
  
                                                                       

Planinitiativ 
 
DETALJREGULERING FOR BRATTEKLEIV, GNR./BNR. 205/389 

GENERELL INFORMASJON: 

Kontaktinformasjon 
oppdragsgiver 

Svein Omholt 
Revesandveien 425 
4818 Færvik 
Tlf.: 91703580 
E-post: srudo@online.no 

Kontaktinformasjon 
konsulent  

Stærk & Co as 
Lisbet Rake Zeiffert 
Tlf.: 909 36 620 
E-post: lrz@staerk.no 

 

Forslag til navn på plan  Brattekleiv, gnr./bnr. 205/389  

 

PREMISSER OG REDEGJØRELSE FOR PLANARBEIDET  

1. Bakgrunn 
 

Svein Omholt og Gro Omholt er grunneiere på eiendommen gnr./bnr. 205/389 som ligger 
langsmed Revesandveien på Tromøy, jf. Figur 1. Reguleringsplanen omfatter kun en eiendom, 
der planen er å etablere en boligtomt. Eiendommen er ubebygd, med unntak av en garasje i 
enden av atkomstvei.  

 
Figur 1 Oversiktskart over området, der eiendommen gnr./bnr. 205/389 er markert med gult.  
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I kommuneplanens arealdel er tomten avsatt til boligbebyggelse, og hensynssone 

bevaringsverdig bebyggelse, hvor det følger av bestemmelsene til hensynssonen at det må 

utarbeides reguleringsplan før det kan skje tiltak. I 2020 ble det søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser om plankrav før utbygging av området. Dette ble avslått fra 

kommunen med bl.a. begrunnelse om presedensvirkning, og vedtaket ble stadfestet av 

Statsforvalteren. En ønsker nå gjennom en detaljreguleringsplan å avklare tomten som 

byggeområde for en eneboligtomt. 

2. Formålet med planen 
 

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligformål i form av frittliggende 
småhusbebyggelse. Det skal kun tilrettelegges for en enebolig med garasje og tilhørende 
anlegg. Sti/snarvei som går over tomten der kommunen har lagt VA-ledninger skal 
opprettholdes og reguleres inn. Dagens avkjørsel og atkomstvei til området planlegges 
benyttet.   
 
3. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

 
Eiendommen er på 2,2 daa, og omfatter eiendommen gnr./bnr. 205/389. I tillegg har en lagt 
plangrensen i senterlinje til fv 3564, Revesandveien, jf. Figur 2. Forslag til planområdet er 
dermed totalt 2,5 daa. Endelig planavgrensning avklares i oppstartsmøte.  

 
Figur 2 Forslag til planavgrensning.  

Utbygging av eiendommen vil i hovedsak få virkninger for omkringliggende boligeiendommer.  
Den får også noe virkning for trafikksituasjonen i området, ved at en legger til rette for en ekstra 
bolig som skal benytte eksisterende avkjørsel. Dagens avkjørsel inkludert siktsoner vil i liten 
grad kunne endres.  
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I tillegg vil utbygging av tomten kunne få noe virkning for landskapet, i hovedsak sett fra sjøen. 
Eiendommen ligger på østsiden av Revesandveien og vil fremstå som en fortetting mellom 
eksisterende boligeiendommer. Det er flere nyere bolighus i nærområdet. Boligen skal 
tilpasses tomten, og det planlegges detaljerte bestemmelser knyttet til utforming av tomt og 
bolighus. Skisser og illustrasjon av planlagt bolighus vil legges ved planforslaget ved 
innsending til 1. gangsbehandling.  
 
Eiendommen ligger i hovedsak innenfor 100-meters beltet til sjøen. Ny bolig planlegges i 
enden av atkomstveien, og blir liggende mer enn 80 m fra sjøen i luftlinje, på omtrent samme 
høydekote som bolighuset i nord, gnr./bnr. 205/884, (~25 moh). I tillegg ligger eiendommen på 
østsiden av Revesandveien, og ikke i et område som er en del av strandsonen, jf. Figur 3. 
Utbyggingen vil dermed ikke berører interesser i den nære strandsonen.  

 
Figur 3 Skråfoto av området. Planlagt boligtomt grovt markert med rød sirkel. Skråfoto: https://kart.1881.no/ 

Alle aktuelle tema skal utredes i planprosessen der konsekvenser av planforslaget for de ulike 
tema vil gå frem, og eventuelle avbøtende tiltak beskrives og innarbeides i planforslaget. 
 
4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

 
Det planlegges en ny enebolig inkludert tilhørende anlegg som ev. frittstående garasje eller 
integrert garasje, og uteplass. Eksisterende eldre garasje ved enden av atkomstvei planlegges 
revet. Eksisterende avkjørsel og atkomst til eiendommen videreføres som atkomst til boligen. 
Skisser og illustrasjoner av planlagt utbygging skal utarbeides til planforslaget.  
 
5. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

 
Utbyggingsvolum, byggehøyder, planeringshøyder m.m. for enebolig og tomten avklares i fbm. 
planprosessen.  
 

https://kart.1881.no/
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6. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

 
Boligen skal planlegges etter TEK17.  
 
7. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

 
Som nevnt over vil det bli utarbeidet skisser og illustrasjoner av planlagt utbygging, og av bolig 
som planlegges oppført. Tomten er kupert, og opparbeidelse av tomten og plassering av tiltak 
på tomten blir ett av hovedtemaene som må avklares i planprosessen. Planlagte tiltak må også 
tilpasses både tomten og omgivelsene, herunder omkringliggende boliger når det gjelder 
arkitektur og løsninger utomhus som uteplass, murer ol. Både plankart og 
reguleringsbestemmelser må detaljere disse forholdene.  
 
Planforslaget må også legge til grunn at tomten ligger innenfor område som er avsatt til 
hensynssone bevaring på kommuneplanens arealdel.  
 
8. Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

pågående planarbeid mv. 
 
På kommuneplanens arealdel vedtatt 24.05.19, er planområdet avsatt til boligbebyggelse. 
Området er også avsatt til hensynssone kulturmiljø H570_45, bevaringsverdig bebyggelse, jf. 
Figur 4. Det er knyttet plankrav før gjennomføring av tiltak innenfor bevaringssonen.  

 
Figur 4 Forslag til kunngjøringsgrense er vist med rød stiplet linje på kart som viser kommuneplanens arealdel. 
 
I «kommunedelplan for sikring og videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse og områdene 
rundt», vedtatt 27.03.2003 ligger tomten innenfor bevaringsområde for Pusnes-Brattekleiv. 
Områder omfatter et stort areal helt fra Pusnes t.o.m Brattekleiv, som inkluderer både eldre 
bebyggelse, og boligområder med nye bolighus. Det ligger ingen Sefrak-registrerte bygninger 
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på østsiden av Revesandveien i nærheten av foreslått planområde. Den bevaringsverdige 
bebyggelsen ligger på vestsiden av veien langsmed sjøen. Forholdet til hensynssone bevaring 
skal hensyntas og omtales i planforslaget.  
 
Som nevnt i punkt 3. ligger planområdet i all hovedsak innenfor 100-meters beltet til sjøen, 
men likevel med en avstand og kotehøyde som innebærer at en utbygging ikke berører 
strandsonen.  
 
Området er uregulert, og grenser ikke direkte inntil noe reguleringsplan. Syd for området er 
det en pågående planprosess med formål boliger; detaljreguleringsplan for Brattekleiv, 
gnr./bnr. 206/606.  
 
9. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
 
Reguleringsplanen omfatter et mindre areal på ~2,5 daa. Følgende interesser vurderer en blir 
berørt av planinitiativet:  

• Nærmiljø, herunder naboeiendommer. 

• Landskap- og terrengtilpasning. Stikkord som byggegrense, kotehøyder på tomt og 
bolig, arkitektur m.m. 

• Hensynssone bevaring 

• Avkjøring og atkomstvei 

• Ivaretakelse av kommunale VA-ledninger som går over tomten. 

• Ivaretakelse av sti/snarvei over tomten i området der VA-ledninger ligger.  
 
Konsekvenser for alle aktuelle tema vil ellers bli utredet og beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
10. 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. Eventuelle tiltak som kommer frem av ROS-analysen må følges opp i 
planforslaget, med konkrete forslag til løsninger, og/eller avbøtende tiltak.  
 
11. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om 

planoppstart. 
 

Aktuelle offentlige organer og andre interesser som lag/foreninger/interesseorganisasjoner 
avklares på bakgrunn av høringsliste som normalt oversendes fra kommunen. Statsforvalteren 
og Agder fylkeskommunen er offentlige organ som alltid får kunngjøringen, i tillegg til naboer 
og andre berørte grunneiere/naboer.  
 
12. 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 forslagsstiller 
og rådgiver 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.  
 



6 av 7 
 

13. 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. Planområdet er på 
2,5 daa, og avsatt til boligformål på kommuneplanens arealdel. Iht. til forskriftens § 6 om tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes jf. pkt. 25 i vedlegg I, er det bare boligområder som ikke er 
i samsvar med overordnet plan som skal konsekvensutredes. Planforslaget utløser dermed 
ikke KU iht. § 6, 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, da det ikke er formål eller tiltak som planen vil 
tilrettelegge for som utløser KU iht. vedlegg II. På den bakgrunn er ikke planen vurdert 
nærmere etter kriteriene i kriteriene i forskriftens § 10.  
 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor legger en til grunn at planforslaget ikke vil utløse krav 
om konsekvensutredning. Det er ønskelig med en endelig tilbakemelding på dette i 
oppstartsmøte med kommunen.  
 
14. Oppsummering og konklusjon 
 
Formålet med planarbeidet er i samsvar med boligformålet i kommuneplanens arealdel. Det 
planlegges kun en eneboligtomt. Planprosessen innebærer at en del interesser må få en 
særskilt avklaring, jf. punkt 9.  
 
En har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 
På bakgrunn av at formålet med planen er i samsvar med overordnet plan, ønsker en å sette 
i gang med planarbeid med det formål som fremkommer av planinitiativet. 
 
 
Arendal, 18.10.21 

 
Lisbet Rake Zeiffert 
Arealplanlegger 
 
 
 
Vedlegg: 

• Utkast til kunngjøringskart, datert 18.10.2021 


