INNSPILL I HØRINGEN PÅ FORSLAG OM MARKAGRENSER
1) Innspill som har kommet på kartløsningen
2) Innspill på mail og i brev

Tilbakemeldinger via kommunens kartløsning:

Nr 12: Innspill som handlet om deling av eiendommen. Ikke innspill til arealbruk. Innspillspart
tilskrevet om dette og hvem han må kontakteNr 13 Grunneier John Husebø går i mot det utvalget har hatt av praksis rundt dette med å ta ut
byggeområder i Myra områdene. Egne brev sendt ut der han går i mot at områder i gjeldende plan
skal tas ut.

Nr. 16: Thomas Brodtkorb: Mener det er bra det etableres en markagrense for Åsbieskogen. Barn i
Villa Mathilda barnehage og Stinta skoler bruker området/egne barn.
Nr 7: Marlen Halvorsen: Vi går mye tur der med hundene, er mye der med barna og venner. Er
flott å ha en så fin turplass rett i nærområdet.

Nr. 9: Silje.teyssere: Ta vare på Åsbieskogen. Denne bruker vi mye med ungene!
Nr 8: Elisabeth Jacobsen. «Viktig at kommunen bevarer de grønne lungene. Åsbieskogen er mitt
nærområde, og kan ikke krympe mer - da går det fra å gi følelsen av natur til å ligne på en
park.»

Nr. 11: Sten Erik Moe: Håper Åsbieskogen blir tatt vare på som friluftsområde, siden dette er vårt
nærmeste og desidert mest brukte område til natur- og friluftsliv.
Nr. 10: Bjørn Fiskvatn: Åsbieskogen er viktig! Vi bor rett i utkanten, og ser bruken og gleden
mange mennesker finner her.
Nr. 17: Thomas Brodtkorb: Dette område MÅ tas med.Viktig adkomst, som bør tilrettelegges
bedre. Denne "kløfta" ER et fint turområde og ved å ta det med sikres sti på 0,5 km. Området litt
lengre inn, med steinur, kalles "Trollskogen" og er et omr. hvor barna leker mye på turer.
Nr. 23: Pål Edler Larssen, Tore Pettersen, Nidelva Utvikling: I mot å legge inn grønnstruktur på
privat eiendom, se brev og vedlegg i innkomne merknader over. Har sendt inn på vanlig
postmottak også

Nr . 24: Silje Hallsteinsdottir Hoel/Kolbjørnsvik vel: Kolbjørnsvik velforening mener det er viktig at
markagrensen opprettholdes, at de grønne lungene vi har på Hisøy forblir slik de er i dag. Hvis det
faktisk "må" bygges mener vi dette bør skje i allerede bebygde områder (fortetting).

Nr. 15: Halvor Skarstøl:Nei til Bymarka øst: «Henviser til kommunal revisjon plan bymarka øst, der jeg er grunneier
gnr.23 bnr.1.Jeg ser at hele min skogeiendom er lagt under bymarka øst, dette er noe jeg ikke ønsker. Jeg steller skogen
bedre enn det bymarka vil føre til, og vil fortsette å pleie og styre min egen skogeiendom.Jeg ser helst at bymarka øst blir
lagt til kommunens egne grenser som da grenser inn til mitt, og øst for Bjørneboveien.

Nr. 6: Karl Petter Evensen: Interessert i mere info omkring grenser for LNF og innspill om utbygging Stuenes gård. Og egen
eiendom .
(Evensen har fått svar på sine spørsmål på mail og blitt oppfordret til å komme med merknader innen høringsfristen,
dersom dette er aktuelt.)

Nr. 5:Ingen registrering. Kan være noen som har vært inne og som ikke har fullført.
Nr. 21: Ole Peder Tverdal. Tverdalsøy velforening Gjelder "hensynssone" for jettegryter v. Kvaknes og vern av
naturområder som er viktige for friluftslivet på øya forøvrig
Nr. 22: Ole Peder Tverdal. Tverdalsøy velforening: Del 2. Tilbakeføring av "byggeområde for fritidsbebyggelse" til
LNF-område i hele det uregulerte areale i Boteskau gammel reg.plan for 76/66 og 76/126 slettes og reg.plan
under utarbeidelse for 76/6 må ikke realiseres. Utf.argumentasjon i mailportefølge.

Nr. 19: Knut Fanneløp Storhaug/ Aksjonsgruppa for His log Willumstad velforeninger: På vegne av "
Aksjonsgruppe for His og Willumstad velforeninger" oversendes uttale i forbindelse med
kommuneplanens arealdel. Vår uttalelse fremkommer i tre vedlegg. (Disse er også sendt via
kommunens postmottak og er kopiert inn under innkomne merknader)
Nr 14: Svein Terjesen /Slaabervig velforening: Gjelder markagrenser på Hisøy. Slaabervig
Velforening ser med stor undring at området mellom Marinevn og Gml Sandvigv, ikke er tatt med
som verneomr for markagrense på Hisøy. Vi ønsker at dette område legges innenfor markagrense
på Hisøy.
Nr. 20: Svein Tallaksen/Solheimveien velforening: Støtter mindretallets forslag til marka på Hisøy.
Fullstendig tekst. Se kopi- innkomne merknader.
Nr. 25: Elisabeth Backer Grøndahl: Det er meningsløst å innføre enda en begrensning i dette
området som allerede er godt beskyttet med LNF, 100 meters beltet og Raet. Kommunen må ikke
innføre for mange restriksjoner hverken for fastboende eller fritidseiendommene. Markagrensa bør
avvises.

Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

20.09.18

Dette brevet sendes på vegne av: Aust-Agder Turistforening
_______________________________________________________________________________________________

Innspill til høring av forslag til kommuneplanens
arealdel 2018-2028
Generelt
Arendal kommune tar grep for å fortette allerede utbygde områder, og for å lage knutepunkt langs kollektivaksen i
Arendalsregionen. Dette for å sikre en bærekraftig arealutvikling som skal minske transportbehovet og med
klimaperspektiv. Det gjøres også grep for å bevare viktige områder for friluftsliv med tre markaområder og nye
hensynssoner for både natur og friluftsliv. Dette er i tråd med både regionale og nasjonale føringer, og vi vil
berømme Arendal kommune for de overordnede målene med planen. Det er et eksempel til etterfølgelse for andre
kommuner.

Markaområder
Det er foreslått 3 områder som skal være LNF områder med hensynssone friluftsliv. Åsbieskogen, 2 alternativer på
Hisøya og Arendal Øst. Dette er i tråd med regjeringens «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og
livskvalitet» der nettopp markagrenser foreslås som et av flere mulige tiltak. Handlingsplanen legger vekt på at for at
målet om å opprettholde og helst øke deltakelsen i friluftsliv, så må naturområder ivaretas. Og i bynære områder der
presset på arealet er stort, er det ekstra viktig å sette langsiktige grenser.
Vi støtter forslaget om markaområder med de retningslinjer som er foreslått. Når det gjelder områdene på Hisøy,
støtter vi alternativ 2, da dette i større grad vil være med på å sikre mulighet for friluftsliv i fremtiden. Området øst
for Trommestadveien er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde
(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00008279). Her er et nettverk av umerkede stier, og brukes blant annet som
uteområde for skoler og barnehager, og til orientering.

