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1. Bakgrunn

Tiltakshaver er eier av gnr./bnr. 220/4 på Sandå på Tromøya. Innenfor området er det 10 eldre
utleiehytter. Innenfor planområdet er det i tillegg 4 private fritidsboliger. Ved sjøen er det
etablert et bryggeanlegg langsmed land som dekker båtplasser for de eksisterende hyttene.
Det er ønskelig å fortette området med hytter, og tilrettelegge for båtplasser for de nye hyttene.

På kommuneplanens arealdel er området avsatt til byggeområde for fritids- og turistformål.
Planforslaget regulerer byggeområdene til kombinert formål utleiehytter/frittliggende
fritidsbebyggelse, da det på sikt kan bli aktuelt å fradele hyttene som private fritidsboliger.
Eiendommen er tidligere uregulert.

Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Maren
Brinch Gundersen.

2. Beskrivelse av dagens situasjo n i planområdet

Planområdet ligger på sydøst siden av Tromøy på Sandå, på innsiden av Tromlingene.
Alvekilen ligger syd for planområdet. Planområdet omfatter i hovedsak eiendommen gnr./bnr.
gnr./bnr. 220/4. På denne eiendommen er det 10 utleiehytter, og med tilhørende bryggeanlegg
på innsiden av Hannas skjær. I tillegg tas eiendommene gnr./bnr. 220/12, 13 og 14 med. Disse
eiendommene er bebygd med private fritidsboliger. Det er også opparbeidet 2 større
parkeringsplasser innenfor planområdet.

Fig. 1 Kartutsnitt over deler av Tromøya. Planområdet ligger på sydsiden av Tromøya på innsiden av Tromlingene.
Planområdet markert med rød ring. www.atlas.no.

Planområdet er på ca 56 daa inkludert arealer i sjø. I de områdene det er oppført utleiehytter
er omkringliggende områder opparbeidet med gressplener og delvis opparbeidet kjørbar vei.
Det er også etablert sandvolleyballbane, turveier og stier innenfor områdene.
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Ved sjøen er det etablert en lengre trebrygge langsmed land, der det er etablert bryggeplass
for de 10 utleiehyttene og 4 private fritidsboligene. Omkringliggende områder mellom hyttene
og sjøen består av til dels kupert terreng, med noe skog og lyngvegetasjon.

Under er planområdet vist på ortofoto.

Fig. 3 Ortofoto av området. Planområdet er grovt markert med rød ring. www.atlas.

3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer

3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer

3.1.1 Nasjonale
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 Verneplaner

Planområdet omfatter i hovedsak områder på land, men også noe areal i sjø ved eksisterende
brygge. På utsiden av planområdet er det to eksisterende verneområder:

Side 4 av 42



1. Tromlingene naturreservat, som ble vernet 07.05.1982 med verneformål å bevare
livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området.

2. Raet landskapsvernområde som ble vernet ved kg. Res. 15.12.2000. Verneformålet er
særegent dyre- og planteliv.

I juli 2013 ble arbeidet med Raet nasjonalpark kunngjort igangsatt. Verneplanen er på høring
til september 2015. Arealer i sjø ligger innenfor foreslått avgrensning for Raet nasjonalpark.
Tiltakshaverne, som er grunneiere, har sendt inn uttalelse til verneplanforslaget om at
avgrensning av nasjonalparkområdet skal gå på utsiden av eksisterende og planlagt
småbåtanlegg, tilsvarende som for planlagt småbåtanlegg i Alvekilen.

3.1.4 Forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU). Det er også gjort
en henvendelse til kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avklare om planarbeidet
ville utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften av 01.07.2009, §§ 3 og 4.
Departementet gav tilbakemelding på at de etter en nærmere vurdering konkluderte med at
planarbeidet ikke utløste krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om
konsekvensutredning av 01.07.2009, som var gjeldende på det tidspunkt planarbeidet ble
kunngjort igangsatt. Begrunnelsen var at det var mindre enn 20 nye båtplasser de skulle legges
til rette for, og området var vist med symbolet småbåthavn på kommuneplanens arealdel.

3.2 Kommuneplan og kommunedelplaner

3.2.1 Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel
Planområdet er avsatt til fremtidig byggeområde for fritids- og turistformål (FT01) på land på
kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.05.2014. Områder i sjø er avsatt til formålet generelt
bruk og vern av sjøareal. Eksisterende brygge er vist med symbol småbåthavn (uregulert)
under øvrig tegnforklaring.

Eiendommen nord for planområdet er også avsatt til byggeområde for fritids- og turistformål
(FT02)

I de nordvestlige delene av planområdet er det avsatt 3 hensynssoner. Disse er i all hovedsak
overlappende. Hensynssone 570_22 er avsatt til hensynssone bevaringsområde, Alve. Det er
plankrav i bevaringsområdene, og det er også gitt utfyllende retningslinjer som omhandler den
antikvariske bevaringsverdige bebyggelsen, krav til ny bebyggelse og terrengformasjoner,
hagemurer, gangstier m.m.

Hensynssone 560_119 er avsatt til hensynssone for naturmiljø, utvalgte naturtyper
sjø/vassdrag. Dette er «Områder med naturmangfold av stor regional eller nasjonal verdi –
stor kompleksitet og viktig biologisk mangfold: …..Saulekilen-Tromøya (Alve-Sandå).
Hensynssone 560_03 er avsatt til hensynssone naturmiljø – ørretbekker, og omfatter bekken.

For de to hensynssonene for naturmiljø er det gitt følgende retningslinje i kommuneplanen:
«Innenfor sonene skal det som hovedregel ikke foretas inngrep. Dersom inngrep likevel
vurderes kreves konsekvensanalyse med forslag til evt. avbøtende tiltak.»
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Fig. 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Sandå. Planområdet er markert som byggeområde FT01.

Fig. 5 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Sandå, der de tre ulike hensynssonene i området fremkommer.
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Kommuneplanens samfunnsdel
I kap. 12 om arealpolitikken er bl.a. følgende punkter avklart i forhold til fritidsbebyggelse:
• Ny fritidsbebyggelse skal ha høy standard (vei, vann/avløp/elektrisitet/IKT). Det er ønskelig

at bestående fritidsbebyggelse kan oppgraderes til høy standard hvis ønskelig.
• Fortetting av eksisterende hyttefelt skal vurderes.
• Det er ikke avgjørende om et planforslag om fritidsbebyggelse tar sikte på utbygging av

utleiehytter eller om det foreslås hytter for salg.
• Det foreslås ikke maksstørrelse på hyttene, fordi terreng og tomter er svært ulike. Som

utgangspunkt er det imidlertid ikke ønskelig å gå utover 100-120 m2 bebygd areal.

3.2.2 Kommunedelplan for småbåthavner

Eksisterende småbåtanlegg er registrert og omtalt i småbåthavnplanen, som nr. 128
Tromlingsund vest. I tabellene under er verdi/egnethet vurdert og konfliktnivå.

Konklusjonen i småbåthavnplanen som ble vedtatt i 2009 var at småbåtanlegget skulle
videreføres med eksisterende kapasitet. Dette vedtaket ble fattet før rullering av gjeldende
kommuneplan, der det er tatt inn nytt byggeområde for turist- og fritidsformål. Planforslaget
foreslår en utvidelse av areal for småbåtanlegg for å tilrettelegge for 10 ekstra båtplasser for
de nye fritidsboligene/utleiehyttene som en skal fortette området med.

3.2.3 Kommunedelplan for grønnstruktur

Kommunedelplan for grønnstruktur ble vedtatt i Arendal kommune 02.03.2005. Det er ikke vist
registreringer innenfor planområdet, og heller ikke foreslått tiltak innenfor eller i nærheten av
planområdet.

3.3 Reguleringsplaner
Planområdet og tilgrensende eiendommer er uregulert.
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4. Planprosess og medvirkning

4.1 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 27.05.2014. I oppstartsmøte var hovedfokuset på plassering og
utforming av ny bebyggelse og båtplasser. Referat fra møtet foreligger og er vedlagt
planforslaget.

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid
Planarbeidet ble varslet igangsatt 16.12.2014 ved brev til berørte parter og offentlige instanser,
og ved annonse i Agderposten. Frist for innspill var 23.01.2015.

4.3 Medvirkning
Det er ikke avholdt noen egne møter med naboer/andre berørte parter i forbindelse med
kunngjøring om oppstart av planarbeid.

4.4 Møter
Det er avholdt møter med administrasjonen etter innsending av planforslag i august 2015. En
har valgt å endre noe på planforslaget etter dialog med administrasjonen, og det ble sendt inn
nytt planforslag datert 14.10.15.

4.5 Planprosess
Planforslaget datert 14.10.15 ble behandlet i kommuneplanutvalget 11.11.2015. Planforslaget
ble vedtatt avvist med 5 mot 4 stemmer. Det ble påpekt 8 forhold som måtte vurderes/endres
dersom det ble fremmet et nytt forslag til behandling. Foreliggende planforslag er revidert, og
en redegjørelse i henhold til de 8 punktene som ble kommentert av planutvalget er gjort rede
for i oversendelsesbrev datert 14.01.2016.

5. Innkomne merknader med kommentarer

Det kom inn 15 uttalelser til melding om oppstart av planarbeid. 9 var fra offentlige instanser,
og 6 uttalelser var fra private berørte parter. Alle uttalelsene vedlegges planforslaget. Videre
gis et kort sammendrag av uttalelsene, med kommentarer:

Fylkesmannen i Aust -Agder, miljøvernavdelingen:
1. Konsekvensutredning: Fylkesmannen finner det vanskelig å ta stilling til om planene for

båthavna utløser krav om konsekvensutredning, men legger til grunn kommunens
vurdering at planforslaget ikke utløser konsekvensutredning. Vil presisere at selv om det
ikke utarbeides KU forventer en svært nøye redegjørelser for tiltaket i planbeskrivelsen,
gjerne med illustrasjoner, fotomontasjer e.l. Om tiltak kan aksepteres kommer en tilbake til
når en ser utforming og omfang i planforslaget

2. Det vises til at endelig avgrensning for nasjonalpark for Raet ikke er satt ved kunngjøring
om oppstart av planarbeid. Viser også til at Tromlingene med tilhørende landskapsrom
utgjør en sentral verdi i nasjonalparkforslaget, og vil allerede nå signalisere at en vil være
negative til bølgebrytere, utriggere og store flytebrygger som får negativ konsekvens for
landskapet i området. Dersom anlegget skal utvides innenfor utredningsområdet til
nasjonalparken, forventes et diskret anlegg i tråd md eksisterende brygge, og kun en
begrenset utvidelse.

3. Vedrørende redskapsboder anbefaler en at disse plasseres noe lenger opp på land og ikke
helt ned til sjøen av hensyn til eksponering mot verneområdet. Det må legges stor vekt på
landskapstilpasning med tanke på eksponering mot verneområdet, og størrelsen må
begrenses.

4. Det henvises til statlige planretningslinjer (SPR) for en differensiert forvaltning av
strandsonen, og byggeforbudet i 100-metesbeltet langs sjøen jf. § 1-8 i plan- og
bygningsloven. Hyttene må i størst mulig grad legges utenfor 100-meters beltet.
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Byggegrensene for utvidelse av eksisterende hytter må i hovedsak skje i retning bort fra
sjøen. Hyttene bør holdes lave i en etasje slik eksisterende hytter i stor grad er i dag.

5. Vegfremføring må skje på de premissene landskapet legger. Det er ikke sikkert det er
mulig å føre frem veg til alle hyttene uten at dette vil innebære for tunge inngrep i
landskapet.

