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1.      Vårt høringsinspill med innsigelse til 2. gangs høring
2.      Vedlegg 1 Brev Arne Fliflet
3.      Vedlegg 2 Høringsuttalelse til 1. gangs høring, datert 10.09.17
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Tvedestrand kommune 
Enhet for plan, miljø og eiendom  
postmottak@tvedestrand.kommune.no 
      
 
Deres ref 2015/518 71 – L12        05.12.2018 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL Reguleringsplan for BRENNVIKA/BORØYKILEN – 2. 

gangs høring  

    

Vi viser til våre høringsuttalelser fra september 2017. Det vi der anførte har også gyldighet 

for nåværende planforslag og våre innsigelser opprettholdes. Planen som er sendt på høring 

har kun mindre endringer og vi ser at tidligere høringsuttalelser ikke er hensyntatt. 

 

Innledningsvis vil vi understreke at kommunen fortsatt står fritt når det gjelder spørsmålet 

om planen skal godkjennes eller ikke. Vi minner om utredningen fra advokat Arne Fliflet om 

dette, hvor han sier dette klart:  

«Reguleringsmyndigheten står fritt til å oppheve eller endre en plan. Et vedtak om å endre eller 

oppheve en regulering må imidlertid være «saklig begrunnet i reguleringsmessige hensyn.» 

Kommunestyret som reguleringsmyndighet står like fritt til å «oppheve og endre en 

reguleringsplan som til å vedta en ny plan.» Det må hverken foreligge «særlige grunner» eller 

at forholdene er «endret». Det er nok at kommunestyrerepresentantene har endret syn eller at 

det etter et valg er kommet inn nye representanter med et annet syn» 

 

Kommunen står derfor fritt til å vurdere planen ut fra dagens situasjon, uavhengig av tidligere 

vedtatte planer. Advokat Fliflets vurdering er vedlagt. 

 

Hovedpunkter i våre innsigelser mot planprosess og plan (se også 

høringsuttalelse fra september 2017) 

A. Mangelfull og uoversiktlig planprosess har tillatt en kraftig oppblåsing av prosjektet 
 

 Prosjektet ble lansert i desember 2010 som «Brennvika Nord Borøya» og har 

gjennom planprosessen stadig vært utvidet. Dagens prosjekt ble lansert i april 2017 

som «Brennvika Borøya». Det fremstår nå som et mye større prosjekt med svært 

omfattende konsekvenser for kulturmiljøet i Borøykilen. 

 

 Planprosessen har vært preget av mangelfull utredning av konsekvenser for 

kulturmiljøet og har vært uoversiktlig. Omregulering fra LNF gikk under radaren for 

folk flest fordi konsekvensene var «tonet ned» i forhold til det som i dag 

planlegges og fordi det ikke var en egen plan, 

 

 KDP17 Borøykilen og KDP 18 Brennvika er vurdert isolert og ikke i sammenheng, 

enda 

Borøykilen er direkte berørt av det som skjer i Brennvika. 

 

 

mailto:postmottak@tvedestrand.kommune.no
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B. Resultat av mangelfull planprosess - Planen fra april 2017 ødelegger det autentiske 

og bevaringsverdige kulturmiljøet i Borøykilen 

 

 Resultatet av en mangelfull planprosess er at utbyggingsinteressene har fått 

forrang og at prosjekt fra april 2017 medfører en stor fortetning som øker 

eksponeringen mot Borøykilen, dels med silhuett virkning. Prosjektet berører det 

autentiske kulturmiljøet i Borøykilen i så stor grad at det har nasjonal interesse 

(ref.Riksantikvaren). 

 

 Veien gjennom Borøykilen er en underdimensjonert og uegnet adkomstvei, og 

veiene i byggefeltet medfører store, svært synlige arr i naturen. 

 

C. Godkjennelse av planen vil gi Tvedestrandsmodellen et dårlig omdømme 
 

 Omreguleringen var et direkte resultat av arbeidet med differensierte byggegrenser 

(Tvedestrandsmodellen), basert på Lokal kunnskap, men denne planen er 

mangelfull og underkommunisert mht kulturmiljøet slik at utbyggingsinteressene 

har fått forrang. 

 

 Prosjektet vil ødelegge det unike kulturmiljøet i Borøykilen. Det vil for fremtiden 

fremstå som et eksempel på et skjemmende, ikke tiltenkt resultat av et 

kommuneprosjekt med differensierte byggegrenser (Tvedestrandsmodellen) og 

som dermed svekker modellens omdømme. 

