
From: Bjorg Boe <bmartboe@online.no> 
Sent: 7. juni 2018 20:46 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Planforslag om offentlig vei inn til Krana, og legge tilrette for en ny bolig 

på strandparsellen. 
 
Categories: MMP 
 
 
Det kan ikke være behov for en offentlig vei inn til Krana når forslaget om å flytte ferjeleiet er 
forkastet. Dermed er det heller ingen grunn til å legge til rette for en ny bolig på strandparsellen. En 
ny bolig i strandkanten i dette området står ikke i forhold til en enkel utvidelse av veien. Kommunen 
har andre måter å erverve tomt til en vei på. Dessuten vil inn- og utkjøring til eventuelle 
parkeringsplasser på Krana medføre fare for barn som går og sykler på veien ned til Vika og inn og ut 
av Sperrevigveien. Dette er et svært uoversiktlig område. 
Et nytt privat hus i strandkanten i dette viktige området av bevaringsplanen vil fremstå som et brudd 
på planen, og vil føre til at folk flest vil miste all respekt for kommunedelplanen for sikring og 
videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse og områdene rundt. 
 
Bjørg Bøe, 
Trommestadveien 8,  
4816 Kolbjørnsvik 
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Arendal kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region 

Sør 

Postboks 123 Saksbehandler: Anne Brit Fjermedal 

 Telefon: 91680545 

4891 GRIMSTAD Vår referanse: 16/6854 
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 Dato: 14.06.2018 

   

   

 

Att: 

Nora Moberg Lillegaard 

 

Arendal kommune Aust-Agder - Høring av forslag til detaljreguleringsplan for 

Krana-Sletta på Hisøy gnr308 bnr403  

 

Fiskeridirektoratet region Sør viser til mottatte brev vedrørende ovennevnte. 

 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

akvakulturforvaltning i Norge, og Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene 

i det kommunale planarbeidet.  

 

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at dette planforslaget vil medføre konsekvenser for 

de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen, og vi har derfor ingen merknader. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef  

 Anne Brit Fjermedal 

 seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

 

 

Kopi til: 

Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

 

 

 

 

 

 

 

 



From: Ole Mangor Kristiansen <olekris3@online.no> 
Sent: 18. juni 2018 17:06 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsforslag Krana 
 
Categories: TGK 
 
Hei ! 
 
Jeg synes det er greit at eksisterende bygning erstattes med en ny og bedre tilpasset utgave. 
 
Derimot synes jeg det er bedrøvelig at man foreslår å gjøre Krana om til en eneste trafikkmaskin 
(veier og parkering) ! 
Her burde det anlegges en grønn lunge til erstatning for tidligere «friareal» foran legesenteret. 
Her er det nå en stor parkeringsplass som bl.a. betjener nevnte legesenter. 
 
Jeg synes det er på tide at Arendal også vier Hisøy/ Kolbjørnsvik en positiv interesse. 
 
Til nå ser vi stort sett forfall etter sammenslåingen ! 
 
Ole M. Kristiansen 



 

 

 

 
ARENDAL KOMMUNE 
Postboks 123 
4891 GRIMSTAD 
 
 
   

 
   

Dato: 04.07.2018 

Vår ref: 16/11231-2 
Deres ref:    
Arkivkode: L13 
Saksbeh.:  Gunnar Ogwyn Lindaas 

 
  

 
 
 

Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Krana Sletta, 
Arendal kommune  
 
Vi viser til oversendelse av 6.6.18 med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Krana-
Sletta. 
 
Bakgrunn 
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 2.5.18, sak 18/66 å legge nevnte planforslag ut til 
offentlig ettersyn. Opprinnelig forslag som var til politisk behandling ble kraftig redusert, og 
planforslaget omfatter nå gnr. 308, bnr. 403 og veien inn til Krana og to parkeringsplasser. 
Formålet med reguleringen er å sikre offentlig vei inn til «Krana» gnr. 308, bnr. 28, over gnr. 
308, bnr. 403, og å legge til rette for en ny bolig på strandparsellen. 
 
Planfaglig vurdering 
Administrasjonen uttalte seg til oppstart av planarbeid ved brev av 17.6.16. Hovedinnholdet i 
uttalelsen var da knyttet til formålet ved oppstart, som var å flytte ferjeleiet. Dette er ikke 
lenger aktuelt, og administrasjonen har dermed ikke vesentlige merknader til planforslaget. 
 