For øvrig ber vi politikerne vurdere å utvide de foreslåtte grensene slik at arealene med hensynssone friluftsliv blir så
store som mulig. Med økende befolkning og stadig flere utbygde områder tror vi markaområder vil bli mer og mer
verdifulle, og det er lettere å ta grep for å bevare nå, enn å utvide eller finne nye områder senere. Friluftslivsområder
nær boligområder er lavterskel aktivitetstilbud for folk flest, stiller lite krav til dyrt utstyr, og bidrar til at flere kan nå
målet om daglig mosjon for bedre folkehelse.

For Forum fornatur og friluftsliv Agder

Camilla Moseid, koordinator

Forum for natur og friluftsliv Agder
Postboks 101, 4662 Kristiansand
Org.nr: 914 046 831

Telefon: 91816471
E-post: agder@fnf-nett.no
Web: www.fnf-nett.no/agder

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

Toril Borch Terkelsen <toril.terkelsen@uia.no>
14. september 2018 13:23
Postmottak Arendal kommune; Naturvernforbundet i Arendal
Jørgen Ubisch; mirell.kirchner@yahoo.com; Helge Christophersen;
Vanessa Samuelsen; Sven Åke Bjørke;
s_spanneiversen@outlook.com; olepeder.tverdal@gmail.com;
hege.sander.60@gmail.com; florarne@gmail.com;
bfincken@online.no; Edith Fahre; Ole Haugerud; chrped@hotmail.com
Re: Høringsuttalelse. \Kommuneplanens arealdel - merknader\

Categories:

EOR

Så bra at den er endelig i havn. Da håper jeg den blir lest ordentlig. Takk til alle som har
bidratt. Vennlig hilsen Toril
Få Outlook for Android

From: Naturvernforbundet i Arendal <arendal@naturvernforbundet.no>
Sent: Friday, September 14, 2018 12:51:57 PM
To: postmottak@arendal.kommune.no
Cc: Jørgen Ubisch; mirell.kirchner@yahoo.com; Helge Christophersen; Vanessa Samuelsen; Sven Åke
Bjørke; s_spanneiversen@outlook.com; olepeder.tverdal@gmail.com; hege.sander.60@gmail.com;
florarne@gmail.com; bfincken@online.no; Toril Borch Terkelsen; Edith Fahre; Ole Haugerud; chrped@hotmail.com
Subject: Høringsuttalelse. "Kommuneplanens arealdel - merknader"

Til Arendal kommune!
Her kommer en felles høringsuttalelse fra:
- Naturvernforbundet i Arendal
- Hisøy O-klubb
- Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene
- Bevar Bymarka
- Gåsåsen Grendelag
- Åsbieskogens venner

Mvh Naturvernforbundet i Arendal v/leder, Morten Wegner Tveit
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HØRINGSUTTALELSE
TIL
REVISJON AV AREALDEL AV KOMMUNEPLAN

«Markagrenser»

LEVERT AV:
•
•
•

Naturvernforbundet i Arendal
Hisøy orienteringsklubb
Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene

Andre som har sluttet seg til høringsuttalelsen
•
•

•

Åsbieskogens venner
Bevar Bymarka
Gåsåsen grendelag
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Høringsuttalelse til revisjon av arealdel av kommuneplanen
Fra Naturvernforbundet i Arendal, Hisøy orienteringsklubb og
Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene
Andre som har sluttet seg til høringsuttalelsen
•
•
•

Åsbieskogens venner
Bevar Bymarka
Gåsåsen grendelag

Innledning
Hvem skal forvalte nærfriluftsområdene?
Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening (DNT) er blant flere organisasjoner som har tatt
til orde for at forvaltningen av nærfriluftområdene bør være en statlig planoppgave. For eksempel
går Naturvernforbundet i sitt nye prinsipp-program inn for en generell markalov, og DNT gikk i
2016 inn for at stortinget bør vedta at alle kommuner skal etablere markagrenser innen 5 år.
I Friluftsmeldinga fra 2016 med saksordfører Jan-Henrik Fredriksen (FrP) i spissen, oppfordres
kommunene til å markere langsiktige utbyggingsgrenser mot markaområdene ved bruk av
hensynssoner. Ved komitebehandlingen ble det også diskutert om det kunne være formålstjenlig for
å sikre nærfriluftsområder, at det innføres markalov i flere byer enn Oslo.
Bystyret i Arendal vedtok på tampen av siste bystyreperiode at det skulle etableres en markagrense
i kommunen. Dersom bystyret i denne perioden vedtar en markagrense, vil Arendal bli den tredje
kommunen/byen som etablerer en slik markagrense. Kommunene som er omfattet av Markaloven
rundt Oslo er ikke medregnet.

Naturvern
Natur har verdi i seg sjøl. Alle har et ansvar for å ta vare på naturområder. Kommunen som
arealforvalter har et særlig ansvar for å verne naturlandskapet, artsmangfoldet, og hindre at natur
sløses bort. Det er godt naturvern å benytte områder som allerede er tatt i bruk til utbyggingsformål,
på en bedre og mer effektiv måte før en går løs på nye naturområder. Det er viktig at kommunen
gjennom sin arealplanlegging disponerer slik at risikoen blir minst mulig for forurensing av
naturområder og redusering av artsmangfoldet.
I tillegg til å ha verdi i seg sjøl er naturen viktig for oss alle, både gjennom naturopplevelser,
rekreasjon, fysisk aktivitet og utvikling av ferdigheter og kreativitet. Naturen er særdeles viktig for
barn og unge.

Kortversjonen av vår høringsuttalelse
Vi støtter oppretting av markagrenser rundt sentrale naturområder i Bymarka, på Hisøya og i
Åsbieskogen. Markagrenser vil gjøre det lettere å skille naturområder fra utbyggingsområder, og
gjøre kommuneplankartet lettere å lese for alle. Et mer forståelig kommuneplankart gjør det mulig
for flere å delta i den svært viktige samfunnsdebatten om kommunens arealforvaltning.
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Markagrenser vil kunne gjøre kommunens arealforvaltning mer forutsigbar og forsinke forbruk av
natur. Vi mener at markagrensene burde omfattet større arealer enn det som Planutvalget har lagt ut
på høring, spesielt når de ses i sammenheng med foreslåtte bestemmelser og retningslinjer som
uansett ikke begrenser grunneiernes råderett i markaområdene.
Planutvalgets forslag til reduksjoner vil:
•
•
•
•
•
•

øke tapet av natur
føre til økt slitasje på naturen
stykke opp markaområdene og hindre naturlig arrondering av disse
gi flere brukerkonflikter
undergrave kommunens fortettings- og transformasjonsmål
gi utydelige grenser for utbygging

Vi mener at områdene som er tatt ut i løpet av prosessen bør tas inn igjen. Der hvor natur og
friluftsområder grenser inn mot bebygde områder, bør markagrensene legges så nær bebyggelsen
som mulig, og det er viktig at grønne korridorer tas med.
Tabellen nedenfor viser hvor store arealer som har gått tapt i prosessen fram til forslaget som
planutvalget har lagt ut på høring. ATP står i tabellen for kommunens "Areal- og transportplan".
Område

Innspill fra
innbyggerne

Bymarka

Ca. 7 150 daa Svært viktig 14 630 daa Øst for
tilførselsveien 2 700 daa
Vest for
tilførselsveien 4 200 daa
Sum
6 900 daa