6. Landskapshensyn tillegges ekstra stor vekt i denne saken pga. områdets plassering og
etablering av Raet nasjonalpark.

7. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal utarbeides.

Kommentar:
1. En har vært i kontakt pr. mail og telefon med departementet for å avklare om planforslaget

utløser KU. Konklusjonen fra departementet er at de har vurdert planforslaget til å ikke
utløse konsekvensutredning. Forholdene som blir kommentert fra fylkesmannen blir
redegjort for senere i planbeskrivelsen.

2. Planforslaget regulerer inn eksisterende bryggeanlegg, i tillegg til arealer i sjø for å legge
til rette for en flytebrygge. I revidert planforslag er flytebryggen redusert fra ca 22 m til ca
18 meter. Flytebryggen skal dekke båtplasser for de nye hyttene en skal fortette området
med. Landskapsvirkning og andre konsekvenser av flytebryggen redegjøres nærmere for
senere i planbeskrivelsen.

3. Redskapsboder er i revidert planforslag trukket bort fra sjøen, og lagt i et smalt daldrag
nord for turveg T4. Det er tatt inn reguleringsbestemmelser som styrer maks BRA=4 m2 pr.
sjøbod og maks møne-/gesimshøyde på 3,5 m, i tillegg til krav om at bodene skal beises
eller males i jordfarger.

4. Hyttene er i all hovedsak plassert i bakkant, og mellom eksisterende hytter. Det er kun 2
nye hytter som ligger på utsiden av innregulert kjøreveg i området, i område FF5. Disse to
hyttene ligger på ca 15 moh og i nærheten av eksisterende hytter, og kommer ikke i konflikt
med de hensyn som skal ivaretas i den nære strandsone. Det er tatt inn
reguleringsbestemmelser om størrelse på hyttene, høydebegrensning og krav om at
hyttene skal beises eller males i jordfarger.

5. Plassering av vei er i all hovedsak lokalisert der det er fremført vei i dag, og der det må
gjøres minst mulig inngrep i terrenget for å anlegge veg. Veitraséen er noe endret etter 1.
gangsbehandlingen 14.11.15. Det er ikke regulert inn adkomstvei til alle hyttene pga. at
det ville medført for store terrenginngrep.

6. Landskapshensyn har vært førende for både lokalisering og løsning i forhold til
veifremføring og plassering av hyttetomter og byggegrenser. Landskapshensyn og
landskapsvirkning er beskrevet nærmere senere i planbeskrivelsen.

7. Det er utarbeide ROS-analyse.

Aust -Agder fylkeskommune, fylkesrådmannen og kulturminnevern
1. Viser til at området er avsatt til fritids- og turistformål. Fylkeskommunen forstår det slik at

det er 10 nye utleiehytter som planlegges. Viser til at ordinær fritidsbebyggelse vil være i
strid med formålet i kommuneplanens arealdel. Plan- og naturseksjonen fraråder
kombinert formål utleiehytter/frittliggende fritidsbebyggelse. Mener at planen ikke kan være
så åpen at begge formål vil være i samsvar med plan, og vise til innspill til rullering av
kommuneplanens arealdel.

2. Konsekvensutredning: fylkeskommunen slutter seg til uttalelsen fra fylkesmannen av
23.01.15, og slutter seg til forventningen om god dokumentasjon av virkninger av
planforslaget.

3. Kulturminnevern:
Nyere kulturminner:
Viser til at det er et visst innslag av steingjerder innenfor planområdet. Kultuvernseksjonen
vurderer steingjerder som bevaringsverdige kulturminner. Det forutsettes at endelig plan
er utarbeidet med tanke på at steingjerdene innenfor planområdet ikke blir berørt.
Arkeologi:
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Kulturvernseksjonen har vurdert eventuell kulturhistorisk registrering, og har befart
området 25.02.2015. De har konkludert med at potensialet for funn er minimal, og
kulturvernseksjonen fremmer derfor ikke krav om en kulturhistorisk registrering.

Kommentar:
1. Foreliggende planforslag foreslår å regulere 3 eksisterende utleiehytter innenfor

planområdet til frittliggende fritidsbebyggelse. I tillegg foreslår en å regulerer inn 6 nye
hyttetomter til frittliggende bebyggelse. 2 av disse tomtene ligger inntil eksisterende hytter,
og vil være naturlig blir frittliggende fritidsbebyggelse. De fire andre tomtene ligger
tilbaketrukket i planområdet i et eget område. Resterende tomter er foreslått regulert inn
som utleiehytter. En tar til orientering fylkeskommunen sin uttalelse vedrørende formål på
kommuneplanens arealdel. I etterkant av vedtak av kommuneplanens arealdel har
tiltakshaver fremmet ønske om å regulere hyttene til frittliggende fritidsbebyggelse også,
da det på sikt kan være aktuelt å fradele og selge hyttetomtene. Etter 1. gangsbehandling
11.11.15 er det nå 11 tomter som er regulert til utleiehytter, og 9 tomter som er eid av
tiltakshaver som er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse. Det vises også til
kommuneplanens samfunnsdel der det er presisert i politikken for fritidsbebyggelse at det
ikke er avgjørende om planforslag for fritidsbebyggelse tar sikte på utbygging av
utleiehytter eller om de foreslås hytter for salg.

2. En tar fylkeskommunens vurderingen vedrørende konsekvensutredning til orientering.
3. En har avsatt hensynssone bevaring i tilknytning til steingjerdene som ligger i

eiendomsgrensen mot nord/nordøst i tillegg til en bestående grunnmur til en eldre fjøs. I
tillegg avsetter en hensynssone bevaring for et steingjerde som ligger mot sydvest i
planområdet inn i område FF1.

Statens vegvesen
1. Statens vegvesen har ingen merknader til opsptartsmeldingen da den ikke fører til store

negative konsekvenser for det vegnett de er satt til å forvalte.

Kommentar:
1. Uttalelsen tas til etterretning.

Norsk Maritimt Museum (NMM)
1. NMM er ikke kjent med at det finnes kulturminner under vann i planområdet og ser at det

eneste som planlegges å gjøre i planforslaget er å regulere inn allerede eksisterende
småbrygger, samt mulig åpning for utvidelse av disse med flytebryggeanlegg. NMM ser
ikke behov for å gjennomføre befaring i denne saken og har ingen videre merknader.

Kommentar:
1. Uttalelsen tas til etterretning.

Kystverket:
1. Kystverket Sørøst har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige

merknader til det påbegynte planarbeidet.

Kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Agder brannvesen:
Østre Agder Brannvesen har gitt en uttalelse i mail av 30.01.15 etter at det har vært oversendt
skisser av foreslått løsning for adkomstveg inn i området:
Adkomstvei inne i feltet kan ha redusert bredde som foreslått (3 m kjørebredde + vegskuldre
på 0,25x2) dersom svingradius, stigning og vektgrenser er ivaretatt, samt at det ikke parkeres
eller er annet hinder for brannvesenets kjøretøy.
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Brannvesenet har innsatstid på ca 20 min til hyttefeltet. Ved tilgang på slokkevann fra tankbil
bør avstand fra tankbil til nye hytter være ca 17-65 m. Dette vil være akseptabelt slangeutlegg
fra tankbil for brannvesenet til bekjempelse av brann i fritidsbolig som planlagt.

Kommentar:
Adkomstveier inn i området er regulert inn med de bredder og vegskuldre som brannvesenet
har godtatt i sin uttalelse. Svingradius og stigningsforhold er ivaretatt, frem til kjøreveg KV4.
Utover dette vil det være mulig å komme til med slange innenfor de avstandene som
brannvesenet viser til.

Agder Energi:
Agder Energi Nett AS har en høyspent jordkabel, 22kV, og en nettstasjon plassert innenfor
reguleringsområdet. Nettstasjonen har utvendig må ca 2,5x2,5 m og en byggeforbudssone
(brannkrav) på fem meter fra alle yttervegger. Dette må hensyn tas og det må legges inn
hensynssoner for disse installasjoner i plankartet.

Kommentar:
Nettstasjonen er regulert inn med eget formål, øvrige kommunaltekniske anlegg, trafo, E1. Det
er ikke lagt opp til byggetiltak i nærheten av nettstasjonen, og det er derfor ikke lagt inn
hensynssone i tilknytning til nettstasjonen.

Arendal Havn:
Arendal havnestyre er kommunal myndighet etter havne- og farvannsloven, og skal gjøre
vedtak etter konkret søknad om alle tiltak i sjø i kommunens område.
Havnestyret har følgende innspill til planen.
1. Det kan ikke påregnes tillatelse til tiltak i sjø som flytebrygger, moringer, utriggere og vipper

ut i Tromlingsund. Tromlingsund er et trangt sund med lite farvannsdyber og med
sesongmessig stor trafikk av lystfartøyer. Tiltak i eller ved sjøen som kan være til hinder
eller fare for denne trafikken vil trolig ikke bli tillatt.

2. Plangrensen anbefales derfor redusert til å omfatte eksisterende brygger i dette området,
og avgrenses innenfor eksisterende naturlige hindringer som skjær og småholmer mot
selve sundet.

3. Innløpet til Saulekilen skal sikres for ferdsel, selv om området innenfor ikke er spesielt
egnet pga dybdeforhold. Planen bør avgrenses til maksimalt ¼ av totalbredde på stedet,
og det må forventes begrensninger i fartøysstørrelse ved fortøyning av permanent opphold.

• Det har vært kontakt mot Arendal Havn etter at planforslaget ble avvist av
kommuneplanutvalget 11.11.2015. Havnefogden har kommet med forslag på en endret
plassering av flytebryggen lenger inn i bukta, noe som medfører at flytebryggen også blir
redusert i utstrekning fra ca 22 meter til ca 18 meter.

•
Kommentar:
1. Mot Tromlingsund regulerer planforslaget inn eksisterende brygge, som er etablert for flere

tiår siden. Båter ligger her fortøyd med moringer. I tillegg foreslår planforslaget å regulere
inn noe areal i sjø, for å kunne etablere en flytebrygge med ca 9-10 båtplasser for de 10
nye hyttene som planforslaget regulerer inn. I revidert planforslag er område for
småbåtanlegg flyttet ytterligere 5 meter vestover inn i bukta, og stikker således ikke ut i
selve Tromlingsund. Lengden av flytebryggen vil på bakgrunn av dette måtte reduseres fra
ca 22 m lengde til ca 18 m lengde. Flytebryggen/område for småbåtanlegg er trukket godt
tilbake fra leia, og slik at det er nok areal for å ivareta ferdsel på innsiden av Hannas skjær.
Hovedtrafikken på sommertid går på sydsiden av Hannas skjær. En vurderer derfor at
tiltaket som planlegges med ny flytebrygge ikke er til hinder eller fare for båttrafikken leia
eller i området for øvrig.

2. Planavgrensningen er avgrenset i forhold til eiendomsgrensen, og på innsiden av holmene
og skjærene i Tromlingsund.

Det er ikke regulert inn tiltak i sjø ved innløpet til Saulekilen.
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Arnstein og Ingar Arneberg:
1. Har i utgangspunktet gjerne sett at nabolaget forble uberørt av ytterligere utbygging, men

har ingen formelle innvendinger mot de foreslåtte reguleringer.
2. Når det gjelder kjørevei vil dette også kunne være positivt for Arneberg.
3. Viser til at området som ønskes regulert i sjø beveger seg langt utenfor eiendommen til

gnr./bnr. 220/4. Grenselinjene er forlenget og fordreid helt ut til Hannas skjær, og man
«okkuperer» med dette en del av den tradisjonelle leia gjennom Tromlingssundet.
Allmennhetens rettigheter må ikke svekkes her.

