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Plan-og bygningslovens § 15
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal
omfatte plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse. Arealdelen av kommuneplanen er juridisk
bindende og et viktig styringsverktøy for å nå ønskede arealstrategier, enten det gjelder arealbruk
eller vern.
Arealdelen skal:
•
angi hovedtrekkene i arealdisponeringen
•
gi rammer og betingelser for nye tiltak/ny arealbruk
• angi hvilke viktige hensyn som må ivaretas
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1.0 Innledning - kommuneplanutvalget
På vegne av Arendal bystyre har kommuneplanutvalget arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel og legger herved fram et forslag til ny arealbruk 2018-2028.
Produktene som har kommet fram av arbeidet er nytt arealplankart, planbeskrivelsen her, reviderte
kommuneplanbestemmelser og retningslinjer, samt underliggende dokument som
konsekvensutredninger, mm.
Utvalget har jobbet etter vedtatt planprogram, vedtatt i bystyret 22.06.2017. Her framgår arealpolitikk,
mål for arbeidet, prosess og innhold. I planprogrammet står:
Vi ønsker å utvikle Arendal for alle, både i sentrum og periferi, men ønsker en tydeligere
arealpolitisk retning. Regionale utfordringer krever at vi tenker Arendal inn i en større
sammenheng. Kommuneplanutvalget har tatt utgangspunkt i det pågående areal- og
transportplanarbeidet for regionen, der Arendal kommune er part. Mange utfordringer er
identifisert og vi ønsker en arealutvikling som tar tak i disse utfordringene. Utfordringene i forhold
til å minske transportbehovet og hvordan vi skal bo og virke i et endret klima framover vil medføre
endringer i hvordan vi har planlagt de siste tiårene. Sterkere fokus på eksisterende
tettstedstrukturer innebærer en kursdreining.
Kursdreiningen som påpekes har blant annet medført at utvalget har sagt nei til utbyggingsområder
som ikke bygger oppunder eksisterende tettstedstrukturer/kollektivbetjening og foreslått at noen
områder i gjeldende plan tas ut. Det er også foreslått markagrenser, i betydning av politiske
markeringer hvor en ikke ønsker ny utbygging i et langsiktig perspektiv.
Kommuneplanrevisjonsarbeidet har fulgt vedtatt planprogram, med unntak av 2 ting:
1) Det er ikke vist alternative byggegrenser langs sjø. Vil komme som eget prosjekt.
2) Tidsplanen. Etter planprogrammet skulle ny kommuneplan blitt vedtatt innen desember 2017,
nyåret 2018. Dette blir ca ½ år forsinket. Utvalget har prioritert medvirkning og grundige
behandlinger av hvert enkelt innspill og dette tar mer tid enn planlagt.

Arendal mai 2018
Nina Jentoft –
Cathrine Høyesen Hall –
Vanja GrutOle Glenn TvermyrEinar Kraft MyhrenRoar GundersenBenedicte NilsenTorbjørn NilsenKnut Arne Tveiten-

Leder (A)
Nestleder (V)
Utvalgsmedlem (A)
Utvalgsmedlem (KrF)
Utvalgsmedlem (SV)
Utvalgsmedlem (H)
Utvalgsmedlem (H)
Utvalgsmedlem (FrP)
Utvalgsmedlem (PP)

I tillegg har Milly O. Grundesen(Sp) – vara vært delaktig

Link til info om revisjonsarbeidet: https://www.arendal.kommune.no/politikk-ogorganisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-20132023/kommuneplanens-arealdel-revisjon/
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2.0 Sammendrag
Kommuneplanens arealdel og arbeidet med revisjon har fokusert på disse spørsmålene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor skal vi bo og arbeide i framtidens Arendal?
Hvordan kan vi utvikle nye boområder uten bilavhengighet?
Hvordan sikrer vi videreutvikling av eksisterende boområder i hele kommunen?
Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere går og sykler?
Hvordan få til spennende boligprosjekter for barnefamilier nært inntil skolene våre?
Hvordan skal vi utvikle attraktive lokalsentre med tilbud om boliger, sosiale møteplasser og
nærhet til butikk, service og offentlige tilbud?
Hvilke friluftslivsområder er de viktigste å sikre mot utbygging?
Hvordan ivareta allmennhetens interesser i kystsonen?
Hva sikrer jordverninteressene best?

Illustrasjon: Øystein Bjørløw.
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Hvordan har det vært tatt tak:
•

Arealpolitikken framgår av vedtatt planprogram. Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om
«Nærhet til alt» og at 80 % av veksten (nye boliger og næringer) skal komme i Arendal sentrum
og noen prioriterte lokalsentra. Over tid vil dette medføre at flere kan gå og sykle og at det
utvikles mer attraktive lokalsentre/møteplasser

•

Nye innspill om arealbruk fra private parter som bygger opp under disse strategiene har i
hovedsak blitt prioritert.

•

Byggeområder i gjeldende plan som ikke er påbegynt er foreslått tatt ut med henvisning til
samme strategi; ønske om mindre bilavhengige felt.

•

Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med
kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap

•

I forhold til ivaretagelse av natur og friluftsliv er det foreslått markagrenser rundt Åsbieskogen,
på Hisøya og i Arendal øst-bymarka. Disse er vist som kjerneområder for friluftsliv. LNF- med
hensynssone friluftsliv .

•

Hensynssone natur er innført på spesielle naturkvaliteter, bla. Jettegrytene på Kvaknes

•

Raet nasjonalpark er lagt inn (Landskapsvernområdet er erstattet)

•

Jordvern- kjerneområder for landbruk er ivaretatt i planforslaget

•

Næringspolitikk er drøftet i revisjonsarbeidet og framkommer i egen næringspolitisk
handlingsplan 2017-2023 vedtatt i bystyret, med tilhørende næringsaralstrategi.
Nye krav i planbestemmelser skal sikre kvalitet i boligområder; terrenghensyn, lekeareal-og
sosiale møteplasser, samt klimatiltak som overvannshåndtering, parkeringspolitikk og
mobilitetsplaner

•

Mer info om arealpolitikken står i planprogrammet som ble vedtatt i bystyret 22. juni 2017. I
planbeskrivelsen her står også noe mer omkring arealpolitikken. Når kommuneplanens
samfunnsdel skal utarbeides i 2018 og 2019 skal arealpolitikken innarbeides i denne, basert
på arealdelen her og ATP- Areal-og transportplanen for arendalsregionen .

Bakgrunnsdokument for planarbeidet/revisjonsarbeidet
Vedtatt planprogram
Planstrategi for Arendal kommune
Areal-og transportplan for Arendalsregionen (ATP)/Bypakke for Arendalsregionen
Kartlegging av viktige friluftsområder
ATP-planen har gitt grunnlag for flere av diskusjonene og det anbefales å se på bla
tettstedsbeskrivelsene, og anbefalinger for tetthet i ulike boligområder ut fra hvor de ligger.
ATP-planen kan komme til høring parallelt med kommuneplanen. Mål, strategier i denne er fulgt opp i
kommuneplanens arealdel og når kommuneplanens samfunnsdel skal skrives vil arealpolitikken ha
begge disse dokumentene som grunnlag.

3.0 Prosess
Revisjonsarbeidet har pågått over lang tid. Arbeidet startet så smått opp i slutten på 2016 med
utfordringsbilder og introduksjon til revisjonsarbeid.
Hovedddelen av arbeidet har foregått i 2017 og 2018 (januar til mars). Utvalget har hatt i alt 19 møter,
inkludert befaringer av alle innspill som ble besluttet å ta med i revisjonen.
På møter der kommuneplanutvalget ble introdusert for utfordringsbilder har ressurspersoner innen
fagfeltet vært invitert på møtene.

