FORSLAG OM
MARKAGRENSER
I ARENDAL
KOMMUNEPLAN 20182028
Notat 23.04.2018
Vedlegg til planbeskrivelse av forslag til ny
arealdel – for offentlig ettersyn
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Forslag om markagrenser i revisjonsarbeidet med
kommuneplanens arealdel 2018-2028
Utgangspunkt:
Bystyret ønsket vurdert «markagrenser» i revisjonsarbeidet. Bystyret har i vedtatt
planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel prioritert 3 områder som skal
diskuteres med hensyn til «markagrenser»/utbyggingsgrenser. Det er de områdene
som er mest utsatt for utbyggingspress og som innehar store friluftslivsverdier:
1) Åsbieskogen
2) Hisøya
3) Bymarka øst
Merknad: I prosessen har det blitt stilt spørsmål til hvorfor ikke områdene nord for
E-18 er tatt med. Bakgrunnen for det er at bystyret og administrasjon måtte prioritere.
Områdene nord for E-18 har ikke et like stort utbyggingspress (foruten
samferdselsanlegg) som områdene nevnt over. «Marka» kan utvides etter hvert, om
politisk ønskelig.

Formål:
Bevaring av de viktigste friluftslivsområdene i kommunen mot nedbygging i et
langsiktig perspektiv. (50 år).
Forutsigbarhet for alle. Grunneiere, politikere og allmennhet

Politisk er dette ønskelig:
At områdene skal forbli landbruks, natur og friluftsområder (skogsmark) og ikke
bygges ut.
At det er et bredt politisk flertall for dette, som fastholdes over flere bystyreperioder
Eksisterende bebyggelse innenfor områdene skal ikke merke at det foreslås
markaområde. De skal ikke gis annen bruk eller nektes det som er tillatt i dag.

Hva er «markaområder»
Vanligvis et begrep brukt om skogsmark av en viss størrelse, som grenser inn mot by
og tettsted og som nyttes til friluftsliv.
Markaområder i Arendal er i juridisk forstand ikke annet enn et LNF– område med
hensynssone Friluftsliv. (Jfr. plan- og bygningslovens § 11- 8, punkt c.) I
revisjonsarbeidet har områdene også blitt kalt «kjerneområder for friluftsliv» på
samme måte som kjerneområder for landbruk.
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Hva er «markagrenser»
Omkring kjerneområdene for friluftsliv er det tegnet opp tydelige grenser, som er
benevnt «markagrenser». I juridisk forstand er disse grenser mellom LNF-formål og
andre formål; en ren informasjonslinje. De vil med et politisk flertall være en tydelig
markering av hvor Arendal kommune skal ha «evigvarende» grenser mot utbygging.
Grensene mellom LNF og andre arealformål er bindende, så lenge de opprettholdes
gjennom politisk flertall.
I forbindelse med kommunedelplan for Grønnstruktur i 2005 diskuterte bystyret om
markagrenser i stedet kunne kalles «utbyggingsgrenser», uten at bystyret falt ned på
noen av disse.
Oslo og omegn har «marka» som et juridisk sikret begrep, gjennom en egen
stortingsvedtatt lov; Markaloven.

Oppsummering hva markaområder i Arendal er:

Politisk grense for hvor man ikke ønsker
nye utbyggingsområder.
+ retningslinjer

Hva vil det bety å innføre markagrenser?
Hvis Arendal kommune innfører markagrenser/kjerneområder for friluftsliv vil det ikke
være et nytt forvaltningsregime, utover en tydeliggjøring av friluftsinteressene.
LNF-områder er etter plan- og bygningsloven arealer som i det vesentlige skal være
ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av
området til friluftsliv.
LNF omfatter og skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til:
•
•
•
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landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift
områder som skal bli liggende som naturområder
naturområder med spesiell betydning for friluftslivet

Markagrenser kan ikke brukes for å nekte det som er lov i dag. Innenfor LNFområder gjelder plan - og bygningsloven parallelt med særlover som skoglov,
naturmangfoldlov og friluftslov. Balansen mellom disse lovene ivaretas av
sektormyndigheter, grunneiere og allmennhet. Alle har rettigheter og plikter.
Til hensynssone friluftsliv skal det i nødvendig utstrekning utarbeides retningslinjer.
Det kan ikke gis retningslinjer i strid med særlover, men retningslinjene kan
utarbeides for å tydeliggjøre ovennevnte balanseforhold.
Det kan ikke gis bestemmelser som overstyrer særlovene. Dersom det er ønskelig å
gi bestemmelser som gir sterkere styring, må dette gjøres gjennom reguleringsplan,
men det er ikke vanlig å benytte denne muligheten på større skogsområder. Mindre
avgrensede areal er mer hensiktsmessig.
I forslag til kommuneplanbestemmelser er det foreslått følgende retningslinjer

