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Planinitiativ  
Detaljregulering Vippa  
Generell informasjon: 

Kontaktinformasjon oppdragsgiver Vippa Utvikling AS v/Bjørn Magne Grut 
Adresse: 4820 Froland 
Tlf: 97129677 
e-post: bmg@online.no 
 

Kontaktinformasjon konsulent  Stærk & co as 
v/Turid Hagelia Korshavn 
Tlf.: 93096282 
e-post: thk@staerk.no 

Forslag til navn på plan  Detaljregulering for Vippa 
 

PREMISSER OG REDEGJØRELSE FOR PLANARBEIDET IHT. FORSKRIFT OM 
BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING ETTER PBL, JF. 
FORSKRIFTENS § 1.  

1. Bakgrunn 
Vippa Utvikling AS ønsker å sette i gang planlegging av boligbebyggelse på eiendommene 
gnr./bnr. 431/14, 93 og 97. Arealet som ønskes bebygd ligger sentralt på Nedenes med 
nærhet til boligfelt i vest og nord, Vippa bru i øst og Rossøya, Lille og Store Bjorholmen og 
Gjervoldsøy i sør. De nære arealene er satt av til LNF-område i kommuneplanen, mens 
området som ønskes regulert er avsatt til boligformål. Eiendommen bnr. 97 er bebygd med 
en enebolig, øvrige eiendommer er ubebygde. 
 
 
2. Oversiktskart 
Området er lokalisert ved Natvig. Se fig. 1. 
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Fig 1. Oversiktskart. Aktuelt område er grovt markert med rød ring. 

 
3. Formålet med planen. 
Formålet med planen er å regulere de tre eiendommene gnr./bnr. 431/14, 93 og 97 til 
boligbebyggelse. Totalt planlegges ca. 15 boenheter.  
 
4. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. 
Forslag til planavgrensning vises i fig. 2. Forslag til kunngjøringskart ligger også vedlagt.  
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Fig. 2. Forslag kunngjøringsgrense. 
 
Foreslåtte utbyggingsområde avgrenses av fv. 420 Vesterveien i nord, kanalen i øst og skog- 
og jordbruksareal i sør og vest. Planområdet omfatter totalt ca. 11,2 daa. Det må bygges 
adkomstvei fra Gjervoldsøyveien til området. jf. vedlegg 1 til kommuneplanens bestemmelser 
for område B93, og planområdet omfatter derfor også eiendommen gnr./bnr. 431/47 og deler 
av 431/12 og 600/420. Se fig.1 og 2. Eiendommen gnr./bnr. 431/47 har i dag atkomst på 
gang- og sykkelvei slik også bnr. 97 har. 
 
Det er kort avstand til boligområdene på Natvig, og det nye boligområde Fagerli ligger nord 
for området. Området har meget god beliggenhet med hensyn til lys og sol, samt god tilgang 
til nærfriluftsområder. 
Planen ventes ikke å få virkninger ut over planområdet som vil kreve tiltak.  

 
5. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 
Det planlegges i hovedsak regulert areal til boligformål (frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse), adkomstvei lekeplass/uteoppholdsareal og grønnstruktur..  
 
6. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det planlegges tilrettelagt for både frittliggende og konsentrert bebyggelse i form av 
eneboliger-/to-mannsboliger og rekkehus. Boligene planlegges i utgangspunktet i 2 etasjer.  
 
7. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bygget skal planlegges etter TEK17. Atkomst til planlegges etter kommunal veinorm. 

 
 

 
 
8. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
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Hoveddelen av den nye bebyggelsen er planlagt i nedkant av den markerte kollen nord i 
planområdet. Områdene ligger forholdsvis høyt i terrenget, slik at det vil bli noe innsyn til 
bebyggelsen fra Lille og Store Bjorholmen og Gjervoldsøy. Rossøya utgjør en god buffer 
mellom planområdet og disse øyene. Dette er positivt med tanke på omgivelsene.  
 
Det er et mål å forankre byggene i terrenget. Der terrenget er bratt bør det bygges med 
underetasje for å unngå store skjæringer.  
 
9. Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

pågående planarbeid mv. 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligbebyggelsen (1110), 
områdenavn B93. Se fig. 3. Eiendommen gnr./bnr. 431/47 er avsatt til eksisterende 
boligformål. 
 

 
Fig 3. I kommuneplanen er området avsatt til boligbebyggelse (1110). 
 
Det følger av vedlegg 1 til kommuneplanens bestemmelser at det ikke tillates økt bruk av 
motorisert kjøretøy på eksisterende gang- og sykkelvei. Ny atkomst til område B93 må 
etableres fra Gjervoldsøyveien til nye boliger. 
 