3% reduksjon
i forhold til
innspill

Ca. 2 580 daa Svært viktig 1 430 daa
Viktig
650 daa
Sum
2 080 daa

50% reduksjon i
forhold til innspill

Åsbieskogen

ATP-registeringen av
friluftsområder

Planutvalgets høringsforslag

1 280 daa

Tapt i prosessen

53% reduksjon i
forhold til ATP

38% reduksjon i
forhold til ATP
Hisøy alt 1

Ca. 2 370 daa Svært viktige 2 800 daa
Viktige
950 daa
Sum
3 750 daa

1 840 daa

51% reduksjon i
forhold til ATP

Hisøya i ATP er ikke
delt opp slik som i
kommuneplanen
Hisøy alt 2

Ca. 2 370 daa Svært viktige 2 800 daa
Viktige
950 daa
Inkl. Willumstad
Sum
3 750 daa
og mer øst for
TrommestadHisøya i ATP er ikke
veien og rundt
delt opp slik som i
skolen
kommuneplanen
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22% reduksjon i
forhold til innspill

2 500 daa

5% økning i
forhold til innspill
33% reduksjon i
forhold til ATP
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Kortversjon for de enkelte områdene
Bymarka
• Det er relativt vanskelig å se hvor mye man har spist seg inn i marka på begge sider av
tilførselsveien.
• Kommunestyret må være tydelig, slik at det ikke tilrettelegges for ny næring, slik som
bensinstasjoner, butikker osv. Her må markagrensa være tydelig ved siden av veien, slik at
dette ikke gir signaler om mer støy og næring nær marka. Dette forventer alle som har vist sin
motstand mot veien.
• Vi vil presisere at vi ønsker markagrense så nær veien som mulig.

Åsbieskogen
• Markagrensa øst i Åsbieskogen bør trekkes i foten av Gåsåsen og omfatte området som ved
forrige revisjon av arealplanen ble endret fra LNF til utbyggingsformål bolig
• Reguleringsplanene for vei mellom Myrene og Stoa og Strømsbu boligområde bør oppheves
• Arbeidet med reguleringsplanen for Biejordene boligområde må stanses.
• Utbyggingsområdet syd i Åsbieskogen, B44, må tas ut
• Reguleringsplanen på Stoa må oppdateres
• Det må ikke legges inn et nytt utbyggingsområde med formål næring ved Solborgvann.
• Det må ikke reserveres en korridor for ny vei mellom Myrene og Stoa
• Vestlandske hovedvei, med buffersone, må i størst mulig grad innlemmes i marka
• Med utgangspunkt i de foreslåtte bestemmelsene og retningslinjer, har Aksjonsgruppa for
vern av Åsbieskogen og Biejordene laget et nytt forslag til markagrense i Åsbieskogen. Her er
«øyene» rundt bebygde eiendommer tatt ut
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Hisøya
Markagrenser gir forutsigbarhet for hvor det kan bli utbygging for grunneiere, planleggere og
befolkningen generelt. For Hisøya er det er to alternativer som er lagt ut til høring fra planutvalget.
For Hisøy Orienteringsklubb er det en stor forskjell på forslagene:
• Alternativ 2 – stort område
Dette er absolutt det alternativet som bør velges da det innebærer at store, sammenhengende
skogsområder blir bevart. Og dette er en viktig forutsetning for å arrangere orienteringsløp. For
Hisøy Orienteringsklubb er det mindre viktig at små separate skogsområder bevares da de i liten
grad kan brukes som orienteringsterreng. Vi bruker i år mye midler på å oppdatere våre kartet for
Hisøya, inkludert dette området, for framtidig bruk. Det er viktig å huske at skogen er vår
treningsarena.
• Alternativ 1 – lite område
Dette alternativet innebærer at orienteringsterrenget på Hisøya står i fare for å bli rasert da man
risikerer flere utbygginger i LNF-området i skogen øst for Trommestadjordet – noe som vil dele
den største sammenhengende skogsdelen på Hisøya i to.
Innføring av markagrenser (LNF med hensynssone friluftsliv) vil ikke forhindre grunneiere i deres
drift av skog eller landbruk. Og det vil ikke på noen måte overstyre særlover slik som Lov om
skogbruk m.fl. Men det vil gjøre det vanskeligere å omgjøre et LNF-område til utbygging eller ny
næring. Imidlertid vil grensen man setter, fortsatt være avhengig av politisk flertall i kommunen til
enhver tid.
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Mer om de enkelte områdene (utfyllende versjon)
Bymarka – Arendal Øst
Naturvernforbundet i Arendal har tidligere levert innbyggerforslag med over 1 000 underskrifter for
å stoppe utbyggingen av tilførselsveien gjennom Bymarka. Det har vært stor motstand mot
tilførselsveien Krøgenes – Longum da denne ikke kunne bevises økonomisk lønnsom (jf. rapport
fra transportøkonomisk institutt som er framlagt for politikerne) som det beste alternativet. Det
andre vi har argumentert for, er at man deler opp det viktigste sammenhengende naturområdet for
over 10 000 innbyggere i Arendal, der vi har viktige dyretråkk, uberørt natur og viktige
rekreasjonsområder som nå blir berørt med vei og støy.
Nå ønsker undertegnende organisasjoner i Arendal at den gjenværende naturen får stå uberørt av
nye utbyggingsplaner. Dette er viktig av flere grunner som vi kommer til lenger ned. Politikerne i
Arendal vil gi naturen som er igjen i Bymarka en verdi, og med en ny markagrense gis det et signal
til lokalbefolkningen at dere ønsker å gi oss god nærnatur som en kjerneverdi, og at det ikke alltid
tenkes profitt og næring i spørsmål om utbygging. Dette gir forutsigbarhet og muligheter for å
skape gode naturopplevelser.
Gode grunner til å verne om det gjenværende i Bymarka er:
•
•
•
•
•

Sikre størst mulig biologisk mangfold og gode biotoper for en rekke dyre- og insektarter
Viktige vassdrag med sjøørret
Viktige vannsystemer med bever, øyenstikkere, fisk osv.
Viktige myrområder som holder på store mengder CO2
Gi viltet (elg, rådyr, m.fl.) noen oppvekstområder i Arendal som allerede er stykket opp. Vi
har 8 dyretråkk langs tilførselsveien
• Viktige friluftsområder for mange tusen i Arendal, fra Krøgenes til langt inn i Jovannslia
Vi ser av kartet som foreligger i høringsdokumentet, at det er relativt vanskelig å bedømme hvor
mye man har spist seg inn i marka på begge sider av tilførselsveien. Her er vi nå opptatt av at
kommunestyret må være tydelig, slik at det ikke tilrettelegges for ny næring, slik som
bensinstasjoner, butikker osv. Her må markagrensa være tydelig ved siden av veien, slik at dette
ikke gir signaler om mer støy og næring nær marka. Dette forventer alle som har vist sin motstand
mot veien.
Vi vil presisere at vi ønsker markagrense så nær veien som mulig.
Vi vil også i vår høringsuttalelse rundt Bymark, berømme forslaget om at mye av den gjenværende
Bymarka er tatt med, og at politikerne ser verdien av dette til tross for det som allerede er vedtatt av
veier og utbygging. Det er her de store tapene ligger, men vi ønsker nå å sikre forutsigbarhet for
videre forvaltning av marka. Dette vedtaket skal sikre framtidige generasjoner.

