
Oppsummering merknader Krana- Sletta 
 
Plankonsulentens kommentarer 
 
Bjørg Bøe, e-post datert 7. juni 2018: 
En ny bolig i strandkanten i dette området står ikke i forhold til en enkel utvidelse av veien. 
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. 
 

Plankonsulentens kommentar: 
Se generell kommentar fra plankonsulent.  

 
Fiskeridirektoratet, brev datert 14.06.2018: 
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. 
 
Ole Mangor Kristiansen, e-post datert 18. juni 2018: 
Han synes det er greit at eksisterende bygning erstattes med en ny og bedre tilpasset 
utgave, men det er bedrøvelig at man foreslår å gjøre Krana om til en eneste trafikkmaskin! 
Her burde det anlegges en grønn lunge til erstatning for tidligere «friareal» foran 
legesenteret. 
Han synes det er på tide at Arendal også vier Hisøy/ Kolbjørnsvik en positiv interesse. 
 

Plankonsulentens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. En vil påpeke at det ikke er tatt stilling til hvilke formål 
en skal regulerer Krana til. Formålene i områdeplanen vil dermed gjelde for arealene 
på Krana.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 4.7.2018: 
Det er ikke lenger aktuelt å flytte ferjeleiet, og administrasjonen har dermed ikke vesentlige 
merknader til planforslaget. 
Når det gjelder kulturminnevern er det kommentarer til foreslåtte bestemmelse 5.02; 
etasjeskille må videreføres. Når det gjelder vinduer er det lagt ved et eget skriv som det vises 
til. 
 

Plankonsulentens merknader: 
Den generelle tilbakemeldingen vedr. planforslaget tas til orientering. 
Det er tatt inn nye bestemmelser i § 5.02 vedrørende krav om at nye bygg i område 
B1 skal oppføres minimum 1 m fra eksisterende bygg, og bestemmelse vedrørende 
etasjeskille. 

 
Mona Paulsen, Vikaveien 146, udatert merknad: 
Hun skriver først at hun er glad for at planforslaget ikke innebærer at ferjeleiet blir flyttet. 
Det er uforståelig for henne at det legges opp til at det 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. Å utvide veien til Krana før man har 
vedtatt hva stedet skal brukes til, virker noe forhastet.  
Hun foreslår at utvidelsen av veien utsettes inntil man vet hva Krana skal brukes til.  
Når det gjelder parkeringsproblematikken i Vika, tror hun ikke denne blir løst før legesenteret 
eventuelt finner annen lokalisering.  
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? 
 

Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til den generelle kommentaren vedr. oppføring av bolighus i område B2, og 
forholdet til avkjørsel.  

 
Guri Hoel og Hallstein Møller-Pettersen, Sperrevigveien 13, e-post datert 30. juli 2018: 
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 deres, nr. 13. Så vidt de kan se er disse tegnet helt inn til deres oppkjørsel. 
Parkeringsplassene er tegnet inn ut over grensen til Krana. De bruker dette lille området til å 
bli kvitt snøen, og mener de har hevd på bruken etter 90 år.  
 

Plankonsulentens kommentar: 
Område der det er planlagt parkeringsplasser er ikke tegnet helt inntil grensen til 
Sperrevigveien 13. Vedrørende bruk av området til snøopplag, må avklares 
privatrettslig. 

 
 
Kåre Thorsen, e-post datert 28. juli 2018: 
Den tidligere vedtatte reguleringsplan, Kolbjørnsvikplanen, er veldig restriktiv når det gjelder 
utbygging. 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 deres mening en 
uheldig sammenblanding. 
 

Plankonsulentens kommentar: 
Det er ikke lagt opp til å bygge et 3. etg. hus. Det er tatt inn bestemmelser som 
hjemler oppføring av et bolighus med maks egenhøyde på 7 m.  

 
Ivar Hvattum m.f. , Trommestadveien 18, brev datert 31.07.2018: 
De støtter forslaget om å sikre eksisterende vei ned til Krana som et offentlig formål og vil 
oppfordre våre politikere til å stemme for at B2 ikke kan benyttes til beboelse, men til naust. 
De mener også at veiformålet bør justeres etter eksisterende vei.  
Boligformål har vært omstridt i mange år, og det vises til vedtak i Bystyret i 2003, da Krana 
ble båndlagt til regulering med formål båtopplag, brygger og offentlig friområde. Kolbjørnsvik 
Vel har hele tiden vært klart imot å bruke noe som helst av arealet til helårsboliger.  
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 etter deres mening. Særlig nå når det er avgjort 
at fergeleiet til Kolbjørn ikke skal flyttes. 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. 
De mener derfor at eksisterende vei i all hovedsak er stor nok. 
 

Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til den generelle kommentaren vedr. innspill fra flere av naboene. Det 
gjøres også oppmerksom på at eksisterende bygning ved sjøen ikke er registrert som 
naust, men som garasjeuthus – anneks til bolig. I områdeplanen er arealet regulert til 
boligformål. Det er ikke tatt stilling til hva arealet på Krana skal brukes til i fremtiden. 



Det er ønskelig å opprettholde avkjørselen slik som den er foreslått på planforslaget 
som har vært på høring.  

 
Kystverket sørøst, brev datert 01.08.2018: 
De 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, og har ellers ingen merknader. 
 
Kolbjørnsvik vel, udatert brev mottatt 1.8.2018:  
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. 
Forslaget om ny bolig på strandparsellen strider mot vellets filosofi om fortetting, og det vil 
føre til økt trafikk og parkeringsutfordringer. 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. Det er svært viktig at området gjøres så trafikksikkert som mulig.  
 