4. Ny flytebrygge må legges slik at den, med tilliggende båter ikke får en utstrekning som gjør
at brygge eller båter med fester kommer i konflikt med vår eiendom.

Kommentar:
1. Tas til orientering.
2. Tas til orientering.
3. En regulerer ikke hele eiendommen i sjø til småbåtanlegg. Arealene mot Hannas skjær er

regulert til farleder o_FL1, og allmennhetens båtferdsel er dermed sikret.
4. Flytebryggen holder seg innenfor eiendomsgrensen som er lagt i sjø mot gnr./bnr. 220/6,

og kommer således ikke i konflikt med rettighetene i sjø til gnr./bnr. 220/6 sin eiendom.

Mari Ann, Halvdan Torje og Britt Ragnhild Berg:
1. Viser til at reguleringsområdet ligger nær Tromlingene som er en del av skjærgårdsparken

og Raet landskapsvernområde. Det knytter seg både regionale og nasjonale naturvern- og
friluftsinteresser til området. De planlagte naturinngrep og utvidelser/nyoppføringer må skje
på en skånsom og visuell god måte for naturen og området. Det må tilstrebes minst mulig
inngrep i form av sprengning og flytting av løsmasser.

2. Det bør tas hensyn til at hytteområdet i dag er bilfritt, slik vi ser det er det en kvalitet i seg
selv som bør videreføres. Det bør vurderes å utvikle dagens parkeringsordning slik at nye
hytter løser parkeringsbehovet på samme måte som dagens hytter. Adkomst og parkering
bør uansett legges opp slik at en får til en best mulig totalløsning for området. Viser til bilvei
ut til hytteområdet til Abusland. Bør tilstrebes felles adkomstløsninger. Dyrka
jord/landbruksjord må bevares, uavhengig om det brukes til formålet i dag eller ei.

Kommentar:
1. Planforslaget har vektlagt å finne løsninger som er tilpasset landskap og med minst mulige

inngrep, og som tar hensyn til de viktige naturområdene som Tromlingene og Raet
landskapsvernområde. Både adkomstvei og nye fritidsboliger har fått en god
landskapstilpasning, og det er strenge begrensninger i størrelse, plassering og høyder på
hyttene. I planbeskrivelsen blir det senere gjort rede for hvordan planforslaget har
hensyntatt de nærliggende naturområdene.

2. Det er nå foreslått å regulere inn en enkel adkomstvei, slik at flere av hyttene kan få
mulighet til en parkeringsplass på hyttetomtene. Noen tomter er det ikke ført bilvei frem til,
da det ville ha medført for store terrenginngrep. For disse tomtene er det istedenfor foreslått
mindre private parkeringsplasser i nærheten av hyttene. Traséen som kjøreveien er lagt i,
er delvis i bruk i dag og benyttes bl.a. av traktor for vedlikehold m.m. på hyttene.
Gjesteparkering legges det opp til på de etablerte parkeringsplassene ved adkomst til
området. Bilvei til Abusland sin eiendom er privat vei. Det er ikke jordbruksarealer innenfor
planområdet.

Halvor Abusland:
1. Viser til at det ikke må lages hindringer som reduserer den dypgående leden på innsiden

av Hannas skjær. På utsiden er det ved normal vannstand ca 1,10 m, mens det på innsiden
er ca 2,5 m. Det vil være vanskelig for Halvor Abusland sin utleievirksomhet dersom det
blir redusert løp.
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2. Mener at den gamle veien til Tromlingene går gjennom det regulerte området til Sømninga.
Dette er det smaleste stedet på sundet, og dyra svømte over til Tromlingene på dette
stedet. Det er også den naturlige traséen for den kommende kyststien.

3. Vil også påpeke at planen ikke må bli til hinder for den allmenne frie ferdsel i området.

Kommentar:
1. Leden på innsiden av Hannas skjær er ivaretatt i planforslaget.
2. Det er nå regulert inn kjørbar veg inn i området, i traséen der det alt delvis er opparbeidet

veg som kan benyttes bl.a av traktor. Planforslaget legger ingen hindringer for en eventuell
kyststi i denne traséen.

3. Planforslaget legger ikke opp til endringer i forhold til allmennhetens ferdsel i området i
forhold til dagens situasjon.

Inger Brinch og Jan Sogorka:
1. Er i utgangspunktet skeptiske til kjørbar adkomstvei til hyttene, da dette vil forringe

naturopplevelsene som er i dag. Viser til at det ikke er noe spesifikk oversikt over hvor de
nye hyttene skal plasseres, og håper at disse hyttene ikke kommer i konflikt med deres
hytter.

2. Viser til at de er oppfordret fra kommunen til å tegne inn sine hytteplaner i
reguleringsplanen:

a. Foran hytten på gnr./bnr. 220/13 har en planer om å oppgradere inngangspartiet
med trapp/adkomst pga. glatt fjell i våte perioder. Det er også planer om å oppføre
en redskapsbod på eiendommen.

b. På gnr./bnr. 220/14 er det ønskelig å lage en sitteplatting med murer av naturstein
samt trapp opp til denne plattingen ved inngangspartiet.

Kommentar:
1. En tar til orientering at eierne av gnr./bnr. 220/13 og 14 ikke ønsker kjørbar adkomstvei til

hyttene. Dette er foreslått i planforslaget slik at de fleste hyttene kan få anledning til å kjøre
frem til hyttene, og parkere en bil ved hyttene. Innspillet er ikke imøtekommet.

2. Både gnr./bnr. 220/13 og 14 er regulert inn som byggeområde for frittliggende
fritidsbebyggelse. Tiltakene som beskrives vil en anta kan gjennomføres i samsvar med
foreslåtte løsninger i reguleringsplanforslaget.

Karen Wendell Sandal og Halvor Hagen:
1. Viser til avgrensningen i kunngjøringskartet i forhold til Tromlingsund. Stiller spørsmål om

det er adgang til å båndlegge sundet med slik båthavnen er beskrevet.
2. Hovedbemerkningen går for øvrig på den merbelastning som utbyggingen vil få på

Tromlingene. Det vises til at hyttegjester i hovedsak benytter Tromlingene som
bade/utfluktssted. Viser til at hyttene tidligere har vært leid ut med små joller som noe
innebærer lite sjenerende trafikk i Tromlingssund, men større belastning på de sårbare
områdene som Tromlingene utgjør. Viser til at båter blir dratt opp på sanden, og har mye
bruk av sandstrand og tilliggende gressletter som medfører svært stor slitasje.

3. Mener at dersom det legges opp til slik detaljregulering som beskrevet, anser en det som
særdeles viktig at det i reguleringsplanen legges inn restriksjoner på bruk av tilstøtende
områder, samt at de som driver utleie pålegges ansvar for å informere og følge opp sine
leietakere, slik at alle hensyn for ivaretagelse av Tromlingene blir ivaretatt. Hvis disse
hensyn blir ivaretatt har en ikke innvendinger til oppstart av planarbeidet.

Kommentar:
1. Planforslaget ivaretar farleden på vestsiden av Hannas skjær.
2. Planforslaget legger til rette for kun 10 nye hytter. Selv om disse nok vil bruke Tromlingene

mye, vurderer en ikke denne fortettingen til å utgjøre en «svært mye større» belastning på
Tromlingene. En vil anta at bl.a. nasjonalparkstatus for Tromlingene vil kunne medføre en
god del større oppmerksomhet og besøk til Tromlingene, enn det en fortetting av 10 nye
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hytter vil gjøre. Brukerne av de nye hyttene har i tillegg svært gode oppholdsmuligheter
både med bading fra svaberg og i grunne områder innenfor planområdet, i tillegg til de
andre uteoppholdsarealene innenfor planområdet.

3. Reguleringsplanforslaget kan ikke legge restriksjoner på hvilke bruk nye hytteeiere skal ha
for bruk av Tromlingene, og hvilket som helst annet område som er tilgjengelig for
allmennhetens bruk. Tiltakshaverne vil likevel, som de alltid har gjort, informere om de
viktige naturverdiene som er i nærområdet.

Kjell Absuland:
1. Vises til at han er eier av tilstøtende areal mot nordøst, gnr./bnr. 220/25.
2. Viser til kunngjøringsbrevet hvor det står at det planlegges 10 nye hytter som fortetting,

kombinert formål utleiehytter/frittliggende fritidsbebyggelse. Ønsker at dette forklares
nærmere. Viser til at ny bebyggelse ikke er tegnet inn på kartet.

3. Næringsområde på gnr./bnr. 220/25 må ikke bli skadelidende ved at det bygges for nærme
eiendomsgrensen. Ønsker også å utvikle og bebygge sine områder. Det må ikke
planlegges slik at disse forholden kommer i konflikt med hverandre.

4. Viser til at han er overrasket over å ennå ikke ha mottatt noe nabovarsel. Dette er viktig i
forhold til den videre gang i saken, og særlig før planleggingen har kommet for langt.

Kommentar:
1. Tas til orientering.
2. Det er 10 nye hytter som planlegges. Ny bebyggelse vil fremgå av planforslaget når det

kommer ut på offentlig ettersyn.
3. Det er tatt hensyn til eiendommen gnr./bnr. 220/25. Det er regulert inn byggegrense for de

bygge områdene som grenser til eiendommen. Det er ingen konflikt i forhold til planlagte
tiltak som reguleringsplanen legger til rette for, og en utvikling og/eller regulering på
eiendommen gnr./bnr. 220/25.

4. Det er nå en kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid som er varslet. Offentlig
ettersyn av planforslaget blir sendt ut på høring når kommuneplanutvalget har behandlet
saken.
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6. Planforslaget

6.1 Generelt

• Hovedformålet med planarbeidet er å regulere eiendommen gnr./bnr. 220/4 på Sandå til
utleiehytter og frittliggende fritidsbebyggelse.

• 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 2014 og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.3.

• Reguleringsplanforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. En
har avklart med kommunen og departementet at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning.

6.2 Planavgrensing

• Planavgrensningen omfatter del av eiendommen gnr./bnr. 220/4, med tilhørende
sjøarealer. I tillegg er eiendommene gnr./bnr. 220/12, 13 og 14 med innenfor
planavgrensningen.

• Følgende planavgrensning ble kunngjort:

Fig. 5. Kunngjøringskart, med planavgrensning.
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6.3 Arealbruk
• Planområdet omfatter et areal på ca 56 daa Hovedformålet i planforslaget er

byggeområde for utleiehytter/frittliggende fritidsbebyggelse, småbåtanlegg, grønnstruktur
og LNF-formål.

Fig. 6. Reguleringsplanforslag datert 14.10.15, sist revidert 14.01.2016.

• Nedenunder følger en arealoversikt av de ulike arealformålene:
Arealformål Symbol Areal (daa)
Fritidsbebyggelse – frittliggende FF1-FF6 8,6
Øvrige kommunaltekniske anlegg, trafo E1 0,1
Øvrige kommunaltekniske anlegg, renovasjon R1 0,1
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

SB1 0,8

Sjøbod S1 1,4
Uteoppholdsareal U1 0,2
Lekeplass L1 0,3
Utleiehytter FU1-FU7 5,9
Veg V1 0,4
Kjøreveg KV1-KV5 2,9
Annen veggrunn – grøntareal AVG 1,7
Parkeringsplasser P1-P6 2,3
Turveg T1-T6 1,1
Badeplass/-område BP1-BP2 0,5
Landbruksformål L1-L2 3,9
Friluftsformål F1-F10 23,3
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
Strandsone (bekken)

0,3

Farleder o_FL1 0,4
Friluftsområde i sjø og vassdrag o_FO1-o_FO2 4,2
Sum 56 daa
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6.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen

6.4.1 Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelses – frittliggende, FF1-FF6

En har regulert inn 6 områder for frittliggende fritidsbebyggelse.
For alle tomter innenfor områdene FF1-FF4 og FF6 har en satt en % BYA=30%. Dette omfatter
både fritidsbolig, parkering og eventuell frittliggende bod/uthus og veranda/terrasse. For tomter
innenfor område FF5 har en satt en %BYA=25%. Grunnen til dette er at området ligger noe
høyere i terrenget, og en vil redusere tiltak i dette området. Det tillates utvendig frittstående
bod/uthus på hver eiendom på maks BYA=15 m2, og terrasse/platting på inntil 25 m2. Det er
påført maks møne-/gesimskote på plankartet for alle områdene.