Åsbieskogen og Biejordene
Størrelsen på markaområdet i Åsbieskogen
Størrelsen på det markaområdet som politikerne nå foreslår i Åsbieskogen, er omtrent halvparten av
det som ble foreslått av Aksjonsgruppa da planarbeidet startet. Det gjenværende området nærmer
seg det som staten mener er en minimumsstørrelse på et nærfriluftsområde. I nord og øst har
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områder som kommunen sjøl mener er særlig viktig friluftsområde ikke blitt tatt med. Det dreier
seg om områdene rundt Solborgvann og på vestsiden av Gåsåsen. Vest for Gåsåsen er heller ikke
den viktige atkomsten til frilufts- og naturområdet via den gamle feveien til Strømsbu gård, tatt
med. I sydvest er et stort område mot Bjorbekk tatt ut. Dette er områder som kommunen vurderer
som viktige eller særlig viktige friluftsområder.
Området rundt Solborgvann og kollen inntil fotballbanen, bør være med i markaområdet. Det er
regelmessig rådyr, hakkespetter og små ugler på denne kollen. Med de bestemmelsene og
retningslinjene som er foreslått, kan også enkelte frittliggende boliger i området, være med i planen.
Foreslått næringsområde ved Solborgvannet bør tas ut av planen. Det har allerede kommet for
mange næringsarealer for nært Vestlandske hovedvei og Solborgvannet. Før arealene på Stoa er
brukt på en mer effektiv måte, er det ingen grunn til at Stoa skal ta noe som helst av Åsbieskogen.
Dersom markagrensa blir lagt i foten av Gåsåsen fra Bjønnesveien 23 til fylkesvei 420, Vesterveien,
vil markagrensa følge et naturlig skille i landskapet. Vi vil da få med et område med verdifull natur
som er mye brukt, blant annet av barnehagene på Gåsåsen og Strømsbu.
Vi mener at omdisponeringen av arealene vest for Bjønnesveien ved forrige revisjon av arealplanen,
er dårlig begrunnet og bør reverseres. Størstedelen av dette arealet er tidligere dyrket mark som i
dag er mer eller mindre gjengrodd. Denne type omdisponeringer strider mot målsetting om jordvern
og svekker beredskapen som skal til for å takle landbrukskriser av den typen vi har hatt i år. Det er
kun 10 år siden området ble brukt som beiteland. Vi er enige i å oppheve reguleringen for
boligområdet B44.
Åsbieskogen er i utgangspunktet et lite område sammenlignet med Bymarka og grøntområdene på
Hisøya, men den er mye brukt. Dersom området på ulike måter blir redusert, vil det ved siden av
tap av natur og artsmangfold, føre til økt slitasje på gjenværende områder. Det vil også bli
hyppigere brukerkonflikter når brukerne skal konkurrere om et mindre område. Tydelige
brukergrupper i dag er speidere, barnehager, turgåere (noen med barnevogn og/eller hund), joggere,
treningssyklister og fotgjengere og syklister som bruker veiene/stiene som snarvei mellom Myrene,
Bie, Strømmen, Stoa og Gåsåsen. Disse gruppene har ulike og til dels motstridende behov/ønsker.
Nedenfor vises kommunens forslag til markagrenser og vårt reviderte forslag. Bystyrets forslag er
tegnet med grønn strek, mens vårt forslag er med rødt. Bemerk særlig den store forskjellen i areal.
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Grøntområder registrert i kommunal ATP. Mørkegrønt er særlig viktig og lysegrønt viktig

Vei mellom Myrene og Stoa
Vi ønsker at reguleringsplanen for vei mellom Myrene og Stoa skal oppheves, og har tidligere sendt
inn forslag om dette. I planbeskrivelsen er dette planinnspillet ikke nevnt. Dersom det bygges vei
etter denne reguleringsplanen, er det svært ugunstig for ferdselen og dyrelivet i området, og det vil
gi mye støy i de omkringliggende boligområdene. I følge Vegvesenet er planen også teknisk
utdatert. Tilsvarende er vi imot at det i den reviderte arealplanen til kommunen er lagt inn en trasé
for en «miljøtunnel» mellom Myrene og Stoa. Denne tilførselsveien er ikke utredet og vedtatt i
noen annen plan, men er så langt en anbefaling i regional ATP. Regional ATP har ikke vært politisk
behandlet verken i de berørte kommunene eller fylkeskommunen.
Det som er betegnet som en «miljøtunnel», vil utgjøre et betydelig terrenginngrep som berører
Vestlandske hovedvei og to nord-sydgående små daler hvorav den ene inneholder en ørretbekk. På
grunn av høydeforskjellen mellom Myrene og Stoa må veibanen i denne tilførselsveien legges slik
at «miljøtunnelen» på lange strekk vil bli en høy kunstig rygg i terrenget, og en vesentlig barriere
for ferdsel i nord-syd i dalene. I dag går områdets viktigste veier og stier nettopp i disse dalene.
Tunnelen vil være i strid med de foreslåtte planbestemmelse om at det ikke er tillat å lukke
bekkeløp. Jf. § 3, Krav til tekniske løsninger, avsnitt om vann og avløp, herunder overvannovervann pkt. 3. Se bildene nedenfor for illustrasjon av terrengrygg.
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Bildet er tatt sydover fra Bjønnesveien 23

Bildet er tatt nordover på veien fra pumpestasjonen

Bildet er tatt østover mot Bjønnesveien

Planlagt bebyggelse vest for Gåsåsen
Vi ønsker at reguleringsarbeidet med Biejordene boligområde stanses og at reguleringsplanen for
Strømsbu gård oppheves. Vi har tidligere sendt inn to forslag om dette. I planbeskrivelsen er ikke
disse planinnspillene fra oss nevnt. Begge planene vil føre til omfattende terrenginngrep og tap av
verdifull natur med blant annet rådyr, hakkespetter, ugler, nattekvarter for kråker og mange eiketrær
som har en omkrets på mellom 150 og 200 cm. Dimensjonen på 200 cm er grensen for særskilt
naturtype for hul/grov eik. Disse to boligområdene er planlagt for tilsammen inntil 200 boenheter.
Dette utgjør like mange som det i dag er på Gåsåsen. Atkomsten med bil til områdene er tenkt via et
nytt kryss på fylkesvei 420, Vesterveien, mellom kryssene til Egelundveien og
Strømsbuneset/Strømsbu terrasse.
Vegvesenet var i 2014 bekymret for framkommeligheten for kollektivtransporten på fylkesvei 420,
Vesterveien, og foreslo sammen med fylkeskommunen og Arendal kommune en ny vei fra
Strømbrua gjennom Åsbieskogen til Myrene og Stoa. Dette forslaget er skrinlagt, men det er
foreløpig ikke bestemt noen annen løsning på framkommeligheten for kollektivtransporten på
fylkesvei 420. Det vil bli helt galt å forringe framkommeligheten for kollektivtransporten ytterligere
ved å lage et nytt kryss med ganske mye trafikk på strekningen.
I kommunens dokumenter opplyses det om at skoleveien til Stinta er 1,2 km. Dette er lengre enn
planidealet som er 1 km. Men korrekt målt avstand for mesteparten av skolebarna viser seg å være
9
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omkring 1,7 km, og skoleveien er ikke trygg. Kvaliteten på skoleveien vil bli slik at svært mange
foreldre vil velge å kjøre barna til skolen på samme måte som mange foreldre på Gåsåsen gjør det i
dag. Skolevei kan være en viktig og vanskelig del av barns hverdag. Skoleveien fra boliger på
Strømsbusletta inkludert vestsiden av Strømsbusletta, vil være kortere og greiere enn fra boliger på
vestsiden av Gåsåsen. Et tenkt boligområde kan som følge av terrenginngrepene, få skjæringer
tilsvarende blokkene på His. Med dette og en krevende skolevei, virker enkelte politikeres
argumentasjon om at dette vil bli et bra sted å bo for barnefamilier, å være ganske virkelighetsfjern.
Idéen om inntil 200 boliger her vil være i konflikt med kommunens planer om å oppnå flere boliger
gjennom fortetting og transformasjon langs Strømsbusletta. Generelt vil boliger her ikke bygge opp
under kommunens ønske om å styrke sentrum som i plansammenheng også omfatter
Strømsbusletta. Av planbeskrivelsen framgår det at Arendal har rikelig med utbyggingsområder for
boliger, og det er derfor unødvendig å ofre natur og nærfriluftsområder for å få nok areal til boliger.

