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Arendal kommuneplanutvalg anbefaler at Arendal bystyre fatter følgende vedtak:  
 
Bedre avkjørsel til området vil invitere til økt bruk av Krana til parkering, noe som vil øke 
trafikken gjennom den trange passasjen i starten av Sperrevigveien. Denne passasjen er 
ikke dimensjonert for dette, og faren for trafikkfarlige situasjoner vil øke. side 2 av 2 Området 
er i dag hovedsakelig regulert til friområde, noe som ikke tilsier behov for omfattende tilkomst 
med bil. Dermed er det heller ikke behov for ny avkjørsel. Planlagt adkomst til bolig i B1 vil 
låse bruken av arealer utenfor planområdet, som i områdeplanen er satt av til bl.a. friområde. 
På bakgrunn av disse vurderingene avviser kommunen forslaget til reguleringsplan. 
 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 20.12.2018 sak 18/188 
 
Møtebehandling 
 
Av praktiske hensyn ble saken flyttet frem på sakslisten og behandlet etter sak 18/182. 
 
Det var 37 representanter til stede i behandlingen av saken. 
 
Per Jakob Haakstad (H) fremmet spørsmål ved sin habilitet da hans medpartner på 
arbeidsplassen har kommet med merknader i saken. Representanten fratrådte. 
 
Et enstemmig bystyre fant Haakstad habil. Representanten tiltrådte. 
 
Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) foreslo at det voteres over følgende: 

Saken skal realitetsbehandles i dette bystyremøtet. 
 
Ved votering ble det vedtatt at saken skal realitetsbehandles med 22 (Ap 14, MDG 1, FrP 6, 
HP 1) mot 15 stemmer (2 SV, V 2, KrF 2, SP 1, H 8) 
 

Torbjørn Nilsen (FrP) fremmet rådmannens forslag til vedtak: 

Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til 
detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart datert 12.12.2017, revidert 04.06.2018 
og bestemmelser datert 12.12.2017, sist revidert 12.11.2018. 
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Votering 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Nilsen (FrP) og sistnevnte ble 
vedtatt med 25 (Ap 14, KrF 2, FrP 6, H 2, HP 1) mot 12 (H 6 SV 2, V 2, Sp 1, MDG 1) 
stemmer. 
 
 
 
Bystyret vedtak  
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til 
detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart datert 12.12.2017, revidert 04.06.2018 
og bestemmelser datert 12.12.2017, sist revidert 12.11.2018. 
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Krana - Sletta, forslag til detaljreguleringsplan, endelig behandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til 
detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart datert 12.12.2017, revidert 04.06.2018 og 
bestemmelser datert 12.12.2017, sist revidert 12.11.2018. 
 
 
Vedlegg 
 
1. Kart 
2. Forslag til plankart - sist rev.  04.06.18 
3. Forslag til reguleringsbestemmelser  sist rev. 12.11.2018 
4. Planbeskrivelse for Krana-Sletta, sist rev. 04.06.18 
5. Merknader 
6. Oppsummering av merknader m. konsulentens kommentarer 
7. Illustrasjoner B2 
8. Illustrasjon av avkjørsel til Krana 
 
 

Sammendrag/problemstilling 

Arendal havn KF har kjøpt eiendommen «Krana» i Kolbjørnsvik, med formål om å sikre sjønære 
offentlige arealer for fremtiden.  
 
Opprinnelig formål med planarbeidet var å etablere et lokalt trafikknutepunkt for fergetrafikken på 
eiendommen kalt Krana, og å flytte ferjeleiet ut hit. I tillegg var det foreslått lagt til rette for en ny 
bolig like nedenfor avkjørselen til Krana. 
På Sletta var formålet å stenge området for biltrafikk, etablere en liten badestrand og å bygge 
flytebrygge for småbåthavn.   
 
Flytting av ferjeleiet viste seg å være konfliktfylt, og en svært begrenset del av forslaget ble lagt ut 
til offentlig ettersyn. Hensikten er nå å sikre offentlig adkomst til offentlig eide arealer, og å legge til 
rette for en ny bolig på eiendommen ved sjøen like nedenfor avkjørselen til Krana.  
 
Også denne reduserte varianten har utløst en rekke merknader av negativ karakter, særlig knyttet 
til ny bolig i B2, som de mener er i strid med områdereguleringsplanen. Flere anbefaler at 
planforslaget ikke blir vedtatt før kommunen har bestemt seg for hva Krana kan brukes til.  
 
Med tanke på å sikre offentlig adkomst til Krana vil rådmannen likevel anbefale at Arendal Bystyre 
godkjenner planforslaget. 
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Bakgrunn for saken 

Planforslaget er fremmet av rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co AS på vegne av Arendal Havn 
KF. 
Planforslaget omfatter 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. 
 