 
Kulturminnevern – nyere tid 
Administrasjonen har følgende merknader til reguleringsplanbestemmelser under §5 
Hensynssoner: 
 
5.02 H_ 570 2 /(B1) 
Nye bygg skal plasseres 1m fra eksisterende bygg H570 2 (B1) . Det er vanskelig å se om 
dette allerede fremgår av oversendte kart. 
 
Vedrørende nye bygg og maks byggehøyde: Etasjeskille mellom 1-2 etasje må videreføres 
slik det fremgår av etasjeskille på kledningen på eksisterende bygg. 
 
Når det gjelder siste linje på side 2 i bestemmelsene om eksisterende bygninger: «Vinduer 
som skiftes ut skal utføres av tre med utslående rammer med sidehengsling og fast 
midtpost» viser vi til vedlagte skriv. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Ogwyn Lindaas 
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Rådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER 

STATENS VEGVESEN region sør Aust-Agder 
 
 
 



                                                                                      Arendal 29.5.18 

Antikvarfaglig vurdering av kopla vinduer og vinduer med 
isolerglass og kittfals 
 
Kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har stor saksmengde som 
omhandler uttalelse i byggesaker som gjelder hus i områder regulert til 
bevaring/hensynssone bevaring. Fram til nå har det vært fast praksis at det i 
kulturminnevernseksjonens uttalelse presiseres at ”nye vinduer skal være i koplet 
utførelse med kittfals og gjennomgående sprosser i ytre ramme”. Dette for å unngå at det 
settes inn vinduer med innlistet isolerglass som enten har løse sprosser eller der hver 
ramme er delt inn med flere isolereglassruter. Det siste gir ekstra kraftige sprosser. 
Bakgrunnen for kravet om bruk av koplete vinduer er at denne vindustypen har en lesbar 
forankring til det tradisjonelle vinduet med enkelt glass. Et koplet vindu med enkelt glass i 
ytre ramme er både estetisk og med tanke på utførelse tilnærmet identisk med et 
”tradisjonelt” vindu med enkelt glass og ramme med faste sprosser og ruteinndeling. Den 
eneste forskjellen er at på et koplet vindu er ytre ramme supplert med en ekstra ramme 
som festes til innsiden av ytre ramme. 
 
I løpet av de siste årene er det kommet inn en ny vindustype som i stedet for koplet 
ramme kun har èn ramme med isolerglass og kittfals. Disse vinduene kan leveres med faste 
sprosser. Sprossene har også kittfals, men er ikke gjennomgående. På grunn av kittfalsen 
er et slikt vindu til forveksling likt et koplet vindu. 
I Aust-Agder vurderer vi det som et dilemma at den nye vindustypen ikke har forankring i 
det tradisjonelle enkle vinduet. På et vindu med isolerglass og kittfals er sprosser og 
kittfals kun til pynt. Formålet med kittfalsen er at vinduet skal likne på et ”tradisjonelt” 
vindu der kitt, kittfals og sprosser har som oppgave å feste glasset til vindusramma. På den 
andre siden er det en pedagogisk utfordring å få forståelse for at forskjellen på de to 
vindustypene er så viktig at et vindu som utseendemessig er identisk med et koplet vindu 
ikke kan aksepteres. 
 
Èn ulempe med koplete vinduer, som stadig fremheves : Tungvint vinduspuss mellom 
koplingene og mer omfattende vedlikehold. På den annen side: Dersom det knuses ei rute i 
et koplet vindu er det enkelt å skifte rute. Dersom det knuses ei isolerglassrute må både 
glass og ramme skiftes. 
 
Konklusjon 
Eksisterende hus: 
 Primært anbefales istandsetting av eksisterende vinduer framfor 
utskifting med nye vinduer. Dette gjelder særlig dersom vinduene kan tidfestes til 
husets byggeår, eventuelt har preg av høy alder. Gamle vinduer er ofte i 
overraskende god stand. Dersom det er akseptabelt å skifte vinduer er 
hovedregelen at det skal benyttes koplete vinduer med kittfals og gjennomgående 
sprosser i ytre ramme. Vinduer med ett lags glass i tradisjonell utførelse og 
innvendig varevindu er også en god løsning. Ved valg av annen vindusløsning skal 
det dokumenteres at forslaget har forankring i husets alder og stilart. 
 
