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FORORD 

Reguleringsplan for Rønningen boligområde ble vedtatt 29.09.2005. Opparbeidelse ble påbegynt, 

men anleggsarbeidene stoppet opp fram til området ble overtatt av selskapet Rønningen Boligfelt AS. 

Rønningen Boligfelt AS er nå i ferd med å bygge ut området og ferdigstille arealer og tekniske 

anlegg.  

 

 

 

 

1. DOKUMENTINFORMASJON 

Plantittel:  Rønningen boligområde KS9  

   

Tiltakshaver:  Rønningen Boligfelt AS  

  v/Arne Aniksdal 

  Skareveien 117  

  4812 Kongshavn 

   

Konsulent:  Asplan Viak AS 

  Kystveien 14 

  Postboks 701 Stoa 

  4808 Arendal  

  Tlf.: 417 99 417 

  Hjemmeside: www.asplanviak.no 

  e-post: arendal@asplanviak.no  

   

Oppdragsleder:  Ing. Roar Melsom (tlf. 905 14 786) 

   

Medarbeidere:  L.ark. Helene Øhlenschlæger 

  Ing. Rita-Alice Abusland 

   

Leveranse:  Reguleringsplan 

  Planbeskrivelse og bestemmelser 

  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

  KU for bryggeanlegget 

   

Arkiv Asplan Viak AS:  O\617437-01 

   

  

mailto:arendal@asplanviak.no
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2. INNLEDNING 

2.1 Grunnlag 

Arendal kommune har gitt tillatelse til å fjerne en kolle innenfor friområde F3 langs grensen mot 

byggeområde KS3, i hovedsak på grunn av risiko for fall og skader ved barns lek. Dette har gitt 

mulighet for at boligområdet kan utvides og samtidig gi de bakenforliggende tomtene i område KS3 

bedre kvalitet med utsikt til Jovann. 

 
Kollen før planering  

I planinitiativet til reguleringen er vist forslag til disponering av området med 4 eneboliger sammen-

kjedet 2-og-2, jfr. bildet under. 

 

Oppstartmøte med befaring ble 

avholdt 14.05.18. Iht. referatet 

fra møtet er det en forutsetning 

for omdisponering at gjen-

værende del av friområde F3 

gis en «betydelig økt kvalitet».  

 

Den aktuelle delen av området 

er derfor tatt med i meldingen 

om planarbeid.  
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2.2 Området 

 

Rønningen boligområde ligger syd for Jovannet, med kjøreatkomst fra fv. 420 ved Sprøkilen via 

Rønningenveien. Området er i dag under utbygging i samsvar med reguleringsplanen fra 2005 (med 

senere mindre endringer). 

 
Gjeldende regulering for Rønningen boligområde 
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3. PLANSTATUS 

3.1 Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023 

 

Kommuneplan for perioden 

2013 – 2023 ble vedtatt av 

bystyret 22.05.14. 

 

I arealdelen er området avsatt 

til med hensynssone H910 – 

detaljeringssone («videre-

føres i reguleringsplan»). 

 

 

 
Utsnitt av arealdelen av 

gjeldende kommuneplan -  

byggeområde markert med rød 

sirkel 

3.2 Reguleringsplaner 

Bildet under viser oversikt over reguleringsplaner i området i flg. kommunens planregister på nett. 

 
Oversikt over gjeldende reguleringsplaner (utbyggingsområdet markert med rød sirkel) 
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4.  DAGENS SITUASJON 

Området er pr. i dag under utbygging. Bildene under viser området den 08.10.18.  

 
Området under utbygging (foto 08.10.18) 

Reguleringsplan for Rønningen boligområde 

ble vedtatt første gang 29.09.05. Planen er 

senere justert (ved flere mindre endringer).  

