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1. Bakgrunn 
 
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge tomt for eventuelt fremtidig 
nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter. I tillegg legges det til rette for utvikling og 
fortetting av andre områder som foreslås regulert til formålene utleiehytter, offentlig 
tjenesteyting, institusjon og administrasjon. Utover dette er det i hovedsak eksisterende forhold 
som reguleres inn, med store arealer for friluftsformål og grønnstruktur. 
 
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Hove 
Drifts- og utviklingsselskap AS. 

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Planområdet ligger innenfor Hove Leirsenter på Tromøy, og innenfor eiendommen gnr./bnr. 
210/1. Arendal kommune er hjemmelshaver.  
 
Planområdet ligger syd for Hoveveien som går gjennom Hove Leirsenter. Planområdet følger 
Hoveveien i nord, mens resterende del av planområdet i hovedsak følger forslag til grense for 
Raet nasjonalpark. Hele planområdet er på ca. 110 daa. Planavgrensningen er vist på ortofoto 
på bildet under: 

 
Fig. 1. Ortofoto av deler av Hove-området, der planavgrensningen er vist med sort stiplet linje.  

Innenfor planavgrensningen finner en Hovestua med kafe og catering, i tillegg til flere bygg 
som bl.a. brukes til utleiehytter, verksted, lager, garasje m.m. I tillegg ligger 2 parkeringsplasser 
innenfor området, ulike baner som basketball og sandvolleyball og lekeplassen som ligger rett 
syd for den store parkeringsplassen. Hove amfi med scene ligger også innenfor området, i 
tillegg til gresssletten ved «Ulvehiet» helt sørvest i planområdet. Det er flere turveier og stier 
innenfor planområdet, som fører frem til turveisystemet på utsiden av planområdet.  
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3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer 
 
3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer 
 
3.1.1 Nasjonale mål  
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 
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU).  Det er avklart 
med Arendal kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 
12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.  

3.1.4 Rikspolitiske retningslinje for barn og unge i planleggingen 
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:  
• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 

etter plan- og bygningsloven.  
• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  
• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 

andre hensyn/interesser.  

3.1.5 Universell utforming 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven av 2008. 
Prinsippet er at universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og veileder til teknisk forskrift er krav 
og løsninger nærmere nedfelt og beskrevet. Universell utforming er videre innarbeidet i bl.a. 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, friluftsloven og lov om offentlige anskaffelser.  
En mye brukt definisjon av universell utforming er følgende: «Universell utforming betyr at 
produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at 
alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig utan spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler.»  

3.2 Kommuneplan og kommunedelplaner 

3.2.1 Kommuneplan 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon. I gjeldende kommuneplan står det under 
delkapittel naturmangfold, i kap. 9, Klima, energi og miljø: «Kommunen skal være en viktig 
aktør i verneprosesser igangsatt av statlige organer eller når det er aktuelt med frivillig vern.» 
Hove-området eller Raet nasjonalpark er ikke nærmere omtalt i kommuneplanens 
samfunnsdel. 
Kommuneplanens arealdel 
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Planområdet er avsatt til formål offentlig eller privat tjenesteyting på kommuneplanens arealdel 
som ble vedtatt i Arendal bystyre 22.05.2014. Det er lagt inn hensynssone H510, hensynssone 
landbruk, for mindre arealer i østlig del av planområdet. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
for del av Hove er vist under:  

 
Fig. 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, www.arendalskart.no 

3.2.3 Reguleringsplaner 
Hele planområdet er uregulert. Det var igangsatt et reguleringsplanarbeid på begynnelsen av 
2000-tallet, der hele Hove området var tatt med. Dette planarbeidet ble ikke sluttført. Mot nord 
grenser planområdet inn til reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Fv. 201 Sandum-Hove leir. 
Denne reguleringsplanen regulerer inn gang- og sykkelveg fra krysset i Sandum-kilen, frem til 
Hove leir.  

 
Fig. 3. Utsnitt av reguleringsplanstatus for Hove-området. Skravur for planavgrensning for Hove Leir lengst mot 
syd. www.arendalskart.no 

http://www.arendalskart.no/
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4. Planprosess og medvirkning 
 
4.1 Oppstartsmøte 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i Arendal kommune 24.06.2016. Referat 
fra oppstartsmøtet foreligger. Det ble gitt generelle og konkrete tilbakemeldinger i forhold til 
overordna planer og formål med planarbeidet. Forholdet til Raet nasjonalpark ble omtalt. 
Vedrørende teknisk infrastruktur ble det gitt tilbakemelding på både vei, vann og avløp. Det ble 
informert om kjerneområde for landbruk som er avmerket på deler av planområdet i øst. I tillegg 
ble forholdene rundt kulturminner og biologisk mangfold omtalt.  
 
Det ble diskutert om planarbeidet utløste konsekvensutredning (KU), men det er i etterkant av 
møtet avklart at planarbeidet ikke utløser KU. 

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
 

Planarbeidet ble kunngjort 25.08.2016 ved brev til berørte parter/grunneiere, offentlige 
instanser og grupper/organisasjoner, i tillegg til annonse i Agderposten og kunngjøring på 
hjemmesidene til Stærk & Co og Arendal kommune. Frist for merknader ble satt til 25.09.2016.  

4.3 Planprosess 
 
Et planforslag ble sendt inn til kommunen for 1. gangsbehandling 30.03.2017. I året som har 
gått etter innsending til kommunen har det vært avholdt møter med administrasjonen, og det 
er gitt skriftlig tilbakemeldinger til innsendt planforslag. På bakgrunn av møter og avklaringer 
var det et endret planforslag som ble  sendt inn til kommunen for 1. gangsbehandling.  
 
Planforslaget var oppe til 1. gangsbehandling i møte i kommuneplanutvalget 16.05.2018. Det 
ble fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, men med noen endringer av 
plankartet og reguleringsbestemmelsene knyttet til bevaring av bygninger, og 
bevaringsverdige områder. I tillegg ble det vedtatt en bestemmelse kun for område o_I3, 
offentlig institusjon, at det kan etableres nasjonalparksenter for Raet nasjonalpark innenfor 
området. Planforslaget er rettet opp før det legges ut til offentlig ettersyn.  
 
4.4 Medvirkning 
 
Det har ikke vært avholdt egne informasjonsmøter ifbm. kunngjøringen. Dersom kommunen 
vurderer at det er behov for dette ifbm det offentlige ettersynet stiller en gjerne opp og 
orienterer på et slikt møte.  