Nye hus: 
 Primært anbefales koplete vinduer som i eksisterende hus. Det kan også 
benyttes vinduer med isolerglass med kittfals. Ved valg av alternativ 
vindusutforming må løsningen ha forankring i husets arkitektoniske utforming. 
 
Tilbygg: 
Primært anbefales montering av koplete vinduer som i eksisterende hus. 



Vinduer med isolerglass og kittfals kan tillates dersom dette ut fra et 
kulturvernfaglig skjønn er akseptabelt. 
 
Begrunnelse: 
Koplete vinduer representerer en vindustype som har en tydelig forankring til den 
vindustypen som i all hovedsak var enerådende helt fram til vår tid. Det er et anerkjent 
prinsipp innen kulturminnevernet og bygningsvernet at utskifting av nye bygningsdeler i 
størst mulig grad bør skje med samme type materialer og tilnærmet samme tekniske 
løsninger som eksisterende, jf. utskifting av utvendig panel og taktekking. 
I nye hus vil ikke konstruksjon og tekniske løsninger i samme grad ha historisk forankring. 
Dette gir grunnlag for å hevde at dette prinsippet også bør gjelde for vinduer og 
vindustyper. 
I saker som omhandler tilbygg må valg av vindusløsning avklares med tanke på eksisterende 
bygnings alder og stilart, samt tilbyggets plassering og utforming. 
 
 
Thomas Conrad Hirsch 
seniorrådgiver kulturminnevern 



Innspill til høring angående detaljreguleringsplan for Krana- Sletta i Kolbjørnsvik 
 
Først vil jeg uttrykke glede over at planforslaget som innebærer at fergeleiet i Kolbjørnsvik ikke ble 
flyttet. Det er også fint at kommunen har sikret seg eiendomsretten til Krana. Her er det mange 
muligheter for utnyttelse. 
 
Jeg blir imidlertid urolig når jeg ser det fremlagte forslaget til ny regulering som omfatter gnr 308, 
bnr403 samt veien inn til Krana og to parkeringsplasser. 
 
Ønsket om å sikre offentlig vei inn til Krana er bra. Men jeg stusser veldig når jeg leser at 
reguleringen også omfatter tilrettelegging for ny bolig på strandparsellen. Her står det i dag en sjøbu. 
I sakspapirene fremkommer dette nærmest som en parentes. 
 
Det er uforståelig for meg at det legges opp til at det med dette foretas en bruksendring fra sjøbu til 
bolig. Dette fortoner seg som en underlig hestehandel. Det har tradisjonelt ikke være lett å få til slike 
endringer, og det skal det heller ikke være. 
 
 
Kolbjørnsvik er et flott sted for både dem som bor her og dem som jobber her og for dem som 
kommer på besøk .Det er imidlertid knyttet store utfordringer til trafikk og parkering. Å utvide veien 
til Krana før man har vedtatt hva stedet skal brukes til, virker noe forhastet. I tillegg vil en utvidelse 
der ikke kunne bidra til at innkjøringen til selve Sperrevigveien blir noe bredere. Der hindrer 
bebyggelse utvidelse. Derfor vil det alt i alt fortsatt være vanskelig med mye trafikk inn til Krana.  
 
Jeg foreslår at utvidelsen av veien utsettes inntil man vet hva Krana skal brukes til. Det er foreslått 
kystkultursenter med historisk museum og opplevelses senter bl.a.. 
 
Når det gjelder parkeringsproblematikken i Vika, tror jeg ikke denne blir løst før legesenteret 
eventuelt finner annen lokalisering. Dette senteret har 10 000 faste pasienter, så det sier seg selv at 
dette krever mye parkering. 
 
Angående det å sikre at veien ned til Krana blir kommunal, må det finnes andre måter for kommunen 
å ordne dette på enn å gå til en så drastisk endring av sjøfronten som det vil innebære å bygge en 
enebolig der sjøboden ligger i dag. Her må det vel være mulig å bruke både hevd og ekspropriering 
som alternativ? 
 
 
Mona Paulsen 
Beboer i Vikaveien 146 



From: Hallstein Møller-Pettersen <hallsteinmp@gmail.com> 
Sent: 30. juli 2018 13:05 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Kommentar til detaljregulerings plan for Krana og Sletta 
 
Categories: AH 
 

En ny og mer oversiktlig innkjøring til Krana kan være fornuftig, men sammen med en bolig 

til i Sperrevigveien vil det også være med på å øke trafikken i et allerede sterkt belastet 

område. Flaskehalsen er innkjøringen til Sperrevigveien. 