Tidligere område FS2 ble ved administrativt 

vedtak i brev av 21.10.18 omdisponert fra 3 

eneboligtomter til 6 boliger i kjede (to-og-to) 

med ny områdebetegnelse KS8. Området er 

beregnet for tilsvarende boligtyper som i 

område KS3 (som nå er under utbygging). 
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Oversiktsbilde – nytt område KS9 utenfor bildet til høyre (foto 08.10.18) 

 

 
Oversiktsbilde – kollen er delvis tatt ned og plater for bebyggelsen i område KS3 ferdig støpt (foto 08.10.18) 

 

 
Del av friområde o_F3 med Jovannet i bakgrunnen (foto 08.10.18) 

I dag er kollen tatt helt ned og området er planert i det nivå som tomtene er tenkt etablert. 
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Del av friområde o_F3 med mot Jovann (foto 24.08.18.) 

 

 
Stubebrett (foto 24.08.18) 

 
Sandstrand ved Jovannet (foto 24.08.18.) 



Side 10 av 20 

Planbeskrivelse Rønningen boligområde KS9  

 

Rønningen Boligfelt AS  Asplan Viak AS 

5. PLANFORSLAGET  

 
Forslag til detaljregulering datert 03.01.19, revidert 12.02.19  

Planforslaget viser et byggeområde på ca. 1,3 daa avsatt til 4 eneboliger i kjede med felles, privat 

atkomstvei. Planlagt bebyggelse tilsvarer bygningstyper som planen legger til rette for i begge nabo-

områdene KS3 og KS8. 

Løsningen gir 4 ekstra boliger i området uten vesentlig ny infrastruktur og uten at tiltaket kommer i 

konflikt med annen arealbruk. Området har tidligere ikke vært benyttet og vil derfor ikke føre til 

nevneverdig redusert friområde pr. boenhet. Gjeldende regulering omfatter til sammen ca. 35 daa 

friområde, store deler av dette med høy brukskvalitet.  

Plankartet angir tillatt utnyttelse, maks tillatt høyde for topp gulv (Tg), maks tillatt høyde for møne 

(Mm) og gesims (Mg). Høydeplassering tilsvarer omtrent nivået på tilgrensende område KS3. 
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Etter møter med planetaten den 30.01.19 og 08.02.19 (revisjon 12.02.19) er planområdet innskrenket 

i sydøst slik at atkomsten til den kommunale pumpestasjonen ved Gråen holdes utenfor.    

Bildet under viser 3D-modell i en fotomontasje med den planlagte kjedebebyggelsen i områdene 

KS3, KS8 og KS9.  

 

Bildende under viser to varianter av den aktuelle hustypen. 
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Bildene viser en «tradisjonell» løsning med 

saltak på boligdelen og flatt tak med uteplass 

over carport og bod, og med to forskjellige 

planløsninger.  

 

 

Bilder fra 3D-modellen: 
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Boligens brutto 

grunnflate (BYA) 

utgjør 64,3 m² 

(8,02 x 8,02 m), 

som gir BRA på 

ca. 120 m².  

Carporten har en 

bredde på 4,0 

meter og et areal 

på 25,1 m². 

Boden innerst i 

carporten har et 

areal på 5,6 m².  
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Bildene under viser en ny bygningstype med flatt tak og med en tredje planløsning, med samme 

utvendige mål. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Boligtypen har gjennomgående carport uten bod og 

endevegg. Taket disponeres til uteplass evt. med 

glassrekkverk. 
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Boligene vil få utsikt til Jovannet og 

gode solforhold hele dagen. Ved å ta ned 

den høye kollen og plassere nytt område 

skrått på bakenforliggende boligrekke, 

vil også boligene i naboområde KS3 få 

tilsvarende høy kvalitet. 

 

Plantegning viser kjøkken, ett 

soverom og bad i første etasje og 

stor stue og to soverom i andre 

etasje. 
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Utsnitt med uteoppholdsområde f_UT1 

 
Utsnitt av detaljregulering for Rønningen  

boligområde KS8, endring 

 
Utsnitt med renovasjonsområde f_RA3 

Et område mellom boligrekkene, langs vestsiden av 

atkomsten inn til området er satt av til felles 

uteoppholdsområde f_UT1 med et areal på 220 m², 

som er tenkt nyttet til kombinert møteplass og sandlek 

for de minste barna, med fin utsikt mot Jovannet. 