 
5. Innkomne merknader med kommentarer 
 
Det kom inn 5 merknader ved kunngjøring om oppstart av planarbeid. 4 av merknadene var 
fra offentlige instanser, mens det kun var en merknad fra privat forening; Hoves venner. De 
hadde ingen merknader til planforslaget. Det kom ikke inn merknader fra privatpersoner til 
kunngjøringen. Sammendrag av alle merknader med kommentarer er vedlagt planforslaget i 
eget vedlegg.  
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6. Planforslaget 
 
6.1 Generelt 
 
• Hovedformålet med planarbeidet er å regulere inn område for eventuelt fremtidig 

nasjonalparksenter for Raet nasjonalpark. I tillegg hjemler reguleringsplaner mulighet for 
utvidelser av eksisterende bygningsmasse, og utvidelser med noen nye bygninger i 
tilknytning til eksisterende bygninger og byggeområder på sydsiden av 
hovedadkomstveien inn til Hove Leirsenter. Eksisterende adkomstveier og 
parkeringsplasser er regulert inn. Grønnstrukturområder, friluftsområder og gangveier/-
areal gjennom planområdet og mot grense til nasjonalparken og tilstøtende friluftsområder 
er regulert inn.  

• Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht §§ 12-5. 

• 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. 

6.2 Planavgrensing 
 
• Hele planområdet ligger innenfor gnr./bnr. 210/1, der Arendal kommune er hjemmelshaver.  
• Følgende planavgrensning ble kunngjort: 

 
Fig. 4. Planavgrensning ved kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid, datert 25.08.2016. 
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6.3 Arealbruk 
 
Planområdet omfatter et areal på 111,5 daa.  I tabellen under fremgår arealformålene, og en 
arealoversikt av de ulike formålene: 

Arealformål Symbol 
Areal 
(dekar) 

Institusjon o_I1-o_I3 16,5 
Administrasjon o_A1-o_A3 4,9 

Offentlig tjenesteyting o_T1 1,7 

Utleiehytter o_U1-o_U2 17,3 

Kjøreveg o_V1-o_V2 3,5 

Gangveg/gangareal o_G1-o_G6 2,1 
 

Annen veggrunn – tekniske anlegg o_AV1 0,4 

Parkeringsplasser o_P1-o_P2 9 
Grønnstruktur o_G1-o_G4 32,8 
Friluftsformål o_G1-o_F5 21,1 
SUM  109,4 

Tab. 1. Arealoversikt 
 
Under vises forslag til reguleringsplankart datert 30.04.2018: 

 
Fig. 5. Forslag til reguleringsplankart, datert 30.04.2018, sist rev. 01.06.2018.  
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6.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen: 
 
Hele planområdet og bygninger innenfor planområdet er eid av Arendal kommune. På denne 
bakgrunn er alle formålene i planforslaget regulert inn med offentlig eierform. Kjøreveg inn i 
området har ikke status som kommunal kjøreveg, men siden det er Arendal kommune som 
eier grunnen og veien, er den likevel regulert inn som offentlig kjøreveg.  Hovedveien inn driftes 
av kommunen, mens de andre veiene driftes privat i regi av Hove Drifts- og Utviklingsselskap 
AS.  

6.4.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Institusjon, o_I1-o_I3 
Det er tre områder innenfor planområdet som er regulert inn med formålet offentlig institusjon. 
Dette formålet hjemler anlegg og bygg som kulturinstitusjon, konsertarena, museum, galleri 
o.l. Videre gis en beskrivelse av de enkelte institusjonsformålene. 

Område o_I1 omfatter scenen på Hove. Det er regulert inn byggegrense rundt scenen, med 
en mulighet for oppføring av bygg i tilknytning til scenen dersom det skulle bli behov for det. 
Det er ingen konkrete planer om utbygging eller endring av områdene innenfor o_I1 per i dag. 
Selve amfiet er regulert til formål grønnstruktur, og disse områdene utgjør samlet sett en 
utendørs konsertarena. Scenen og oppgradering av amfiet ble gjennomført i den perioden 
Hovefestivalen ble arrangert.  

 
Fig. 6. Amfiet og scenen. Skråfoto: www.kart.1881.no 
 

Område o_I2 omfatter i hovedsak en asfaltert flate rett sør for Hovestua. Arealene benyttes i 
dag til litt ulike aktiviteter. I tillegg er det en eksisterende mindre bygning innenfor området. 
Bakgrunnen for å regulere området til byggeområde for institusjon, er for å hjemle oppføring 
av bygningsmasse innenfor området som fortrinnsvis kan benyttes til kulturinstitusjoner. Bl.a. 
er det dialog om etablering av bygning knyttet til Prøysen, som hadde hytte på Tromøya. Andre 
bygninger som kan være aktuelle, vil være knyttet til utviklingen av Hove som Leir- og 

http://www.kart.1881.no/
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konferansesenter. %BYA=40%. Siden eksisterende planert og asfaltert område ligger noen 
meter lavere en omkringliggende områder har en foreslått en egenhøyde på bygninger 
innenfor dette området på 12,0 m. I tillegg har en tatt inn en maks kotehøyde på kote +26,0 
moh. Pga. at området ligger omkranset av annen bebyggelse og veier, og tilbaketrukket fra 
overgangen mot friluftsområdene og mot avgrensningen mot Raet nasjonalpark, vurderer en 
at området kan tåle høyder som foreslått.  

 
Fig. 7. Område o_I2. Skråfoto: www.kart.1881.no 
 

Område o_I3 er den tomten der en ser for seg etablering av et fremtidig nasjonalparksenter. 
Det er ikke konkrete planer pr. i dag om å etablere et offisielt nasjonalparksenter for Raet 
nasjonalpark, men en ønsker likevel å være føre var, og avklare mulig tomt gjennom en 
reguleringsplanprosess. 

 
Fig. 8. Område o_I3. Skråfoto: www.kart.1881.no 

http://www.kart.1881.no/
http://www.kart.1881.no/
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Det er blitt jobbet både administrativt og politisk i de tre kommunene Arendal, Tvedestrand og 
Grimstad vedrørende avklaringer og lokalisering av et nasjonalparksenter. Det er enighet 
mellom de tre kommunene om at nasjonalparksenteret for Raet nasjonalpark skal ligge på 
Hove. Styret i Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS har vurdert 4 ulike alternativer for 
lokalisering av nasjonalparksenter på Hove, jf. kart under: 

  
Fig. 9. Alternativer for nasjonalparksenter.  
  

Følgende vurderinger ble gjort av de 4 alternativene fra styret: 

«Alternativ 1 har muligheter for god utsikt over sjøen, som inngår i nasjonalparken, og kort veg 
ned til rullesteinstranda. Ligger tett til turområder, og kommer ikke i konflikt med kjente 
gravhauger. Vil i svært liten grad komme i konflikt med etablerte arrangementer. Området er i 
dag leid ut til Arendal Schaeferhundeklubb, og vi må da sannsynligvis si opp avtalen med dem.. 
Det er rimelig kort veg til parkeringsplass og Hovestua. Adkomst må avklares i reguleringsplan, 
og det ligger til rette for gode løsninger.  