Foreslåtte utbyggingsområde omfattes i sin helhet av bebyggelsesplan for Nedenes felt A av 
19.06.91, se fig. 4. Eiendommen gnr./bnr. 431/14 er regulert til boligformål mens de to andre 
eiendommene er regulert til landbruksformål. Atkomsten til boligeiendommen er fra 
Gjervoldsøyveien og videre på kombinert atkomstvei og gang- og sykkelvei langs fv. 420.  
 

Utsnitt fra www.google.no 
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Fig 4. Utsnitt av bebyggelsesplan for Nedenes, felt A av 19.06.91. Aktuelt område er grovt markert 
med svart linje. 
 
10. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Det vil bli gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 
planprosessen og denne vil bli tatt inn i planbeskrivelsen. Følgende tema må vurderes 
spesielt: 
 
Landskap, jf vurderingen i pkt. 8 
Foreslåtte utbyggingsområde ligger mellom allerede bebygde områder. Terrenget i området er 
småkupert, og landskapsrommene små. Det må stilles krav til god terrengtilpassing av 
bebyggelsen, der terrenginngrep reduseres mest mulig. Deler av området avsettes til 
grønnstrukturformål, noe som vil være med på å dempe landskapsvirkningen.  
 
Trafikk og trafikkforhold:  
Det planlegges ny atkomstvei langs eksisterende gs-vei, som i dag brukes som atkomstvei til 
boligene på gnr./bnr. 431/47 og 97. 
 
Jordbruksareal 
Planområdet grenser til jordbruksareal. For å redusere konfliktnivået mellom jordbruksarealet 
og boligbebyggelsen må det legges inn bufferareal. Bredden på arealet må vurderes i 
forbindelse med reguleringsplanlegging. Det er høydeforskjeller mellom jordbruksarealet og 
aktuelle boligtomter. 
 
Strandsonevern 
Planområdet omfatter areal langs kanalen som skiller utbyggingsområdet fra Rossøya. 
Buffersone må ivaretas i fbm. reguleringsplanlegging. 
 
Konsekvenser for alle aktuelle tema vil ellers bli utredet og beskrevet i planbeskrivelsen. 
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11. Hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 

risiko og sårbarhet 
Det vil bli gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 
planprosessen.  

 
12. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om 

planoppstart. 
Aktuelle offentlige organer og andre interesser avklares på bakgrunn av høringsliste som 
normalt oversendes fra kommunen. Statens vegvesen, Fylkesmannen i Agder og Agder 
fylkeskommune er offentlige organ som alltid får kunngjøringen, i tillegg til naboer og andre 
berørte grunneiere/naboer og evt. velforening i området. NVE må varsles pga. kryssing av 
kanal med ny adkomstvei til området.  

 
13. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte. 
Planarbeidet vil følge de vanlige prosesser for private detaljreguleringsplaner, jf. pbl kap. 12, 
herunder aktuelle forskrifter som forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven. Planprosessen vil starte med oppstartsmøte med kommunen, 
og deretter kunngjøring om oppstart av planarbeid. Dersom det er ønskelig, stiller en gjerne 
opp på regionalt planforum møte. Dersom kommunen, eller andre parter ber om 
informasjonsmøte i fbm. kunngjøringen, eller senere faser i planprosessen stiller tiltakshaver 
og konsulent opp på slikt møte. Tilsvarende stiller en gjerne opp på møte i regionalt 
planforum i fbm. det offentlige ettersynet. Ved behov vil det bli avtalt møter med 
administrasjonen i kommunen under utarbeidelse av planen. Det vil være ønskelig med et 
møte med planavdelingen ifbm. innsending av planen til 1. gangsbehandling.  

 
14. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil bli ivaretatt.  
Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller ikke 
inn under forskriftens § 6 om tiltak som alltid skal konsekvensutredes jf. pkt. 24 i vedlegg I. 
Planen er videre vurdert ikke å komme inn under forskriftens § 8 jf. forskriftens vedlegg II om 
planer og tiltak som skal vurderes nærmere. Planen kommer ikke i konflikt med kriteriene i 
forskriftens § 10 og planen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Utbyggingen representerer en fortetting av eksisterende utbyggingsmønster i området og den 
bygger på eksisterende infrastruktur. Området ligger sentralt til mht. kollektivdekning og det er 
sykkelavstand til sentrum. Tiltaket vil styrke lokalsenteret på Nedenes og Nedenes skole.  Det 
er kort vei til skole, barnehage, senterfunksjoner og arbeidsplasser samt gode frilufts- og 
rekreasjonsområder.  
 
Utbyggingen vil etter vår vurdering representere en videreutvikling av et etablert og 
velfungerende boligområde. 
 
Konsekvensene av planen vurderes samlet sett som positive. På denne bakgrunn ønsker en 
å sette i gang med planarbeid med de formål som kommer frem av planinitiativet. 
 

 
Arendal, 03.04.2020 
 
Turid Hagelia Korshavn 
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Vedlegg: 
Forslag til kunngjøringskart, datert 03.04.2020 