 

Kommentarer til endringene i den reviderte planen  

 Adkomstvei flyttet 30 meter lenger øst og gitt justert linjeføring: Veitraseen er noe flyttet, 

men vi kan ikke se at dette har endret den svært dominerende effekten av dette 

naturinngrepet. Skjæringene blir dessuten så bratte at jorden ikke vil bli liggende (ifølge 

Due-Tønnesen). 

 Den midterste tomten i fremste boligrekke er flyttet lengre mot nord-øst: Dette endrer 

ikke at planen gir stor fortetning som øker eksponeringen, dels i silhuett, mot Borøykilen 

i langt større grad enn tidligere plan og med ødeleggende virkning for det autentiske 

kulturmiljøet i Borøykilen. 

 Innregulert «belte» med Grønnstruktur» i forkant av fremste boligrekke og 

bestemmelser om terreng- og landskapstilpasning. Tiltaket virker urealistisk og vil ikke 

ha vesentlig betydning for bevaringen av kulturmiljøet. Med kompaktheten som vises 

på plankartet, er det tilnærmet umulig å spare vegetasjon. 

 

Utfyllende kommentarer 

Planen har vært gjennom en stadig «oppblåsing». Kommunens og utbyggers intensjon ved 

oppstart var å legge til rette for en forsiktig utbygging. Sett fra sjøen skulle bebyggelse være 

underkastet eksisterende miljø i kilen og samtidig være sett kun i «små gløtt». 

Kommuneadministrasjonen skrev i Kommunedelplan (2003-2014) følgende om Borøykilen: 

«Administrasjonen er av den den oppfatning at nye tiltak i Borøykilen må vurderes svært nøye 

fordi området har store kvaliteter i forhold til landskap, kultur og kulturminner» På tidspunktet 
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for omregulering var det planlagt å bygge inntil 10 eneboliger på 1 mål store tomter. Den planen 

som nå sendes på høring åpner for 24 boenheter på tomter ned mot 515 m2. Husene kan 

bygges langt større enn de største husene i Borøykilen, og på enkelte av tomtene vil det være 

fysisk umulig å plassere så stor bygningsmasse som planen legger opp til.  

Den kulturhistoriske betydning av Borøykilen og den påvirkning planen vil få, illustreres 

godt ved innsigelsene til Fylkeskulturavdelingen, som også stadfestes av Riksantikvaren. 

Ifølge anmerkninger fra rådmannen til høringsinnspill 2017, er det «ikke gjennomført 

Konsekvensutredning knyttet til kulturmiljøet». 

 

KDP17 Borøykilen og KDP 18 Brennvika må vurderes i sammenheng. Planen ligger i 

begge områder. 

I konsekvensutredningen for kommunedelplanen 12.05.11 er disse områdene vurdert 

separat, der Borøykilen har høy bevaringsverdi, med vekt på «forsiktig fortetning», mens 

Brennvika har status «ingen registrerte kulturminner». 

 

Utbygger sier i forslaget til reguleringsplanen at konsekvensene for kulturmiljøet vurderes 

som akseptable. (Ref Stærk). Dette strider imot Rådmannens oppfatning; «Innenfor H-

sonene bør det ikke foretas inngrep, og tiltak kan ikke i noen tilfeller tillates uten at det er 

utarbeidet en faglig konsekvensutredning» (melding om vedtak 2.g behandling (07/2012), 

kommunedelplan 2011-23 kystsonens byggeområder). 

Med vår kunnskap om Kulturmiljøet finner vi at alle krav ihht. veilederen fra Riksantikvaren 

(2015) for tema kulturminner og kulturmiljøer er oppfylt for Borøykilen: 

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Ny-veileder-om-konsekvensutredning-

for-kommuneplanens-arealdel. Dette underbygger nødvendigheten av nærmere, grundig 

konsekvensutredning med etterfølgende prosjekt tilpasninger. 

 

Omgjøring av planområdet fra LNF til bolig ble ikke behandlet som egen sak. Den ble 

regulert gjennom pilotprosjektet Tvedestrandsmodellen (med differensierte byggegrenser) i 

Kommunedelplan for kystsonens byggeområder 2011-2023. Dette bidro til at prosessen gikk 

«under radaren» til folk flest. Av 46 områder som ble berørt i planen, var Brennvika det 

eneste som ble endret fra LNF til bolig. 