FF1 er et nytt byggeområde som ligger i den nordlige del av planområdet. Det legges opp til 4
tomter i dette området. Byggeområdet ligger i et skrånende terreng, og det anbefales på den
bakgrunn at fritidsboligene oppføres med underetasje. Det er tatt inn en bestemmelse om at
fritidsboligene tillates oppført med en maks møne-/gesimshøyde på 7,0 meter, beregnet fra
overkant gulv i nederste etasje. Topp møne/-gesimskote ligger på 14-15 m.o.h. for de 4
tomtene.

Det er lagt opp til kjøreadkomst til alle tomtene, der det vil være mulighet for å opparbeide en
parkeringsplass på hver tomt.

Fig. 7. Foto av område FF1. Foto: Stærk & Co.

Områdene FF2-FF4 omfatter 3 private tomter, som er bebygd med 4 fritidsboliger. Det er tatt
inn bestemmelser som styrer høyder på fritidsboligene ved eventuell gjenoppføring. Det tillates
oppført nye fritidsboligene med en maks møne-/gesimshøyde på 6,0 meter for områdene FF2
og FF4, beregnet fra overkant gulv i nederste etasje. For fritidsbolig i område FF3 legges det
opp til mulighet for kjøreadkomst og dermed parkering på tomten. Det tillates fritidsbolig med
maks gesims-/mønehøyde på 6,5 meter, som er tilsvarende som for tilgrensede hytter.

I område FF5 er det regulert inn 4 tomter. To av tomtene er bebygd. Tomtene ligger på en
høyde, og dermed noe mer eksponert. Det er derfor satt en begrensning på %BYA på 25% for
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disse tomtene. I tillegg tillates det ikke å oppføre bebyggelse med en møne-/gesimshøyde
beregnet fra overkant gulv på mer enn 5,5 meter. Bebyggelsen ligger innenfor 100-meters
beltet til sjøen, men tomtene ligger på rundt kote 15 m.o.h., og er pga terrenget avgrenset fra
den nære strandsonen. Sett fra sjøen er området kun synlig når en kjøre innover mot
Saulekilen. Sett fra syd ligger området skjult bak Halvholmen.

Det er ikke lagt opp til kjøring til tomtene i område FF5. Det er regulert inn en privat
parkeringsplass i en skorte i bakkant av bebyggelsen.

Fig. 8. Foto av en av de eksisterende fritidsboligene i område FF5. Foto: Stærk & Co.

FF6 omfatter et tomt med en bestående hytte som har vært benyttet til utleiehytte.

Øvrige kommunaltekniske anlegg - trafo, E1
Eksisterende trafo som ligger ved hovedadkomstvei inn i området, V1, er regulert inn. Da
området ikke grenser til noe byggeområde er det ikke regulert inn noe hensynssone i
tilknytning til trafoen.

Øvrige kommunaltekniske anlegg - renovasjon, R1
Innenfor området er det oppført et bygg med felles innelåste renovasjonsduker for de
eksisterende fritidsboligene innenfor området. Denne ordningen planlegges videreført, og er
avklart med kommunen.

Fig. 8. Foto av eksisterende renovasjonsbygg ute og inne. Foto: Stærk & Co.
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Det er lagt opp til mulighet for utvidelse av eksisterende bygning pga. utvidelse med 10 nye
fritidsboliger.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, SB1
Område SB1 er småbåtanlegg i sjøområdene. Dette omfatter eksisterende bryggeanlegg på
land, i tillegg til arealer i sjø. På eksisterende bryggeanlegg er det mulighet for 14-16 båtplasser
avhengig av størrelsen på båtene. Dagens brygge dekker båtplasser for de 10 eksisterende
utleiehyttene innenfor planområdet, i tillegg til båtplasser for noen av de private fritidsboligene
i området.

Fig. 9. Eksisterende brygge. Foto: Stærk & Co as.

Planforslaget legger opp til mulighet for etablering av en flytebrygge ut fra eksisterende brygge,
der det kan legges til rette for 9-10 ekstra båtplasser, avhengig av størrelsen. Dette er
båtplasser som er tiltenkt de 10 nye fritidsboligene/utleiehyttene planforslaget legger til rette
for.

Det er kommet innspill fra både havnefogden og flere privatpersoner at det er viktig å
opprettholde farleden på innsiden av Hannas skjær. Etter at planforslaget ble avvist av
kommuneplanutvalget 11.11.15 har en vært i kontakt med havnefogden for å diskutere
plassering av flytebryggen. Havnefogden har anbefalt å flytte flytebryggen 5 meter lenger inn
i bukta, noe som medfører at selve flytebryggen vil bli redusert fra ca 22 meter til ca 18 meter.
Foreliggende planforslag er revidert i henhold til tilbakemeldinger fra havnefogden.

Som det fremgår av bildet på neste side er det 16,8 meter fra formålsavgrensning for
småbåtanlegg og mot Hannas skjær som er regulert til farled, o_FL1. I tillegg er det sjøarealer
på utsiden av planområdet før en kommer til Hannas skjær.

En mener på den bakgrunn at areal for farled er ivaretatt også på innsiden av Hannas skjær,
dersom det skulle være aktuelt for seilbåter eller andre båter med dypere kjøl å kjøre inn i
Tromlingsund. Leden som i all hovedsak blir benyttet er på sørsiden av Hannas skjær.
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Fig. 10. Ortofoto av eksisterende brygge, med inntegnet planlagt flytebrygge,
formålsavgrensninger (rød linje) og planavgrensning. www.atlas.no

Vedtaket fra kommuneplanutvalget 11.11.2015 vedrørende småbåtanlegg er dermed
imøtekommet ved at område for småbåtanlegg er redusert.

Sjøbod, S1

På tidligere planforslag var det regulert
inn et område for sjøbod på innsiden
av eksisterende brygge, der det står
en mindre sjøbod i dag, se bilde til
høyre.

Etter vedtak i kommuneplanutvalget
11.11.15 er sjøbodene nå foreslått
plassert lenger bort fra sjøen, rett ved
stien, T4, som går gjennom det trange
daldraget på nordsiden av
Halvholmen. Sjøboder i dette området
vil ligge så å si helt skjult fra sjøen,
med god ryggdekning i den bratte
fjellsiden bak. Fig. 11 . Eksisterende bod. Foto: Stærk & Co as.
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Det er tatt inn i bestemmelsene at hver enkelt sjøbodene skal ha en maks BRA=4m2, med
maks møne/gesimshøyde på 3,5 m og at de skal beises eller males i jordfarger. Med endret
plassering vil sjøbodene derfor medføre små landskapsendringer da de ligger godt skjult,
oppføring av sjøbodene innebærer minimale terrenginngrep og lokaliseringen medfører ingen
hindring for ferdsel i strandsonen.

Uteoppholdsareal, U1
Vest for eiendommen gnr./bnr. 220/13 og turveg T5 er det regulert inn et areal for privat
uteoppholdsareal. Området er tiltenkt gnr./bnr. 220/13.

Lekeplass, L1
Det er regulert inn et område for lekeplass på 0,3 daa. Det er ingen krav i kommuneplanens
arealdel for lekeplasser i tilknytning til fritidsbebyggelse, men en har likevel valgt å regulere
dette inn.

Innenfor området er det etablert en sandvolleyballbane. Det kan etableres andre typer baner
for ballspill og lekeutstyr innenfor området som f.eks petangbane, sklie, huske o.l.

Fig. 12 . Eksisterende sandvolleyballbane. Foto: Stærk & Co as.

Utleiehytter, FU1-FU7
I foreliggende planforslag er det regulert inn syv ulike områder for utleiehytter. Innenfor
områdene er det 7 eksisterende utleiehytter i dag. I tillegg er det regulert inn 4 nye tomter til
dette formålet.

FU1-FU2, FU4, FU6 –FU7, er områder med eksisterende hytter. Det er lagt opp til mulighet for
utvidelse av disse hyttene. I områdene FU3 og FU5 kan det tilsammen oppføres 4 nye
utleiehytter, som fortetting mellom eksisterende utleiehytter. I bestemmelsene er det åpnet opp
for at det kan oppføres frittstående bod/uthus på hver eiendom med maks BYA=15m2, i tillegg
til terrasse/platting på inntil 25m2.

I reguleringsbestemmelsene er det satt en maks møne-/gesimshøyde på 6,5 for bebyggelsen.
%BYA=30%.

Side 21 av 42



6.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg, V1
Nedre Sandåstien er eksisterende privat vei som er regulert inn. Det er ikke lagt opp til
endringer av denne veien.

Kjøreveg, KV1-KV5
Internt i planområdet er det regulert inn 5 private kjøreveger, som delvis er eksisterende
veger/traséer, og delvis nye veger. Pr. i dag er det ikke kjøreveg inn til de eksisterende hyttene,
men det er delvis veg/trasé som kan kjøres på, og som særlig benyttes av traktor til diverse
vedlikehold o.l. Planforslaget legger nå opp til kjørbar adkomst inn i området, og mulighet for
1 parkeringsplass ved de fleste fritidsboligene. De fritidsboligene som har en plassering som
vanskeliggjør kjøreadkomst, får mulighet til parkeringa av 1 bil pr. fritidsbolig på mindre private
parkeringsplasser i nærheten av hyttene. Gjesteparkering/bilplass nr. 2 skal fortsatt være på
de etablerte større parkeringsplassene ute ved Nedre Sandåstien.

Kjøreveg KV1 er hovedadkomstveg inn i området. Denne har fått en endret trasé etter 1.
gangsbehandling i kommuneplanutvalget 11.11.15. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene
til formålet at tiltak i forbindelse med ny bru over Arsbekken gjennomføres slik at minst mulig
vegetasjon fjernes langsmed bekken, og uten at det foretas inngrep i selve bekkeløpet.
Kjørevegene er planlagt med en bredde på 3,5 meter inkl. 0,25 meter skulder på hver side.
Det er lagt opp til breddeutvidelse i noen kurver for å sikre fremkommelighet for brannbil. Siste
del av adkomstvegen, KV5 opp til parkeringsplass P6 er bratt, og det er ikke planlagt at denne
strekningen skal være tilgjengelig for brannbil. Det er ikke tatt stilling til hvilket dekke det skal
være på vegen.

Det er regulert inn 4 stikkveger fra kjøreveg KV1. Vegene KV2-KV5 er private veger og skal
fungere som adkomstveger til tilgrensede tomter og/eller parkeringsplasser, i tillegg til at de
skal fungere som vendehammere.

Kjøreadkomst inn i området er særlig viktig i forhold til å ivareta innspill fra Østre Agder
Brannvesen om kjøreadkomst for brannbil til byggeområdene.

Annen veggrunn – grøntareal, VG1-VG11
Sideareal til kjørevegene KV1-KV5 er regulert inn som annen veggrunn-grøntareal, VG1-VG11
Områdene skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner m.v.