 

I forbindelse med et makeskifte er det tegnet inn to parkeringsplasser mellom Åge Olsens 

eiendom og vår, nr. 13. Så vidt vi kan se er disse tegnet helt inn til vår oppkjørsel. Den 

innerste delen her er Ikke en del av Krana og har aldri vært det. Grensen går ved den gamle 

sementmuren, som så vidt jeg vet ble satt opp av tidligere eier av Krana, båtbygger Bentsen. I 

planbeskrivelsen fra Stærk, datert 12.12.2017, er kartet på s. 6 riktig. Kartet som er vedlagt 

etter planbeskrivelsen, der parkeringsplassene er tegnet inn, stemmer ikke med førstnevnte 

kart. Parkeringsplassene er tegnet inn ut over grensen til Krana. 

 

Siden min bestefar kjøpte nr.13 tidlig på 30-tallet, har vi brukt dette lille området til å 

deponere snø om vinteren. Vi får brøytet snøen fra veien ned i oppkjørselen vår og dette er det 

eneste stedet å gjøre av den. Etter snart nitti år bør vi vel ha hevd på bruken. 

 

M.v.h. 

Guri Hoel og Hallstein Møller-Pettersen 



From: Kre <kare.thorsen@getmail.no> 
Sent: 28. juli 2018 15:41 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: KRANA-SLETTA, HISØY 
 
Categories: AKN 
 
 
 
Den tidligere vedtatte reguleringsplan, Kolbjørnsvikplanen, er veldig restriktiv når det gjelder 
utbygging.  Vi kjenner til flere fornuftige forslag som er blitt avslått med begrunnelse i 
Kolbjørnsvikplanen. 
 
I dette tilfelle vil kommunen gi tillatelse til oppføring av et 3-etasjes høyt bolighus midt i Kolbjørnsvik; 
et byggeri som åpenbart er i strid med Kolbjørnsvikplanen.  Denne tillatelsen gis fordi kommunen 
skal få en gjenytelse av utbygger; etter vår mening en uheldig sammenblanding. 
 
Blir dette vedtatt, må det i realiteten bety at Kolbjørnsvikplanen har opphørt å virke. 
 
Med vennlig hilsen 
Kåre Thorsen 



From: Ivar Hvattum <ivarhvattum@hotmail.com> 
Sent: 31. juli 2018 14:33 
To: Postmottak Arendal kommune 
Cc: gfsissener@gmail.com 
Subject: Innspill til forslag om reguleringsplan Krana-Sletta på Hisøy   
Attachments: Krana Innspill til regplanen 02.07.2018.docx 
 
Categories: AH 
 

 
Til Arendal Kommune.  
Dette er et innspill til forslag om reguleringsplan for Krana området  
på Hisøy med høringsfrist 1 august. 
mvh Ivar Hvattum m.f.  
 



Ivar Hvattum m.f.       Hisøy 31.07.2018 

Trommestadveien 18     

4816 Kolbjørnsvik 

 

 

 

Innspill til forslag om reguleringsplan Krana-Sletta på Hisøy  med formål å sikre offentlig 

vei til Krana og legge til rette for en ny bolig. 
 

Vi støtter forslaget om å sikre eksisterende vei ned til Krana som et offentlig formål og vil oppfordre 

våre politikere til å stemme for følgende to vedtak i prioritert rekkefølge:  

 

 

«Reguleringsplanen godkjennes forutsatt at B2 utgår som byggeområde for bolig og erstattes med 

formålet N1 som tillater det private naustet som står der i dag. Det vil si brygge, båthus, uthus, 

badehus med samme mønehøyde som i dag men ikke for beboelse.» 

 

«Atkomstveien og selve veiformålet justeres etter eksisterende vei slik den i dag ligger så langt inn 

mot eksisterende mur i øst som mulig og tilsvarende mot eksisterende bebyggelse i vest.»  

 

 

Begrunnelse: 

Når det gjelder boligformålet har dette vært omstridt i mange år.  Steinar Moe Eiendom AS kjøpte 

tomta utpå 90 tallet og i 2003 kom det planer om å bygge en privat bolig på deler av tomta.  

