkeringsareal før nedkjøringen og 
mindre badestrand. Dette er oppfølging av vedtak i kommuneplanutvalget 25.03.2015, der 
mindre endring for formålene småbåthavn og badestrand ikke ble vedtatt.  
 
Planområdet 
Planområdet ligger i Kolbjørnsvik på Hisøy, og består av eiendommene gnr./bnr. 306/77, 
308/40, 308/28 og 308/403. I tillegg er sjøarealene på utsiden av disse eiendommene tatt 
med. På land følger planområdet eiendomsgrenser, i tillegg til senterlinje i Sperrevigveien. 
Hele planområdet er på ca 14 daa, hvorav 7 daa omfatter arealer i sjø. Områdets 
planbegrensning fremgår av vedlagt oversiktskart. 
 
På kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.05.2014, er området avsatt til hensynssone – 
detaljeringssone (H910), der vedtatt reguleringsplan gjelder. Gjeldene reguleringsplan for 
området er områdeplan for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, vedtatt 30.05.2013.  
 
Forslagsstiller 
Tiltakshavere er Arendal Havn KF. Stærk & Co a.s. er ansvarlig for planleggingen. 
 



    

Merknader til oppstartsmeldingen  
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 20.06.2016 til Stærk & Co as, Havnegaten 
1, 4836 Arendal, eller på e-post til lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan 
rettes til Stærk & Co as, v/Lisbet Rake Zeiffert, tlf 37 00 57 74, E-post: lrz@staerk.no. 
 
Kunngjøringen kan også sees på: www.staerk.no og  www.arendal.kommune.no. 
 
Åpent informasjonsmøte 
I forbindelse med kunngjøring om oppstart av planarbeid avholdes det åpent 
informasjonsmøte i kantinen på Hisøy skole, tirsdag 31. mai kl. 18.00.   
 
Videre saksgang 
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget 
vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs 
behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis 
anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk 
behandling.  
 
 
Med hilsen 
Stærk & Co. a.s. 
 

 
Lisbet Rake Zeiffert 
Arealplanlegger 
 
   
Kopi:   Arendal kommune, v/Nora Moberg Lillegaard, Postboks 123, 4891 Grimstad 
  Arendal Havn KF, v/Rune Hvass, Postboks 123, 4891 Grimstad 
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