Nøkkelen for å lykkes med prosjektet, var Lokal kunnskap.  Men kunnskap om det 

autentiske kulturmiljøet i Borøykilen er mangelfull og underkommunisert, enda store 

deler av området ligger innenfor 100 meters beltet. Deler av området er dessuten fortsatt 

avsatt til hensynssone kultur og natur. 

 

Mangel av 3D modell gjorde det umulig å få et reelt bilde av planens virkning på Borøykilen. 
Endringene i planen og innføring av grøntområder har ført til at enkelte tomter er blitt enda 
mindre enn i tidligere planer. Reduksjonen er fra ca. 550m2 til 515m2. Ved å lese planen 
grundig kommer det fram at veien ikke vil bli 6,5 m bred, men 7,5 m. Dette vil føre til enda 
større naturinngrep enn forutsatt. Adkomstveien som er lagt gjennom verneverdig 
bebyggelse, anlagt ca 1967 har bredde 2,9 m, har dårlig vedlikehold og drenering. Det er et 
paradoks at den skal munne ut i en 7,5 m bred adkomstvei.  
 
Forsvarlig skolevei er ikke utredet. Referer til Plan og bygningsloven som inneholder en rekke 

bestemmelser om krav til barn og unges oppvekstsvilkår i planleggingen. Se også advokat 

Fliflets vurdering om dette. 

 

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Ny-veileder-om-konsekvensutredning-for-kommuneplanens-arealdel
https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Ny-veileder-om-konsekvensutredning-for-kommuneplanens-arealdel
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Konklusjon  
 
Planprosessen har vært motstridende, uoversiktlig og basert på mangelfull kunnskap om 

innvirkningen på kulturmiljøet i Borøykilen. Resultatet er høyere utnyttelse enn forutsatt, 

enorme naturinngrep og underkommunikasjon av konsekvensene for Borøykilen, noe som 

betyr at Borøykilen som kulturmiljø ikke er hensyntatt. De mindre endringene i revidert plan 

endrer ikke dette. Uansett er ikke resultatet i samsvar med de opprinnelige intensjonene, som 

var at det skulle skje en naturlig «forsiktig fortetning». Det man vil oppleve er et helt nytt og 

endret landskapsbilde sett fra kilen og fra Raet Nasjonalpark, noe som for alltid vil endre et 

autentisk kulturmiljø som vi har klart å bevare i flere hundre år. 

 

Vi mener at det skulle vært gjennomført konsekvensutredning i samsvar med Riksantikvarens 

veiledning. Dette er en mangel som har påvirket hele planprosessen og gitt 

utbyggingsinteressene forrang. Sammen med sterke innsigelser fra faginstanser ser vi at dette 

prosjektet medfører uakseptable konsekvenser for Borøykilen, et kulturminne med nasjonal 

interesse. Gjennomføringen av denne planen vil være et alvorlig eksempel på dårlig 

behandling og ivaretakelse av kommunens kulturminner og dermed også gi 

Tvedestrandsmodellen et tydelig negativt omdømme. Dette forsterkes ved at prioritering av 

kystens kulturmiljø og egenverdi både nasjonalt og lokalt (Raet nasjonalpark og Uthavn 2020) 

blir stadig viktigere. Tvedestrand bør være stolt av Borøykilen og sikre at den fortsatt beholder 

sitt autentiske uttrykk. 

Vi mener at kommunen må si nei til planen.  

Med vennligst hilsen,        

Fastboende, grunneiere m.fl. 

Georg og Luana Karvel 
Jorunn Kolstad 
Haldis Karvel  
Astrid Gjertsen 
Sven og Kari Thorstensen 
Kikki Jordtveit og Erik Pedersen 
Thomas og Sylvia Schindler  
Fredrik og Nina Thrane 
Martin og Berit Varden 
Pål og Stephanie Apall 
Annik E. og Joar Austad 
Arne Berntsen 
A. Borgen  
Dag K. Borgen 
Elisabeth Finnekåsa 
Aslaug Eirheim 
Marianne Johnsen og Christian Berggrav 
Dag A. Foldvik og Even Henriksen  
Jens og Kirsten Kollenborg 
Thora Kollenborg 
Tore Gliddi Larsen og Merete Kvisvik 
Per og Anne-Berit Solvang 
Odd Solvang 
Lars Os og Linken Apall-Olsen 
  