I en revisjon av kommuneplanen vedtok Bystyret i imidlertid samme år at området skulle båndlegges 

for regulering med formål båtopplag , brygger og off. friområde.  Området er fortsatt ikke regulert.  

Kolbjørnsvik Vel har hele tiden vært klart imot å bruke noe som helst av arealet til helårsboliger.   

I en ny førstegangsbehandling av et forslag til regulering i 2008 skrev Arendal Havn i sin merknad at 

mesteparten av strandlinjen i Kolbjørnsvik var privatisert og utilgjengelig og at behovet for sjønære 

områder var stort og at det offentlige burde prioritere å sikre slike rettigheter og areal for utnyttelse 

og bruk.  Vi er helt enige i en slik vurdering av området og synes det er underlig at Arendal Havn 

foreslår en slik finansiering av et grunnkjøp.  Sett fra eieren av det store skipperhuset sitt ståsted må 

det være et tap å miste nærkontakten med sjøen som naustet representerer.  

  

Når det gjelder trafikkarealet er dette et forslag til en innsnevring av arealet hvor det er varslet et 

erstatningskrav slik at kostnadene blir overkommelige. Dessuten synes veikrysset å være utformet 

etter vanlige veinormaler men burde i stedet vært justert etter forholdene.  

Ang. kjøremønsteret vil hovedtyngden av trafikken til Krana komme fra Vika og kjøre ut samme vei.  

Andelen av trafikken som skal ned på Krana fra Kulltangen området vil være ytterst liten.  

Det er derfor ikke behov for noe stort T-kryss slik det er tegnet. Særlig nå når det er avgjort at 

fergeleiet til Kolbjørn ikke skal flyttes.  Sikkerheten burde heller ivaretas med speil, krav til lav fart o.l. 

Høybrekket på veien bør ligge så lavt som mulig. Den foreslåtte tomta til B2 mot øst spiser derfor for 

mye av eksisterende veiareal og må reduseres.  Bredden mellom de to gamle boligene ved inngangen 

til Sperrevigveien setter ellers grenser angående behovet for veibredden videre ned til Krana.  

Vi mener derfor at eksisterende vei i all hovedsak er stor nok.  
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ARENDAL KOMMUNE 
Postboks 123 
4891 GRIMSTAD 
 
   

 

 
 
Deres ref.: 
16/29353-14 

Vår ref.: 
2016/1899-7 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 

Dato: 
01.08.2018 

Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Krana- Sletta - 
Arendal kommune - Aust-Agder fylke 
Vi viser til brev av 6.6.2018 vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Krana 
– Sletta i Arendal kommune.  
 
Formålet med planen er å sikre offentlig vei inn til «Krana» og legge til rette for ny bolig på 
strandparsellen.  
 
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og 
farvannsloven § 27 første ledd. Eksempler på tiltak er etablering av brygger og 
fortøyningsinstallasjoner. 
 
Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplanen. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 

 
 
 
 
 

rådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 

Eksterne kopimottakere: 
Arendal Havnevesen KF Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 
 
 

Sørøst



Arendal kommune  

Postboks 123 

4891 Grimstad 

 

 

Innspill til høring angående detaljreguleringsplan for Krana- Sletta i 

Kolbjørnsvik 

 
Kolbjørnsvik vel har ved et hvert forslag om utbygging av forskjellig karakter i Kolbjørnsvik gått imot 

dette, da vi mener bebyggelsen i vika er mer enn tett nok slik den er i dag. Flere hus fører til mer 

trafikk og parkeringsutfordringer.  

 

I sak 18/66 ang planforslaget som omfatter gnr. 308, bnr. 403 og veien inn til Krana og to 

parkeringsplasser der formålet med reguleringen er å sikre offentlig vei inn til «Krana» gnr. 308, bnr. 

28, over gnr. 308, bnr. 403, og å legge til rette for en ny bolig på strandparsellen så strider dette mot 

vellets filosofi om fortetting. I tillegg vil det føre til økt trafikk og parkeringsutfordringer. En bolig til i 

Sperrevigveien vil generere trafikk i et allerede sterkt belastet område, flaskehalsen er innkjøringen til 

Sperrevigveien.  

 

Når dette er sagt er det viktig å påpeke at vellet ønsker å jobbe for trafikksikkerheten i området og ser 

at en mer oversiktlig innkjøring til Krana vil være fornuftig. I tillegg til utbedring av innkjøring til 

Krana bør det vurderes bruk av fartsdempere, speil og andre sikkerhetstiltak for å gjøre dette 

trafikkutfordrende området tryggere.  