Bildet viser en samlingsplass i skogen på vestsiden av Gåsåsen. Plassen brukes av barnehagene i
nærområdet og beboere på Gåsåsen. Her er det planlagt boligblokker.

Negative følger av kommunens planpolitikk for nærfriluftsområdet vest for
Gåsåsen
På Bjønnesveien 30 har eieren, som også initiativtaker til reguleringsplanen for Biejordene
boligområde, latt en bolig stå tom og forfalle i 15 år. I dag er forfallet kommet svært langt og kan
ikke reverseres. Til boligen hører også et svært forfallent uthus som på en snørik vinter kan rase ut
på gang- og sykkelveien. Disse bygningene er svært sjenerende for naboene og andre som bruker
gangveien mellom Bjønnes og Gåsåsen.
På Vesterveien 40 og 38 står to boliger og forfaller. Den ene har næringslokaler i 1. etasje. Over
denne tomta går stien som følger den gamle feveien til Strømsbu gård. Stien har i lengre tid vært
stengt som følge av kommunens renovering av ledningsnettet i området. Den andre boligen eies av
foretaket bak reguleringsplanen for Strømsbu gård. Her har også forfallet kommet så langt at det
ikke kan reverseres. Denne (mis)bruken av de to boligene er en følge av at kommunen har vedtatt
en reguleringsplan som utbygger ikke har vært i stand til å ta i bruk på 10 år. Planen båndlegger
området og dermed forslummes dette. Disse boligene er sjenerende for naboene og skjemmende i
bybildet. Selv om kommunen ikke kan ta ansvaret for spekulative og inkompetente utbyggere, har
likevel bystyret gjennom sine planvedtak og deretter manglende oppfølging av målene i planene, et
stort ansvar for tingenes sørgelige tilstand.
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Bjønnesveien 30 – uthuset

Bjønnesveien 30

Vesterveien 40

Vesterveien 38

Hisøy
Vurderingen av markagrenser på Hisøya må ses i sammenheng med sterkt utbyggingspress,
etablering av bydelssenter His, kollektivakse og fremtidige behov for nære rekreasjons- og
grøntområder.
Områdene som lå i opprinnelig forslag til markagrense er sammenhengende og ligger lett
tilgjengelig for mange innbyggere både til fots, sykkel og med kollektivtransport. De ligger nærme
badesteder, skole, institusjoner, helse- og omsorgssentre, kirkegård, vassdrag, kulturområder og
etablerte stinettverk.

Bakgrunn
Allerede på tidlig 90-tallet la man til grunn at Hisøya var ferdig utbygd. Hisøya har dermed lenge
vært under sterkt utbyggingspress på grunn av områdets økende tomtepriser og høye
omsetningsverdi. Dette har bidratt til igangsetting av svært mange utbyggingsprosjekter som har
medført et høyt antall flermannsboliger, blokkbebyggelse, eneboliger og fritidsboliger, samt en
gradvis nedbygging av landbruks- og skogsområder.
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Dagens situasjon og fremtidige forhold
Det er få sammenhengende grøntområder igjen i området. Noe som medfører økt bruk og nytte av
de eksisterende områdene som brukes til rekreasjon og friluftsliv. Økende antall bosatte i området
gir nærnaturområder økende verdi og nytte. Reduksjon i grøntområder vil føre til endret bruk av
hvilke områder som benyttes. Områder som i dag ikke anses som mye brukt, vil kunne få økende
bruk og høy verdi i fremtiden, ettersom det blir flere personer per kvadratmeter som skal utnytte
områdene.
Den økende utbyggingen på de allerede svært komprimerte områdene på Hisøya, medfører
konflikter og vansker i forhold til veinett, støy, manglende gang- og sykkelstier og muligheter for
rekreasjon og tilgang til grøntområder. Områdene har i tillegg medført politisk konflikt som har gitt
stor grad av uforutsigbarhet og usikkerhet for innbyggerne. På grunn av områdenes attraktivitet har
større private utbyggere lagt et så stort press politisk slik at tidligere vedtak har blitt tatt opp til ny
politisk behandling i favør av utbygger.
En slik politisk prosess hvor press fra private aktører medfører ny politisk behandling, anses som
svært uheldig. En markagrense av den størrelse som opprinnelig foreslått, vil dermed kunne sende
tydelige signaler til utbyggere og beboere på Hisøya om hva som er ønsket utvikling av områdene.
Dette vil skape forutsigbarhet og vise langsiktig planlegging.
Det må være mer hensiktsmessig å innlemme et større område i den regulerte markagrensa nå, for
så at man på et senere tidspunkt eventuelt kan vurdere en endring i grensene på grunn av ønsket
utvikling i fremtiden. Det vil være langt mer vanskelig å skulle erverve større områder ved en
senere anledning for å øke «markagrensa».

Fra Hisøy Orienteringsklubb
Om de to alternativene kan det sies at så langt vi har fått undersøkt, ser det ut til at kommunen selv
eier store deler av området som i alternativ 1 holder utenfor markagrenseforslaget (skogen øst for
Trommestadjordet). Dette området er minst like viktig som øvrige områder for å beholde
sammenhengende områder til friluftsliv. Området er allerede svært mye brukt av mange til trening,
løping, turgåing og stisykling, og skolen bruker området aktivt. Det å få med dette området vil
naturlig ha betydning for andre grunneiere og hva de synes er rimelig å inkludere.
I dag planlegges og søkes det stadig om mindre utbygginger i utkanten av skogsområder, som hver
for seg kan oppfattes av utbygger som mindre inngrep, men som i sum er en stor trussel ved at
skogsområdene på Hisøya blir mindre for hvert år som går.
Veinett og trafikkforhold på Hisøya er ikke egnet for spredte utbyggingsområder. Ytterligere trafikk
rundt skole eller områder som Vikaveien, vil øke belastning på allerede pressede traséer. Vi tror at
en markagrense vil bidra til at man planlegger boligutbygging og nye områder for næring rundt
trafikknutepunkt og prioriterte lokalsentre, slik som His.
Under ATP-arbeidet har kommunen i samarbeid med Friluftsrådet Sør, avmerket blant annet
området øst for Trommestadjordet som "svært viktig friluftsområde"
Hisøy Orienteringsklubb vil i framtiden fortsette et godt arbeid i det nære grøntområdet med
opplæring av barn og unge, rekruttere nye deltakere og arrangere løp på Hisøya, samt samarbeide
med skolen om dette. Da er vi avhengige av å beholde vår arena.
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Høringsuttalelse
Innspill om markagrenser
At kommunen kommer med forslag til opprettelse av markagrenser er i seg selv positivt.
På det åpne folkemøtet som kommunen inviterte til høsten 2017 kom det flere innspill til
markagrensene, innspill som dessverre bare delvis er tatt hensyn til i den nåværende
markagrenseplanen. Når innbyggerne ønsker områder skånet for utbygging, er det fordi de ser disse
områdene som verdifulle slik de ligger i dag, ikke fordi de er negative til utvikling, bakstreverske eller
gammeldagse.
Områdene Åsbieskogen, Songeskogen og skogarealene på Hisøya er særlig viktige å skjerme for inngrep,
siden de allerede er de eneste naturarealene som tett befolkede områder har som nærmeste
friluftsområde. Arendal kommune kan umulig ønske at flere må være nødt til å ta bilen og kjøre for å
komme ut i naturen, tvert imot burde det motsatte være tilfelle.