Parkeringsplasser, P1-P6
Det er regulert inn 6 områder for private parkeringsplasser. Parkeringsplassene P1-P3 er
større etablerte parkeringsplasser som er lokalisert ute ved Nedre Sandåstien.

Fig. 13 . Eksisterende parkeringsplass P2. Foto: Stærk & Co as
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I tillegg er det etablert 3 mindre parkeringsplasser i tilknytning til de byggeområdene/tomtene
som ikke har kjøreadkomst til tomtene. Dette skal dekke 1 parkeringsplass til hver tomt i
nærheten av disse fritidsboligene.

6.4.3 Grønnstruktur

Turveg, T1-T6
Det er regulert inn 6 turveger i planområdet. Siden alle arealer internt i planområdet er privat
eiendom, er de regulert inn som private turveger. Dette er delvis eksisterende turveger
gjennom planområdet, og delvis nye turveger/stier. Noen av turvegene skal fungere som
gangadkomst til en del av fritidsboligene. Det vil være friluftsloven som styrer allmennhetens
ferdsel i og gjennom området.

I bestemmelsene til turvegene åpnes det opp for at turvegene kan opparbeides med ulike typer
dekke, og at det tillates etablert trapper, gelendere o.l. i tilknytning til turvegene for å bedre
fremkommeligheten.

T1 er en etablert gangadkomst opp til eksisterende hytte i område FU6.

T2 og T3 er stier/gangadkomst som delvis går over plen/mark og frem til badeområde BP1.
Turvegene er regulert inn for å synliggjøre adkomst til badeplassen. Disse er regulert inn med
en bredde på 2 meter.

T4 er eksisterende turveg frem til badeplass i område BP2, og småbåtanlegg i område SB1,
se bildene under. Turvegen går tett forbi fritidsboligene i område FF4, og deler av turvegen
ligger på denne eiendommen.

Fig. 14. Eksisterende turveg T4. Foto: Stærk & Co as.

T5 er eksisterende gangadkomst til de to eksisterende og de to nye fritidsboligene i
byggeområde FF5. Denne turvegen henger igjen sammen med forslag til ny turveg/sti T6.
Stien i område T6 går i et svært bratt terreng, men er en gangsti som vil fungere godt som en
snarvei ned til sjøen ved noe tilrettelegging.
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Badeplass-/område, BP1-BP2
Det er regulert inn to ulike områder for badeplass, som fungerer som badeområder i dag. BP1
er et område med fine svaberg, som er egnet for bading for større barn og voksne, og som blir
brukt til dette i dag. Det er noe vanskelig tilgjengelighet til og innad i dette området, så det er
ønskelig å kunne etablere noe enkle rekkverk, og muligens noen trappetrinn for å gjøre
området mer tilgjengelig. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at det kan etableres
badetrapp og stupebrett innenfor området.

Fig. 15 . Badeplass/-område BP1. Foto: Stærk & Co as.

Område BP2 ligger inne i bukta, vest for småbåtanlegget i område SB1. Området har
gressdekke i dag, mens bukta er langgrunn med sandekke/steinbunn, og er et trygt område
for mindre barn for å vasse, fange krabber ol.

Fig. 16 . Badeplass/-område BP2, innerst i bukta for småbåtanlegget. Foto: Stærk & Co as.
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6.4.4 Landbruks -, natur - og friluftsformål

Landbruksformål, L1-L2
Det er regulert inn to områder til landbruksformål. L1 ligger på vestsiden av Nedre Sandåstien,
og er består av skog og henger sammen med resterende del av eiendommen på utsiden av
planområdet.

Landbruksområdet L2 ligger rundt parkeringsplass P3, og er del av adkomst i tilknytning til
gnr./bnr. 220/4.

Friluftsformål F1-F10
Arealene mellom byggeområdene er regulert til friluftsformål, F1-F10. Dette omfatter både den
nære strandsonen, i tillegg til områdene mellom de forskjellige hyttetomtene, veiene og
parkeringsplassene. Det er ca 23 daa som er regulert som friluftsområder. Dette er nærmere
halvparten av arealet innenfor planområdet, som totalt er på ca 56 daa. Formålet sikrer at store
områder dermed blir ivaretatt med et grønt formål, noe som er viktig både i forhold til
strandsonevern, landskapsinntrykk og allmennhetens mulighet til å ferdes i området i henhold
til friluftslovens bestemmelser. Pga. at området har vært utbygd med utleiehytter og private
hytter i årtier, har området vært lite i bruk av allmennheten. Områdene vil fortsatt være i privat
eie, og det vil være friluftslovens bestemmelser som regulerer ferdsel og opphold i området.
Det tillates oppført pumpehus og ført VA-ledninger gjennom områdene ved behov. Områdene
skal da reetableres med stedegen masse og søkes revegetert med stedegen vegetasjon.

6.4.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (bekken), VA1-VA3.
Arsbekken er regulert inn med eget formål. Dette er en viktig sjøørretførende bekk. Det er
regulert inn en bevaringssone bevaring av naturmiljø for bekken og et sideareal med ca 2
meters bredde langsmed bekken, for å sikre bekken og sidearealene til bekken.

Farleder, o_FL1
Farleden på vestsiden av Hannas skjær er regulert inn som offentlig farled. Det er ikke tillatt
med innretninger i farleden som kan hindre sjøverts ferdsel i området.

Friluftsområder i sjø og vassdrag, o_FO1 og FO2
Det er regulert inn to friluftsområder i sjø. Område o_FO1 er regulert til offentlige
friluftsområder i sjø. Arealene omfatter sjøarealene i tilknytning til badeplassen i område BP1,
og friluftsområdene på land F3 og F7. Det tillates ingen tiltak innenfor området, og området vil
være tilgjengelig for allmennhetens ferdsel på sjø.

Område FO2 er regulert til privat friluftsområde i sjø, og omfatter de grunne sjøarealene som
ligger i tilknytning til badeplassen i område BP2. Områ

6.4.6 Hensynssoner

Det er regulert inn tre typer hensynssoner i planområdet.

H56 0_1-H560_3 er regulert til hensynssone bevaring av naturmiljø. Denne sonen omfatter
Arsbekken med tilhørende kantsone. Arsbekken er en viktig sjøørretførende bekk, og det er
derfor viktig at det ikke foretas inngrep i bekken, eller i kantsonen. I tillegg er det viktig å bevare
stedegen vegetasjon i kantsonen, men også åpne opp for nyplanting av vegetasjon som kan
sikre og ivareta bekken som en sjøørretførende bekk. Dette er tatt inn i
reguleringsbestemmelsene til bevaringssonen.
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Fig. 17 . Arsbekken. Foto tatt i oktober 2014. Foto: Stærk & Co as.

Det er utarbeidet et notat datert 27.12.15 av biolog Jan Henrik Simonsen, med vurdering av
inngrep i Arsbekken og vurdering av utstrekning av hensynssone for bevaring av naturmiljø
med tilhørende reguleringsbestemmelser. Konklusjonen er at størrelse på hensynssonen
ivaretar Arsbekken som sjøørretbekk. Notatet vedlegges, sammen med en egen rapport om
Arsbekken: «Arsbekken, Tromøy, Vurdering som sjøørretbekk, og muligheter for
forbedringer», Jan Henrik Simonsen, 2012.
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Det åpnes opp for at VA-ledninger kan føres gjennom bekken, enten ved å grave ned rør, eller
i form av rør i luftstrekk. Et slikt arbeid tar vanligvis fra et par dager til en uke. Det er tatt inn
reguleringsbestemmelser som styrer tilbakeføring, og tidspunkt for utførelsen slik at tiltak i
bekken gjennomføres utenom gytesesongen for ørreten.

H570_1-H570_2 er regulert til hensynssone bevaring av kulturmiljø. Formålet med
hensynssonen er å bevare steingjerder, grunnmur for et eldre sauefjør og større eiketrær
innenfor områdene. Det tillates ikke inngrep i steingjerder eller grunnmur innenfor områdene,
med unntak av at det kan etableres en mindre åpning i steingjerdet innenfor hensynssone
H570_1, for å sikre gangadkomst til tomten lengst mot sør i område FF1.

Eiketrærne i område H570_2 skal bevares, men normal trepleie tillates.
Det er ikke tillatt med inngrep for fremføring av veger eller VA-ledninger, eller oppføring av
pumpehus innenfor områdene.

H140_1-H140_2 er regulert til sikringssone-frisikt. Denne er regulert inn i avkjørselen mellom
KV1 og V1. I beregning av frisikt er det lagt til grunn at det er en avkjørsel og ikke et kryss.
Bakgrunnen for dette er den lave årsdøgntrafikken (ådt) både på hovedveien inn i området,
V1, og den interne kjørevegen i feltet, KV1, i tillegg til fart på begge veiene. Det er tatt inn i
reguleringsbestemmelsene at terreng og beplantning ikke på noe sted blir over 0,5 m over
tilstøtende veiers nivå.

6.4.7 Bestemmelsesområde

Det er regulert inn et bestemmelsesområde, #1, vest for kjøreveg KV4 og syd for kjøreveg
KV1. I dette området vil veiene bli noe hevet, og det vil bli en fylling inn i området som er avsatt
som bestemmelsesområde. Det vil i den sammenheng være naturlig å se på en oppfylling av
hele arealet innenfor bestemmelsesområdet. Det er foreslått i reguleringsbestemmelsene at
det er tillatt å heve terrenget opp til kotehøyde på tilgrensede del av kjøreveg KV1 og KV4.
Ved heving av terrenget skal området tildekkes med jordmasser og tilsås med gress.
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7 Konsekvenser av planforslaget

7.1 Nærmiljø og friluftsliv , herunder hensynet til barn og unge, universell utforming og
folkehelse

Temaet nærmiljø og friluftsliv belyser 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. Viktige stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse.

7.1.1 Nærmiljø

Situasjonsbeskrivelse
Innenfor planområdet er det 10 hytter som har vært brukt som utleiehytter, og 4 private
fritidsboliger. Videre østover på utsiden av planområdet ligger det 4 private fritidseiendommer,
mens det er et større område med utleiehytter og noe private fritidsboliger nordøst for
planområdet. Rett vest for planområdet ligger et våningshus, kårbolig og låve med tilhørende
uthus som er eid av tiltakshaver. Nord for planområdet ligger det to eneboliger. Planområdet
har i all hovedsak vært benyttet av de som har fritidsboliger innenfor planområdet, og de som
har leid utleiehyttene. Dette gjelder både landområdene og strandsonen.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
De som blir mest berørt av planforslaget er de som eier de 4 private fritidsboligene i området.
Ved fortetting i området med 10 nye fritidsboliger/utleiehytter vil det bli en endring ved at
området får en annen karakter ved at det blir mer bebyggelse innenfor et avgrenset område, i
tillegg til at det blir flere personer som vil benytte området. Det blir også en endring for
eksisterende hytte eiere, både innenfor planområdet og de 4 fritidseiendommene på utsiden
av planområdet ved at det legges opp til kjørevei inn i hyttefeltet. For de to eneboligene som
ligger rett på nordsiden av Sandbekkveien vil det komme 4 fritidsboliger syd for deres eiendom
som vil endre utsikten denne veien. De 4 fritidsboligene vil alle ligge lavere enn de to
eneboligene, jf. vedlagte profiler nr. 1 og 2.