En kan si at «markagrenser» tydeliggjør i kartet de aller viktigste skogkledte
friluftsområdene der dagens politiske flertall ønsker å sikre at det ikke bygges nye
boligfelt, næringsområder eller veganlegg i de nærmeste 50 år. (For Åsbieskogen er
det imidlertid blitt diskutert om veganlegg må være unntatt.)
Intensjonen er imidlertid at den skal være gyldig over flere bystyreperioder, noe som
vil kreve politisk flertall for grensestreken både når den evt. innføres og når den skal
etterleves.
I praksis vil innføring av markagrenser (LNF med hensynssone friluftsliv og tilhørende
retningslinjer) gjøre det vanskeligere å komme med innspill om å endre et LNFområde til bygge- og anleggsformål. Og det vil være en høyere terskel for å gi
dispensasjoner. Det er da også hele poenget. Det har blitt gjort en avveiing av
arealinteressene og vedtatt at friluftsinteressene er dominerende hensyn en vil
ivareta, balansert mot de andre arealbruksinteressene i LNF. Fèn i LNF er styrket i
forhold til L og N . (Landbruk og natur)

Hvordan er forslag til områder framkommet?
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•

Svært viktige og viktige friluftslivsområder er identifisert, kartlagt og verdisatt i
ATP-arbeidet. For Arendal ble dette gjort av kommunens representant og
Friluftsrådet sør i partnerskap.
http://aafk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0894eb14891
34848920ecd7df0810e0f

•

Med utgangspunkt i disse kartleggingene og innspill fra
interesseorganisasjoner vurderte kommunens administrasjon forslag til

•

markaområder for de utvalgte stedene. Dette ble lagt fram for
kommuneplanutvalget 30. august 2017. Lenger bak i notatet her framgår disse
og hva som ble vedtatt.
Disse områdene har vært utgangspunkt for de senere diskusjonene i
revisjonarbeidet og endret på ved ulike behandlinger. Se oversikt prosess
under. Etter dette følger kartutsnitt over det som ble vedtatt i
kommuneplanutvalget den 21. mars, som er utgangspunktet for de områdene
som skal ligge ute til offentlig ettersyn og som er tegnet inn i
kommuneplankartet.

Prosess
1. Innspill fra interessegrupper
2. Behandling i KPU 30. august 2017 – forslag på 3 områder: Åsbieskogen,
Hisøya, Arendal øst
3. Åpent folkemøte 11. oktober 2017
4. Innspill
5. Åpent møte-grunneiere spesielt invitert: 6. desember 2017
6. Frist for innspill 20. januar 2018
7. Ulike merknader /protester/innspill
8. Behandling i KPU 7. februar 2018
9. Diskusjoner i politiske grupper
10. Behandling i KPU 21. mars 2018
11. Offentlig ettersyn : Behandling i KPU 2. mai

Bilde fra et av de åpne møtene som har vært
holdt. I bystyresalen. Kommunen fikk både
muntlige tilbakemeldinger, inntegning på kart
som ble lagt på bordene og skriftlige innspill fra
ulike parter i etterkant. Noen synes
markaområdene har blitt for små, andre vil ikke
ha de, eller ønsker de mindre.
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FORSLAG SOM ER TIL OFFENTLIG ETTERSYN - ETTER
VEDTAK 21.MARS I KOMMUNEPLANUTVALGET:
Vedtak i KPU 21. mars 2018:

Vedtaket over bygger igjen på vedtak i KPU den 7.februar 2018:
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ÅSBIESKOGEN . forslag til offentlig ettersyn:
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Hisøya -2 alternativ til offentlig ettersyn
Alternativ 1- Politisk flertall (Dette er lagt inn i hovedarealplankartet)
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Alternativ 2: Mindretallets alternativ
.
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Arendal øst- Vest for tilførselsveien
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Arendal øst- øst for tilførselsveien
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Forslag i 1.omgang (vedtak 30. august) 2017
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Under følger en oversikt over hva som gjelder for LNF-områder og litt om forholdet til
skogloven