Åsbieskogen
Dette området er flittig brukt av innbyggerne i sentrum og sentrum vest, og er det eneste området som
kan nås av beboerne uten bruk av bil. Innspillet fra folkemøtet i oktober 2017 signaliserte tydelig at
innbyggerne ønsker de ‘grønne fingrene’ mot Strømmen – Klodeborg innlemmet i markagrensene, og
dessuten at området rundt idylliske Solborgvann blir mest mulig skjermet for utbygging. Dette ser det
dessverre ut som kommunen å ikke ta hensyn til i det nåværende forslaget til markagrenseplan som er
lagt ut til høring.

Bymarka – Songeskogen
Dette området er sterkt redusert og naturkvaliteten er forringet som følge av utbyggingen av nye E18 og
tilførselsveien fra Krøgenes, som deler området i to. Det er derfor særdeles viktig at det resterende
området beholdes som mest mulig uberørt natur. Innbyggerne ønsker ikke ytterligere inngrep som
sykkelsti eller skiløype.

Hisøy
I kommunens nåværende utkast til markagrenseplan er området som foreslås innlemmet i
markegrensene om lag halvert sammenliknet med det innbyggerne foreslo på det åpne folkemøtet
høsten 2017. Dette er betenkelig og en kan undres på begrunnelsen for dette. Hisøya er allerede et tett
befolket område, unner ikke kommunen innbyggerne naturområder for rekreasjon og friluftsliv?

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og
oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten har vært lovfestet siden 1957 i friluftsloven. Likevel
blir stadig allemannsretten utfordret av utbygging, privatisering og ulovlige stengsler.
I Arendal er det til enhver tid ca 400 boliger til salgs. Dette tallet har vært stabilt i flere år. Det er altså
ingen boligmangel i Arendal kommune. Arendal kan ikke forvente storinnrykk av nye innbyggere.
Arendal har mistet sine høyere utdanningsinstitusjoner, og står dessverre også i fare for å miste viktige
arbeidsplasser i forbindelse med fylkessammenslåingen til ett Agder.
Å legge til rette for at private investorer får bygge ut ukritisk, er ikke kommunens plikt. Det er heller ikke
kommunens rett å gi råderetten over naturområder til noen få private utbyggere, på bekostning av
flertallets fellesgode, naturen. Det som derimot er kommunens plikt er å sørge for at alle innbyggere får
tilgang til uberørt natur, for rekreasjon og friluftsaktiviteter.

For Rødt Arendal
Gunhilde Langerud
Nestleder

Innspill til arealdelen i revisjon av ny kommunedelplan.

Faglagene i landbruket hadde torsdag 30 august innkalt til medlemsmøte.
Møtet ble holdt på Dalen Misjonshus og det møtte ca 30 personer
På bakgrunn av denne samlingen vil vi komme med følgende uttalelse:
Når det gjelder forslag til markagrenser vil vi presisere at de LNF områder som
blir liggende innenfor en slik grense må kunne drives på lik linje med andre LNF
områder i kommunen. Vi tenker her på vanlig landbruksdrift og skogsdrift.
Næringen er svært bekymret om det blir lagt restriksjoner på denne driften. Vi
er også opptatt av at matjord må bevares så langt det er mulig ved
utbygginger.Faglagene vil ha pulserende bygder – hvor det er mulighet for
utvikling.
Vi ser det som en selvfølge at grunneier/grunneiere og eventuelt faglag aktivt
blir tatt med når det planlegges tiltak eller endringer som berører en
landbrukseiendom. Dette for best mulig å ivareta driften av eiendommen og
slik at en eventuelt kan gjøre avbøtende tiltak , samt unngå konflikter med
friluftsinteresser eller utbygger.

Faglagene stiller seg i utgangspunktet positive til det nye forslaget om
kjerneområder for landbruksareasler , men det bør være mulighet for
korrigeringer slik at vi fanger opp eventuelle feil/mangler i kartmaterialet.

Arendal Bondelag

Arendal Bonde- og Småbrukerlag Arendal Skogeierlag

Monica Olimstad

Kjell Gunnar Blakstad

Tormod Vågsnes

Arendal 26.06.2018

Innspill til «revisjon av kommuneplanens arealdel»
Kommentar til:
FORSLAG OM MARKAGRENSER I ARENDAL KOMMUNEPLAN 2018-2028, Notat 23.04.2018
Jeg mener det er feil at interesseforeninger uten noen form for formelt eierskap til skog og
mark i de aktuelle områdene skal få innføre ytterligere begrensninger av grunneieres
interesser enn slik det er i dag. Så vidt meg bekjent er ikke grunneiere i noe eller vesentlig
grad representert i interesseforeningen som står bak dette «Markagrense» forslaget.
Private grunneiere som skogeiere har i praksis allerede liten eller ingen bestemmelsesrett over
sine eiendommer siden det meste er definert som LNF områder. Jfr. plan- og bygningslovens
§ 11-7 nummer 5. I områder som bli lagt ut til LNF-område i kommuneplanen, er det ikke
tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til
landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).
Eiendomsretten har til alle tider vært et bærefundament i demokratiske land. Retten til å eie
og forvalte egne ressurser markerer på mange måter forskjellen mellom frie og ufrie
samfunn. Den private eiendomsrett er under alle forhold og til alle tider en forutsetning for
borgeres frihet, og et bærekraftig samfunn. Menneskerettighetserklæringen stadfester også
at eiendomsrett til en eiendom gir eieren en eksklusiv og uinnskrenket disposisjonsrett over
sin eiendom.
Forslag til vedtak:
«FORSLAG OM MARKAGRENSER I ARENDAL KOMMUNEPLAN 2018-2028, Notat 23.04.2018» tas

ikke til følge, fordi dagens regelverk allerede ivaretar aktuelle friluftsinteresser.

