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ARENDAL KOMMUNE 
 

RØNNINGEN BOLIGOMRÅDE KS9 
PLANBESTEMMELSER 

 
Planid: 2018r3   
Dato: 12.02.2019   Siste revisjon: 24.06.19 
 
Vedtatt av Arendal bystyre:  

1. GENERELT 

Disse bestemmelser gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på plankartet. 
 
1.1 Området disponeres til følgende formål iht. pbl § 12-5: 
 

Bebyggelse og anlegg - § 12-5 nr. 1:  
 Boligbebyggelse – konsentrert   KS9 
 Renovasjon     f_RA3 
 Uteoppholdsområde    f_UT1 
  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5 nr. 2   
 Kjørevei      o_KV21, f_KV5 
 Annen veigrunn     - 
 
Grønnstruktur - § 12-5 nr. 3 
 Friområde     f_F3 

2. FELLESBESTEMMELSER  

Maks høydeplassering i koteverdi for gulv første etasje, møne og gesims og tillatt utnyttelse i 
% BYA for byggeområdene framgår av plankartet.  
 
Forstøtningsmurer skal ikke overstige 2,5 m fra ferdig opparbeidet terreng. 
 
Hver boenhet skal disponere minimum 8 m² uteoppholdsareal (MUA) til privat bruk. 
 
Hver boenhet skal disponere minst 2 parkeringsplasser for bil og minst 1 parkeringsplass for 
sykkel på egen tomt. 
 
Det tillates ikke bekkelukking. 
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3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Område KS9 er regulert til områder for konsentrert boligbebyggelse. Innenfor området 
tillates oppført inn til 4 boenheter.  
 
Bebyggelsen skal oppføres med saltak med takvinkel mellom 15 og 25 grader eller flatt 
tak/pulttak med takvinkel mellom 0 og 10 grader.  
 
Det tillates opparbeidelse av anlegg og tomter ut til formålsgrense. Forstøtningsmurer kan 
plasseres i tomte-/formålsgrense.  
 
Boligene i området skal benytte anlegg for felles renovasjonsinnsamling i område f_RA3.   

 
Område f_RA3 nyttes til felles post og renovasjon for boligene i område KS9. Området skal 
opparbeides med et plant og fast underlag og renovasjonsdunkene bygges inne med vegger 
og tak, med åpning kun mot atkomstveien. 
 
Felles uteoppholdsområde f_UT1 er felles for boligene i områdene KS3 og KS9. Området skal 
opparbeides med et 40 cm jordlag og tilsås med gress og/eller annen beplantning. Evt. kan 
området opparbeides med gummi. Området skal minimum utstyres med et huske- og/eller 
klatrestativ, sklie og bord/benker.  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)e 

Vei o_KV21 er regulert til offentlig kjørevei (snuplass).  
 

Kjørevei f_KV5 er felles for boligene i område KS9.  

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Område f_F3 er regulert til område for felles grønnstruktur (friområde) for alle boligene 
innenfor Rønningen boligområde, og skal inneholde minimum følgende funksjoner: 

- sandvolleyballbane 
- grillplass 
- strand 
- sittebenker 

 
Turvei som vist på illustrasjon for området skal opparbeides med grus- eller asfaltdekke med 
bredde 2,0 – 2,5 meter. Øvrig del av område f_F3 skal sikres opparbeidet med minimum 40 
cm jordlag og tilsås med gress og/eller beplantning.  
 
I område f_F3 kan eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved flytting skal det settes 
av areal for nye kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig revegetasjon.  
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4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Felles uteoppholdsområde f_UT1 og anlegg for renovasjonsinnsamling o_RA3 skal være 
ferdig opparbeidet før første bolig innenfor planområdet tas i bruk. 
 
Område f_F3 må være opparbeidet iht. bestemmelsenes krav før første boenhet tas i bruk. 

 
Sykkel- og bilparkering skal være etablert før tilhørende boenheter innenfor planområdet 
tillates tatt i bruk. 
 
Siktsoner skal etableres samtidig med veianleggene. 
 

************* 