7.1.2 Barn og unges interesser

Situasjonsbeskrivelse
Området har i all hovedsak vært i bruk av barn og unge til de som har fritidsboliger i området,
og de som har leid utleiehyttene. Området har ikke vært et naturlig område å bruke for
allmennheten, da det har vært et privat eiendom som har vært fremstått som privatisert med
bebyggelsen som er i området.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det er ingen krav til opparbeiding av lekeområder i tilknytning til fritidsboliger/utleiehytter. Det
er likevel regulert inn et område for lek, der det er etablert en sandvolleyballbane i dag. Det
kan etableres andre baner eller lekeapparater innenfor dette området. I tillegg er det to ulike
badeområder innenfor planområdet; område BP1 med svaberg, som passer for litt større barn-
og unge, og område BP2 som er et grunt område der det er fint å vasse med en gressplen på
innsiden. I tillegg ligger planområdet svært landlig til, med god tilgang til naturbasert lek i
skogen og ved sjøen.

7.1.3 Universell utforming
Hovedformålet med planforslaget er fritidsbebyggelse. Det er ikke knyttet krav til universell
utforming til hverken fritidsboligene, eller adkomstveier til fritidsboliger. Det er heller ikke
regulert inn offentlige formål med krav til universell utforming. På denne bakgrunnen er
planforslaget utformet med utgangspunkt i å få en best mulig terrengtilpasset utbygging, uten
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at det er lagt til rette for at f.eks adkomst til alle hyttene er universelt utformet. Selv om
universell tilgjengelighet ikke har hatt hovedfokus i planprosessen, vil adkomst til flere av
hyttene være universelt tilgjengelig. Det samme gjelder adkomst til lekeplassen i område L1.
Når det gjelder adkomst til strandsonen er dette regulert inn med dagens adkomst, der stiene
og adkomst over svabergene ikke vil være universelt utformet.

7.1.4 Friluftsliv og folkehelse

Situasjonsbeskrivelse
Tromlingene ligger sydøst for planområdet, med Tromlingsund mellom. Tromlingene er statlig
sikra friluftsområde.

Fig. 18. Kart fra naturbasen, som viser del av Tromlingene. Tromlingene er statlig sikra friluftsområde.
Planområdet er grovt markert med rød sirkel. www.naturbase.no

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Planområdet fremstår alt i dag som forholdsvis privatisert ved at det ligger en del hytter i
området. Området vil muligens fremstå som enda mer privatisert ved at det blir flere hytter,
mens andre vil muligens føle at det er lettere å gå gjennom området når det er flere som har
hytter i området og som dermed ferdes der. Planforslaget regulerer ikke inn noen offentlige
områder, og det vil derfor være friluftslovens som styrer allmennhetens ferdsel og opphold i
området i forhold til hva som defineres som innmark og utmark. Planforslaget endrer dette i
liten grad fra dagens forhold. Områdene langsmed sjøen er regulert inn med friluftsformål som
viderefører dagens bruk i området. Svaberg som det bades fra og badebukt er regulert til
badeområder, og eksisterende brygge til småbåtanlegg med mulighet for utvidelse med
flytebrygge. Gjennom området vil det bli privat kjøreveg, der det delvis går traktorvei i dag, og
ferdsel gjennom området vil i stor grad bli som i dag.
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Planforslaget endrer ikke utøvelse av friluftsliv i området i særlig grad i forhold til i dag. For de
som har, og vil få fritidsbolig innenfor planområdet, vil det være svært gode muligheter for både
landbasert og sjøbasert friluftsliv, som igjen er viktig for folkehelsa.

Planforslaget medfører ikke hindringer for ferdsel gjennom Tromlingsund, eller til Tromlingene.

7.2 Kulturminner og kulturmiljø (i sjø og på land)
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
Mindre del av planområdet ligger i ytterkant av hensynssone 570_22 bevaringsområde, Alve,
se kartutsnitt under. Skravur viser bevaringsområdet, og de blå bygningene er eksisterende
utleiehytter som ligger innenfor planområdet. Det er ingen sefrak-registrerte bygninger innenfor
planområdet, men en Sefrak-registrert grunnmur til et tidligere sauefjøs.

Fig. 19 . Kartutsnitt fra www.arendalskart.no, som viser utsnitt av bevaringsområde for Alve. Planområdet ligger i
all hovedsak på nordsiden av bekken, med unntak av en parkeringsplass som ligger på vestsiden av hovedveien.
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Kulturvernmyndighetene har befart området 25.02.2015 for å vurdere behovet for
kulturhistorisk registrering. Det ble konkludert med at det ikke var behov for slik registrering.
Kulturvernmyndighetene viser til at det er et visst innslag av steingjerder innenfor planområdet,
og at det forutsettes at planforslaget legger til rette for at steingjerdene ikke blir berørt.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Planforslaget åpner opp for at det kan bygges både nye fritidsboliger, kjørevei og utvidelse av
parkeringsplass innenfor området som er avmerket som bevaringsområde på
kommunedelplan for bevaring. Dette området ligger på den annen side helt i ytterkant av
bevaringsområdet for Alve, der det alt er etablert både veier, parkeringsplasser og hytter. I
forhold til etablerte tiltak i området, og intensjonen med reguleringsplanen, som er fortetting av
et eksisterende hyttefelt, mener en at tiltakene som reguleringsplanen åpner opp for kan
aksepteres i området i forhold til intensjonen bak bevaringsplanen.

Vedrørende steingjerder ligger noen mindre rester innenfor byggeområder, mens resterende
ligger i regulerte friluftsområdene. En har regulert inn hensynssone bevaring i to områder med
steingjerder. Dette er steingjerdet som ligger i planavgrensningen/tomtengrensen mot
nord/nordøst, i tillegg til en del av et steingjerde som går inn i byggeområde FF1. Også
grunnmuren til den tidligere sauefjøsen er regulert inn med hensynssone bevaring.

Norsk Maritimt Museum (NMM) har fått oversendt oppstartsmeldingen. De har gitt
tilbakemelding på at de ikke er kjent med at det finnes kulturminner under vann i planområdet.
Viser til at planforslaget kun skal regulere inn eksisterende brygge og åpne opp for utvidelse
av denne med flytebrygge. NMM ser ikke behov for å gjennomføre befaring i saken, og har
ingen andre merknader til planarbeidet.

Dersom det blir gjort funn i forbindelse med opparbeiding av områdene, enten på land eller i
sjø, slår meldeplikten etter kulturminneloven inn uavhengig av reguleringsplan.

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.

Overordna situasjonsbeskrivelse av landskap
I henhold til Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS/Skog og Landskap) ligger
planområdet innenfor landskapsregion 1 Skagerakkysten. I beskrivelse av landskapsregionen
faller Tromøya innenfor hovedformen som blir beskrevet som skjærgård, der en har en kyst
som består av lave øyer, holmer og skjær, og hvor landarealene oppstykkes av kiler og sund.
Baklandet i Aust-Agder innenfor denne landskapsregionen blir beskrevet som svært
småkupert hei- og sprekkelandskap, som stedvis er oppstykket av enkelte dalganger. Innenfor
denne landskapsregionen blir Aust-Agder bl.a kjennetegnet ved store sund mellom fastland
og de store øyer som et eget særpreg, noe som gir en lun indre lei. Det blir beskrevet at den
indre skjærgården er et av landets mest utbygde rekreasjonsområde og et småbåtparadis.
Større deler av området er lite tilgjengelig og veldig privatisert. Det vises også til at det er
omfattende tilgroing av gammel inn- og utmark. (Puschmann 2005).

Videre er planområdet definert med landskapstypene «Storøyenes innlandslandskap» og
«Småfjord- og storsundlandskap» (Puschmann 2001).
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Figur 20. Utsnitt fra kart som viser landskapstyper langs kysten av Aust-Agder.

Det er landskapstypen «Storøyenes innlandslandskap» som utgjør hoveddelen av
planområdet. Dette er en landskapstype som ikke grenser til sjøen, men som danner verdifullt
bakland for de fleste øvrige landskapstyper langs Aust-Agder-kysten. Landskapstypen
«Småfjord- og storsundlandskap» som også inkluderer innsiden av øya Tromlingene,
karakteriseres av lave landsider med forholdsvis lav silhuettvirkning. (Puschmann 2001)

Planområdet passer godt til beskrivelsen fra Puschmann. Planområdet er kupert, og ved sjøen
er det bukter og vikter innefor planområdet, og Tromlingsund som skiller Tromlingene fra
Sandå som ligger på fastlandet.

Planområdet har begrenset fjernvirkning pga terrenget og Tromlingsund med Tromlingene
som skjermer for innsyn til planområdet. Planområdet kan ses fra de østlige delene av
Tromlingene og fra sjøområdene der en kjører inn mot Tromlingsund.

Situasjonsbeskrivelse av planområdet
Strandsonen er noe variert innenfor planområdet. Den vestlige delen som er regulert til
friluftsområde F3 og F6, og badeplassen i område BP1 består av svaberg uten noe vegetasjon.
Det er til dels grunne sjøområder inntil svabergene, og det er fint å bade fra noen av
svabergene, mens andre går mer steilt ned i sjøen.

Mot øst omfatter planområdet bukta på innsiden av Hannas skjær, der eksisterende brygge
ligger. Inne i bukta er det langgrunt, med et lite skjær midt i bukta, mens det er en liten
gressdekket flate innerst i bukta.

I bakkant av eksisterende brygge og ved turveien ut til bryggen går terrenget i bakkant bratt
ned til sjøen, med vegetasjon både i form av løvtrær og bartrær helt ned til strandsonen.
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Fig. 21 . Skråfoto som viser strandsonen i området. www.atlas.no

I bakkant av strandsonen er terrenget mer lettkupert med høyder og koller, i tillegg til flate
partier mellom kollene hvor det er gressdekke, eller opparbeidet parkeringsplasser.
Eksisterende utleiehytter og private fritidsboliger er godt tilpasset terrenget og ligger på små
flater, eller skorter mellom kollene, eller i underkant av høyere koller.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
I strandsonen er mesteparten av områdene regulert til friluftsområde, der det ikke er tillatt med
byggetiltak eller terrenginngrep. Det er regulert inn noen turveger gjennom disse
friluftsområdene, noe som kan innebære noe terrenginngrep for føre frem disse. Flere av
turveiene er eksisterende turveger/stier. Det er også regulert inn to badeområder. De tiltakene
det åpnes opp for er etablering av stupebrett og badestige i disse områdene. Planforslaget
legger dermed opp til ingen endringer av landskapet i strandsonen i disse områdene.

Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende bryggeanlegg i tilknytning til
eksisterende brygge på innsiden av Hannas skjær i Tromlingsund. Område for flytebrygge er
trukket så langt inn i bukta som mulig ut fra grunnforholdene, både for at flytebryggeanlegget
skal ligge mest mulig skjermet i forhold til landskapsvirkning, i tillegg til at ferdsel på innsiden
av Hannas skjær skal ivaretas. Det er en flytebrygge på ca 18 meter som er vist på
illustrasjonsplanen. Flytebrygge medfører ingen inngrep i landskapet i forhold til inngrep i
landskapet. Siden det er en eksisterende brygge langsmed land i dag, er det også begrenset
hvor stor endring av landskapsvirkning en ny flytebrygge vil få, men det vil bli mulighet for flere
fortøyde båter i området, så et noe endret landskapsinntrykk vil det bli. Ny flytebrygge vil bli
synlig fra et svært avgrenset område, da det ligger godt skjermet inne i bukta på innsiden av
Hannas skjær. Det er fra nærområdet når en kjører forbi med båt, og fra den del av
Tromlingene som ligger rett på motsatt side av småbåtanlegget.