Alternativ 2 har fordel ved at det ligger inntil parkeringsplass rette etter innkjøringen til 
leirsenteret. Det vil være kort spasertur til stinettet som tar folk rundt i nasjonalparken, og 
nærhet til sjøen, selv om det mangler sjøutsikt. Vil nok være det enkleste alternativet å 
regulere. Vil i noen grad komme i konflikt med etablerte arrangementer på Hove.  

Alternativ 3 har de flest plusser og minuser som alternativ 2. Det ligger nærmere Hovestua, og 
vil bli mest kompakt når vi ser funksjoner samlet. (Parkering, servering, senter).  

Alternativ 4 har krevende utfordringer i forhold til parkering og servering. Ved benyttelse av 
dagens parkeringsplass, vil besøkende måtte bevege seg gjennom arealer hvor det er mye 
etablert aktivitet. Alternativet er kanskje det beste om vi tenker utvikling av sjøbaserte 
aktiviteter og leirskole i samme bygg. Da er nærheten til brygge viktig.» 
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Det er alternativ 1 som en legger til rette for i reguleringsplanen. Denne tomten, og 
reguleringsplanprosessen er også lagt frem for Bystyret i sak 17/76 i møte 18.05.2017, der 
tomten blir beskrevet i strateginotatet for Raet nasjonalpark. Bystyret fattet da vedtak om at de 
«stiller seg bak det fremlagte strateginotatet angående Raet nasjonalpark, og at det skal 
jobbes for en balansert tilnærming, hvor informasjonsarbeidet og naturvern skal ha en sentral 
plass.»  

Den aktuelle tomten består av en gressslette, i tillegg til bygget «Ulvehiet». I den vestlige delen 
ligger en liten bunkers. Som nevnt ovenfor er området i dag leid ut til Arendal 
Schaeferhundeklubb. På historiske foto fremkommer det at det tidligere har vært større 
bygningsmasse på området, jf. bilde under som er oppgitt å være fra 1946:  

 
Fig. 10. Foto fra 1946, som viser bygning på planlagt tomt for nasjonalparksenter.  www.kart.1881.no 
 

På nyere foto vises kun grunnmur av bygningen, som siden er blitt helt fjernet. Området ligger 
dermed ferdig planert som en aktuell byggetomt. Selv om det er noe naturlig terreng innenfor 
deler av område o_I3, er det ønskelig å regulere hele tomten til byggeområde bl.a. for å få en 
god overgang og sammenheng mot bl.a. adkomstveien o_V2. Selv om dette innebærer 
ytterligere terrengbearbeiding av tomten, bør dette kunne aksepteres for å få til gode løsninger 
i de områdene en planlegger å bygge ut.  

I planforslaget er de foreslått en %BYA=30 % for området. Dette innebærer at det kan oppføres 
et bygg med et fotavtrykk på 3.300 m2. %BYA hjemler også mulighet for noen midlertidige p-
plasser for busser innenfor byggeområdet, langsmed veien o_P2, ved behov. Plan- og 
bygningslovens generelle bestemmelser om høyder legges til grunn for området, dvs. en maks 
gesimshøyde på 8,0 m og maks mønehøyde på 9,0 m. Innenfor denne rammen vil en anta at 
det kan etableres et nasjonalparksenter som vil ivareta de funksjoner et nasjonalparksenter 
bør ha. I tillegg til at det er gode muligheter for å designe et spennende bygg som både er 
tilpasset området det ligger i med eksisterende bebyggelse og omgivelsene rundt. Etter vedtak 
ved 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, er det tatt inn en egen 
bestemmelse for området om at det tillates nasjonalparksenter for dette området, som i praksis 
kun åpner opp for dette tiltaket innenfor området.  

http://www.kart.1881.no/
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Administrasjon, o_A1-o_A2 
Det er to områder innenfor planområdet som er regulert til offentlig administrasjon, o_A1 og 
o_A2. Dette er bygninger som benyttes til ulike funksjoner i forhold til driften av Hove 
Leirsenter. Plan- og bygningslovens generelle høydebestemmelser, med maks 8 meter 
gesimskote og maks 9 meter mønekote gjelder for alle områdene.  
 
Område o_A1 omfatter 2 bygg som ligger rett sørøst for parkeringsplassen på Hove. Byggene 
blir i dag i hovedsak benyttet til verksted og garasje. Det er angitt en ytre byggegrense, som 
medfører mulighet for utvidelse av eksisterende bebyggelse. %BYA=30%.  

 
Fig. 11 Skråfoto av de to byggene innenfor byggeområde o_A2. www.kart.1881.no 
 
Område o_A2 omfatter bygningen som kalles «Pellestua», som ligger rett ved 
hovedadkomsten inn til Hove Leir. Bygget har vært benyttet til ulike funksjoner, bl.a. har det 
vært galleri i bygget en periode. Det er også delvis benyttet til lager, og det er sanitære 
fasiliteter i bygget. Det er også lagt til rette for utvidelse av bygget mot nord. %BYA=20%.  
 
Etter vedtak ved 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, er områdene o_A1-
o_A2 regulert inn med hensynssone kulturmiljø.  
 

 
Fig. 12 Skråfoto av «Pellestua» innenfor byggeområde o_A3. www.kart.1881.no 
 
For de tre eksisterende byggene innenfor disse områdene er det også regulert inn linje for 
«bygg som skal bevares». 

http://www.kart.1881.no/
http://www.kart.1881.no/
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Tjenesteyting, o_T1 
Det er regulert inn et område for offentlig tjenesteyting o_T1. Dette er Hovestua, som i 
hovedsak benyttes til kafé og restaurant drift i dag. Det er regulert inn en byggegrense som 
hjemler en mindre utvidelse av eksisterende bygg. %BYA=40%. Etter vedtak ved 1. 
gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, er området regulert inn med 
hensynssone kulturmiljø.  

 
Fig. 13 Skråfoto av «Hovestua» innenfor byggeområde o_T1. www.kart.1881.no 
 
Utleiehytter, o_U1-o_U3 
Det er regulert inn 3 områder med formålet utleiehytter.  
 
Område o_U1 omfatter 2 bygninger. Det største bygget er benevnt «Nøtteskrike». Den minste 
bygningen brukes som bod. Det er regulert inn en ytre byggegrense rundt de to byggene, som 
hjemler mulig utvidelse av disse byggene, eller fortetting med nye mindre bygg. %BYA=20%. 
Det er også regulert inn linje for «bygg som skal bevares» rundt de to eksisterende 
bygningene. Etter vedtak ved 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, er 
området regulert inn med hensynssone kulturmiljø. 

 
Fig. 14 Skråfoto av «Nøtteskrike» og bod innenfor o_A1.  

http://www.kart.1881.no/
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Område o_U2 omfatter de to nyeste byggene innenfor planområdet. Disse to byggene skiller 
seg ut fra de andre byggene i Leirområdet, i forhold til arkitektur, med en annen bygningskropp 
og med flatt tak. De to byggene går under navnene «Hvitveis» og «Blåveis». Byggene har vært 
benyttet til både kortere og lengre utleie. Det er også for dette byggeområdet regulert inn en 
ytre byggegrense, som hjemler utvidelse av eksisterende bygg. %BYA=20%. Det er satt en 
maks gesims-/mønehøyde for bygg i dette området på 6,5 m. 