5

Forslag til ny arealdel 2018-2028 - Planbeskrivelse

Arendal kommune | 2018

Planprogrammet ble utarbeidet i januar 2017 og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. mars
2017. Arbeidet ble annonsert og samtidig ble det oppfordret til å komme med innspill til arbeidet.
Kommunen mottok for det meste innspill om ny utbygging, men mottok også noen få innspill som handler
om grønnstruktur, markagrenser og hensynssone natur.
Alle private arealinnspill har blitt vurdert, slik planprogrammet redegjør for.
Alle beslutniger underveis har blitt sendt til inspillspart og merknader/protester har blitt lagt fram for
utvalget. Noen beslutninger er som følge av dette endret, andre ikke, men kommuneplanforslaget skal
sendes på høring og alle parter kan opprettholde sine protester/evt. komme med nye bemerkninger.
I forhold til kommuneplanutvalgets arbeid med «markagrenser» har det vært avholdt 2 åpne møter og
interesseorganisasjoner har invitert kommunen på egne møter og møtt med representant.
Planprogrammet ble vedtatt i bystyret i juni 2017.Mens planprogrammet lå ute til høring ble det arbeidet
parallellt med innspill og annet revisjonsarbeid.
Offentlig ettersyn av et nytt planforslag vil ha en lang høringsperiode. Det er ikke tid for behandling før
sommerferie. Behandling rett etter ferien er ikke tilrådelig, siden juli og august ikke er noen gode
måneder for å drive medvirkning. Dette betyr frist i september.

Fase 1 - Silingsfase
I overkant av 40 private innspill ble vurdert av kommuneplanutvalget og av disse ble det silt vekk 21
innspill , som ikke bygde oppunder vedtatt arealpolitikk, nasjonale eller regionale føringer, eller var av
dårlig kvalitet.
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Fase 1- Utsiling: Oversikt over innspill som ikke kom med i prosess med
konsekvensutredning/inn i ny kommuneplan: 17 stkr

Hisøya:

Formål

Innspillsnr:

Losveien

Boligformål

2

Utnes/Willumstad

Boligformål (1 bolig)

8

Vikaveien/Gullsmedenga

Bolig (fra næring)

23

Gimle bruk- Nord for skolen

Boligformål

35

Willumstad

Boligformål opprettholde

36

Vestervn vest for Vippa bru

Boligformål

39

Klodeborg/Høyåsen

Boligformål

22

Nedenes

Boligformål

29

Asdal

Boligformål

37

Rosenholt /Libru

Boligformål

24

Stølen

Boligformål

40

Gårdsbarnehage (utvidelse)

4

Ormevikkilen

Næring

10

Madsehei

Fritidsbebyggelse

18

Austre Moland øst for kirkaHaugenes

Bolig/fritidsformål

42

Lyfjell/Viddeberget

Fritidsbebyggelse

19

Ytrebøskau

Boligformål

28

Vest:

Nord

Tromøya
Spornes
Øst

Fase 2 – konsekvensutredningsfase- og beslutning
Etter at de nevnte innspillspunkt var silt vekk ble det gjort en konsekvensvurdering og behandling av
de resterende .
Se kapitel 5 og oversikt over hvilke arealinnspill som er lagt inn i forslag til ny kommuneplan.
I kap. 6 er en oversikt over hvor administrasjon og politisk utvalg ikke var enige.
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4.0 Nye arealplaninnspill og konsekvensutredninger
4.1 Private arealinnspill og kartløsning
Fra ulike private parter har det kommet inn forslag om ny arealbruk. Som det framkommer av forrige
kapittel har flere av innspillene blitt vurdert, men forkastet. I det neste kapittelet framgår hvilke
arealinnspill som har blitt besluttet lagt inn i ny kommuneplanforslag.
Alle innspill er imidlertid tilrettelagt for å kunne bli sett av alle som ønsker det. I en kartløsning er aktuelle
eiendommer markert med ulik farge: Grønn farge betyr at innspillet er tatt med i forslag til ny
kommuneplan. Rød farge betyr at innspillet ikke er tatt til følge. Orange farge, der er innspillet delvis tatt
til følge.

Link til arealplaninnspill på kart:

https://karttjenester.ikt-agder.no/mobilgis/?Viewer=arendal_innspill

Ved å klikke på aktuelt område kommer det opp mer informasjon om innspillet og kopi av originalsøknad ,
konsekvensvurdering og politisk behandling.
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Oversikt innspillskart

Her ses hvor det har kommet innspill, se tall. Ved å forstørre på kartet framgår med Rød farge:
Innspillene har fått nei. Grønn farge: Innspillene har fått ja og formålet er lagt inn i forslag til ny
kommuneplan.

4.2 Innspill som ble konsekvensutredet , men som det ble politisk flertall
for ikke å ta med:
Sted

Formål

Innsp nr

Tangen

Transformasjon fra næring til
ulike arealbruksformål, primært
boligformål.
Politisk flertall for å la det ligge
som næring

14

Påskedagsheia

Boligformål i friområde.

20

Politisk flertall for å la det ligge
som friområde.
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Sted

Formål

Innsp nr

Pusnes

Transformasjon fra næring til
blandingsformål næring/bolig

41

Politisk flertall for å la det ligge
som næring
Kilsund 69/166

Ønske om hele eiendommen
inn som byggeområde.

48

Politisk flertall for å la bare
halve eiendommen ligge inne,
slik gjeldende kommuneplan
viser.
Saltrødåsen

Boligformål

31

Politisk flertall for å la det ligge
som LNF

Strengereid

Boligformål

33

Politisk flertall for å la det ligge
som LNF
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4.3. Knutepunkter- Sentrum og lokalsenter

I ATP-arbeidet og i kommuneplanens arealdel er det foreslått at 80 % av befolkningsvekst og
arbeidsintensive næringsetableringer skal komme i og rundt kommunesenteret (Arendal
storsentrum) og prioriterte lokalsentre med god kollektivbetjening. Resterende 20 % kan komme i og
omkring mindre lokalsteder.

Illustrasjon laget av fylkeskommunen i ATP-arbeidet. Kommunesenteret i Arendal er
større enn det historiske bysentrum og har med seg Harebakken, Moltemyr, Birkenlund
Krøgenes (minus næringsområdet), Strømmen og Myrene.
I kommuneplanens revisjonsarbeid og i ATP-arbeidet er arealstrategien at vi skal lokalisere nye boliger
nærmest mulig daglige gjøresmål, slik at transportbehovet reduseres og at flere reiser kan foretas ved
å gå eller sykle. I ATP-planutkastet er det laget en illustrasjon på dette:
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I Arendal sentrum vil dette være en regel, men rundt i lokalsentrene må dette styres.
Forslag til arealpolitikk er at 80 % av veksten skal styrke Arendal sentrum og prioriterte lokalsentre; His,
Nedenes og Saltrød.
For disse gjelder at de skal utvikles som kommunens viktigste områder for boliger, arbeidsplass-og
besøksintensive nærings,- tjeneste-og servicefunksjoner.

I prioriterte vekstområder skal en tenke høy arealutyttelse.