 

Vi som bor i området merker allerede en økende trafikk inn Sperrevigveien, da Krana er tatt i bruk 

som parkering og det er svært viktig at området gjøres så trafikksikkert som mulig.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Kolbjørnsvik vel v/ Silje Hallsteinsdatter Hoel 



From: Vestøl, Kristine Mål <Kristine.Mal.Vestol@ae.no> 
Sent: 1. august 2018 13:23 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innspill: Krana-Sletta, Arendal – detaljreguleringsplan  
Attachments: Kartskisse_Krana-Sletta.pdf 
 
Categories: TGK 
 
 

Krana-Sletta, Arendal – detaljreguleringsplan  

Viser til oversendelse av henvendelsen 06.06.2018 angående detaljreguleringsplan av Krana-Sletta i 
Arendal kommune.  

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Arendal kommune. Dette 
innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett). I tillegg har AEN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor 
kommunen (regionalnett).  

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold 
av områdekonsesjon. Vedlagt kart viser høyspennings kabelnett og lavspennings 
luftnett/kabelnett.  AENs luftledninger/kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på 
oversendt kart variere. Bebyggelse eller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges 
ut ifra målinger i marka.  
 
Eksisterende høyspennings kabelnett:  
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det er viktig at 
fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres.  
 
Adkomst og terrengendringer: 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke 
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av 
terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  
 
Generelt om Inntegning på plankart  
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder 
plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og 
eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. 
Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til 
Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om beredskap i 
kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 
 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må 
avklares i hvilken grad eksisterende nett kan benyttes, evt omlegginger av nettet.  
 
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostandene med tiltaket, inkludert kostnader til erverv av nye rettigheter.  
 
Vedlagt ligger kartskisse som viser nettanlegget vårt i området.  

  

  

Med vennlig hilsen 



  
Kristine Mål Vestøl | Prosjektingeniør 
kristine.mal.vestol@ae.no  tlf: +47 38 60 72 90  

  
Agder Energi Nett 
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal 
tlf: +47 38 60 70 00  |  fax: +47 38 60 70 01 
www.aenett.no 

  
God kraft. Godt klima. 
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Til  

Arendal kommune 

Postboks 123 

4891 Grimstad  

Sendes på e-post til  postmottak@arendal.kommune.no 

Planident 09062016-4  

Krana- Sletta, Hisøy 

 

Merknader 

Det vises til Kommuneplanutvalgets vedtak i møte 02. mai 2018, PS 18/66 hvor mindre deler av  

nevnte planforslag ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, med knappest mulig flertall. Det ble fra 

representanter fra flertallet uttrykt skepsis til prosessen og at det ikke skulle være noen automatikk i 

at det reviderte forslag skulle godkjennes.   

Vi oppfordrer kommunen til å behandle forslaget grundig.  

1. Maksimal høyde for ny bebyggelse på B2 er ikke inntatt i reguleringsforslaget. 

Undertegnede eier og bebor Sukkeheia 11, gnr 307 bnr 6. Vi vil miste deler av vår utsikt til 

vannspeilet i Kolbjørnsvik og fergeleie dersom det oppføres bolig på strandparsellene til gnr 308/brn 

403 (dvs B2), slik planforslaget vil tillate.  

Det er derfor av betydning at det entydig fremgår av et eventuelt vedtak hvor høyt et eventuelt nytt 

bygg på B2 kan være. 

Etter det vi kan se er det ikke inntatt noen høydebegrensninger i forslag til reguleringskart revidert 

4.6.2018 eller i forslag til reguleringsbestemmelser revidert 4.6.2018 (hentet fra kommunens 

hjemmeside).    

Slik jeg oppfattet representantenes uttalelser i nevnte møte, var det en klar og vesentlig forutsetning 

for å i det hele tatt å legge planforslaget ut på til offentlig ettersyn at det var klare begrensninger i 

volum og høyde på nybygg på B2. 

Maksimal høyde på ny bebyggelse på B2 har også vært et tema i forberedelsene av det sterkt 

reduserte planforslaget. Når høydebegrensningen ikke inntas i det reviderte forslag til 

høydebegrensning er dette en vesentlig mangel ved forslaget gitt de forutsetninger som planutvalget 

hadde for å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.  