 
Fig. 15 Skråfoto av de to byggene innenfor byggeområde o_U1. www.kart.1881.no 
 
Det siste området som er regulert inn med formålet utleiehytter, o_U3, er de fem eksisterende 
hyttene som ligger mot nordøst i planområdet. Disse 5 hyttene grenser til Raet nasjonalpark.  

 
Fig. 16 Skråfoto av de fem hyttene innenfor byggeområde o_U2. www.kart.1881.no 
 
4 av disse bygningene ble oppført i 1941 som boliger for underoffiserer. Hytten lengst mot nord 
ble oppført som privat hytte i 1930, og fungerte som kommandantbolig under siste verdenskrig.  

http://www.kart.1881.no/
http://www.kart.1881.no/
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Hele område o_U3 er regulert inn med hensynssone H570_1, bevaring av kulturmiljø. I tillegg 
er de 5 byggene regulert inn med linje for «bygg/kulturminne som skal bevares». Bygningene 
tillates dermed ikke revet. Det er også regulert inn byggegrense rundt hvert bygg, som dermed 
ikke hjemler noe utvidelse av byggene. Dette hjemler kun en gjenoppføring av bygg ved en 
eventuell brann. Midt i området er det et åpent areal mellom hyttene. I dette området er det 
regulert inn en byggegrense, som hjemler oppføring av en ny hytte som fortetting mellom 
eksisterende hytter. Fotavtrykket av byggegrensen er tilsvarer størrelse på de eksisterende 
hyttene. Det er også tatt inn regulert møneretning, tilsvarende som for eksisterende hytter. I 
bestemmelsene er det tatt inn at utleiehytter innenfor området skal oppføres med saltak, og 
fasadekledning skal være i tre. Maks mønehøyde er satt til 6,5 m.   
 
2 mindre bygg/boder innenfor området er regulert inn med byggegrense rundt eksisterende 
bygg. Det er kun tillatt å oppføre boder med maks møne-/gesimshøyde på 4,0 m. 
 
6.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Kjøreveg, o_V1 og o-V2 
Fylkesvei 201, Hoveveien, stopper ved innkjørsel til Hove Leir. Hoveveien videre har status 
som privat vei, tilsvarende som for alle de andre mindre veiene i Hove Leir. Siden området i 
sin helhet er eid av Arendal kommune er veier innenfor planområdet likevel regulert inn med 
offentlig eierform, selv om veiene ikke har status som kommunale veier. Det er ikke lagt opp 
til endring eller utvidelse av eksisterende veier innenfor området. På den annen side er de 
veiene som er ønsker å prioritere for kjøring, regulert inn med formålet kjøreveg, mens de 
veiene som skal prioriteres til gangvei, er regulert inn med dette formålet.  

 
Fig. 17 Kart som viser veisystemet innenfor deler av Hove leir. Gul tykk stripe markerer Fv. 201, som stopper før 
en kjører inn i Hove Leir, mens resterende veier er vist som private veier. www.vegkart.no 
 
Kjørevei o_V1 er eksisterende hovedadkomstvei inn i området. Denne veien går gjennom hele 
Hove Leir, og er hovedadkomstvei til den store parkeringsplassen innenfor leirområdet.  
 
Kjørevei o_V2 er kjøreveien som går sydover gjennom planområdet, forbi de 5 utleiehyttene 
og frem til område o_I3, der tomt for nasjonalparksenter planlegges. Veien avsluttes i en 
rundkjøring. Dette er et område som er gruset i dag. Første del av veien er asfaltert, mens 
siste del av veien er gruset. Det legges ikke opp til noe endring av denne veien, og det 

http://www.vegkart.no/


17 
 

planlegges at parkering i området, skal videreføres som i dag, ved at det er eksisterende 
parkeringsplasser som skal benyttes til parkering. Dette vil også gjelde besøkende til et 
fremtidig nasjonalparksenter. Kjørevei o_V2 vil dermed være en sekundærvei innenfor 
leirområdet, men som kan benyttes f.eks. til varelevering til nasjonalparksenteret, busser som 
må kjøre helt frem og annen nødvendig kjøring i området.  
 
Gangvei/gangareal, o_G1-o_G6 
Det er regulert inn 6 offentlige gangveier/gangareal innenfor planområdet. Gangveiene har ulik 
standard, fra kjørevei- til sti-standard. Alle innregulerte gangveier er eksisterende veier/stier.  
 
Gangvei o_G1 går vest for Hovestua. Dette er i utgangspunktet en gruset vei som har vært 
benyttet til kjørevei. Det er ønskelig å signalisere gjennom gangveiformålet at kjøring på denne 
veien skal nedprioriteres, og i utgangspunktet være forbeholdt gående. Nødvendig nyttekjøring 
vil være tillatt på veien. Det er ikke tatt stilling til om veien f.eks. bare skal skiltes med gangvei, 
eller om de skal settes opp fysisk sperre. Gangvei o_G3 som går øst for Hovestu er en 
tilsvarende vei som tidligere har vært benyttet til kjørevei. Denne ønskes også nå prioritert til 
gange.  
 
Gangvei o_G2 er en liten sti/gangvei som går ned fra gangvei o_G1 til område o_I3, som er 
tomten for et fremtidig nasjonalparksenter. Øst for område o_I3 går det en sti/veg som er 
regulert inn som gangvei o_G4. Denne fører videre ut til stisystemet på utsiden av 
planområdet, i selve nasjonalparken.  

 
Fig. 18 Ortofoto som viser gangveiene o_G2 og o_G4 på hver side av tomt for fremtidig nasjonalparksenter o_I3. 
Foto: www.kart.1881.no. 
 
Lengst mot nordøst i planområdet er det regulert inn to offentlige gangveier, o_G5 og o_G6. 
Disse ligger på hver side av den mindre parkeringsplassen o_P2. Begge disse stiene fører ut 
til eksisterende stier/turvegsystemet på utsiden av planområdet, i nasjonalparken.  
 