Kommentar: I revisjonsprosessen har de fleste av innspillene kommet i 20% stedene. På Saltrød har
vi fått noen , hvorav 2 innspill er lagt inn. I sentrum og på His er det få. En forklaring er at det på disse
stedene foregår egne planprosesser, utenom kommuneplanens arealdel.
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I ATP-samarbeidet har en kommet fram til å anbefale minimum boligtetthet for ulike områdetyper ved
antall boenheter pr daa. (Brutto.)

Utvikling utenfor de prioriterte vekstområdene skal primært skje som fortetting eller transformasjon,
med følgende vilkår :
•

Nærhet til et 20% sted, fortrinnsvis innen 1 km avstand

•

Nærhet (500 m) til kollektivtilbud

•

Tilkntning til eksisterende teknisk og sosial infrastruktur

I vurderingen av innspillene i revisjonsarbeidet har det blant annet blitt tatt utgangspunkt i de
lokalsentrene som er beskrevet i ATP-arbeidet. Der er det illustrert gangavstander på 5 og 10 min med
sirkler , samt 800 m radius rundt et mindtpunkt i lokalsenteret.
Innspill har blitt positivt vurdert der de ligger innenfor sirklene, slik at utbyggingsområdet gir framtidige
beboere gang/sykkelavstander til lokalsenteret, enten det er stort eller lite. Eksempel Saltrød:

13

Forslag til ny arealdel 2018-2028 - Planbeskrivelse

Arendal kommune | 2018

Eksempel Longum:

4.4 Konsekvensutredninger
Revisjon av kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
Utredningskravet gjelder bare de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging, og
som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan.
Utredningskravet omfatter:
•
•
•

Omdisponering av LNF-områder (Landbruks- natur- og friluftsområder) til utbyggingsformål
Endring av utbyggingsform
Endring i utfyllende bestemmelser som medfører endring av rammer, for eksempel
utnyttelsesgrad, funksjonskrav mv.

Alle arealinnspill som er lagt inn i forslag til ny arealbruk er konsekvensutredet ut fra kjent informasjon
om området, inkludert analyser på risiko og sårbarhet . Se eget vedlegg om dette. I kartløsningen nevnt
over ligger også alle KU (konsekvensutredningene) med administrativ anbefaling og
kommuneplanutvalgets beslutning, på hvert enkelt geografisk innspillsområde .
I tillegg er det gjort noen «rettinger» i kartet; mindre justeringer, oppfølging av politiske vedtak etc. Dette
ligger som vedlegg til saken.
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4.4.1 Konsekvensvurderinger av planen som helhet
Klima
I planprogrammet fastsatt av bystyret er klima ført opp som en av hovedutfordringene. Klima griper inn
på flere samfunnsarenaer, der en må jobbe på flere fronter for å nå de ambisiøse målene som er satt.
Innen arealplanlegging er kommuneplanens arealdel det viktigste verktøyet, da det er her det tas
avgjørelser om hvor nye utbyggingsområder skal etableres. Gjennom dette kan en i stor grad påvirke
transportbehovet i hverdagen. I revisjonsarbeidet har dette skjedd både gjennom vurdering av nye
arealinnspill og gjennom revurdering av eksisterende avsatte boligområder.
Alle nye arealinnspill er vurdert opp mot stedsbeskrivelsene utarbeidet gjennom ATP-arbeidet. Avstand
til skole, forretning og kollektiv er vurdert som viktige faktorer for å redusere behovet for å bruke bilen i
hverdagen. Gjennom vurderingene er det forsøkt å få til en god oppbygging rundt knutepunktene og
lokalsentrene i kommunen.
Alle framtidige utbyggingsområder som ligger i kommuneplanen 2013-2023 og der utbygging ikke er
påbegynt er vurdert i forhold til de samme kriteriene om avstand til sosial infrastruktur. Totalt er 35
områder vurdert. Av disse er det anbefalt at 15 områder tas ut som boligområder. Samlet utgjør disse
arealene 1514 daa. I tillegg er det tatt ut store potensialer for ny boligbygging som ligger som båndlagt
i gjeldende plan: på Vågsnes/Tromøya og på Klodeborg. Se tabell i kap. 5.2. Av denne framgår at
Willumstad utgjør 1/3 del av arealene som er tatt ut.
I kommuneplanen 2013-2023 er det angitt parkeringsbestemmelser for hele kommunen. I sentrum er
det angitt makskrav innenfor en definert sone. Utenfor denne sonen er det angitt minstekrav for ulike
typer bebyggelse. Noen av dagens bestemmelser er rettet mot estetikk og bomiljø, og ikke antall biler.
I revisjonsarbeidet er det forsøkt å rydde i dette, ved at bestemmelsene for sentrum er endret fra et
generelt makskrav til et makskrav for åpen parkering. Videre har det i revisjonsarbeidet vært vurdert å
innføre differensierte maks- og minstekrav for hele kommunen, men en har kommet fram til at det er for
mange faktorer som spiller inn til at en kan sette noe generelt. Det er derfor innført en bestemmelse om
at parkeringskrav skal vurderes som tema i reguleringsplan utfra byggeformål, bygningstype,
kollektivdekning, avstand til sosial infrastruktur og trafikksikkerhet. For å ytterligere styrke sykkel som
alternativ til bil er minstekravene for sykkelparkering økt noe.
Videre er det i de nye bestemmelsene foreslått krav om at det skal utarbeides en mobilitetsplan ved
regulering av større boligområder, næringsområder og forretningsareal. På det viset vil det bli et større
fokus på hvordan en kommer seg til og fra området, og det vil være mulig å se på gode løsninger for å
øke andelen gående og syklende.
I forhold til den delen av klima-arbeidet som går mer på klimatilpasning enn reduksjon av utslipp, er det
også tatt noen grep. Bestemmelsene for byggehøyde over sjø er økt noe. Bestemmelsene ligger nå
godt over det som er sentrale anbefalinger for Arendal, men en har valgt å legge seg på dette nivået for
å være «på den sikre siden». Videre er det i revisjonsarbeidet også tatt inn bestemmelser om overvann.
Sammen med angitte hensynssoner for infrastruktur i plankartet vil disse gi kommunen en langt bedre
styring av overvannsproblematikken som blir mer og mer aktuell.
I sum fremstår kommuneplan 2018-2028 som en forbedring for tema klima. Nye boligområder er lagt
fornuftig i forhold til tanken om oppbygging rundt lokalsentra og knutepunkt. Sammen med fjerning av
byggeområder som ligger mindre godt til i forhold til disse avstander, utgjør det i sum en positiv endring.

Landbruk:
I revisjonen er det tatt med to arealinnspill som omdisponerer dyrka mark. På Stuenes Gård, Saltrød,
inngår et fulldyrket jorde på 2,7 daa, samt en eldre frukthage. Endringen er vurdert som stort negativ
konsekvens for tema jordvern. Arealinnspillet er likevel tatt med etter anbefaling fra administrasjonen,
da området ligger sentralt til og bygger opp rundt lokalstedet Saltrød. På Lønvik i Kilsund er det tatt med
et 5,5 daa stort jorde med lokal verdi. Endringen er vurdert som liten negativ konsekvens for tema
jordvern. Konseptet til innspillet innebærer at området benyttes til grøntarealer og ikke bebyggelse.
Videre er det i revisjonsarbeidet tatt ut flere planlagte byggeområder som beslagla områder med dyrka
mark. På Willumstad, Hisøy, inngikk flere store og mindre teiger med dyrka mark som byggeområde.
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Fylkesmannen har i en uttalelse datert 13.05.14 til områderegulering for Willumstad boligområde regnet
summen av disse til å være 96 dekar. Disse er nå endret tilbake til LNF-område.
Det er også slik at forslag til kommuneplan 2018-2028 foreslår å gjøre byggegrensa på 30 meter generell
over hele kommunen, samt å øke byggegrensen til 50 meter for boligfelt mot kjerneområdene.
I sum fremstår kommuneplan 2018-2028 som en forbedring for tema landbruk. Byggegrense mot dyrka
mark er innført for hele kommunen, byggegrensen er økt i de viktigste områdene, og arealendringer
fører til at mindre dyrka mark ligger som utbyggingsområder.

