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§ 1    
   GENERELT 
  
1.01 Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ulike offentlige formål som 

tjenesteyting, institusjon, administrasjon og utleiehytter. I tillegg reguleres det offentlige 
områder for grønnstruktur og friluftsformål. 

 
1.02 Planområdet er regulert til følgende arealformål: 
 

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1) 

 Institusjon, o_I1-o_I3 

 Administrasjon, o_A1-o_A2 

 Offentlig tjenesteyting, o_T1 

 Utleiehytter, o_U1-o_U3 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2) 

 Kjøreveg, o_V1-o_V2 

 Gangveg/gangareal, o_G1-o_G6 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_AV1 

 Parkeringsplasser, o_P1-o_P2 
 

Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3) 

 Grønnstruktur, o_GR1-o_GR5 
 
Landbruk-, natur- og friluftsområder (Pbl § 12-5, ledd nr 5) 

 Friluftsområde, o_F1-o_F5 
 
 

Hensynssoner (Pbl § 12-6) 

C Bevaringssone (Pbl § 11-8, ledd nr. C) 

- Bevaring kulturmiljø, H570_1 – H570_5 
 
D Båndleggingssone (Pbl § 11-8, ledd nr. D) 

- Båndlegging etter lov om kulturminneloven, H730_1-H730_4) 
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§ 2 

 
FELLESBESTEMMELSER  

 
2.01 Tillatt utnyttelse i %-BYA for de ulike byggeområdene framgår av plankartet.  
 
2.02 Nettstasjoner tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser, og kommer i tillegg til tillatt 

utnyttelsesgrad. Det er 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner skal 
ikke plasseres ved lekeplasser.  

  
   

§ 3 
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.01 o_I1-o_ I3 er regulert til områder for offentlig institusjon. Innenfor områdene kan det 
oppføres bygninger og anlegg som nasjonalparksenter, kulturinstitusjon, konsertarena, 
museum, galleri. 

 
  Innenfor område o_I1 kan det kun etableres fasiliteter og konstruksjoner knyttet til bruk 

av området som konsertarena, herunder scene, overbygg til scene, tekniske bygg for 
scene o.l.  

 
  Innenfor område o_I2 tillates det maks møne-/gesimshøyde på 12,0 m, til maks kote 

+23,0 moh. Det tillates oppført del av bygg/konstruksjon med maks bebygd areal=100 
m2 opp til maks kote +26,0 moh.  

 
  o_I3 er regulert til offentlig institusjon. Innenfor område o_I3 kan det kun etableres 

nasjonalparksenter til Raet nasjonalpark.  
 
3.02 o-A1-o_A2 er regulert til område for offentlig administrasjon. Innenfor områdene kan 

det oppføres bygninger og anlegg for kontor, lager, verksted o.l.  
 
3.03 o_T1 er regulert til områder for offentlig tjenesteyting. Innenfor områdene kan det 

oppføres bygninger og anlegg for servering, bevertning, kafe, restaurant. 
 
3.04 o_U1-o_U3 er regulert til områder for utleiehytter. 
   
  Innenfor område U2 er maks møne-/gesimshøyde 6,5 m.  
 
  Innenfor område U3 er det kun tillatt å oppføre en utleiehytte. Hytten må oppføres med 

saltak. Fasadekledning skal være i tre. Maks mønehøyde er 6,5 m. 
   
   

§ 4 
 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.01  o_V1 og o_V2 er regulert til områder for offentlige kjøreveger. 
  
4.02 o_G1-o_G6 er regulert til områder for offentlige gangveger/-areal.   
 
4.03 o_AV1 er regulert til offentlig område for annen veggrunn – tekniske anlegg. 
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4.03 o_P1-o_P2 er regulert til områder for offentlige parkeringsplasser.  
 

§ 5 
 

GRØNNSTRUKTUR 
 
5.01 o_GR1-o_GR5 er regulert til områder for offentlig grønnstruktur. Det tillates å etablere 

baner, lekeapparat, anlegg og konstruksjoner som fremmer formålet med områdene 
innenfor områdene o_GR1-o_GR2 og o_GR4-o_GR5.  

 
§ 6 

 
LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 

 
6.01 o_F1-o_F5 er regulert til offentlige friluftsområder. Det tillates å etablere stier og 

gangveier i områdene.  
§ 7 

 
HENSYNSSONER 

 
7.01 H570_1 – H570-5 er regulert til hensynssone – bevaring av kulturmiljø. Eksisterende 

bygninger innenfor området som er markert med linje for bygninger som skal bevares, 
tillates ikke revet, eller fjernet. 

 
7.02 Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygning, skal bygningens karakter m.h.t. 

former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, 
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige.  

 
7.03 Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige 

bebyggelsen i området. 
 
7.04 H730_1- H730_4 er regulert til båndleggingssone – båndlegging etter lov om 

kulturminneloven. Det tillates ingen inngrep i terreng eller vegetasjon innenfor de 
båndlagte områdene. 

   
 

§ 8 
  

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
8.01 Det skal avmerkes 2 HC-parkeringsplasser, innenfor område for parkeringsplass o_P1, 

før bygning for nasjonalparksenter, innenfor område for institusjon o_I3, kan tas i bruk.   
 
8.02 Det skal etableres 2 HC-parkeringsplasser innenfor område for institusjon o_I3, før 

bygning for nasjonalparksenter innenfor område o_I3 kan tas i bruk.  
 
 
 
 
Arendal, 28.03. 2019 

 
Nina Blomberg-Carlsen 
saksbehandler 
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