Plankonsulentens kommentar: 
Se generell kommentar fra plankonsulent.  

 
Agder Energi Nett, e-post datert 1. august 2018: 
De har distribusjonsnett i planområdet.  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.  
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til og fremtidig 
tilkomst til kabelgrøftene må ikke hindres. 
De gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
plankartet. 
Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og 
eventuelle fysiske forskjeller.  
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. 
Tiltakshaver må selv dekke kostnadene.  
 
Elisabeth Bakke og Ståle Granerud, Sukkerheia 11, brev vedlagt e-post av 1. august 2018: 
De oppfordrer kommunen til å behandle forslaget grundig. 
De mener at maksimal høyde for ny bebyggelse i B2 ikke er inntatt i reguleringsforslaget.  
De vil miste deler av sin utsikt til vannspeilet i Kolbjørnsvik, dersom det oppføres bolig på 
strandparsellen. Det må derfor gå frem av eventuelt vedtak hvor høyst nytt bygg vil bli.  
Hvis høydebegrensingene ikke tas inn i det reviderte forslaget er det en vesentlig mangel gitt 
de forutsetninger som planutvalget hadde for å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.  
Av den grunn alene bør forslaget avvises etter deres mening.  
Når det gjelder utformingen er de også kritiske til at ikke de samme reglene gjelder for B2, 
som gjelder for B1, og ellers i områdereguleringsplanen. 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. 
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. 
De 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. 



 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er tatt inn ny bestemmelse om maks mønekote = +9,5 m. Egenhøyde på nytt 
bygg kan da bli maks 7,0 m. Det er også tatt inn bestemmelse med forbud mot store 
glassflater. Det vises for øvrig til bestemmelsene for hensynssone H570_1 som setter 
strenge begrensninger for utforming av nytt bygg i området B2. Det vises i tillegg til 
den generelle kommentaren fra plankonsulenten. 

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 01.08.2018: 
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 
deres vurdering burde området på Krana som helhet vært regulert under ett for å sikre et 
godt og fremtidsrettet trafikknutepunkt og offentlig friområde.  
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 deres 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. 
 

Plankonsulentens kommentar: 
En tar uttalelsen fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til orientering. 
Kommuneplanutvalget vedtok i sitt møte 02.05.2018 er sterk reduksjon av 
planområdet.  
En gjør oppmerksom på at dagens bygning i område B2 ikke er et naust, men 
registrert og brukt som «garasjeuthus – anneks til bolig». En er ikke enig i at ny 
adkomst til bolig i område B1 i «stor grad vil «låse» og privatisere areal som i 
overordnet plan er avsatt til båtopplag/friområde.» Uavhengig av hvilket formål som i 
fremtiden planlegges på Krana, vil det svært trolig være behov for en adkomstvei inn i 
området. Pga. høydeforskjell fra Sperrevigveien ned til Krana, kan det ikke legges 
opp til parkeringsplass for bolig i område B1 direkte fra Sperrevigveien. Parkering for 
bolig i område B1 er dermed ikke endret.  

 
Statens vegvesen, brev datert 02.08.2018: 
De registrerer at planforslaget er helt annerledes enn det som ble opplyst i meldingsfasen, 
og mener at dette er uheldig. 
De forutsetter at kommunen har bedt om dokumentasjon og sjekket forholdene for 
avkjørselen siden Sperrevigveien er kommunal. Siktsonen bør utvides for å ta høyde for 
fremtidig utvikling av området.  
 

Plankonsulentens kommentar: 
Utforming av ny avkjørsel inkludert siktsone er omtalt i planbeskrivelsen. Siktsonen er 
alt utvidet i planforslaget i forhold til dagens forhold, for å ta høyde for fremtidig 
utvikling av området.  
 
 

 
 



Generell kommentar fra plankonsulent 
På bakgrunn av at flere av merknadene uttaler seg om de samme forholdene, har en valgt å 
gi en generell kommentar til merknadene som gjelder oppføring av bolighus, og løsning på 
avkjørsel.  
 
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 02.05.2018, å legge planforslaget ut på offentlig, med 
en løsning der planområdet var sterkt redusert på Krana, og hele Sletta var tatt ut av 
planområdet. I møte 06.06.18 behandlet Havnestyret, Arendal Havn KF, en sak som gikk på 
veien videre for området på Krana, på bakgrunn av vedtaket i kommuneplanutvalget. Det ble 
fattet vedtak om at «havnestyret vil etablere vei og gjennomføre forpliktelser i privat avtale, 
gitt at reguleringsplanen senere skulle åpne for dette». Det ble også fremmet et forslag om 
salg av arealene på Krana fra Arendal Havn KF, fortrinnsvis til Arendal kommune, og at 
havnestyret skulle trekke planen, og ikke inngå privat tilleggsavtale med grunneier på veien. 
Dette forslaget ble avvist av Havnestyret. Arendal Havn KF, ved havnestyret, ønsker derfor 
at reguleringsplanen slik den var på høring blir lagt frem for endelig behandling i Arendal 
bystyre. Dette for å sikre offentlig avkjørsel med tilstrekkelige siktsoner, og veiadkomst inn til 
området, som nå eies av Arendal Havn KF. 
 
Plankonsulenten viser til at område der det ønskes å oppføre et nytt bolighus på 1,5 etg. i 
dag er utbygd med et anneks med garasje, med opparbeidet uteplass. Området er dermed 
alt utbygd og privatisert. Oppføring av et mindre bolighus som er tilpasset det 
bevaringsverdige bygningsmiljøet i Kolbjørnsvik, medfører ikke noe stor endring av området. 
Arealene er også alt regulert til boligformål i områdeplanen.  
 
 
 
 
 