Planforslaget åpner også opp for mindre sjøboder. Disse er i foreliggende planforslag plassert
i et smalt daldrag på nordsiden av Halvholmen, og vil ligge godt skjult i dette smale daldraget,
og vil knapt bli synlig fra sjøen. Dette er mindre boder på maks 3,5 meter høyde, som skal
males/beises i jordfarger. Det vil ikke være noe fjernvirkning hverken for flytebryggene eller
bodene. I tillegg er flytebryggene reversible anlegg som ikke medfører noe terrenginngrep.

De andre nye tiltakene som planforslaget legger til rette for er fortetting med 10 nye hytter og
etablering av kjøreveg. Landskapsvirkning og terrenginngrep i forbindelse med tomter og veier
har vært førende for planlegging og plassering av disse tiltakene. Nye hytter er derfor plassert
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mellom, eller inntil eksisterende hytter. Det er relativt små tomter, med lav %BYA, og det er
satt begrensning på høyder, og størrelse på terrasser/veranda og frittstående boder. En annen
viktig føring er at det er tatt inn bestemmelse om at hyttene skal males/beises i jordfarger,
tilsvarende som for eksisterende hytter. Dette medfører at hyttefeltet blir mindre eksponert,
enn ved at hyttene skulle males i lyse/hvite farger. Det er også regulert inn store friluftsområder
mellom de enkelte hytteområdene, der terreng og vegetasjon vil bli bevart, og være med på å
dempe virkningen av de nye tiltakene. Det er laget 4 profiler både øst-vest og nord-sør
gjennom planområdet, som viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse og
terreng.

Det er også lagt ved et bilde som er tatt fra sjøen på utsiden av Halvholmen, der eksisterende
bebyggelse fremkommer, utsnitt av bilde under. Bildet viser at eksisterende utleiehytter som
er beiset i en mørk brun jordfarge er lite eksponert og ligger godt i terrenget, mens eksisterende
bolighus på utsiden av planforslaget og fritidsboligen på Halvholmen er mer eksponert.

Fig. 22 . Foto tatt syd for Halvholmen som viser eksisterende bebyggelse i området. Foto: Brinch Gundersen.

Adkomstvei inn i området er også anlagt i områder der det delvis går traktorvei i dag, eller den
traséen som har vært brukt som adkomst frem til eksisterende hytter. For de hyttene som ligger
noe opp i terrenget, eller mer eksponert er det ikke ført frem vei til hyttene, da dette ville medført
for store inngrep.

Konklusjon
Det er lite tiltak i strandsonen, i hovedsak ny flytebrygge som nå er redusert fra ca 22 m til ca
18 m. Sjøboder er trukket bort fra strandsonen, og ligger nå godt skjult i et smalt daldrag. Siden
tiltakene ved sjø er synlig fra et svært avgrenset område, i tillegg til at flytebryggen er et
irreversibelt tiltak, vurdere en at landskapsinntrykket blir lite endret.

Det er satt detaljerte og strenge føringer for nye hytter. Disse er godt tilpasset terreng, og
medføre at landskapsinntrykket av området vil bli lite endret fra dagens forhold, siden det er
en del hytter i terrenget. Ny kjøreveg i området vil i all hovedsak være synlig inne fra selve
planområdet.

Landskapsmessig fremstår derfor ny bebyggelse som fortetting mellom eksisterende
fritidsboliger, der viktige terrengformasjoner og vegetasjon er ivaretatt. Bebyggelsen fremstår
med et dempet uttrykk, og vil kun være synlig fra svært avgrensede områder.

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
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terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.

Situasjonsbeskrivelse
Innenfor planområdet renner Arsbekken, som er registrert som en viktig gytebekk for sjøaure.
Nedre del er registrert som et godt oppvekst- og gyteområde.

På utsiden av planområdet i Tromlingsund, er det registrert et område med ålegress. Det er
vanlig ålegress, som er definert som lokalt viktig i naturbasen. Området ligger midt i
hovedleden gjennom Tromlingsund.

På motsatt side av Tromlingsund for planområdet ligger Tromlingene, der det både er
naturreservat og landskapsvernområde med plantelivsfredning.

Sjøarealene innenfor planområdet er foreslått som del av Raet nasjonalpark i forslaget som er
ute på høring til høsten 2015.

Fig. 23 . Utsnitt fra naturbasen. Det er ingen registreringer i naturbasen innenfor planområdet. Område for
ålegress ligger i Tromlingsund, mens det er flere registreinger på Tromlingene.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Planforslaget har regulert inn en bevaringssone for naturmiljø, H560_1-H560_3 rundt
Arsbekken. Bredden på bevaringssonen varierer noe i forhold til eksisterende tiltak som alt er
opparbeidet i nærheten av bekken, f.eks. eksisterende parkeringsplasser i område P2 og P3.
Det er utarbeidet et notat datert 27.12.15 av biolog Jan Henrik Simonsen, med vurdering av
inngrep i Arsbekken og vurdering av utstrekning av hensynssone bevaring av naturmiljø med
tilhørende reguleringsbestemmelser Notatet vedlegges, sammen med en egen rapport om
Arsbekken. Konklusjonen i vurderingen er at utstrekningen på hensynssonene for bevaring av
naturmiljø H560_1-H560_3 er mer enn tilstrekkelig.
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En vurderer at utvidelse med flytebrygge i Tromlingsund ikke vil få konsekvenser for område
som er avmerket med ålegress.

Forholdet til naturmangfoldloven (nml)

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
I naturbasen (www.naturbase.no) er det vist et større beiteområde for elg og rådyr nær
planområdet. Sjøaurebekken, Arsbekken, ligger i randsonen av planområdet.
Tromlingene, som er del av Raet landskapsvernområde, på andre siden av sundet for
planområdet. Verneforslag for raet nasjonalpark er på høring. Det er gjennomført en
omfattende utreding av ulike tema ifbm verneprosessen.
Ut fra dette vurderes kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet som godt nok for
reguleringsplanarbeidet for Sandå.

• § 9 Føre-var-prinsippet
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 skadeomfang vurderes som små.

• § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes også som akseptabelt.
Tiltakene medfører etter vår vurdering ingen (tilleggs)belastning av sårbare økosystemer.

• § 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Det anses som lite aktuelt at tiltak som planforslaget hjemler vil medføre miljøforringelse.
Dersom dette blir aktuelt er tiltakshaver inneforstått med at kostnadene skal dekkes.

• § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er svært vanskelig å gjøre en konkret vurdering av driftsmetoder, teknikker og utstyr
på dette plannivået. Når det gjelder lokalisering er fritidsboligenes plassering forsøkt
tilpasset terreng og forhold på stedet.

7.5 Raet nasjonalpark

Verneforslag for Raet nasjonal er ute på høring til september 2015. Det fremtidige raet
nasjonalpark bygger på prinsippet om «vern gjennom bærekraftig bruk». Sjøarealene innenfor
reguleringsplanforslaget er omfattet av forslag til avgrensning til nasjonalparkområdet, da
denne grensen i all hovedsak er trukket langsmed land langs utsiden av Tromøya. Det er ikke
tatt hensyn til at det er en eksisterende større brygge i området ved Sandå, da kun bryggen
på land er holdt utenfor, og ikke fortøyningsarealer i sjø. Det ble sendt uttalelse til høringen,
om at områdene som er foreslått til småbåtanlegg ikke blir omfattet av nasjonalparkområdet.
Det vises i den sammenheng til avgrensningen av nasjonalparkområdet i Alvekilen, der
avgrensningen går på utsiden av flere eksisterende brygger og et område der det er planer om
småbåtanlegg i pågående reguleringsplanprosess. Småbåtanlegget ved Sandå bør bli
behandlet likt som eksisterende og planlagte anlegg i Alvekilen.

I forbindelse med prosessen med verneforslaget er det laget en omfattende
konsekvensutredning og fagrapporter for svært mange tema. Planforslaget foreslår kun ett nytt
tiltak innenfor foreslått avgrensing til nasjonalpark. Dette er ny flytebrygge i tilknytning til
eksisterende brygge. Det tema som denne flytebryggen kan få direkte konsekvenser for er
marine naturforhold og naturverdier. Dette er beskrevet i kapitlene over. Utover dette vil det
være landskapsvirkning av tiltak i planforslaget som vil kunne få betydning for
nasjonalparkområdet. Dette er nærmer beskrevet i kapittelet om landskap. Det er her vist til at
det er lite fjernvirkning av tiltak som reguleringsplanen hjemler.

Side 36 av 42



Når det gjelder friluftsliv og fritidsaktiviteter vurderer en fortettingen med 10 nye hytter til å
medføre liten negativ påvirkning på friluftsliv og fritidsaktiviteter knyttet til Raet nasjonalpark,
selv om det vil bli flere som får lett tilgang til områder i Raet som f.eks Tromlingene. Den
utvidede bruken dette vil medføre totalt sett, vil være av mindre betydning i forhold til den den
utvidete bruken området kan få i turistsammenheng ved nasjonalparkstatus for Raet.

Konklusjon
En vurderer at planforslaget får lite konsekvenser for verneforslaget som er ute på høring for
Raet nasjonalpark. Det tiltak som reguleringsplanforslaget foreslår, som er i konflikt med
nasjonalparkforslaget, er utvidelse med flytebrygge i sjø. Etablering av en flytebrygge på ca
18 meter med 9-10 båtplasser, i tilknytning til et eksisterende bryggeanlegg, vurderes til å ikke
forringe den fremtidige Raet nasjonalpark. Det er sendt innspill til høringen av verneforslaget.

7.6 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen

Formålet med planretningslinjen er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging
langs sjøen. I kap. 6 i planretningslinjen blir det gitt egne retningslinjer til bl.a kystkommunene
i Aust-Agder. Det blir presisert at kommunene i forbindelse med overordnet planlegging må
vurdere utbyggingsområder opp mot hensynet bak byggeforbudet. For ny vesentlig utbygging
av bl.a fritidsbebyggelse må reguleringsplan kreves, og byggegrenser angis i planen. I tillegg
skal følgende retningslinjer legges til grunn i 100-metersbeltet langs sjøen i disse kommunene:
«bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål,
som f.eks. friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk,
fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning.»

Hele planområdet er avsatt til byggeområde på kommuneplanens arealdel. Det er dermed gjort
en overordnet vurdering av at området kan vurderes som utbyggingsområde i en
reguleringsplan. På oppstartsmøte ble plassering av ny bebyggelse diskutert og det ble
enighet om at ny bebyggelse kunne oppføres i 100-meters beltet, men ikke nærmere sjøen
enn eksisterende fritidsbebyggelse i området.

Det er lagt opp til en moderat og terrengtilpasset fortetting, med små tomter med maks
%BYA=30%. I tillegg er det relativt snevre byggegrenser, begrensning på høyde på
bebyggelsen og krav om maling/beis i jordfarger på bebyggelsen. Alt dette er gjort for at
bebyggelsen skal fremstå mest mulig dempet i landskapet.

Pga større deler av planområdet ligger i 100-metersbeltet til sjø har området en generell
interesse for allmennheten i forhold til friluftsliv. Området har vært lite i bruk av allmennheten i
friluftssammenheng, og en mener planforslaget ikke medfører vesentlig endring for
allmennheten i forhold til friluftsliv eller ferdsel i området, selv om planforslaget ikke legger opp
til noen offentlige områder eller stier gjennom området. Strandsonen og områder mellom
bebyggelsen er regulert til friluftsformål.