Vennlig hilsen
Nils Christian Fjærbu
Skogeier i Arendal

Til:
Arendal Kommune

Fra
Ally Britt Egeland
Vestre Bievei 6
4825 Arendal

Sak: Kommuneplanens Arealdel – Merknader
Det vises til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel og høring vedrørende
denne. Nedenfor følger merknader til planforslaget fra eier av eiendom 433/5, Ally Britt
Egeland.
I planforslaget er det foreslått å avsette områder i Åsbieskogen samt eiendommer i
nærheten av Åsbieskogen til markaområde. Undertegnede stiller seg uforstående til at
min eiendom i all hovedsak blir en del av markaområdet og ber om at dette blir omgjort
og fjernet fra markeringen av markagrensen basert på opplysninger nedenfor.
Beplantning og investering i skog
Eiendommen består i dag av et småbruk med skogsdrift av vanlig trevirke og plantede
områder med den spesielle tresorten Svart-Or som er ettertraktet i møbelindustrien.
Disse trærne er plantet på grunn av deres spesielle knoll-bakterier i røttene som kan
utnytte den vann og næringsrike jorden på deler av eiendommen. Området består av
Gabroide bergarter og har på grunn av vannets utvasking resultert i svært næringsrik jord
i vanndig og myrlendt jord på deler av eiendommen lang vannets naturlige drenerings
punkter der Svart-Or har spesielle forutsetninger for å trives.
Det ble derfor investert betydelig beløp og arbeidsinnsats for å beplante disse områdene.
Verdien av denne skogen er betydelig.
Kommunens krav til regulering av eiendommen
Det øvrige skogen og produksjon av nytt virke fra denne gir et begrenset økonomisk
utkomme og det ble derfor tidligere vært søkt om å omgjøre eiendommen til
boligformål. Dette ble også innvilget av kommunen og reflektert i kommuneplanen.
Kommunen satte imidlertid en begrensning på detalj regulering av eiendommen ved at
en regulering måtte se min og naboens (Sætra) eiendommer under ett.
Det ble derfor skrevet et brev til Sætra for å komme igang med regulering av våre to
eiendommer men han ønsket ikke å samarbeide om dette.
Jeg var derfor låst og kunne ikke komme videre i regulerings prosessen når jeg måtte ta
hensyn til kommunens krav om å regulere begge eiendommene under ett.

Underveis i prosessen og før svaret fra Sætra forelå ble det opprette kontakt med
Hetlandhus for å vurdere å utvikle området til bolig der Svart-Or skogen ble holdt
utenom boligutviklingen.
Resultatet av disse samtaler og møter konkluderte med at Hetlandhus ønsket å kjøpe den
delen av skogen som skulle utvikles til bolig for en estimert pris på 9 millioner kroner.
Dette ble ikke ikke akseptert da andre verdivurderinger tilsa at prisen burde ligge på 15
millioner kroner.
Deretter fulgte brevet fra Særtra og prosessen måtte settes på hold.
I ettertid har det imidlertid kommet frem at Sætra har igangsatt regulering av sin
eiendom uten at kravet om felles regulering av begge eiendommer ble etterfulgt.
Det som det nå ligger an til ifølge forslaget til markagrense er at så godt som hele den
delen av min eiendom som var tiltenkt boligutvikling blir en del av marka mens hele
Sætra's eiendom blir utenfor markagrensen og derfor kan selges/utvikles til bolig.
Det er et ganske urimelig resultat når en tar i betraktning at jeg fulgte kommunens plan
til regulering og straffes med å miste “boligdelen” av eiendommen til marka mens Sætra
som IKKE fulgte kommunens krav får beolde sin eiendom utenfor markagrensa.
I tillegg til det prinsippielle har dette også naturligvis store økonomiske konsekvenser
for meg og min familie.
Øvrig konsekvens av forslag til markagrensen
Skogen på eiendommen min har historisk sett aldri vært en del av Åsbieskogen og har
derfor ingen løyper eller stier. Skogen er svært ufremkommelig og egner seg meget
dårlig som turområde med myrer, fjellknatter, kratt og generelt ufremkommelig terreng.
Adkomsten til eiendommen og skogen må gjøres via min private innkjørsel og gårdstun
helt opp mot terrasse og stue hvor det for meg selvsagt er svært lite ønskelig at turgåere,
joggere etc. skal ha tilkomst for å få tilgang til en av byens "grønne lunger."
Eventuell biltraffikk i den forbindelse vil i såfall legge beslag på privat parkeringsplass
og bidra til å ødelegge privat veg inn til huset som vi må gjøre årlige utbedringer på for å
holde kjørbar.
Det ville naturligvis også forringe verdien av min egen bolig å få denne trafikken så tett
inntil huset med alle problemer det vil medføre.
Det bes innstendig om at hele min eiendom blir holdt utenfor markagrensen.

Mvh Ally Britt Egeland

Innspill til kommuneplanens arealdel.
- Merknader angående markagrense som berører Solborg gård
Kommuneplanutvalget har i sitt vedtak til markagrenser båndlagt mesteparten av
eiendommen tilhørende Solborg gård, Solborgskogen som grenser til Åsbieskogen. Vi
grunneiere av Solborg gård sendte i januar 2018 et innspill til markagrenser hvor vi
foreslo en løsning hvor deler av eiendommen «gis bort» til marka/friluftsformål mot at
andre deler av eiendommen kan utvikles til bolig-/næringsformål. Svaret på
samarbeidsviljen vår var at kommunen tar alt til friluftsformål uten at vi får skille ut en
eneste tomt. Vi forundrer oss over at grunneierne ikke har blitt hørt i denne prosessen
da vi hadde sett frem til en konstruktiv dialog hvor vi sammen kunnet kommet fram til en
løsning både for Solborg gård og marka. Alle har behov for å bli hørt i en så stor
prosess som båndlegging av en hel eiendom, selv også eieren av denne eiendommen.
Eiendommen som blir berørt av markagrensa har vært i vår familie siden 1958. Vi har
prøvd å utvikle eiendommen siden 1975, men har fått avslag på søknadene år etter år. I
tillegg har familien vært vitner til at alle omliggende eiendommer har fått bygd ut store
deler av sine eiendommer. Den største grunneieren av skogsområdet er Arendal
kommune, som allerede har bygd ut store deler av Åsbieskogen mot Stoa. Makeskifte
med kommunen har også vært forsøkt, men det har dessverre heller ikke ført fram.
Det finnes mange store skogsområder i Arendal kommune, og vi mener at hele
kommunen bør sees på samtidig når markagrenser skal bestemmes. At en grunneier
må gi fra seg hele skogen vederlagsfritt, mens andre får utvikle sine områder virker ikke
rettferdig.
For om lag 10-15 år siden fikk vi godkjent noen tomter til boligformål. Dessverre ble
disse tomtene godkjent i en periode med sykdom og dødsfall i vår familie. Disse
tomtene ble siden omregulert til LNF før vi rakk å bygge boliger til barn og barnebarn.
Nå står vi igjen med en eiendom som skal båndlegges for all framtid, og uten noen form
for kompensasjon og kun utgifter for Solborg gård. Dette er en gård som forfaller og vi
ønsker å fradele tomter for å dekke utgifter til driften av gården som er i felleseie.
Planene våre står nå plutselig i fare fordi Arendal Kommune ønsker å «ta» hele
eiendommen vår.
Siden Arendal kommune er den største grunneieren i turområdet kalt Åsbieskogen er
vårt forslag at kommunens eiendom innlemmes i markaområdet, og at en avgjørelse om
hva som skal gjøres med Solborgskogen tilhørende Solborg gård utsettes i påvente av
å finne ut hvilke områder som egner seg til marka/friluftsformål, og hvilke områder som
egner seg til utvikling. Dette må skje i samråd med oss grunneiere og det må også sees
i sammenheng med reguleringsplan for ny riksveg Myrene – Stoa, samt annen utvikling
for omkringliggende områder.