Om planforslaget skulle vedtas som foreslått vil kommunen ikke kunne stoppe en oppføring av bolig 

på høyde med f.eks nabo i Sperrevigveien 1, og heller ikke et høyere hus. Det ville være klart i strid 

med forutsetningene for planutvalgets vedtak 2. mai då.  

Av den grunn alene bør forslaget avvises.  

2. Mangelfulle krav til bebyggelsens utforming – forslaget tillater moderne bolig med store 

glassflater mot Kolbjørnsvik. 

I gjeldene reguleringsplan er det strenge bestemmelser om hvorledes ny bebyggelsen skal innordnes 

den bevaringsverdige bebyggelsen i området for øvrig.  Disse bestemmelsene er videreført for 

eksisterende bebyggelse på B1, jf forslag til reguleringsbestemmelser av 4.6.2018 punkt 5.02 



Tilsvarende bestemmelser er ikke inntatt for ny bebyggelse på B2, jf punkt 5.01. Etter gjeldene 

regulering for B2 (Områdeplanen) er det krav om at nybygg skal «tilpasses den bevaringsverdige 

bebyggelsen». Det tillattes heller ikke store glassflater.  

For nybygg på B2 skal det etter forslaget ikke gjelde slike begrensninger. Det er for nybygg på B2 ikke 

krav om innordning til eksisterende bebyggelse eller forbud mot store glassflater. Kommunen kan, 

om forslaget vedtas, ikke stoppe oppføring av en moderne bolig med store glassflater mot 

Kolbjørnsvik.  

Også av denne grunn bør forslaget forkastes.  

 

Prosessen.  

Det er uforståelig at maksimal høyde på nytt bygg på B2 ikke er inntatt i forslag til 

reguleringsbestemmelser eller i reguleringskart.  Det er videre uforståelig at bestemmelser som 

gjelder for alle nybygg i eksisterende områdeplan ikke skal gjelde for nybygg på B2.  

Gjenstående del av planforslaget gjelder i praksis kun spørsmål om tillatelse til fradeling og oppføring 

av ny bebyggelse på B2, men uten at det følger med tegningsgrunnlag og annen dokumentasjon som 

normalt er påkrevet ved slike søknader.  

Kommune har i dag vei til Krana som dekker dagens behov. Ved eventuell endret bruk av Krana i 

fremtiden vil kommunen måtte vurdere om det krever utvidelse av veien til Krana og se dette 

sammen med trafikale utfordringer f.eks. i passasjen forbi Sperrevigveien 1, og eventuelt da gi 

grunnlag for erverv av ytterligere veigrunn på ordinært vis.  

Om jeg oppfattet Havnesjefen rett i nevnte møte, så vil Havnevesenet heller ikke nødvendigvis 

utbedre veien inn til Krana før ny bruk av området er avklart.  

Vi oppfordrer kommunen til å avvise forslaget, og avvente nytt forslag til reguleringsplan for Krana.  

Ny bebyggelse på B2 må eventuelt omsøkes på ordinært vis i henhold til gjeldende område plan. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Bakke og Ståle Granerud  

Sukkerheia 11 

4816 Kolbjørnsvik  
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Arendal kommune 
Att. Lillegaard, Nora Moberg 
Postboks 123 
4891  GRIMSTAD 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2016/9357 01.08.2018 
 
Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for Krana - Sletta, Hisøy i Arendal 
kommune 
 
 
Vi viser til oversendelse datert 06.06.2018 fra Arendal kommune med vedtak om å legge 
forslag til detaljregulering for Krana – Sletta ut til offentlig ettersyn. 
 
Bakgrunn 
Formålet med planen er å sikre offentlig vei til «Krana», gnr/bnr 308/28, over gnr/bnr 308/403 
samt legge til rette for en ny bolig på strandparsellen. 
 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.5.2014, er aktuelle område avsatt til hensynssone – 
detaljeringssone (H910), der vedtatt reguleringsplan gjelder. Gjeldene plan for området er 
områderegulering for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, vedtatt 30.5.2013. På Krana er 
arealene regulert til følgende formål i gjeldende områdeplan: båtopplag/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. 
 
Innspill fra Fylkesmannen 
Vi viser til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, av 
13.06.2016.  
 