I planforslaget har en vurdert løsningene som er valgt opp mot de særlige hensyn som skal
ivaretas i 100-meters beltet i henhold til planretningslinjen. I vurderingene fremkommer det at
området som tas opp til regulering har få/ingen interesser knyttet til naturvern, naturmangfold,
kulturminner, kulturmiljø, landbruk, fiskerinæring eller havbruk. Planforslaget har på denne
bakgrunn forholdt seg til de statlige retningslinjene.
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7.7 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.

Situasjonsbeskrivelse
På www.skogoglandskap.no er planområdet vist med delvis blandingsskog med lav bonitet,
og mindre områder som lauvskog med høy til særlig høy bonitet. I realiteten omfatter disse
registreringene områder med parkeringsplasser, hytter med tilhørende utområder,
sandvolleyballbane m.m.

Planområdet omfatter ikke jordbruksareal, men på www.skogoglandskap.no er mindre
områder definert som dyrkbar mark. Det er ikke kjente ressurser i form av berggrunn eller
løsmasser av verdi. Planområdet omfatter arealer i sjø. Det drives ikke yrkesfiske i området.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det er ikke kjente naturressurser av verdi innenfor planområdet. Dette gjelder hverken
ressurser fra jord/skog/fiske eller tilsvarende, eller ressurser i form av berggrunn eller
løsmasser av verdi. Registreringene av dyrkbar jord er små områder som i all hovedsak ligger
i tilknytning og mellom eksisterende hytter i området. Planforslaget får ingen konsekvenser for
temaet naturressurser.

7.8 Transport og trafikkavvikling

Situasjonsbeskrivelse
Kjøreadkomst til planområdet er fra fylkesvei 196 og videre på privat vei, Alveveien som
stopper ca ved Arsbekken. På fylkesveien er ådt (årsdøgntrafik) oppgitt til å være 250 ådt i
nasjonal vegdatabank. Dette er en lav ådt. Ved Arsbekken går veien videre over i Nedre
Sandåstien, som er egen privat vei. Fra Alveveien er det avkjørsel til eksisterende
parkeringsplass P1, som ligger på vestsiden av Alveveien. På østsiden av Alveveien er det
avkjørsel til kjørevei KV1, som er ny privat adkomstvei inn i planområdet. Fra kjørevei KV1 er
det avkjørsel til de to eksisterende parkeringsplassene P2 og P3. Det er regulert inn fire
adkomstveier/vendehammere, KV2-KV5, fra hovedkjøreveien inn i området.

Det er ingen fortau eller gang- og sykkelveg langs den private delen av Alveveien, eller inn i
planområdet.

Planområdet grenser til sjøen, hvor det er en eksisterende brygge, SB1. Planforslaget legger
opp til mulighet for utvidelse med en flytebrygge i dette området, slik at hver fritidsbolig vil få 1
båtplass hver.

Det er ingen buss til planområdet, og heller ikke noe personferge.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Planforslaget regulerer inn 10 nye fritidsboliger/utleiehytter. Det er derfor relativt begrenset
økning av trafikken på den private delen av Alveveien og på fylkesvei 196. Alle vil trolig komme
med egen privatbil til hyttene. Den store endringen planforslaget legger til rette for er kjørbar
adkomstvei inn i hyttefeltet. Det vil i hovedsak være 1 bil til hver fritidseiendom som vil parkere
inne i hytteområdet.

I Statens vegvesens håndbok V713 er gjennomsnittlig antall bilbevegelser oppgitt til 3,5 per
bolig. Håndboken inneholder ikke tall knyttet til fritidsboliger. For mange er «hytta på
Sørlandet» i brukt særlig sommerhalvåret, og da i hovedsak i helger/ langhelger og i
sommerferieukene. Det er derfor valgt å beregne både årsdøgntrafikk (ÅDT), som er den totale
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trafikken i et snitt i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året, og sommerdøgntrafikk
(SDT), som er den totale trafikken i løpet av juni, juli og august dividert med 92.

For å beregne trafikkøkningen er det derfor tatt utgangspunkt i at en gjennomsnittlig hytte er i
bruk 60 dager i løpet av et år, hvorav 40 dager i sommermånedene. For dagene hytta er i
bruk, er det lagt til grunn 3,5 bilbevegelser.

� Dette gir en økning av ÅDT på: 60*3,5*10/ 365 = 6

� Dette gir en økning av SDT på: 40*3,5*10/ 92 = 15

Sommerstid vil det bli økning av trafikk, men total trafikkmengde vil likevel være liten. Kjøringen
forventes jevnere fordelt over døgnet da det ikke vil være arbeidsreiser med topp morgen og
ettermiddag på hverdagene. Torsdag, fredag og søndag ettermiddag forventes det høyere
trafikkmengde generelt av fritidsbebyggelsen. Disse tidspunktene samt i skolens sommerferie,
vil ikke veiene være brukt til skolevei. Dette gjelder fylkesveien på utsiden av planområdet.

Veiene i området, både fylkesveien, den private delen av Alveveien og kjøreveien inn i
hyttefeltet er smale og med kurvatur. En smal vei er positiv med tanke på å få trafikantene til
å holde lav fart som igjen reduserer sannsynligheten for ulykker. Samlet sett vurderes tiltaket
som akseptabelt med hensyn til trafikk og trafikksikkerhet.

For et hyttefelt med beliggenhet ved sjøen vil båtplass være svært viktig. Dette er løst ved en
utvidelse av eksisterende brygge med en flytebrygge. Ferdsel i Tromlingsund for fritidsbåter er
ivaretatt mellom småbåtanlegget og Hannas skjær.

7.9 Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er vedlagt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget. Det fremkommer ikke
spesielle forhold i sjekklisten som må ivaretas i reguleringsplanforslaget.

Utfylt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse ligger vedlagt – se vedlegg 2.

I tillegg til vedlagte sjekkliste er det laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveilederen fra
Miljøverndepartementet. Dagens situasjon er vurdert i tabell 4 nedenfor, mens situasjonen i
planområdet etter utbygging er vist i tabell 5.

Definisjoner av sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som er lagt til grunn
ved vurdering 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
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

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.
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Risiko framkommer ved å multiplisere sannsynlighet og konsekvens, se Tabell 13 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 Risik
o

Kommentar/
Tiltak

Radon Ja – kan
forekomme

Svært
sannsynlig
/kontinuerlig
5

Mindre
alvorlig
2

10 Det er ikke gjennomført radonmålinger
og sannsynligheten er satt høyt ut fra
kjennskapen til kommunen ellers. Det
må gjennomføres radonmålinger, og
settes i verk tiltak dersom behov. Evt
kan undersøkelser utelates, men da må
byggene skjermes som om det er radon
i grunnen.

Brann –
i fritidsboliger

Ja Mindre
sannsynlig
2

Alvorlig
/farlig
4

8 Brann kan inntreffe. Det er en atkomst
for brannbil til planområdet både fra
Alveveien, Sandbekkveien, Nedre
Sandåstien og Sandåveien. Det er
tilstrekkelig brannvannsforsyning ved
kommunal pumpestasjon. Nytt privat
VA-anlegg planlegges etablert i
hyttefeltet. Dette skal kobles på offentlig
anlegg.

Tabell 3 Risikomatrise for situasjonen i planområdet etter utbygging. Det forutsettes at nødvendige
vurdering og tiltak er iverksatt.

Hendelse/
situasjon

Endret pga.
utbygging i
planområdet?

Sannsynli
g

Konsekve
ns

Risik
o

Kommentar/
Tiltak

Radon Nei Lite
sannsynlig
1

Alvorlig
/farlig
4

4 Det legges til grunn at området er
undersøkt og bygg sikret mot radon
dersom behov.

Brann –
i fritidsboliger

Nei Mindre
sannsynlig
2

Alvorlig
/farlig
4

8 Nytt privat VA-anlegg er etablert, og
koblet på offentlig anlegg.
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8 Gjennomføring av plan forslaget og økonomiske konsekvenser for kommunen

Det reguleres ikke inn offentlige formål på reguleringsplanen, med unntak av offentlige
friluftsområder i sjø og vassdrag (o_FO1), og offentlig ferdsel i sjø og vassdrag o_FL1.

Området skal knyttes til kommunalt VA-anlegg.

Etablering av flere hytter i området vil medføre inntekter til kommunen i form av
eiendomsskatt og kommunale avgifter.

9 Forslagsstillers vurdering av planforslaget

Planområdet er avsatt til byggeområde for fritids- og turistformål på gjeldende kommuneplan.
I etterkant av vedtatt kommuneplan har tiltakshaverne ønsket å se på mulighet for å regulere
noen tomter til frittliggende fritidsbebyggelse, og noen tomter til utleiehytter. I
kommuneplanens samfunnsdel er det presisert «Det er ikke avgjørende om et planforslag for
fritidsbebyggelse tar sikte på utbygging av utleiehytter eller om det foreslås hytter for salg.» På
denne bakgrunn er det regulert inn både private fritidsboliger og utleiehytter i området.

På kommuneplanen er det ikke tatt inn byggegrense til sjø. Det er avklart i oppstartsmøte at
nye fritidsboliger ikke skulle reguleres inn i forkant av eksisterende hytter. Dette er fulgt opp i
planforslaget. De 10 nye fritidsboligene/utleiehyttene ligger mellom eksisterende fritidsboliger,
eller i direkte tilknytning til disse. Landskapsvirkning og minimalisering av terrenginngrep har
vært førende både for plassering av tomter og veier. Det er detaljerte bestemmelser for
utforming av hyttene, der en har vektlagt at de skal fremstå med et dempet uttrykk.

Ved sjøen er det nye tiltaket som er regulert inn en flytebrygge i tilknytning til eksisterende
brygge. Det er et sterkt ønske å kunne tilby båtplass i nærområdet til de 10 nye hyttene. En
vurdere at den plasseringen som er forslått for flytebryggen både ivaretar ferdsel på innsiden
av Hannas skjær og en begrenset landskapsvirkning da flytebryggen er trukket så godt inn i
bukta som mulig. Flytebryggen ligger innenfor foreslått avgrensning for vernesone for Raet
nasjonalpark. Det vil bli gitt uttalelse til høring av verneforslaget.

Formålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet er at det skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Vurderingene som er gjort i
planbeskrivelsen viser at planforslaget i liten grad kommer i konflikt med de hensyn som ligger
til grunn for byggeforbudet i 100-metersbeltet. Planforslaget legger til rette for en fortetting av
fritidsbebyggelse der det er lagt opp til en utbygging som har vektlagt bevaring av
naturkvaliteter og god landskapstilpasning. Det er ingen/lite allmenne interesser i området i
dag. Strandsonen og områdene mellom tomtene er likevel regulert til friluftsformål for å sikre
muligheter for ferdsel i området.

En vurderer planforslaget som et godt fortettingsprosjekt for fritidsbebyggelse, der hensynet
bak byggeforbudet i 100-metersbeltet er ivaretatt, og det er ikke fremkommet områder der tiltak
i planforslaget fremstår som konfliktfylte i forhold til de ulike tema de er vurdert opp mot.
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10 Vedlegg

Forslag til reguleringsplankart – datert 14.10.15, revidert 14.01.2016
Forslag til reguleringsbestemmelser – datert 14.10.15, revidert 14.01.2016
Vedlegg 1: Illustrasjonsplan – datert 14.10.15, revidert 14.01.2016
Vedlegg 2: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse
Vedlegg 3: Innkomne merknader til kunngjøringsfasen
Vedlegg 4: Notat: Arsbekken, vurdering av inngrep i forbindelse

med prosjekt Sandå, Tromøy
Jan Henrik Simonsen , 27.12.15

Vedlegg 5: Rapport: Arsbekken, Tromøy. Vurdering som
sjøørretbekk, og muligheter for forbedringer,
Jan Henrik Simonsen , 2012
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