 Trygve Staff 
Martin og Berit Varden 
Audun Engh - INTBAU Norge 
Erling Okkenhaug - Allgrønn 
Berit Rickhard og Leonard 
Rickhard 
Else Sprossa Rønnevig    

 

 

 

Vedlegg: 

1. Brev Advokat Arne 
Fliflet 

2. Høringsuttalelser 1. 
høring september 2017 

3. Høringsuttalelser LAO-
13.09.17-1 høring 
september 2017 
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Tvedestrand kommune  

v/ Martin Due-Tønnesen       13.9.2017 

 

Saksnummer 15/518  

Høringsuttalelse til Detaljreguleringsplan for Brennvika   

  
Høringsforslaget til detaljregulering for Brennvika må etter vår mening anses som et mangelfullt 

dokument. Vi vil i det følgende gå gjennom forhold som begrunner denne påstanden. 

 Misvisende navngiving av det nye boligfeltet.  Planen kalles «Detaljreguleringsplan for 

Brennvika», selv om den primært affiserer Borøykilens landskap og bygningsmiljø. 

 Utbyggingens effekt på verdifulle og dels fredete kulturminner, kulturmiljø og landskap er 

ikke konsekvensutredet, kun summarisk kommentert. Dette til tross for at flere lover, planer 

og forskrifter dermed er neglisjert. (Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen, Regionplan for Agder 2020, veinormen,  Forskrift om 

konsekvensutredninger (2017), og ikke minst Tvedestrands egen kommuneplan og dermed 

også Plan- og bygningsloven.) 

 Høringsforslaget er mangelfullt, spesielt hva gjelder kart og illustrasjoner.  Dette gjør det 

meget vanskelig å sette seg inn i forslaget. 

 Veiproblematikk knyttet til den eksisterende veiens standard og kapasitet er bagatellisert.  I 

tillegg vil det nye veistykket på grunn av stigningsforhold, krappe svinger og høye skjæringer 

innebære store terrengmessige endringer. 

 

Kulturminner og kulturmiljø  

Borøykilen består i dag av ni bolighus, deriblant det fredete anlegget Eldborg. Det har blitt bygget 

omtrent tre boenheter i hvert århundre siden 1700-tallet, og eiendommene representerer derfor flere 

forskjellige byggeskikker og arkitektoniske uttrykk. Bebyggelsen har ulike volumer avhengig av 

funksjon og status, og det har vært en organisk behovsbasert utbygging i kilen. Husene ligger plassert 

etter naturgitte forutsetninger og helheten fremstår harmonisk. At det nå planlegges 24 boenheter i én 

og samme stil rett over Borøykilen og bak Eldborg, bryter kraftig med etablerte bebyggelsesmønstre, 

volumer og byggeskikk. Det bryter så vidt vi kan forstå også med kommunale, regionale og statlige 

planer, og forskrifter knyttet til vern av kulturminner. 

 

Deler av planområdet og tilliggende bygningsmiljø er regulert til hensynssone kulturmiljø (H570) i 

kommuneplanens juridisk bindende arealdel. I PBL § 12-6 beskrives formålet med hensynsoner slik:  

De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, jf. §§ 

11-8 og 11-10, skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. Hensynssoner kan videreføres i 

reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med 

hensynssonen. 

At Tvedestrand kommune har regulert inn hensynsone kulturmiljø viser at lokale myndigheter 

anerkjenner verdiene som ligger i området, og det er derfor problematisk at det fremlagte planforslaget 

ikke tar hensyn til det eksisterende bygningsmiljøet i Borøykilen. Man ivaretar ikke formålet med 

hensynssonen.  

 

I Kommunedelplan for kystsonens byggeområder 2011-2023 §11-9 pkt 3.1 står det:  
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Nye bygninger og anlegg (…), skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. 

Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volum og materialvalg tilpasset omgivelsene (…) og ta vare på 

og utvikle eksisterende vegetasjon og landskapsbilde. Kulturverdier i bebyggelsen skal ivaretas ved 

nybygging. I alle plan-og byggesaker skal det inngå en redegjørelse og vurdering av tiltakets estetiske 

sider, i forhold til seg selv og i forhold til naturlige og bygde omgivelser. 