Kommuneplanutvalget vedtok i møtet 02.05.2018, sak 18/66:  
 
«Kommuneplanutvalget vedtak  
Forslag til reguleringsplan for Kran – Sletta avvises med unntak av byggeområde B1 og B2, P1, S3 
og S4 samt adkomstvei. Dette området legges ut til offentlig ettersyn med rådmannens alternativ til 
bestemmelser for B1 og B2.» 
 
Dokumentene ble justert, og planforslaget ble sendt ut til offentlig ettersyn i perioden 8.6.2018- 
1.8.2018. Det er mottatt svært mange bemerkninger innen fristen.  
 
Endringer er gjort som følger: 
 
I bestemmelsene: 
 

 3.01 Tilført «Ny bebyggelse i område B2 kan ha en maks mønekote = + 9,5 moh.» 

 5.01 Tilført «Store glassflater er ikke tillatt.» 

 5.02 Tilført «Nye bygg skal plasseres minimum 1 m fra eksisterende bygg.» og 
«Etasjeskille mellom eventuell 1 – 2 etasje må videreføres slik det fremgår av etasjeskille 
på kledning på eksisterende bygg.»  

 
Endringene er foretatt som følge av merknader, og det er ikke behov for ytterligere høringer.  
 

Merknader m. rådmannens kommentarer: 

Se utfyllende svar fra plankonsulenten i vedlegg 6 
 
Generelt er det mottatt mange merknader som dreier seg om at det ikke bør legges til rette for en 
ny bolig i B2. Noen ser på dette som en underlig «hestehandel». Flere anbefaler at planforslaget 
ikke blir vedtatt før kommunen har bestemt seg for hva Krana kan brukes til.  
 
Rådmannen har forståelse for at Arendal Havn ser det som formålstjenlig å få råderett over 
adkomsten allerede nå. Dette bør imidlertid ikke føre til at nybygg går på kompromiss med 
kulturminneverdiene i området. Siden Aust-Agder fylkeskommune ikke har noen kommentarer til at 
bu av nyere dato erstattes med ny bolig i B2, og utformingen er kontrollert av de bestemmelser 
som er foreslått, har ikke rådmannen grunn til å motsette seg dette.   
 
Bjørg Bøe, e-post datert 7. juni 2018: 
Hun skriver at 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. 
 

Rådmannens kommentar: Dersom nye bygg utformes i tråd med bestemmelsene i 
områdereguleringsplanen, slik som her, kan ikke rådmannen se at det er forbud mot nye 
bygg i planen. Byggegrensa er imidlertid noe endret.  

 
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 de har derfor ingen merknader. 
 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering 
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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. 
 

Rådmannens kommentar: Formålet med planforslaget slik det nå er redusert er å legge til 
rette for offentlig vei inn til Krana.  Formålene i områdeplanen vil 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. 
 

Rådmannens kommentar: Rådmannen slutter seg til plankonsulentens forslag til endring 
som går ut på at 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? 
 

Rådmannens kommentar: Rådmannen har vurdert om det er mest hensiktsmessig å 
avvente saken inntil arealbruken for Krana kan tas med i planforslaget, men viser til at 
Krana allerede har et arealformål som er mulig å videreføre som offentlig (båtopplag og 
friområde).  

 
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. 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.  
 

Rådmannens kommentar: Konsulenten svarer at område der det er planlagt 
parkeringsplasser ikke er tegnet helt inntil grensen til Sperrevigveien 13. Bruk av området til 
snøopplag avklares partene imellom. 

 
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. 
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Rådmannens kommentar: De skisser som er mottatt viser en utforming som etter 
rådmannens syn er i tråd med bestemmelsene for nybygg i områdereguleringsplanen, og vil 
gi en maks egenhøyde på ca. 7 meter. 

 
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. 
 

Rådmannens kommentar: Eksisterende vei er på privat eiendom. En hensikt med 
planforslaget er at Arendal Havn må skaffe seg råderett over adkomsten til Krana.  

 
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. 
 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
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.  
 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  
 
Agder Energi Nett, e-post datert 1. august 2018: 
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. 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. 
Tiltakshaver må selv dekke kostnadene.  
 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
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.  
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. 
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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. 
 

Rådmannens kommentar: Maks mønekote er satt til 9,5 moh. Dette er rettet i det endelige 
forslaget. Det er også tatt inn bestemmelse med forbud mot store glassflater. 
 

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 oppstartsvarslet 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. 
 