Annen veggrunn 
Mellom kjøreveg o_V1 og parkeringsplass o_P1 er det regulert inn en sone for annen 
veggrunn. Denne sikrer areal for grøft, snøopplag osv. mellom kjørevegen og 
parkeringsplassen.  
 

o_G2 

o G4 

o_I3 

http://www.kart.1881.no/


18 
 

Parkeringsplasser 
Det er to eksisterende områder for parkeringsplasser på Hove i dag, som er opparbeidet og 
asfaltert til dette formålet. Begge parkeringsplassene ligger innenfor planområdet. Område 
o_P1 er den store parkeringsplassen på motsatt side av fotballbanene på Hove, mens o_P2 
er en mindre parkeringsplass som ligger i nærheten av hovedadkomstveien inn til Hove Leir. 
Det legges ikke opp til nye tilsvarende parkeringsplasser innenfor planområdet, men noe 
mindre utvidelse av p-plass o_P1. Parkeringsplassene er tenkt som parkeringsplasser for alle 
brukere av Hove-området, både turgåere, brukere av fasiliteter i Hove Leir, fotballbanen og 
lekeplasser, ansatte i Hove Leir og fremtidig besøkende til nasjonalparksenteret. De ulike 
funksjonene innenfor Hove Leir er så spesielle at det blir vanskelig å legge til grunn noe 
parkeringsdekning bl.a. fra kommuneplanens bestemmelser. Ved større arrangement i 
området blir noe av gressplenene benyttet til parkering, og denne praksisen planlegges 
videreført. Dersom en erfarer at det bør opparbeides ytterligere p-areal i fremtiden i form av 
asfaltering av nye arealer, må dette avklares f.eks. gjennom en endring av reguleringsplanen.  
 
6.4.3 Grønnstruktur 
De er regulert inn 4 områder for offentlig grønnstruktur, o_GR1-o_GR4. Dette er områder som 
er opparbeidet med plener, baner, lekeplasser, amfi m.m. Tilsvarende tiltak og anlegg kan 
videreutvikles innenfor disse 4 områdene. 3 av områdene er markert på skråfoto under:  

 
Fig. 19 Skråfoto som viser de tre områdene regulert til offentlig grønnstruktur o_GR1-o_GR3.  www.kart.1881.no. 
 
Område o_GR1 er området hvor lekeplassene er etablert på Hove. Innenfor området er det 
også sandvolleyballbane, parkour-anlegg og treningsapparater m.m. 
Område o_GR2 er en asfaltert bane med bl.a. basketballkurver. 
Område o_GR3 er i utgangspunktet en større gresslette. Som vist på ortofoto benyttes denne 
bl.a. til camping ved større arrangement innenfor Hove Leir, i tillegg til at den benyttes til 
aktiviteter som dressurkurs for hunder. Ved store arrangement benyttes også gressplenen som 
parkeringsareal.  
Område o_GR4 er amfiet ved scenen, og er omtalt i kap. 6.4.1, og vist på foto i fig. 6.  
 
6.4.4 Landbruk-, natur- og friluftsområder 
Det er regulert inn 5 større områder for offentlig friluftsformål o_F1-o_F5. Områdene omfatter 
de ytre arealene i planområdet, som ikke er utbygd eller opparbeidet med anlegg/baner, med 

O_GR3 

O GR2 

O_GR1 

http://www.kart.1881.no/
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unntak av stier og turveier. Område o_F1 ligger i den vestlige delen av planområdet, og er 
området som omkranser amfiet i byggeområde o_I1. I tillegg ligger det to gravrøyser innenfor 
området. Områdene o_F2-o_F4 er tre mindre friluftsområder som omkranser tomten for 
fremtidig nasjonalparksenter o_I3, og består av naturterreng og skog. Område o_F5 er et 
mindre areal som grenser til stien o_G5.  
 
6.4.5 Båndleggingssoner og hensynssone 
Det er regulert inn tre soner til båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1-H730_3. Dette 
er to gravfelt, og et gravminne som er fredet. Avgrensning av områdene er hentet fra 
Askeladden. I tillegg er det regulert inn en sikringssone på 5 m for hvert område. 
 
Det er regulert inn en hensynssone for kulturmiljø, H570_1 i området for utleiehytter o_U3, der 
boliger for underoffiserer og kommandantboligen fra siste verdenskrig ligger. Etter vedtak ved 
1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, er også områdene o_A1-o_A2, o_T1 
og o_U1 regulert inn med hensynssone for kulturmiljø.  
 
Det er også regulert inn linje for «bygg, kulturminner m.m. som skal bevares», for bygninger 
innenfor områdene for administrasjon o_A1 og o_A2, og områdene for utleiehytter o_U1 og 
o_U3. Etter vedtak ved 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, det også tatt 
inn slik linje for bygg i området o_T1. 
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7. Konsekvenser av planforslaget 
 
7.1 Nærmiljø og friluftsliv, herunder hensynet til barn og unge, folkehelse og 

universell utforming  
 
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.  

7.1.1 Nærmiljø 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er ingen boligbebyggelse innenfor planområdet, eller i tilgrensede områder. De nærmeste 
boligeiendommene ligger på utsiden av planområdet langsmed Hoveveien. Planområdet ligger 
innenfor Hove Leir, som benyttes til ulike større og mindre arrangement, der både uteområder 
og bygninger tas i bruk til overnatting og aktiviteter.  

Konsekvenser  
Siden det ikke er noen boligområder i direkte tilknytning til planområdet, vil ikke tiltak innenfor 
planområdet i utgangspunktet få noen konsekvenser for temaet nærmiljøet. I forhold til 
eiendommene som ligger langsmed Hoveveien, vil det i hovedsak være endring av 
trafikkmengde som vil kunne få konsekvenser. Det nye konkrete tiltaket planforslaget legger til 
rette for, er etablering av et fremtidig nasjonalparksenter. Ut fra erfaring med besøkende til 
andre nasjonalparksenter vil ikke en slik etablering på Hove føre til svært stor endring av 
årsdøgntrafikk på Hoveveien, i forhold til den trafikkmengde som er på veien i dag. En vurderer 
derfor planforslaget til å få lite konsekvenser for temaet nærmiljø.  

7.1.2 Barn og unges interesser 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet er svært mye i bruk av barn og unge, både i forhold til trening på fotballbanen rett 
nord for planområdet, bruk av lekeplassen og parkouranlegget innenfor planområdet og 
generelt som et viktig utfartsområde.  

Konsekvenser  
Planforslaget regulerer inn de viktigste områdene som er opparbeidet med baner og med 
lekeapparat til grønnstrukturformål. Turveger og stisystemet innenfor planområdet er også 
regulert inn, og adgang til turvegsystemet på utsiden av planområdet er sikret. Planforslaget 
medfører dermed lite endring av eksisterende forhold og områder som er viktige for barn- og 
unge. Planforslaget sikrer heller disse anleggene gjennom de reguleringsformålene som er 
foreslått i disse områdene. Dette medfører at den aktiviteten som er i disse områdene kan 
fortsette, og det åpnes opp for nye anlegg og tiltak som er i samsvar med 
grønnstrukturformålet. Dette gjelder også etablering av nasjonalparksenter, som vil kunne 
legge til rette for informasjon og nye aktiviteter som også er rettet mot barn og unge. Særlig 
skoleklasser er svært aktuelle som besøkende til nasjonalparksenteret. Siden dette blir et 
anlegg for allmennheten, vil ikke oppføring av et nasjonalparksenter føre til privatisering av 
nye områder på Hove, eller innskrenke bruk av områder som er i bruk av barn og unge i dag. 