Miljø/Natur
I planprogrammet fastsatt av bystyret heter det at revisjonsarbeidet skal avklare om det skal fastsettes
en byggegrense mot vassdrag. Utover dette er det ikke satt særskilte målsettinger for naturmiljø annet
enn å ta hensyn til temaet i vurdering av arealinnspillene.
I kommuneplanen 2013-2023 er det angitt plankrav for alle områder innenfor 100 meter fra vassdrag.
Plankravet har kun blitt praktisert mot de større vassdragene. Byggegrense mot vassdrag skal i
utgangspunktet ivareta interesser knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap. I senere tid har
også hensyn til flom kommet sterkt inn. NVE anbefaler at det settes byggegrense mot alle vassdrag,
også mot de mindre bekkene. Kommuneplan 2018-2028 foreslår at dagens plankrav fjernes og at det
innføres byggegrense mot alle vassdrag. Omfanget av byggegrensen er differensiert mellom 20, 50 og
100 meter etter størrelse på vannkilden og om vannet ligger innenfor eller utenfor vernet vassdrag.
Samtidig foreslås det et generelt forbud mot bekkelukking, bestemmelser om bevaring av naturlige
bekkeløp og sikring av vegetasjon langs vassdrag.
I revisjonen er det tatt med 5 arealinnspill som slår ut på gul eller rød konsekvens for tema naturmiljø.
Ved Lønvik, Kilsund, er tema gitt gul konsekvens da deler av eiendommen er registrert med MiS figurer
og det flere steder på eiendommen er trær i grove dimensjoner. Ved Ubekilen, Tromøy, er tema gitt gul
konsekvens grunnet kystnær edelløvskog og et behov for nærmere vurderinger i kommende
reguleringsplan. Ved Munkevika, Tromøy, er tema gitt gul konsekvens grunnet nærhet til Raet
nasjonalpark og Tromlingene, samt registreringer av oppvekstområde for sjøørret og hekkende sjøfugl.
Arealinnspillene på Skarestrand og Fjellbekk Bjorstad er gitt rød konsekvens for temaet, men ved
behandling er kun deler av innspillene tatt inn, og konflikten med naturverdiene er ved dette unngått.
Ytterligere arealinnspill beslaglegger naturmark men uten at det er registrert spesielle naturverdier i de
områdene.
Videre er det i revisjonsarbeidet tatt ut flere planlagte byggeområder som beslagla områder med
naturmark. I sum er det langt større areal som er frigitt som utbyggingsområder enn som er lagt inn som
nye utbyggingsområder.
I sum fremstår kommuneplan 2018-2028 som en forbedring for tema naturmiljø. Byggegrense mot
vassdrag er innført, og det er presisert at det gjelder mot alle vassdrag. Det er også tatt inn
bestemmelser om bekkelukking og bevaring av kantvegetasjon. Nye utbyggingsområder berører i liten
grad registrerte naturverdier, og i sum fører arealendringene til at mindre naturmark ligger som
utbyggingsområder.
I plankartet er det tatt inn en ny hensynssone for natur med tilhørende retningslinje. Dette gjelder
området Kvaknes der det ligger flere jettegryter.
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5.0 Hovedpunkter - ny arealbruk
Arealpolitikken framgår av vedtatt planprogram – I tillegg gjelder samfunnsdelen fra 2011 til den blir
erstattet av ny. Planprosess vil pågå i 2018 og 2019. I tiden framover vil også ATP-planen bli politisk
behandlet . Ny samfunnsdel må klarlegge arealpolitikken basert på disse arbeidene.

Spesifikt for spredt boligbebyggelse: (Diskutert på møte i kpu 21. mars 2018):
Kommuneplanutvalget diskuterte om det skal utarbeides ny politikk i forhold til spredt boligbygging. På
møtet ble det ikke konkludert, men administrasjonen ble utfordret til å foreslå noen retningslinjer.
Av materiale som ble lagt fram (kart og oversikt) framgår at spredt boligbygging utgjør en god andel av
boligbyggingen, som ikke bygger opp omkring knutepunktsutviklingen.
Under ses en tabell og et kart (utarbeidet av AA fylkeskommune ved Gunnar O. Lindaas) som viser at
det er oppført en andel boligbygg på 13% utenom byggeområder i fra 2005-2017. I 5årsperioden 20052010 ble det oppført 86 boligbygg. Neste 5årsperiode 101 bygg og fra 2015 til 2017 ble det oppført hele
84 bygg.
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Under ses et kart over hvor det er oppført boliger som spredt bebyggelse utenfor byggeområder, (ses
som gule og grønne prikker) i 2 perioder: 2010-2015 og 2015 -2017. Her framgår at boligene sprer seg
godt utover i kommunen.

Spredt boligbygging har konsekvenser som både er negative og positive. De positive er selvsagt i forhold
til den enkelte utbygger , men kan også være positivt for et naboskap. Av negative konsekvenser:
•

•
•

I strid med målet om «å samle-ikke spre/arealøkonomisering»
Punktering av landskap og sammenhengende natur/landbruksområder; mye terrenginngrep
og små veistumper spredt og usammenhengende; kan gå utover naturverdier, kulturminner og
kulturmiljø
I strid med tanken om å bygge oppunder gå/sykle/kjøre kollektiv
Arealkonsekvenser over tid
Kostbart: Spredning av boligmasse- kostnader ved offentlig tjenesteyting, skoleskyss,
omsorgstjenester,etc.
Klimaperspektiv: Spredt boligbygging er bilbasert; både til jobb, skole, barnehage,
fritidsaktiviteter; (Fradelinger i LNF er stort sett til eneboliger/familieboliger)

Konsekvenser for landbrukseiendommer
•

Oppdeling /Fradelinger fra hovedbruk

•

Kan føre til svekkelse av skogbruk, jordvern og drift. Mange bolighus kan gi
driftsulemper/konflikter. (Støv, støy, lukt)
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Kommuneplanutvalgets flertall er enige om at det er bedre å stille klarere retningslinjer for dispensasjon,
men at det er viktig at dette følges opp både av administrasjonen og politikere slik at det ikke sklir ut en
mer liberal praksis enn det som er ønskelig.
Forslag til kriterier (for nye boligeiendommer, ikke tilleggsareal):
•
•
•
•
•
•

Maks 2 mål.
Tilknytning til stedet, ikke eiendomsspekulering.
Type bolig (enebolig og ikke flermannsbolig).
Sikker skolevei.
Avstand til dyrka jord (både bygg og eiendomsgrenser).
Bygge opp rundt grender og lokalsenter.