LNF-OMRÅDER: (Utdrag fra lovkommentar)
LNF kan inndeles i to underformål; bokstav a) og bokstav b)
Bokstav a omfatter areal for landbruk, natur og friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å oppføre
bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig
landbruk, dvs. jordbruk, skogbruk eller reindrift, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag, jf. veileder T–1443, i tillegg til aktuelle tilretteleggingstiltak for friluftslivet.
Rammen for hva som kan karakteriseres som landbrukstilknyttet næringsvirksomhet som ikke betinger
at det er utarbeidet særskilte bestemmelser framgår av denne veilederen. Det er en forutsetning at
gårdstilknyttet næringsvirksomhet kommer som et tillegg og supplement til en ellers igangværende
landbruksdrift, og at det er denne som er hovedvirksomheten på arealet/eiendommen. Med
gårdstilknyttet næringsvirksomhet menes næringsvirksomhet som drives på den enkelte gård, og er
basert på gårdens ordinære ressursgrunnlag som driftsenhet. I dette ligger også at fradeling av grunn
til slik virksomhet vil falle utenfor definisjonen, og vil innebære bruksendring. Dersom virksomheten
utvikles slik at den klart endres fra karakter av landbruk til karakter av f.eks. reiseliv, vil dette også
betinge bruksendring. Slike endringer vil vanligvis fanges opp av søknader om utbygging, som skal
vurderes i forhold til plangrunnlaget. Definisjonen av landbruksnæring i lovens forstand er ikke endret
eller utvidet, blant annet fordi det ikke er ønskelig å skape et press på jordvern og tradisjonell
næringsutøvelse.
Bokstav b omfatter LNF(R)-område hvor det, i tillegg til nødvendig landbruksbebyggelse (herunder
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. bokstav a over), etter
bestemmelser i planen også kan tillates spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse etter § 11–11 nr.
2. Det siktes her til bebyggelse som ikke anses som en del av landbruk eller reindrift. Dette kan også
omfatte etablering av småkraftverk for å utnytte områdets vannkraftpotensial. Det er et krav at
bebyggelsens omfang, lokalisering og formål er nærmere angitt i planen. Der slike bestemmelser er
benyttet, kan slike tiltak enten gjennomføres på grunnlag av enkeltsaksbehandling, eller på grunnlag
av reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan følge direkte av loven, jf. § 12–1, eller av at
bestemmelsen stiller krav til slik plan før gjennomføring av tiltak.
Med fritidsbebyggelse menes her fritidsboliger og enkelttiltak knyttet til friluftsliv. Det er behov for
ordninger som legger til rette for gjennomføring av aktuelle tiltak uten at det skaper et stort behov for
dispensasjoner og uten at det skapes stor variasjon i praktisk oppfølging av planene på dette punktet.
Det gis derfor en direkte hjemmel til å tillate spredt utbygging gjennom enkeltsaksbehandling, der dette
er angitt i planen. Det er ikke meningen å åpne for spredt bolig- og hyttebygging i større grad enn hittil,
men å få et bedre styringsredskap for slik utbygging. Dette innebærer at den oversiktsplanmessige
siden av saken er avklart i kommuneplan, mens den detaljerte vurdering av det konkrete tiltaket på
byggetomta i forhold til blant annet landbruk, naturvern, landskap, kulturvern, veg, vann og avløp må
skje gjennom enkeltsaks¬behandlingen og bruk av lokaliseringskriteriene som er gitt i planen. Et
avslag på en søknad i et slikt område må være konkret begrunnet i en ulempe knyttet til disse
forholdene. Dersom sektormyndighetene ikke har merknader, og planens lokaliseringskriterier er
oppfylt, vil det normalt være grunnlag for å gi byggetillatelse.
Bestemmelsen viser til § 11–11 nr. 2 som gir hjemmel til å kreve reguleringsplan for spredt utbygging.
Slikt krav kan knyttes til all spredt utbygging i et område, eller til en utbygging som overstiger et visst
antall enheter.
Bokstav b skal bare brukes for reelt spredt utbygging i LNF(R)-sonene. Dersom kommunen ønsker å
avgrense et område der det i reguleringsplan skal legges til rette for større utbygging (f.eks.
fritidsbebyggelse, boliger, næringsliv, massetak) innenfor et område som ellers preges av landbruk,
skal dette vises som formål nr. 1; Områder for bebyggelse og anlegg, ev. formål 4 Forsvaret.
Spørsmål om hva som er landbrukstilknyttet virksomhet og hva som er spredt utbygging klargjøres
gjennom forskrift, jf. § 11–1 siste ledd.
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FORHOLDET TIL SKOGLOV:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31#KAPITTEL_2

§ 2 : Skogloven vil gjelde i «marka»
§ 4: Skogeiers forvalteransvar vil fortsatt gjelde
§ 7: Det er meldeplikt på vegbygging i skog, egen forskrift om dette med kommunen som myndighet.
§ 8.Hogst og måling:
Ved hogst skal det takast omsyn til skogen sin framtidige produksjon og forynging samstundes som
det blir teke omsyn til miljøverdiane. Det skal sørgjast for at bruk av stigar, løyper og andre
ferdselsårer ikkje blir unødig vanskeleggjort for allmenta etter at hogsten er avslutta. Kommunen kan
påleggje skogeigar å rette opp køyreskadar eller andre skadar etter tiltak i skogen.
Om ein hogst blir planlagt eller skjer i strid med denne lova, reduserer eigedommen sitt
produksjonsgrunnlag vesentleg, eller kan få uheldige verknader for miljøverdiane, kan kommunen
nekte hogsten eller setje vilkår for korleis den skal gjennomførast.
-ikke meldeplikt, men det skal tas hensyn blant annet til stier og løyper, og det er rimelig at skogeier
tar hensyn til andre brukere i forbindelse med planlegging av hogst. Skogloven hjemler ikke at
skogeier kan nektes å utnytte skogen selv om dette går ut over friluftsinteresser.
§ 11- Kommunen kan innføre meldeplikt på hogst om de finner det nødvendig.
Ikke vanlig, men kan være aktuelt om det oppstår mye konflikter mellom brukerinteressene
(skogbruk/friluftsliv)
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