Området er felles for boligene i områdene KS3 og KS9. 

Området skal opparbeides med sandkasse, ev. noe 

lekeutstyr og bord/sittebenk.  

 

Område for renovasjonsinnsamling er sikret i 

reguleringsplan for naboområde KS8 (Rønningen 

boligområde KS8, endring). 

Ved en senere gjennomgang av antall boliger og 

tilgjengelig areal, er det konkludert med at 

område f_RA2 er for lite for de til sammen 14 

boligene i områdene KS3, KS8 og KS9 som 

naturlig vil komme til å benytte dette anlegget. 

Det er derfor også satt av et område f_RA3 i 

planforslaget for renovasjonsinnsamling for KS9. 

 

Område f_RA3 skal være ferdig opparbeidet med 

tilsvarende krav til utstyr som for område f_RA2, 

før første bolig i område KS9 tas i bruk. Den 

praktiske fordelingen av brukere mellom f_RA2 

og f_RA3 organiseres ved gjennomføring.  
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Atkomsten inn i område KS9 er regulert som felles/privat med total bredde 6,0 meter og 

kjørebanebredde 4,0 meter. Veien har en lengde på ca. 80 meter. Det stilles krav om at hver bolig 

disponerer 2 parkeringsplasser på egen tomt, 1 plass i carport og 1 plass utenfor carporten.   

Det er utarbeidet illustrasjonsplan for friområde f_F3 med krav til opparbeidelse og rekkefølge for 

ferdigstillelse knyttet til brukstillatelse for boligene i nytt område KS9. Etter et møte med planetaten 

og bygartneren den 08.02.19 er eierkode endret fra offentlig til felles, illustrasjonen er justert og 

konkrete krav til opparbeidelse av friområdet er tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen.   

 
Illustrasjonsplan for område f_F3 datert 27.08.18, revidert 12.02.19  

Området skal opparbeides med en turvei med bredde 2,0 - 2,5 m fra kjøreveien ned til stranden og 

videre ut til eksisterende sti/tråkk langs Jovannet mot øst (som vist på illustrasjonsplan). Det skal 

opparbeides sandvolleyballbane og området skal utstyres med grillplass og sittebenker. Sandstranden 

skal opprettholdes som i dag, men tilføres noe mer sand for å tilrettelegge best mulig for barns lek.  

Gjeldende plan inneholder ingen bestemmelser om opparbeidelse og tilrettelegging av friområdene. 

Nytt planforslag gir bestemmelser om minimum opparbeidelse og utstyr for område f_F3, utarbeidet i 

samråd med planenheten og bygartner. Illustrasjonen er for øvrig ikke juridisk bindende for innhold 

eller for plassering av de ulike funksjonene.   



Side 18 av 20 

Planbeskrivelse Rønningen boligområde KS9  

 

Rønningen Boligfelt AS  Asplan Viak AS 

5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING   

7.1 Oppstartmøte/melding om planarbeid 

Planinitiativ for reguleringen er datert 26.03.18. Oppstartsmøte med befaring ble avholdt 30.15.18 og 

melding om planarbeid sendt ut ved brev av 05.09.18. Planinitiativet, referat fra oppstartmøte og 

illustrasjon for del av område F3 ble sendt ut sammen med meldingen. Bildet under viser 

meldingsområdet. 

 
Meldingskart 

7.2 Oppsummering av merknader  

Merknadene til detaljreguleringen er kort gjengitt, med Asplan Viak’s kommentar (i kursiv).   