Offentlig ettersyn kan kanskje gi kommunen gode innspill på disse spørsmålene.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer: Se vedlegg
• Klimatilpasning: Overvannshåndtering er nytt, P-normer er justert, krav til mobilitetsplaner er
innført
• Plankravet er justert og tydeliggjort
• Byggeforbud langs vann/vassdrag er innført
• Jordvern er styrket; krav om 50 m byggegrenser mot kjerneområder. 30 m i hele kommunen.
• Kvalitet i boligområder: Lekeplassnormer er justert og vil bli fulgt opp med egen veileder; krav til
terrenghensyn, uteoppholdsareal og estetikk
• Barnefamiliesatsning; fokus på famileboliger som bygningstype innenfor 2 km gangavstand
• Styrking av friluftsliv; (Markaområder) LNF med hensynssone og retningslinjer
Merknad:
Plankravet er stadig under diskusjon. Når kommunen mottar søknad om ulike byggetiltak møter søker
ofte på kravet om å lage en reguleringsplan. I vurderingen om dispensasjon for et slikt plankrav er det
ikke alltid kommune og fylkesmann er enige. I høringsperioden er det ønskelig å få innspill på dette
tema.
Likeledes på bestemmelser omkring «funksjonskrav» . I gjeldende bestemmelser står nå :

Dette bør diskuteres i høringen. Målet er at en inne i sentrumsformål/det historiske sentrum ikke skal ha
boligformål på gateplan. Men det bør spesifiseres noe mer konkret. Sentrumsformål omfatter også
Myrene og Tyholmen. Her bør det antageligvis nyanseres noe mer. Det er ikke sikkert en skal kreve
forretning i 1.etg på like store areal som nå ligger i bestemmelsene. Dette har ikke blitt drøftet i
revisjonsarbeidet.
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Kommuneplanens kart/Arealdelen
I forslag til ny arealplan er det lagt inn følgende:
Utbyggingsområder:
•

11 nye områder med boligformål- 3 av disse er transformasjon (Esso-Havstad ,
Holmen/Songe og gammel butikk Sandvigveien-Hisøya )
1 nytt område med fritidsbebyggelse -Tromøya
1 område med noe utvidelse av fritidsbebyggelse (fortettingsmuligheter)-Tromøya
1 område med endring av utleiehytter til privat fritidsbebyggelse- Tromøya
1 nytt område med bryggeanlegg- Tromøya
1 nytt næringsområde på Stoa/Biltilsynet(Bilforrretning)
1 stadfesting av eksisterende næringsomeråde (industri) i Vatnebukrysset/Kilsund
1 transformasjon fra bolig til næring –Røedsletta (bilforretning)

•
•
•
•
•
•
•

Markaområder: LNF med hensynssone friluftsliv
•
•
•

Åsbieskogen
Hisøya -2 alternativer
Arendal øst
Se eget vedlegg

Natur/grønnstruktur:
•
•
•
•

Jettegryteområde på Kvaknes lagt inn som hensynssone natur, se innspillsnr 55 i
kartløsningen
Endring fra bolig til grønnstruktur mellom privat bebyggelse-Strømmen-Hisøya. Se innspillsnr
Raet Nasjonalpark er lagt inn
Lagt inn hensynssone friluftsliv på Heimarnes, uavhengig av markaområdediskusjonen

Kulturmiljø:
•
•

Hensynssoner for bevaringsverdige bygningsmiljø er videreført med krav om reguleringsplan
for uregulert byggeområder før tiltak kan skje
Storeng-Tromøy: Lagt inn en hensynssone kulturmiljø

Infrastruktur:
•
•
•
•

Ny E 18 med tilførselsvei er lagt inn slik den er vedtatt
Kommunedelplan for sykkel er innarbeidet , slik som i 2013-planen
Lagt inn lengre tunnel gjennom Åsbieskogen enn i gjeldende plan
Nye veissystemer til Gullknapp og til Eydehavn; se punkt lenger ned
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Klimatilpasning og fare:
•
•
•

Områder med fordrøyningsmulighet for overvann er lagt inn som hensynssoner
Alt av fareområder slik gjeldende plan viser er videreført
Planbestemmelser har tatt med krav til overvannshåndtering

Andre arealbruksendringer:
Med bakgrunn i politiske vedtak i andre prosesser på byggesak og reguleringsplan er det gjort
opprettinger og justeringer (Se vedlegg i saken.) Dette er:
•

Baus plass

•

Elveveien 85- Natvig. Hensynssone på byggeområde B 47

•

Grensejustering på B 15 – Flosta ( Se innspillsnr 51 i kartløsningen)

•

Skilsøy-Fjellvik: Tatt ut et regulert byggeområde

•

Storeng-Tromøy: Lagt inn en hensynssone kulturmiljø

•

Enghaven –politisk vedtak

•

Kilsund-Steinodden/Scan Matic: Endret fra næring til bolig

•

Raet nasjonalpark/Tromøy kirke

•

Oppdatering på kartet, relatert til reguleringsplaner som er vedtatt siden sist,
båndleggingsområder utgått på dato osv

•

I kartet er det nå bare lagt inn vedtatte gyldige reguleringsplaner( vist som hvite områder med
skravur- Hensynssone 910) nyere enn 2008 (I gjeldende plan er også eldre planer med)

•

Andre rettelser på kartet som skal gjøres: Kommunedelplan for His skal legges inn mer
nøyaktig enn i kommuneplanforslaget.

Ny vei til Eydehavn med næringsareal og ny vei til Gullknapp :
•

Kommuneplanen må avvente planprosesser som er satt i gang for disse to prosjektene. For
ny vei til Eydehavn har fylkeskommunen arbeidet ut et mulighetstudie i et forprosjekt, datert
18.11.2014. Hverken dette eller reguleringsplanlegging av veivalg med eventuelle
næringsareal tilknyttet ny vei har kommet så langt at det kan legges inn i ny kommuneplan.
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I nevnte mulighetsstudie/forposjekt framkommer at alternativ 1 kommer best ut.
Det er startet opp reguleringsplan for de deler av veissystemet vist i kart under , som går fra FV
410 og ned til havna. Fra FV 410 og mot ny E-18 er det ikke startet opp noe planarbeid

I forprosjektet står alternativet beskrevet slik:

Ulleråsen : Kommuneplanens arealdel endrer ikke Ulleråsen fra boligformål til næring, men ses på i
arbeidet med reguleringsplan for ny vei. Dette er avklart i samråd med kommuneplanutvalgsleder. Det
er uklart hvilke konkrete areal som er ønskelig og det krever konsekvensutredning etter forskrift om
Konsekvensutredning å endre et boligformål til et næringsformål. Det er ikke redegjort tilstrekkelig for
forslaget til å gjennomføre en slik utredning på tampen av denne planprosessen.
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Næringsareal:
En strategi i kommunens arealpolitikk for næringsområder og i samråd med ATP-arbeidet er det
ønskelig å fokusere på «rett næring på rett plass» , etter det såkalte ABC-prinsippet. Da kan
bedriftene få dekket sine transportbehov, samtidig som det samlede transportarbeidet reduseres.
Arbeidsplass-og besøksintensive virksomheter bør skje e sentrum eller så nært inn på sentrum som
mulig.Det samme gjelder for offentlige bygg som skoler , institusjoner, med høy besøksfrekvens,
mange ansatte , studenter/elever. Plasskrevende næring og/eller tranpsortintensive lager- eller
logistikkvirksomheter skal søkes lokalisert så nært opptil E-18 og andre hovedfartsårer.