7.1.3 Universell utforming  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Mesteparten av arealer og anlegg innenfor planområde er universelt utformet. Dette gjelder 
kjøreveier og parkeringsplasser innenfor områdene, og flere av gangveiene og adkomst til de 
ulike banene og plenene.  
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Konsekvenser 
Planforslaget medfører ingen endring i forhold til universell utforming. Det er i stor grad 
eksisterende forhold som reguleres inn. Ved etablering av et nasjonalparksenter må universell 
tilgjengelighet til et slikt bygg ivaretas ved detaljprosjektering.  

7.1.4 Friluftsliv og folkehelse  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Hove området er det viktigste friluftsområdet i regionene, og blir svært mye benyttet året rundt, 
og er dermed et svært viktig område både i frilufts- og folkehelsesammenheng. Innenfor 
planområdet finner en den største parkeringsplassen på Hove. Det er fra dette området mange 
starter videre gangturer i området, der flere av turveiene er universelt tilgjengelige. Området 
grenser inntil Raet nasjonalpark, med turveger, stier og store friluftsområder. 
 
Konsekvenser 
Planforslaget regulerer inn eksisterende forhold når de gjelder offentlige parkeringsplasser og 
gangvei/sti system gjennom området, og ut til det videre turveisystemet på utsiden av 
planområdet. Det legges ikke opp til nye tiltak som berører, eller får konsekvenser for friluftsliv 
i området, da nye utbyggingsområder, ikke er områder som benyttes i direkte 
friluftssammenheng idag. De viktige gangveiene ut til det større turveisystemet blir på den 
annen side ytterligere ivaretatt ved at de blir regulert inn i en reguleringsplan med disse 
formålene. En etablering av et nasjonalparksenter i området, vil kunne økte attraktiviteten til 
Hove området ytterligere, og medføre at flere også benytter området til tur- og 
friluftslivsaktiviteter. Dette er dermed positivt for folkehelsen. 

7.2 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 
Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området. Dette gjelder to gravfelt og 
et gravminne i den nordvestlige delen av planområdet, se kart under.  

 
Fig. 20 Kartutsnitt som viser de tre automatisk fredete kulturminnene innenfor planområdet. 
https://askeladden.ra.no/AskeladdenInnsyn/ 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenInnsyn/
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I tillegg viser kulturminnevern hos fylkeskommunen, til de 4 bygningene som ble oppført i 1941 
som boliger for underoffiserer, hytten som fungerte som kommandantbolig under siste 
verdenskrig og 5 andre bygninger innenfor planområdet. Fylkeskommunen forutsetter at 
planforslaget sikrer bevaring av denne bebyggelsen.   

Konsekvenser 
Det er avsatt båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner, for de to automatisk 
fredete gravfeltene, og det ene gravminne inkl. sikringssonen på 5 m. Båndleggingssonene er 
lagt inn i samsvar med avmerking på Riksantikvarens kartløsning på Askeladden. Gravfeltene 
ligger i formål som er regulert til grønnstruktur eller friluftsformål.  
 
De 5 bygningene som ble brukt til boliger for underoffiserer og kommandantbolig under siste 
verdenskrig, er regulert inn som byggeområde for utleiehytter, og med hensynssone bevaring 
av kulturmiljø, H570_1. Hvert enkelt bygg er i tillegg markert med linjesymbol for 
bygg/kulturminne som skal bevares. Dette gjelder også 5 andre bygninger innenfor 
planområdet. Det er dermed ikke tillatt å rive disse bygningene. Etter vedtak ved 1. 
gangsbehandling i kommuneplanutvalget 16.05.2018, er områdene o_T1, o_A1-o_A2 og 
o_U1 regulert inn med hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
 
Planforslaget har sikret både de automatisk fredete kulturminnene, og de bevaringsverdige 
bygningene innenfor planområdet, ved at de er regulert til bevaring- og båndleggingssoner, og 
linjesymbol. Konsekvensene av reguleringsplanen er dermed at disse områdene og 
bygningene har fått et ytterligere vern gjennom reguleringsplanen.  
 
7.3 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 
Innenfor mesteparten av planområdet er det oppført bygninger, etablert kjøreveier, 
parkeringsplasser, turveier, baner og lekeområder m.m. Det er en del skog og 
gresssletter/plener innimellom bygningene og de ulike andre tiltakene, men de aller fleste 
områdene er bearbeidet, se skråfoto over deler av planområdet under.  

 
Fig. 21 Skråfoto over deler av planområdet. www.kart.1881.no 

http://www.kart.1881.no/
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Mesteparten av planområdet ligger på tilnærmet samme nivå. Noen flater og områder ligger 
på en lavere kotehøyde, som f.eks. tomten der en planlegger nasjonalparksenter. Også amfiet 
og den asfalterte flaten syd for Hovestua ligger noe lavere i terrenget. Planområdet grenser 
mot sydøst mot Raet nasjonalpark. Her finner en den gamle verneskogen på Hove, som 
omkranser planområdet. Planområdet og bygninger og tiltak innenfor planområdet har ingen, 
eller lite fjernvirkning.  
 
Konsekvenser 
Planforslaget regulerer i stor grad inn eksisterende forhold. I tilknytning til de eksisterende 
bygningene innenfor planområdet hjemler planen noe utvidelse av eksisterende 
bygningsmasse, og mulighet for noe nyoppføring av bygninger. Dette gjelder ikke de 5 
utleiehyttene mot øst. Her legges det kun til rette for en ny utleiehytte, med tilsvarende 
størrelse som de eksisterende hyttene. Det er to større områder hvor en legger til rette for 
nyoppføring av bygninger. Det ene området er tomten hvor det kan etableres 
nasjonalparksenter, område o_I3. Planforslaget hjemler her mulighet for en bygning med en 
grunnflate på maks 3.300 m2 i forhold til %BYA, med en maks mønehøyde på 9 m. Slike typer 
bygninger blir vanligvis kun oppført i en etasje. I dette området har det også tidligere vært 
oppført et større bygg, jf. historiske foto. Da tomten alt er opparbeidet, og ligger i nær 
sammenheng med de andre byggeområdene innenfor planområdet, vil et nytt bygg i dette 
området henge naturlig sammen med eksisterende bygningsmasse. Området er også 
omkranset av skogen i nasjonalparken, og ligger på en allerede planert flate. En vurdere 
dermed at en utbygging i dette området får mindre landskapsmessige konsekvenser. Det 
åpnes også opp for et nytt bygg i område o_I2, på sydsiden av Hovestua. En utbygging av 
denne tomten vil bli synlig fra flere områder inne i Hove leir, men igjen så ligger denne tomten 
omkranset av annen bygningsmasse, og andre tiltak som veier og p-plass mm. En vurderer 
derfor en utbygging på denne tomten til også å få mindre landskapsmessige konsekvenser. 
En utvidelse av eksisterende bygningsmasse i de andre områdene vurderer en på samme 
måte til å få lite landskapsmessige konsekvenser, og lite fjernvirkning.  
 