Rådmannens kommentar: Det er riktig at hovedhensikten med planforslaget er begrenset til 
å skaffe det offentlige råderett over adkomsten, samt å legge til rette for en ny enebolig. 
Kommuneplanutvalget vedtok i sitt møte 02.05.2018 er sterk reduksjon av planområdet.  
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.  
 

Rådmannens kommentar: Det stemmer at bare en del av planforslaget ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, og at hensikten ikke er den samme nå som da det ble varslet oppstart.  
Utforming av ny avkjørsel inkludert siktsone er omtalt i planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens vurdering: 

Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
Arealene er satt av til hensynssone H_910, detaljeringssone i kommuneplanens arealdel, noe som 
vil si at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  
 
Områdereguleringsplan 
Området er regulert i områdereguleringsplan for Guldsmedenga- Kolbjørnsvik- Gimle. 
Formålet med denne planen er å sikre og dels gjenopprette områdets historiske verdi. 
Krana er avsatt til kombinert båtopplag og friområde, privat eierform.  
I følge bestemmelsene pkt. 6 er det krav til detaljplan ved etablering av nye boenheter, 
bruksendringer og bygging av bygninger større enn 50kvm BRA.  
Detaljreguleringsplanen er fremmet i tråd med kravet, og er i tråd med retningslinjen i pkt. 6.1.  
 
Ny boligtomt, B2 



 

Dokumentnr.: 16/29353-34  side 6 av 6 
 

Som følge av at adkomsten inn til Krana er flyttet, blir strandparsellen noe større, og det er foreslått 
at det kan innpasses en bolig her. Plasseringen utfordrer byggegrensen i områdeplanen, som her 
var satt i hovedfasaden til boligene i området, med tanke på å unngå ytterligere bygging ved 
bryggene.  
Ved 1. gangs behandling innstilte rådmannen på at tomten ikke ble regulert til bolig, men foreslo et 
alternativ, dersom det var ønskelig å legge til rette for en ny bolig som foreslått. Alternativet til 
bestemmelser ble tatt inn i planforslaget i sin helhet. Utformingen av den ønskede boligen er 
dermed i tråd med bestemmelsene om nybygg i områdereguleringsplanen, dvs bortsett fra at de 
nye byggegrensene utfordrer byggegrensene i områdereguleringsplanen. Eksisterende bu eller 
anneks på strandparsellen er av nyere dato, og rådmannen ser derfor ingen grunn til å motsette 
seg at den erstattes. 
 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Det reduserte planforslaget har ingen betydning for barn- og unges oppvekstvilkår. Avkjørselen til 
Krana vil gi noe bedre trafikksikkerhet.    
 
Trafikk  
I Kolbjørnsvik er det utfordringer med biltrafikk og parkering.  
I denne saken er det særlig utfordringer knyttet til krysset fra Vika og inn i Sperrevigveien.  
Her er det svært smalt, og ikke mulig å utvide bredden. Det er mye biltrafikk, inkludert store biler til 
båtopplaget og renovasjonsbil forbi dette punktet i dag. Det er foreslått noen endringer på 
adkomsten ut til Krana, som sikrer forsvarlige siktforhold. 
Slik planforslaget nå er utformet vil det bare innebære trafikk til en ekstra boenhet.  
 
Biologisk mangfold 
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken.  
Det er ingen registeringer av særlige naturtyper eller prioriterte arter i kommunens kartverktøy for 
det aktuelle planområdet. Planforslaget kommer ikke i konflikt med registrerte naturverdier. 
Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 vurderes som godt ivaretatt. 
 
Forurensning 
Forurensningslovgivningen gjelder uavhengig av reguleringsplanen, og i den grad det er 
nødvendig med tiltak, må disse foretas.   
 
Landskapsvirkninger og estetikk 
Planforslaget vil innebære en opprydding i de estetiske forhold for Krana. Den nye boligen som 
foreslås i B2 vil bli vesentlig høyere enn dagens bu, men lavere enn flere av boligene i dette området.  
Bestemmelsene stemmer overens med bestemmelser for nye bygg i områdereguleringsplanen.  
Slik rådmannen ser det er det også en utfordring at nivået på brygga og utearealet ligger mye 
lavere enn flomgrensen (gulv 1. etasje).  Bestemmelsene sikrer at det skal benyttes tradisjonelle 
materialer, formspråk og dimensjoner, slik at den synlige muren eller evt. en trapp derfor må 
utformes tradisjonelt.  
 
Klimakonsekvenser 
Planforslaget innebærer en fortetting med en boenhet i umiddelbar nærhet til ferja, som går hvert 
20 minutt, og bruker 3-4 minutter inn til sentrum. 
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Drift og vedlikehold av adkomstveien overtas av kommunen etter ferdigstillelse. 
 
  

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 12. november 2018.  
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