I kommuneplanen ligger inne tilstrekkelig med nye næringsareal, jfr. nylig vedtatt næringsplan. Av
områder som skal tilby store areal for mer industriretta næring og nærhet til overordnet vegnett
(såkalte C-lokaliteter) ligger bla Heftingsdalen, Agderparken nord, og område ved nedkjøring til
Kilsund (Kryss 410/ 127) I Agderparken nord er det foreslått reduksjon av areal i forhold til
eksisterende kommuneplan. Dette har skjedd i egen planprosess, i en kommunedelplan for
Agderparken nord, som går i en parallell behandlng. Forslag til ny kommuneplan har lagt dette inn.
Utover dette ligger det muligheter for fortetting og transformasjon i eksisterende næringsareal og
innenfor sentrumsformål. Med unntak av Fløyheia er det for det meste private areal som kan
fortettes/transformeres.
I revisjonen har det kun kommet inn forslag om 2 næringsområder.
Ved biltilsynet på Stoa, se innspill nr. 30, samt et ved krysset med FV 410 ved Vartnebu/nedkjøringa til
Kilsund; innspill nr 46. Begge er lagt inn i forslag til ny kommuneplan.
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Innspill om endring av næringsareal har kommet i revisjonsarbeidet. Av disse pekes i særlig grad på
næringsområdene Pusnes og Tangen, hvor det har kommet innspill om transformasjon til særlig
boligformål. Kommuneplanutvalget har ved dette planforslaget ikke ønsket dette, men foreslår at
næringsfomålet opprettholdes.
Endring av næringsformål til boligformål som er foreslått er på Kilsund/Scan Matic, Holmen
(Songebukta), på Havstad (Essotomta) samt på Hisøya-Sandvigen. (Gamle butikken i enden av
fylkesveien).

Landbruk
I planprogrammet fastsatt av bystyret heter det at revisjonsarbeidet skal avklare om det skal fastsettes
en jordverngrense mot kjerneområdene for landbruk.
I kommuneplanen 2013-2023 er det angitt tre områder for kjerneområde landbruk;
Løddesøl/Rise/Rykene/Gjennestad/Nedenes, Bjelland/Hove/Gjerstad og Austre Moland. Arealene er
vist med hensynssone landbruk. Dagens bestemmelse om 30 meters byggegrense mot dyrka mark er
knyttet opp mot denne hensynssone for landbruk, og gjelder dermed kun for deler av kommunen.
Praksis i reguleringssaker har likevel vært at en har anvendt avstandsbestemmelsen for alle områder
med dyrket mark.
Fylkesmannen har i sin uttalelse til revisjonsarbeidet skrevet at de anbefaler at dagens avstandskrav
økes fra 30 til 50 meter. Kommuneplan 2018-2028 foreslår å gjøre byggegrensa på 30 meter generell
over hele kommunen, samt å øke byggegrensen til 50 meter for boligfelt mot kjerneområdene.
Samtidig skal det bemerkes at hensynssonen er tegnet grovt opp i plankartet. Dette har ført til at det
noen steder er overlapp mellom byggeområder og hensynssone landbruk, og store skogsområder ligger
også inn under hensynssonen. Det har under revisjonsarbeidet kommet fram at til en ikke gjør noe med
dette i denne omgangen, men at arbeidet vurderes i mer detalj i kommende revisjon av kommunens
landbruksplan. Fylkeskommunen har også gitt signaler på at de jobber med en mer enhetlig fremstilling
av kjerneområdene i Arendal, Grimstad og Froland.

Sjø- og kystsone
•
•
•

Arealpolitikken ligger fast. I prosessen rundt samfunnsdelen må det vurderes om det skal
gjøres justeringer, endringer
Alternative byggegrenser gjelder for 10 delområder. De skal ligge med planbeskrivelsen, når
planen for 2018-2028 blir vedtatt
Det jobbes videre med å se på flere områder med alternativ byggegrense på Tromøya og
Hisøya

24

Forslag til ny arealdel 2018-2028 - Planbeskrivelse

Arendal kommune | 2018

5.1 Oversikt over ny arealbruk utbyggingsområder- lagt inn i forslag til ny
arealdel
Tromøya

Arealformål

Innspillsnr

Ca Daa

Ubekilen

Bolig/Leiligheter

47

2.2

Munkeviga

Bryggeanlegg

45

1

Skarestrand/Krøglevik

Fritidsbebyggelse

5

22

Rævesand

Bolig/ Leiligheter

44

2.8

Sandbekken/(Abusland)

Privat fritidsbebyggelse.
Endring fra utleie/næring

12

24

Tømmerstø/Alve

Privat
fritidsbebyggelse.Fortetting

38

52

Hisøya

Formål

Innspillsnr

Ca. daa

Sandvigveien

Endring fra næring (butikk) til 1
bolig)

43

0.7

Vikaveien/StrømmenVel

Grønnstrukturformål i eksist
boligområde (Strømmen vel)

15

-

Havstad/Essostasjonen

Boligformål

13

1

Holmen

Fra næring til bolig

52

2.7

Nytt
næringsområde/bilforretning

30

10

Stuenes gård

Boligformål

34

9.8

Lønvik/Kilsund

Boligformål

17

80

Nord for Brårvikkilen

Boligformål

16

31

Nesheim/Longum

Boligformål

3

13

Sentrumsnært

Nord for sentrum :

Stoa/vBiltilsynet

Øst :
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Saltrød/Mørfjærvn

Boligformål

26

34

Vatnebu

Næringsformål

46

11

Vesterveien/Røedsletta

Næringsformål/Bilforretning

9

1.8

Fjellsted/Bjorbekk

Boligformål

11

26

Vest:

Kommentarer:
Av ovenstående innspill som er lagt inn i forslag til ny kommuneplan ble det søkt om større omfang
enn det som er foreslått/vedtatt i kommuneplanutvalget her:
Tromøya:
Hisøya:
Vest:
Øst:

Skarestrand/Krøglevik- Innspill nr 5 (V/ Tømmerstø/Alve – Innspill nr. 38; en adkomst
til sjøen.)
Sandvigveien- Innspill nr 43
Fjellsted/Bjorbekk - Innspill nr 11
Lønvik/Kilsund- Innspillsnr 17, Saltrød/Mørfjærvn. –Innspill nr 26, 69/166 Kilsund,
innspill nr. 48

Høringen vil gi innspill også på dette og utvalget kan vurdere endringer.
Som det framgår av ovenstående oversikt er det ikke store utbyggingsvolum og det er lagt inn flest
innspill i østlige deler av kommunen. Dette kan være med å utvikle områdene i øst. Med ny E 18 er det
bedre muligheter for en positiv befolkningsutvikling i denne retningen enn hva det har vært.
I arealstrategien er det ønskelig å styrke His og Saltrød. I sammenheng med kommuneplanrevisjonen
har det ikke kommet noen særlige innspill rundt His. Begrunnelsen for det er selvsagt at det har pågått
egne planprosesser med His bydelsenter og Willumstad som er tatt ut. For Tangen har det vært
diskusjoner rundt transformasjon fra næring til boliger med mer. Det ble ikke politisk flertall for dette.
Rundt Saltrød er det lagt inn 2 boligområder; Stuenes gård og Mørfjær.