7.4 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. 

Situasjonsbeskrivelse 
Innenfor planområdet er det ingen registreringer av naturtyper, eller verneområder i 
naturbasen, med unntak av en registrering fra 1996 av insektet lakrismjeltsekkmøll.  

  
Fig. 22 Kartutsnitt av planområdet og tilgrensede områder, der Raet nasjonalpark er vist med grønn skravur. 
www.naturbase.no 

http://www.naturbase.no/
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I forhold til naturmiljø er det Raet nasjonalpark, som planområdet grenser inntil som er viktig å 
forholde seg til. Raet nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd 16.12.2016. Raet 
nasjonalpark omfatter ca 607 kvadratkilometer av kystnaturen utenfor Arendal, Tvedestrand 
og Grimstad. Mesteparten av nasjonalparken, 599 kvadratkilometer, er sjøareal. 
Nasjonalparken inneholder viktige verdier for biologisk mangfold, kulturminner og viktige 
friluftsverdier. I forbindelse med verneprosessen ble det utarbeidet flere fagrapporter og 
delrapporter for ulike tema som naturverdier på land, marine naturforhold og naturverdier i 
Raet, planteliv, planteliste, fugleliv, geologiske verdier m.m. Selv om det ikke er registreringer 
innenfor området som nå er under regulering, vil det være verdier knyttet til naturmiljø og 
biologisk mangfold også innenfor dette området, selv om det ligger utenfor avgrensningen til 
nasjonalparken. 
 

Konsekvenser 
Tomten som planlegges for nasjonalparksenter er en utvidelse av de eksisterende 
byggeområdene og tilrettelagte områdene på Hove. Mesteparten av tomten er bearbeidet og 
tidligere bebygd med et større bygg under krigen, og således alt endret. Selv om det i 
overganger mot f.eks. eksisterende kjørevei er løsmasser og spor etter morenen, har dette 
området mindre verdi da nærområdene i stor grad er bearbeidet og det er et lite avgrenset 
areal.  Siden tomten ligger på et område som tidligere har vært benyttet til et større bygg, og 
inntil andre bygg og tilrettelagte områder på Hove, vurderer en et nytt bygg i dette området til 
å få lite konsekvenser for verneverdiene i nasjonalparken. Et nasjonalparksenter som grenser 
direkte inntil nasjonalparken, kan på den annen side presentere de viktige verdiene som 
nasjonalparken skal ivareta på en god måte ved at en har en direkte visuell kontakt med selve 
nasjonalparken.  

De andre tiltakene som planforslaget legger til rette for, som utvidelse/fortetting ved 
eksisterende bygninger og anlegg vurderer en heller ikke til å få noen direkte konsekvenser 
for nasjonalparken, eller naturmiljø og biologisk mangfold for øvrig i området, da dette er 
områder der grunnen i all hovedsak er bearbeidet og endret, og det ikke er kjente 
registreringer.   

7.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven 
 
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 (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. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på 
vitenskapelig kunnskap”). Som nevnt over foreligger det ingen registeringer i innsynsløsningen 
Naturbasen, med unntak av registrering av innsekt i 1996. Miljøvernavdelingen hos 
fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har ingen merknader vedrørende biologisk mangfold i 
området, og har heller ikke krevd nærmere registreringer av biologisk mangfold for 
planområdet. Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes totalt sett som godt nok, og 
tilleggsundersøkelser vurderes som ikke nødvendig. Hele planområdet er også avsatt til 
byggeområde på kommuneplanens arealdel.  
 
§9 Føre-var-prinsippet og § 10 Samlet belastning 
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 
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skadeomfang vurderes som små. Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, 
vurderes også på denne bakgrunn som lite relevante.  
 
§ 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 
En vurderer ikke at planforslaget vil medføre kostnader knyttet til miljøforringelse. Dersom 
dette skulle dukke opp, tar en til etterretning at kostnader knyttet til dette skal bæres av 
tiltakshaver.  
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.   
Ikke aktuelt. 
 
7.5 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. Tema som er aktuelt for 
planforslaget er naturressurser i form av landbruk. 

7.5.1 Landbruk 
 
Situasjonsbeskrivelse 
En mindre del av planområdet mot nordøst er avsatt med hensynssone H510, landbruk, på 
kommuneplanens arealdel. Denne hensynssonen omfatter store områder videre østover på 
Tromøy, med store landbruksarealer. Det området som er avmerket med hensynssone 
landbruk innenfor planområdet er i realiteten deler av gress sletten innenfor område regulert 
til grønnstruktur o_GR3, den etablerte parkeringsplassen i område o_P2 og byggeområde for 
administrasjon o_A2 der bygningen «Pellestua» er oppført. Den er ingen tradisjonell 
landbruksvirksomhet innenfor de deler av planområdet som er markert med hensynssone 
landbruk.  

 
Fig. 23 Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel, med 
planområdet markert med rød skravur, og hensynssone 
landbruk er vist med grønne striper.  

Fig. 24 Ortofoto, der område for hensynssone 
landbruk er vist med med grønne striper. 

Konsekvenser 
Avmerking av hensynssone landbruk på denne delen av Tromøya omfatter store arealer, og 
har en grov avgrensning. Avgrensning for deler av Hove Leir omfatter yttergrensen til 
hensynssonen. Områdene som er avmerket med hensynssone landbruk innenfor planområdet 
har ikke vært nyttet til tradisjonelle landbruksdrift, men er en del av Hove Leir, med bygninger, 
veier og parkeringsplass. I tillegg omfatter hensynssonen deler av en gresslette. Planforslaget 
regulerer i hovedsak inn eksisterende forhold i dette området, og ut fra den bruk som er av 
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områdene i dag, vurdere en at planforslaget ikke får noen konskvenser for temaet landbruk, 
eller hensynssone for landbruk i området. Det er på denne bakgrunn ikke tatt inn hensynssone 
for landbruk på reguleringsplanforslaget. 
 

7.6 Transport og trafikkavvikling 
 
Det legges ikke opp til store endringer av trafikale forhold internt i planområdet, og heller ikke 
adkomst til Hove Leir. Internt i planområdet er noen av veiene som blir benyttet til kjøreveier i 
dag, foreslått regulert til gangveier. Dette gjelder gangveiene o_G1 og o_G3. Eksisterende 
parkeringsplasser er regulert inn, o_P1 og o_P2. Det er tenkt at disse skal dekke parkering 
også til et fremtidig nasjonalparksenter. Ved stor tilstrømning til området, må gress slettene 
benyttes til parkering, slik som i dag. Det vil være mulig å kjøre gjennom området frem til 
tomten for nasjonalparksenter på kjørevei o_V2. Det vil også kunne etableres midlertidig 
parkering for buss f.eks. innenfor byggeområde o_I3, ved kjørevei o_V2.  
 