 I pkt 7 i samme plan utdypes forholdet mellom ny og eksisterende bebyggelse: 

Bevaring av eksisterende bygninger og kulturmiljø. Der tiltak berører bygninger eller anlegg som er 

bygget før 1900 skal det tas særlig hensyn til bygningsmiljøet og kulturmiljøet og det tillates ikke 

inngrep som vil virke forringende. Før det gis tillatelse til tiltak i denne type miljø skal det innhentes 

forhåndsuttalelse fra fylkeskommunens kulturvernseksjon 

I disse bestemmelsene registrerer vi at det bare brukes «skal» og ikke «bør». 

Vi kan ikke se at utbygger har forsøkt å følge disse sentrale retningslinjene. Den nye bebyggelsen er 

ikke tilpasses det verdifulle, velbevarte og komplette kulturmiljøet. Særlig bekymringsfullt er den 

manglende forståelsen for påvirkningen denne utbyggingen vil ha på Eldborg, et kulturminne av 

nasjonal interesse. 

Deler av planområdet inngikk tidligere i Eldborgs innmarksområde og inkluderer elementer som 

terrassemurer, steingjerder og en brønn fra 1700-tallet. Disse elementene ligger i området der 

veitraseen skal gå, og vil følgelig gå tapt. At utbygger overser verdien av disse kulturminnene betyr 

ikke at myndighetene kan gjøre det samme. Dersom manglende skjøtsel kan fungere som argument for 

å få tillatelse til å fjerne kulturminner vil spekulativt forfall bli et enda større problem. Brønnen og 

"Borøykilens hengende hager" som Eldborgs terrasserte innmark ble kalt på folkemunne, er viktige 

deler av anleggets historie og må fremheves heller enn å fjernes.  

Opplevelsen av det fredete huset vil også forringes kraftig dersom åssiden i bakkant snauhugges og 

fylles av ensartete bygningskropper med flate tak og store glassflater. Selv det hvite, høytragende 

Eldborg vil domineres og overskygges av en slik massiv utbygging. Kommuneplanenes mål er at 

utbyggingsområder skal fremtre positivt i sine omgivelser og arbeide for godt bevarte bygningsmiljøer 

og kystkulturmiljøer (Kommuneplanens punkt 15. s. 24). Regionplanen Agder 2020 tydeliggjør 

behovet for å "finne riktig balanse mellom vern og utvikling med utgangspunkt i at kulturminner, 

bygningsmiljøer og kulturlandskap i hele regionen er levende historie" (Regionplan Agder 2020, s. 

30). Det vil si at utviklingen ikke skal overskygge de verneverdige kvalitetene. Vi mener at 

konsekvensen av høringsforslaget er at kulturminneverdiene i kilen som helhet og rundt Eldborg 

spesielt, vil reduseres kraftig.  

Borøykilen er en kandidat til å bli innlemmet i prosjektet «Uthavn Agder 2020», noe som igjen kan 

kvalifisere til en plass på UNESCOS verdensarvliste. Dette i seg selv viser hvor viktig området er som 

et kulturhistorisk miljø. 

Illustrasjonsmateriale  

Konsulentfirmaene Stærk og Rambølls prosjektutredninger tilslører, mer enn avklarer planforslaget for 

Brennvika.  

Figur 15 i planen viser ikke plasseringen av de åtte eneboligene i BF1 og BF2. Det skimtes kun to små 

bygninger bak det fredete Eldborg og de øvrige seks vises ikke på illustrasjonen i det hele tatt. De nye 

bygningene fremstår som betydelig mindre enn Eldborg, men virkeligheten er at husene er planlagt 

med langt større grunnflate enn det største huset i kilen. 

Den samme nedskaleringen går igjen på kartet. I høringsforslaget foreslås det at bebyggelsen reguleres 

med 150 kvm i grunnflate i to etasjer, med mulighet for 50 kvm garasje til hver enhet. I kartet er 

husene framstilt med langt mindre grunnflate og garasjene er ikke tegnet inn.  
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Figur 15 og 17 illustrerer ikke hvordan bebyggelsen i BK1, BF3 og BF4 vil fremstå fra Borøykilen 

eller fra Brennvika. De 10 m høye og 600 kvm store fire-mannsboligene på Figur 16 er knapt synlige. 

De er planlagt bygget på kote 12 og vil dermed rage mer enn 10 meter over Eldborg.  

Det finnes ingen illustrasjon av hvordan veien med skjæringer og utfyllinger vil fremstå.  