5.2 Eksisterende – ikke utbygde boligområder i gjeldende plan foreslått
tatt ut
Bystyret gav kommuneplanutvalget i oppdrag å vurdere om noen utbyggingsområder i gjeldende plan
som ikke er påbegynt kan taes ut av kommuneplanens arealdel. Det vises til eget vedlegg hvor det
framgår hvilke areal som har vært vurdert og hvilke som konkret foreslås tatt ut.
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Det er tatt utgangspunkt i de lokalsentrene som er beskrevet i ATP-arbeidet.
Her er en oversikt:

Rykene

I gjeldende plan

Regulert

Ca daa

Nersten / Hestehaven

B07

Ja- 1983

66

B63

Nei

515

B66

Nei

19

Bolig -6daa

Nei

6

B44

Nei

223
byggeområde)

B33, B34

Nei

17

Båndlagt-Tromøya

Ja- delvis

Uklart

Boligformål -hei

Nei

40

B21

Nei

70

B58

Ja-

68

Regulert

Ja- 2011

47

B 17

Nei

50

B 52, B54, B55

Nei

22/166/205

His
Willumstad*
Gimle
Slaabervig

Strømmen:
Klodeborg
Færvik:
Gjerstadkollen
Vågsnes
Kilsund
Sjøverstø / Skifjell
Sundheim Flosta
Skifjell/Kilsund- nordlige deler
Longum:
Longum Park (boligdelen)
Nesheia
Myra:
Heidalskollen og Myntekjerr

(gult

Til sammen 1514 daa med boligformål er tatt ut. (Båndlagte områder på Klodeborg og Vågsnes som er
tatt ut kommer i tillegg, men her er det vanskelig å anslå hvor mange daa. )
*Willumstad alene utgjør ca 1/3 av arealene som er tatt ut. Avgjørelse på dette(vedtatt i bystyret) er
allerede gjort i egen planprosess. Dette har skjedd underveis i revisjonsprosessen.

Kommentar:
Det har kommet protester på at områder er foreslått tatt ut. Protestene er lagt fram for
kommuneplanutvalget og ligger ved som eget vedlegg til høringen.
Utvalget har valgt å vente med å behandle/se på argumentene i mot, til etter høringen av planen.
På Myra har det vært diskutert om hele området som inngår i kommunedelplanen Myra-Bråstad bør
ses på pånytt. Myra har utviklet seg i en urban /tett retning med mange boliger, videregående skole,
idrettsanlegg osv. I diskusjonen omkring tettere utnyttelse rundt sentrale steder/knutepunkt er det
foreslått å ta ut de områdene som er nevnt over. Her er relativ lang vei til skole/butikk etc. Det er grunn
til å tro at disse områdene i stor grad vil bli bilbaserte. Kanskje kunne en sett på en tettere utnyttelse i
de boligområdene som i planforslaget fortsatt ligger inne, og ikke legge opp til en spredning av
boligarealene. På den annen side har det kommet opp diskusjoner omkring hvor og hvordan vi best
legger til rette for barnefamilier. Dette blir viktige diskusjoner i høringsperioden.

Solborg BA 01:

Administrasjonen løftet inn diskusjonen om å eventuelt ta ut byggeområde (
formål: «Annet byggeområde») . Kommuneplanutvalgets flertall har falt ned på at området skal legges
ut til næringsformål i et mindre omfang enn byggeområdet er vist som i gjeldende kommuneplan.

27

Forslag til ny arealdel 2018-2028 - Planbeskrivelse

Arendal kommune | 2018

6.0 Mål og føringer for revisjonsarbeidet - Måloppnåelse
Kapittelet her er av karakter «rådmannens vurdering».
For mål/føringer, arealpolitikk vises til vedtatt planprogram , se eget vedlegg i saken.

Planprogrammet var klart på at det ved denne revisjonen vil være et sterkere fokus på om innspillet
har god måloppnåelse på arealstrategiene kommunen forfekter. (ATP-tanker.)

Kommuneplanutvalget valgte å si nei til 17 innspill (se kap. 3.0) som ikke bygget opp omkring målene i
silingsfasen. Ytterligere 6 innspill fikk nei etter konsekvensutredninger .
Dette er: Tangen og Pusnes (transformasjon) Påskedagsheia (friområde ønsket til bolig), Saltrødåsen
(bolig i bratt terreng), Kilsund (ønske om at hele eiendommen skal legges inn som boligformål),
Strengereid (boligformål på bratt hei)
Argumentene for å si nei til disse er av ulik karakter. Strengereid (boligformål på bratt hei) er bilavhengig
og bygger ikke opp omkring et lokalsenter. Tangen har mange kvaliteter som boområde, men ligger
også noe for seg selv, med lang skolevei og ikke rett på et lokalsenter. Det er også usikkerhet knyttet til
konsekvenser av at mange større næringsareal blir foreslått som boligområder. Det trengs en større
diskusjon omkring dette har utvalget tatt opp til debatt. For Pusnes er det både en diskusjon omkring
bevaring av sjønøre næringsareal og en diskusjon om hvilken knutepunktsutvikling som støttes av å
bygge opp en bydel her. Det er nærliggende å tenke oppbygging omkring Arendal sentrum og at sjøen
er transportåren. Samtidig blir det et eget nytt knutepunkt på Tromøya.
Påskedagsheia og begrunnelse for å beholde friområdet er av mer lokal karakter. Saltrødåsen og
argumentene i mot her det samme, myntet særlig på adkomstproblematikk. For Kilsund (69/166) er det
an lang historie. Landskapshensyn er et sterkt argument for at bare halve eiendommen foreslås som
boligareal.

.
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Kommuneplanutvalget sier i planprogrammet
Vi vil:
•

Utvikle et samfunn med, sosial integrering, som inviterer til god helse og trivsel, der
bærekraftige prinsipper skal være styrende – klimautfordringen tas på alvor .
Reduserte klimautslipp er målet.

•

Forsterke dagens strukturer gjennom å utnytte potensialet for
fortetting/transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk og satse på et sterkt
bysentrum og funksjonelle, trivelige lokalsentre, med mer funksjonsblanding av
boliger, service, næring, møteplasser, og grønt

•

Tilrettelegge for et utbyggingsmønster basert på prinsipper for samordnet areal- og
transportutvikling; redusert transportbehov, mindre bilavhengighet, miljøvennlige
transportformer, mindre by/tettstedsspredning. Kort vei fra bolig til skole, barnehage,
service, møteplasser, rekreasjonsområder og arbeidsplasser

•

Balansere høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkter og sentrale strøk med hensyn til
omgivelser; natur, bebyggelse og kulturmiljø

•

Ha fokus på arkitektur og identitet i utviklingen av sentrum og lokalsentre

•

Utvikle en gåstrategi

•

Sikre trygge skoleveier, flere gang/sykkelveier og snarveier , lys og merking. Ha
bedre koordinering av buss og ferjetilbudet

•

Ha bedre folkehelse - sikre friluftslivsområder og grønne korridorer fra byggeområder
til rekreasjonsområder

•

Sikre bedre fordeling mellom eneboliger og leiligheter/variasjon i boligtyper

•

Tilrettelegge for de samme prinsipper (samle utbygging/ikke spre) i HELE kommunen

•
•

Sikre eksisterende næringsliv gode fysiske rammer og sørge for fleksibilitet i
framtidens næringsareal
Sikre biologisk mangfold gjennom å sikre landbruks, natur- og friluftsområder et
juridisk vern i arealplanen. Dette sikrer jordvern og bevaring av større
sammenhengende naturmark.