Når det gjelder fylkesvei 201 frem til Hove Leir ser en ikke for seg behov for å oppgradere 
denne i forhold til dagens forhold, på bakgrunn av planforslaget. Det er alt en vedtatt 
reguleringsplan som hjemler gang- og sykkelveg langsmed fylkesveien frem til Hove Leir. En 
vurderer ikke at planforslaget medfører en slik økning i årsdøgntrafikken, at tiltak innenfor 
planforslaget utløser utbygging av gang- og sykkelveg.  
 
7.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
 
Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse skal fylles ut og følge reguleringsplanen når den 
sendes inn for behandling. I tillegg til vedlagte sjekkliste er det utarbeidet risikomatriser, jf. 
reguleringsplanveglederen fra Miljøverndepartementet. Kun tema som er vurdert som spesielt 
viktig i vedlagte sjekkliste skal tas med i matrisen. Dersom reguleringsplanen hjemler tiltak 
som medfører risiko for uønskede hendelser, må det defineres tiltak som reduserer risikoen, 
både i planbeskrivelsen og i bestemmelsene (f eks hensynssoner). Utredning av fagområder 
som ras, støy, flomfare etc skal utføres av fagpersoner på området. 

7.7.1 Risikomatriser 
 
Det er laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveglederen fra Miljøverndepartementet. Dagens 
situasjon er vurdert i tabell 2 nedenfor, mens situasjonen for planområdet etter utbygging er 
vist i tabell 3. 
 
Definisjoner av sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som er lagt til grunn 
ved vurderingen 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 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 
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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. 
 
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 
 
 

Tabell 2 Risikomatrise for dagens situasjon i planområdet. 

 
 
 
 
 

Hendelse/ situasjon Aktuelt
? 

Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Radon Ja Mindre 
sannsynlig 
2 

Mindre alvorlig  
2 

4 Det er ikke gjennomført radonmålinger.  

Brannberedskap –  
brannvanns-
forsyning, atkomst 
brannbil  

Ja Mindre 
sannsynlig 
2 

Betydelig/kritisk 
3 

6 Brann kan inntreffe. Brannbil har 
atkomst til området fra flere sider.   
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Tabell 3 Risikomatrise for situasjonen i planområdet etter utbygging. Det forutsettes at nødvendige 
vurdering og tiltak er iverksatt. 

Hendelse/ 
situasjon 

Endret 
pga. 
utbygging 
i 
planområ
det? 

Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Radon Nei Lite 
sannsynlig  
2 

Alvorlig /farlig 
2 

4 Det legges til grunn at området 
enten er undersøkt og frigitt, 
eller at bygg sikres mot radon iht 
TEK10.  

Brannberedskap –  
brannvanns-
forsyning, 
atkomst brannbil  

Ja Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig /farlig 
3 

6 En vurderer ikke planforslaget til 
å medføre særlig endring i 
forhold til brann. 
Det legges til grunn at 
brannvannsforsyningen blir 
tilstrekkelig ivaretatt og 
dokumentert ved prosjektering 
 

 
 
8 Gjennomføring av planforslaget og økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Hele området er eid av Arendal kommune, og alle områder og bygninger innenfor planområdet 
er dermed regulert til offentlig eierform. Hove drifts- og utviklingsselskap er et kommunalt eid 
aksjeselskap som har ansvaret for drift og utvikling av Hove leir. Nye tiltak som planlegges 
innenfor området vil dermed få økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Det er ikke fattet vedtak om etablering av et nasjonalparksenter innenfor området, og 
kommunale kostnader til et slikt senter er ikke besluttet, og vil være gjenstand for egne vedtak 
i Arendal bystyre. Det er ikke tatt inn noen rekkefølgebestemmelser, eller krav i 
reguleringsplanen om at bestemte bygninger eller tiltak, skal etableres innenfor området. 
Planforslaget hjemler kun en mulighet for utbygging i området.  
 
9 Forslagsstillers vurdering av planforslaget 
 
Etableringen av Raet nasjonalpark var den utløsende faktor for reguleringsplanarbeidet, da 
hovedformålet med reguleringsplanen er å hjemle tomt for et mulig fremtidig 
nasjonalparksenter. De tre kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad, der 
nasjonalparken ligger, har blitt enige om at et eventuelt nasjonalparksenter skal ligge i på Hove 
i Arendal. Dersom det vedtas at det skal etableres nasjonalparksenter, ønsker en å være tidlig 
ute og ha en tomt ferdig regulert til dette formålet. 
 
Tomtealternativet som forslås ligger i tett tilknytning til bygninger og infrastruktur på Hove, og 
grenser inntil selve nasjonalparken. Lokaliseringen vil dermed kunne utnytte de tiltak og 
infrastruktur som alt er etablert på Hove, der en kan få en god sambruk og synergi med 
eksisterende fasiliteter i Hove Leir, uten at verdiene i nasjonalparken forringes. Sammenlignet 
med andre nasjonalparksenter i Norge, som kan ligge et godt stykke unna selve 
nasjonalparken, kan en på Hove bokstavlig talt gå ut av et fremtidig nasjonalparksenteret og 
direkte inn i nasjonalparken. 
 
I tillegg til det konkrete formålet med å regulere en tomt for et mulig nasjonalparksenter, ønsker 
en også en reguleringsplan som hjemler en videre utvikling av Hove Leir. Hele Hove området 
er uregulert. Det var igangsatt et større reguleringsplanarbeid på begynnelsen av 2000-tallet 
for hele Hove Leir, men denne reguleringsplanen ble ikke sluttført. Planområdet omfatter nå 
et avgrenset område innenfor Hove Leir, der planforslaget legger til rette for noe nybygg og 
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utvidelser av eksisterende bygninger og anlegg. Dette medfører at en kan fortsette utviklingen 
av Hove Leir som et viktig område for natur- og kulturutvikling for kommunen og regionen, i 
samsvar med en reguleringsplan. Utviklingen skjer i områder der det alt er bygninger, veier, 
parkeringsplasser og andre anlegg, og vil dermed ikke være i konflikt med nasjonalparken, 
eller andre viktige natur- og friluftsområder på Hove. En vurderer heller reguleringsplanen til å 
sikre, og videreutvikle de store kultur, natur- og friluftsverdiene og kvalitetene i området. 
 
 
10 Vedlegg 
 
Forslag til reguleringsplankart – datert 30.04.2018, sist rev. 01.06.2018 
Forslag til reguleringsbestemmelser – datert 30.04.2018, 01.06.2018 
Vedlegg 1: Innkomne merknader til kunngjøringsfasen 
Vedlegg 2: Sammendrag av alle merknader, med kommentarer. 
Vedlegg 3: Sjekkliste ROS 
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