Fylkesmannen i Aust-Agder – brev datert 25.09.18 

Fylkesmannen viser til at kommunen forutsetter at utbygger gir tilbake en betydelig økt kvalitet på 

den gjenværende delen av område F3, tilrettelegger for god terrengtilpassing og opparbeider et felles 
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nærmiljøanlegg for alle eksisterende og nye boenheter. Fylkesmannen er enig med kommunen og 

legger til grunn at dette følges opp. 

 

Fylkesmannen anbefaler at bekkeløpet gjennom området som i stor grad er gjengrodd med liten eller 

ingen vannføring, brukes som kvalitetselement i friområdet. Klimaprofil Agder 2001 og prognosene 

for økt nedbør med sterkere og oftere styrtregn som medfører at bør legges til rette for 

flomvannsføring. Dette bør også reflekteres dersom bekken legges i rør. 

 

Fylkesmannen mener det er lagt opp til omfattende vei- og parkeringsarealer i tilknytning til de nye 

boligene. Det anbefales å vurdere andre muligheter, f.eks. å bruke samme atkomst som til område 

KS3 eller løsninger der bilparkering samles slik at areal til kjøreatkomst til hver enkelt bolig kan 

reduseres. Det bør videre brukes mur fremfor fylling utover i F3, dersom dette vil gi et større 

tilgjengelig areal for friluftsliv i F3.  

 

Asplan Viak:  

Etter vårt skjønn er merknadene fra fylkesmannens vedrørende opparbeidelse av område F3 

etterkommet i planforslaget – med krav/rekkefølgekrav i bestemmelsene om at området skal være 

ferdig opparbeidet før første bolig tas i bruk.  

 

Når det gjelder bekken vil utbygger vurdere mulighetene for å etablere en åpen bekk gjennom 

området eller deler av området. Dette har også et sikkerhetsaspekt med tanke på at små barn kan 

falle ned i en dyp bekk dersom kantene ikke er sikret.  

 

Fylkesmannen viser til skissen i planinitiativet og mener at det legges opp til for mye vei- og 

parkeringsareal. Vi har sett på muligheten for å legge atkomst gjennom område KS3, men det vil 

splitte opp dette området og beslaglegge minst 1 tomt, uten at dette medfører særlig mindre veiareal. 

I forslaget til regulering er felles parkeringsplassene tatt ut.  

7.3 1. gangs behandling 

Forslaget ble behandlet 1. gang i kommuneplanutvalget (KPU) i møte 19.06.19 med følgende vedtak: 

«Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 

detaljreguleringsplan for Rønningen boligområde KS9 med plankart og bestemmelser datert 

12.02.19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:  

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Fellesbestemmelser: «Det tillates ikke bekkelukking».  

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Grønnstruktur: Endres til: «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»  

- Endring av siste setning under Grønnstruktur: Endres til: «Øvrig del av område f_F3 skal 

sikres opparbeidet med minimum 40 cm jordlag og etablert med gress og/eller annen 

beplantning».  

- Endring av siste setning under Bebyggelse og anlegg: Endres til: «Området skal opparbeides 

med et 40cm jordlag og tilsåes med gress og/eller annen beplantning. Eventuelt skal område 

opparbeides med gummi. Området skal minimum utstyres med et huske- og/eller klatrestativ, 

sklie og bord/benker.»  
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7.4 Offentlig ettersyn  

……………….. 

7.5 Revisjoner 

 Revisjon 12.02.19 

Ved revisjon 12.02.19 er det gjort følgende endringer: 

- Eierkode for område F3 er endret fra o_ til f_ - felles for alle boligene innenfor Rønningen 

boligområde. 

- Planområdet er innskrenket ved at eksisterende kjøreatkomst Gråen til kommunens 

pumpestasjon er tatt ut. 

- Bestemmelsene angir minimum utstyr og opparbeidelse innenfor område f_F3 . 

 Revisjon 24.06.19 

Bestemmelsene til planen er ved revisjon 24.06.19 rettet iht. vedtaket i KPU 19.06.19. 