Illustrasjonene viser dessuten området med dagens vegetasjon. Området må nødvendigvis snauhogges 

og planeres fordi tomtene er små og bratte, og veien må bygges med høye skjæringer uten at dette 

spesifiseres i planen eller vises i illustrasjonene ( se illustrasjon 2). Dette vises imidlertid i 

Reguleringsforslaget for samme område fremlagt i 2015 (se illustrasjon 1). Sammenlignes  

illustrasjonene som viser området fra samme vinkel framstår dagens fremstilling fordreid og idyllisert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernvirkning 

De foreslåtte tiltakene ligger i en åsside, til dels på et høydedrag i landskapet. Det er ikke lagt føringer 

som begrenser tiltakenes visuelle dominans i området. Både nybygg og veiprosjekt vil bli svært synlig 

fra selve kilen og fra fjorden utenfor. 

Illustrasjon 2 fra 2017 

Illustrasjon 1 fra 2015 
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Landskap  

Planforslaget omfatter områder som inngår i hensynsone for bevaring av landskap (H-550). I Plan- og 

bygningslovens § 9.11 står det: «I slike soner (…) er det ikke tillatt med fysiske inngrep som kan 

endre landskapsbildet, skade terrengformasjonene mm.»   

Den foreslått bebyggelsen og infrastrukturtiltakene er ikke hensynsfullt plassert i dette sårbare miljøet. 

Den nødvendige planeringen av tomtene, veitraseen og hogsten vil i betydelig grad endre landskapet. 

Dette betyr at hensynssonen  er neglisjert og dermed i strid med rammeforutsetningene i 

kommuneplanen, regionale planer for Agder og statlige planretningslinjer. Det gjelder også spesielt 

restriktive retningslinjer for utbygging av strandsonen i Agderfylkene. I 100-metersbeltet langs sjøen 

skal følgende retningslinjer legges til grunn: «Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer 

som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, 

kulturminner, kulturmiljø, landskap mm»  

 

Bebyggelsesstruktur 

De planlagte nybyggene bryter etter vår mening med eksisterende bebyggelse i både størrelse og 

tetthet. Eneboligtomtene varierer mellom 544 kvm og 737 kvm. Til sammenligning er minimal 

tomtestørrelse i Bærum 800 kvm og i Oslo 600 kvm. Maksimal utnyttelsesgrad i Bærum er 20 % og i 

Oslo 24 %. I planen er utnyttelsesgraden i eneboligfeltene mellom 28 % og 36 %, og i de andre feltene 

er den opp mot 48%! I den eksisterende bebyggelsen varierer boligtomtene mellom 1300 kvm og 8000 

kvm. Tall for utnyttelsesgrad er ikke omtalt i planen og den overgår utnyttelsesgraden i nærområdet. 

Det er underlig at det skal være nødvendig å bygge tettere på Borøya enn i Oslo.  

Den foreslåtte tettheten og boligtypologien (leilighetkompleks) er fremmed på stedet, og en 

behovsanalyse for denne typen områder og boliger burde vært gjennomført i en konsekvensutredning. 

At området er avmerket som boligområde i plankartet kan ikke bety at det ikke er grenser for hvor 

hardt området kan utbygges. Den nye bebyggelsen burde underlagt seg den eksisterende bebyggelsen 

slik at Borøykilen fortsatt vil fremstå som et autentisk og attraktivt kulturminne i Tvedestrand.  

 

Uforutsigbare rammer 

Planforslaget angir uklare rammer for den nye bebyggelsen. Dette gjelder spesielt de eksponerte 

feltene BF1 og BF2. Det foreslås å tillate maksimal høyde 6,5/ 7,0 m over regulert tomtehøyde for 

hver tomt. Bestemmelsen sikrer at bygningene ikke skal overgå en viss høyde i landskapet, men styrer 

ikke fasadenes høyde fra ferdig planert terreng på tomta. Det vi således være mulig å «grave seg 

nedover» på tomta for oppnå høyere utnyttelse ved å bygge kjeller. Da tomtene til dels er sterkt 

skrånende fremstår dette som en aktuell mulighet. Fasadehøyden vil da kunne bli betydelig høyere enn 

6,5 / 7,0 meter. Dette vil være spesielt uheldig fordi kombinasjonen av økte fasadehøyder og inngrep i 

terreng til sammen vil gi svært skjemmede virkninger. Bestemmelsene burde vært formulert slik at 

man begrenser maksimal gesimshøyde fra ferdig planert terreng. Det bør ikke tillates betydelige 

endringer av eksisterende terreng. Det er forøvrig helt uklart hvordan begrepet «regulert tomtehøyde». 