Stortinget har gitt 100-metersbeltet langs sjøen en særskilt beskyttelse. Strandsonen er et 
område av nasjonal interesse, blant annet på grunn av stor betydning for allmennhetens 
rekreasjons- og friluftsliv, landskapsestetikk og biologisk mangfold. Områdene er utsatt for et 
sterkt byggepress, og for å verne de spesielle verdiene som finnes i strandsonen, er det et 
nasjonalt mål å hindre videre nedbygging og privatisering. Kolbjørnsvik er tett bebygd, og 
store deler av strandsonen, er bebygd og privatisert. Krana er i den sammenheng et unntak, 
med større ubebygde områder.  
 
Planområdet er betydelig redusert etter oppstart og formålet med planarbeidet er endret. 
Fylkesmannen vurderer det som uheldig at planforslaget ikke viser trafikknutepunktet og at det 
ikke fremgår av oppstartsvarselet at det planlegges nye boliger innenfor området. Etter vår 
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vurdering burde området på Krana som helhet vært regulert under ett for å sikre et godt og 
fremtidsrettet trafikknutepunkt og offentlig friområde, jf. melding om oppstart 
 
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til at sjøbod erstattes med en ny bolig innenfor 
felt B2 isolert sett. Imidlertid må dette sees i sammenheng med endringer av adkomst til bolig i 
felt B1. Etter vår vurdering er det svært uheldig å legge opp til en adkomst i dette området da 
dette i stor grad vil «låse» og privatisere arealer som i overordnet plan er avsatt til 
båtopplag/friområde. 
 
Fylkesmannen gir faglig råd om at adkomst til parkering løses fra Sperrevigveien eller 
at parkering for B1 løses innenfor felt P1 og/eller B2.  
 
Hensynssonen H570 bør utvides til også å omfatte småbåtanlegg (S1 og S2), da 
bestemmelse 5.01 omtaler brygger og arealer i sjø.  
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jørgen Sæbø (e.f) Sigrid Lofthus Drange  
seniorrådgiver rådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Sigrid Lofthus Drange, tlf: 37 01 78 66 
 
 
 

Kopi til: 
Fiskeridirektoratet  Postboks 185 

Sentrum 
5804 BERGEN 

Statens vegvesen, Region Sør  Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Aust-Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
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Reguleringsplan - offentlig ettersyn - Krana-Sletta - Arendal kommune 

Viser til oversendelse datert 06.06.18 hvor dere varsler offentlig ettersyn på nevnte plan. 

 

Planforslaget legger til rette for en ny bolig, 2 private parkeringsplasser og private 

småbåtanlegg i sjø samt omlegging av veg til gnr. 308 bnr. 208. 

 

Forslaget samsvarer ikke med det som ble skissert ved oppstart av planarbeidet. Den gang 

var formålet å etablere 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 skulle også reguleres inn parkeringsplasser for bil og sykkel i 

tilknytning til fergeleie, samt offentlige friområder/ grøntarealer. Småbåtplassene langs 

eksisterende brygge skulle videreføres. 

 

I meldingsfasen skrev vi blant annet: 

 Området grenser ikke direkte til fylkesvegnettet og vi kan ikke se at endringene vil 

føre til store negative konsekvenser for kryss kommunal veg og fylkesveg 211. 

 Vi vil imidlertid oppfordre regulant til å ha stor fokus på siktsoner i horisontal- og 

vertikalplan innad i planområdet og i kryssområdet til kommunal veg. Årsaken til at 

vi trekker dette fram er at ulykkesanalyser viser at antall ulykker og omfanget av 

disse kunne vært redusert dersom trafikantene hadde sett hverandre. 

 

Innspill: 

Vi registrerer at planforslaget er helt annerledes enn det som ble opplyst i meldingsfasen, og 

mener at dette er uheldig. 

 

Da vi ikke har fått tilsendt vertikalgeometri kan vi ikke bekrefte at avkjørsel/ kryss har blitt 

bedre, vi forutsetter at kommunen har bedt om dokumentasjon og sjekket forholdene siden 

Sperrevigveien er kommunal. 



  

 

 

2 

Regulant skriver i planbeskrivelsen at det er regulert inn siktsoner på 4 x 20 meter, vi vil 

anbefale at det reguleres inn større siktsoner slik at det tas høyde for eventuell framtidig 

utvikling av området.  

 

 

 

Vegavdeling Agder seksjon planforvaltning og miljø 

Med hilsen 

 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Wenche Klungland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 
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