•

Sikre universell utforming og ha fokus på risiko og sårbarhetsanalyse

Mange av disse målene har vært diskutert i revisjonsprosessen. Særlig i forbindelse med behandling av
innspillene. Flere av målene må følges opp i samfunnsdelen og i handlingsplaner. Gåstrategi bør
utarbeides og grønnstrukturplan, byggegrenser langs sjøen er andre tema som bør kjøres som egne
prosesser.
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Arealinnspill og administrativ innstilling versus politisk behandling
Tidlligere i dokumentet her framgår hvilke areal som er silt vekk fra arealplanprosessen i fase 1. Det
var enighet mellom administrasjon og utvalg om disse. Av de innspillene som ble med videre framgår
av oversikt hvor det ikke har vært enighet:

Område

Administrasjonens innstilling

Konklusjon etter politisk
beslutning

Havstad/Esso

Positiv

Positiv + ekstra føring

Holmen

Positiv

Positiv

444/193, Stoa

Positiv

Positiv

Longum

Positiv

Positiv

Stuenes gård

Positiv

Positiv

Mørfjær

Positiv for deler

Positiv for deler

Vatnebukrysset

Positiv

Positiv

Lønvik

Negativ

Positiv for deler

Kilsund Brårvik

Negativ

Positiv for deler

Revesand

Negativ

Positiv

Ubekilen

Positiv

Positiv

Alve

Negativ

Positiv for deler

Sandå

Positiv

Positiv

Munkeviga

Positiv

Positiv

Skare

Positiv for deler

Positiv for deler

Heimarnes

Positiv

Positiv

Strømmen

Positiv

Positiv for deler

Sandvigveien

Positiv

Positiv + ekstra føring

Røedsletta

Positiv

Positiv

Tangen

Negativ ved denne revisjonen

Negativ v /denne
revisjonen

Påskedagsheia

Negativ

Negativ

Pusnes

Positiv

Negativ

Kilsund 69/166

Negativ

Positiv til halve
eiendommen

Saltrødåsen

Negativ

Negativ

Strengereid

Negativ

Negativ

FjellstedBjorbekkk

Positiv for deler

Positiv for deler

Av ovenstående framgår at det kun er 6 innspill hvor administrasjon og politisk utvalg ikke har hatt
samme oppfatnig av hva som underbygger arealpolitikken.
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I tabell under her er det laget en foreløpig administrativ vurdering av hvor god måloppnåelse de ulike
byggeformålene har i forhod til politiske arealmål. (De nye områdene som er lagt inn i forslaget.)
Middels er gitt til de forslagene som hverken er det ene eller det andre. God til middels er en
indikasjon på at det i høy grad er god måloppnåelse, men at det for enkelte tema er mindre bra. Det
vises til konsekvensutredningen for å se detaljene for hvert av innspillene. Disse ligger som vedlegg i
saken, eller en finner de ved å se på kartøsningen for innspill. https://karttjenester.ikt-

agder.no/mobilgis/?Viewer=arendal_innspill

God måloppnåelse

Innsp
pkt

Sted

Formål

47

Ubekilen

Bolig/Leiligheter

45

Munkeviga

Bryggeanlegg

5

Skarestrand/Krøglevik

Fritidsbebyggelse

44

Rævesand

Bolig/ Leiligheter

12

Sandbekken/(Abusland)

Privat
fritidsbebyggelse.
Endring fra
utleie/næring

38

Tømmerstø/Alve

Privat fritidsbebyggelse.Fortetting

43

Sandvigveien

Endring fra næring
(butikk) til 1 bolig)

15

Vikaveien/StrømmenVel

Grønnstrukturformål i
eksist boligområde
(Strømmen vel)

13

Havstad/Essostasjonen

Fra næring til bolig

52

Holmen

Fra næring til bolig

30

Stoa/biltilsynet

Nytt næringsområde/bilforretning

34

Stuenes gård

Boligformål

17

Lønvik/Kilsund

Boligformål

16

Nord for Brårvikkilen

Boligformål

3

Nesheim/Longum

Boligformål

26

Saltrød/Mørfjærvn

Boligformål

46

Vatnebu

Næringsformål

9

Vestervn/Røedsletta

Næringsformål/Bilforr.

11

Fjellsted/Bjorbekk

Boligformål
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BOLIGBEHOV OG BOLIGRESERVER
Kommuneplanen ses på i forhold til et 10 årsperspektiv. I de neste 10 årene bør vi legge opp til en
boligreserve på 2500-3000 nye boliger , basert på hva som har vært bygd og hva som SSB legger til
grunn for en middel befolkningsframskriving.
I ATP-arbeidet ser vi fram mot 2040.
Forutsatt 1 bolig per 2 innbyggere, vil Arendal trenge ca. 200 boliger i året frem mot 2040. Tidligere har
vi sagt 200-250 boliger i året. Det vil si ca. 5000 boliger (legges MMMM til grunn blir boligbehovet 4 316
med denne utregningen, men andelen aleneboende må forventes å fortsatt øke, så det er ingen grunn
til å underestimere).
I ATP-arbeidet er det foretatt en fortettingsanalyse i områder som allerede er satt av til utbygging, som
er regulerte, innenfor de pirioriterte knutepunktene hvor målet er at 80 % av veksten skal komme. Det
er i Arendal storsentrum, His, Nedenes og Saltrød.
Her er notat om fortettingspotensial fra ATP:
https://www.austagderfk.no/contentassets/a4cf6e6974484a47ab7c508edeffdb5e/Fortetting.pdf

Totalt, beregnet fortettingspotensiale:

4 823 boliger

Restpotensial regulert bolig

3 800 boliger

Samlet potensiale:

8 623 boliger

Beregningene tar utgangspunkt i eksisterende boligtetthet og vurderer fortettingspotensiale ut i fra en
anbefalt tetthet for ulike områdetyper
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.

For hele regionen i ATP-arbeidet har SSB beregnet at befolkningen i regionen vil øke med ca. 20 000
innbyggere fram til 2040. (middelalternativet.) Dette tilsvarer et boligbehov på 10-15 000 boliger .
Fortettingsanalysen beregner at restpotensialet innenfor de prioriterte stedene er nær 9000 boenheter.
I tillegg finnes det boligreserver på over 6000 boenheter i vedtatt reguleringspllaner. Samlet sett vil
dermed fortetting og gjennomføring av vedtatte planer kunne dekke boligbehovet i regionene
fram mot 2040. Og dette bare innenfor de prioriterte 80% områdene.
I tillegg kommer områder som er satt av til framtidige boligområder i gjeldende planer og nye blir lagt til
ved hver revisjon. Transformasjon av areal kommer også i tillegg. I det kommuneplanforslaget som
legges fram nå, der over 1500 daa med boligareal er tatt ut har vi fortsatt mye areal for boligutvikling de
nærmeste årene:
•

Eksisterende boligformål:

20083,1 daa

•

Framtidig boligformål:

3836,daa

•

Eksisterende kombi:

141,3 daa

•

Planlagt kombi:

297,4 daa

Pl
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ninnhold
7.0 Offentlig ettersyn - Medvirkning og kommunikasjon
•
•
•

•

2. mai: Kommuneplanutvalget behandler forslag til plan
Vår/sommer: Offentlig høring
Juni: Politikere og innbyggere – form for dialog (møte eller andre former for
medvirkning/informasjon)
August/September: Politikere og innbyggere - form for dialog (møte eller andre former
for medvirkning/innspill)
September: Høringsfrist
Høst 2018: Politisk sluttbehandling

•

Kommunikasjonstiltak:

•
•

Vi oppdaterer nettsiden fortløpende. All informasjon skal ligge her:
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-ogstyringsdokumenter/kommuneplan-2013-2023/kommuneplanens-arealdel-revisjon/
Facebook: målet er å invitere til innspill og vise frem hva planen inneholder. Det planlegges ca en
infopost om planen i uka- i høringsperioden og der skal det minnes om muligheten for å kommen med
innspill. Infoposter kan være omkring markagrenser, hva som skjer rundt Saltrød, Kilsund, Tromøya,
Hisøya osv.
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