Skal tolkes. Er dette maksimal tomtehøyde innenfor hver tomt? Eller er det et krav om at terrenget skal 

fylles opp/skjæres ned til en slik høyde? 

 

Veiprosjektet 

Veiprosjektet i planområdet medfører kraftige inngrep i eksisterende terreng og vegetasjon. Det er 

valgt en veiklasse med betydelig bredere tverrsnitt enn Borøykilveien, som den nye veien skal slutte 

seg til. Det er lagt opp til løsning med fyllinger og skjæringer som på figur 7 ser ut til å bli opp mot 

syv meter høye. Det er planlagt stigning (10%) og kurver som bryter med bestemmelser i 

Kommuneplanens arealdel. Traséen har i tillegg en problematisk plassering vinklet mot Borøykilen. 
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Resultatet er et veianlegg som bryter med stedets karakter og skala, og som vil endre både landskap og 

vegetasjon. 

En annen sak er at veinormen tilsier at veier ikke kan bygges lavere enn 2 m over gjennomsnittlig 

vannstand. Ved tilknytningspunktet til Borøykilveien , er høyden over havet (se kart og lengdeprofilen 

av veien på side 16 i planen)  ca 1 m. Store deler av Borøykilveien ligger dessuten mindre enn 2 m 

over havnivå. Dette tilsier at en annen veitrase burde vært valgt.  

I følge planforslaget oppfyller hverken veien eller adkomsten til bryggene krav til universell 

utforming.   

Vi vil også peke på at de alternative traseene som er utredet viser hvor uegnet området er for 

etablering av ny vei. En alternativ veitrasé gjennom skogen mot Gården, Grendehuset eller Svabukta 

er ikke vurdert. Disse valgene er muligens kostbare, men ville ikke affisert Borøykilens 

kulturminneverdier, og kunne bidratt til utnyttelse av andre mulige utbyggingsfelt i tilgrensende 

områder. 

Økte trafikkmengder 

Planforslaget vil medføre en stor prosentvis økning i trafikkmengde. Den siste delen av Borøyveien 

ble utvidet da Borøya ble landfast på 1960-tallet. Dette ytterste stykket var beregnet for trafikk til 3 

hus. Veien vil etter en evt utbygging betjene 32 boenheter. Det sier seg selv at dette blir en urimelig 

økning i trafikken på veien, noe som gir grunn til bekymring for trafikkfarlige situasjoner.  

Veien ble i sin tid asfaltert rett på den gamle kjerreveien fra 1800-tallet, og er følgelig dårlig 

fundamentert. I forbindelse med bygging av en hytte for et par år siden, ble det klart at veien ikke tåler 

belastning av tungtrafikk. Tungtrafikken som vil følge utbyggingen vil føre til overbelastning av 

veien. Dette burde vært problematisert i en KU.   

Manglende KU 

Foreslåtte tiltak faller inn under oppfangskriteriene i Forskift om konsekvensutredninger 2017, slik 

disse er formulert i forskriftens vedlegg 1 pkt. 25 «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 

samsvar med overordnet plan skal konsekvensutredes».  

l veileder for KU-forskriften fra departementet, s 12 (2017) spesifiseres dette: «Dersom en plan eller et 

tiltak helt eller delvis er lokalisert innenfor områder regulert til bevaring gjennom plan- og 

bygningsloven, er omfattet av hensynssoner, arealformål eller bestemmelser for å ivareta verdier, eller 

er helt eller delvis innenfor områder som er omfattet av NB!-registeret (register for nasjonale 

kulturhistoriske bymiljøer), statlig listeførte landsverneplaner, vil dette normalt utløse 

konsekvensutredning».) 

En KU gjennomført tidlig i planprosessen ville ha klarlagt svakhetene og gitt et bedre planforslag. 

 

Konklusjon 

Høringsforslaget for Brennvika har mangler og unøyaktigheter. Dette gjør det umulig å danne seg et 

reelt bilde av prosjektet. Planforslaget tar etter vår mening ikke tilstrekkelig hensyn til gjeldende lover 

og retningslinjer. Dette innebærer at nasjonale, regionale og lokale kultur og naturverdier ikke er 

tilstrekkelig ivaretatt. Planen bør av disse grunnene avvises. 

 

Med vennlig hilsen 

Stephania Apall og Pål Apall  

Linken Apall-Olsen og Lars Os 
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