Forslaget til Markagrense som hittil er lagt frem, er ikke akseptabelt for Solborg gård
(444/1).
Med vennlig hilsen
Olsbu/Hornnes eierne av Solborg gård

From:
Sent:
To:
Subject:

Eli-Christine Paulsen <elichristine@gmail.com>
14. september 2018 07:48
Postmottak Arendal kommune
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Viser til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel og høring vedrørende denne. Nedenfor følger
merknader til planforslaget fra eier av eiendom 433/9, Karen Eli Rustung Nesland.
I planforslaget er det foreslått å avsette områder i Åsbieskogen samt eiendommer i nærheten av
Åsbieskogen til markaområde. Undertegnede stiller seg uforstående til at min eiendom blir en del av
markaområdet og ber om at denne blir fjernet fra markeringen.
Eiendommen består av et småbruk med delvis dyrket mark og delvis skogbruk. Til tross for at det er
tilknyttet litt skog til eiendommen har denne historisk sett aldri vært en del av Åsbieskogen og har derfor
ingen løyper eller stier. Dette er naturlig, da adkomsten til eiendommen og skogen gjøres via min private
innkjørsel og deretter hagen min, hvor det for meg selvsagt er utenkelig at joggere og barnefamilier skal
lage sti for å komme seg til en av byens "grønne lunger."
I tillegg til dette vil markeringen av eiendommen føre til et enormt økonomisk tap for meg personlig. Store
deler av eiendommen blir vesentlig mindre verdt dersom markeringen består, for ikke å snakke om
vanskeligheten det vil være å holde dyr og lignende i et område hvor folk er "berettiget" å bruke, slik det vil
være ved en marka grense inn på eiendommen.
Jeg skjønner at kommunen ikke vurderer dette, men det er allerede en utfordring med ødelagte gjerder for
dyr på eiendommen ettersom jeg grenser til Biefeltet. Jordet mitt,som er innmark, har delvis blitt lekeplass
og hundelufteplass for Biefeltet. Dette har lite med markagrensen å gjøre,men er et aspekt å ta med seg da
en markering vil gjøre folk flest mer "berettiget", iallefall slik de ser det selv.
Det skal også nevnes at naboeiendommen tilhørende Ally Britt Egeland var markert til boligformål i
eksisterende kommuneplan. Undertegnede har undersøkt muligheten for å også gjøre deler av min
eiendom til boligformål i fremtiden, da det ville være naturlig å slå disse sammen av hensyn til vva.
Utbyggere som tidligere har vært interessert skyr selvsagt eiendommen min på bakgrunn av den foreslåtte
markagrensen.
Eiendommen er selvsagt et småbruk idag, men ettersom jeg er enke, er driften ikke utnyttet optimalt. Jeg
ønsker å videreføre driften/gården til min sønn som er utdannet agronom, men dersom neste generasjon
skal ha sjangs, enten ved utnyttelse av eiendommen ved boligformål eller ved bruk som småbruk slik det
tradisjonelt har vært, blir dette vanskeliggjort ved en marka grense.
Det bes innstendig om at dette blir fjernet fra min eiendom.
Mvh Karen Eli Rustung Nesland

Hisøy 12.09.18

Kommuneplanens arealdel - merknader
Uttalelse fra aksjonsgruppa for His og Willumstad velforeninger.
Arbeidet med markagrenser for Arendal kommune er satt i gang på bakgrunn av
vedtak i Arendal bystyre. Forslagene som nå er lagt frem til høring, omhandler alle
områdene innen kommunegrensene, som ønskes vurdert innenfor begrepet
markagrenser.
Begrepet markagrenser er kommet som et resultat av andre byers arbeide for å
bevare grønne lunger, uberørt natur, og for å sikre befolkningen gode
rekreasjonsmuligheter i turområder som er forskånet for utbygging. I noen byer har
dette arbeidet medført klare grenser for hva og hvor det kan bygges.
Vi ser det imidlertid som en selvfølgelig at der hvor markagrenser blir innført, vil
området bli forskånet for boligbygging, og andre omfattende inngrep i naturen.
I forbindelse med store planer for Willumstad for snart tre år siden, fikk vi gehør hos
samtlige politiske partier for å definere området innenfor det såkalte LNF område.
Argumentene som fikk gjennomslag den gangen var mange og gjennomarbeidet. All
dokumentasjon fra den gang ligger hos kommunen, og kan finnes der. De samme
argumenter vil vi nå bruke i vårt innspill for å få dette verdifulle naturområdet
innenfor de nye markagrensene.
Vi kan imidlertid ikke unngå å merke oss at også Trommestadskogen foreslås utbygd.
Blir dette en realitet vil øya ikke ha noe tilbake av sammenhengende grønne
områder. Det vi vil sitte tilbake med er tre små klatter, som vil ligge inneklemt
mellom allerede tett befolkede områder.
Det ville være en svært stor seier for hele Hisøya om Willumstadskogen og
Trommestadskogen blir del av markagrensene. Dette vil gi nærhet og forutsigbarhet
til sammenhengende grønne lunger!
Vi vil derfor komme med sterke innvendinger mot det foreslåtte kartet, hvor både
Willumstad skogen og Trommestad skogen holdes utenfor fremtidig markagrenser.
Legges derimot disse områdene innenfor, vil dette kunne gi forutsigbare
sammenhengende grønne områder. Et slikt vedtak er forøvrig også i tråd med
nasjonale retningslinjer om allmenn tilgjengelighet til sammenhengende natur - og
rekreasjonsområder. Et politisk vedtak fra Arendal kommune som innlemmer nevnte
områdene i sine planer om markagrenser, er det i tråd med hva vi mener vil tjene
befolkningen på Hisøy på en særdeles positiv måte.

Aksjonsgruppe for His- og Willumstad velforeninger har tidligere vist til at Hisøya
sammenliknet med øvrige områder i Arendal kommune, allerede er svært tett
utbygd. Vi har i den forbindelse fått utarbeidet et notat som omhandler ubebygde
naturområder på Hisøya, altså arealer som vi mener kan regnes som «Markaarealer». Notatet følger vedlagt, men vi vil her kort oppsummere noen hovedpunkter
fra dette arbeidet:



Flertallet vil begrense marka-arealet til Heimarnes, Trommestadskogen samt
et område nord-vest for Trommestadveien. Dette utgjør et areal på ca. 1,5
km2 = 19 % av Hisøyas areal. Mindretallet vil i tillegg ha med
Willumstadskogen, resten av Trommestadskogen over til Gimle, samt et
område nord på Vestheia. Dette utgjør et areal på ca. 1,2 km2 = 15 % av
Hisøyas areal. Dersom mindretallets forslag blir lagt til grunn, vil dette utgjøre
ca. 2,7 km2 = 34 % av Hisøyas areal.

Hisøya har i dag ca 3,7 km2 ubebygd restareal. Dersom mindretallets forslag blir
vedtatt, har man fortsatt ca. 1 km2 = 1.000 da (mål) igjen der en kan vurdere
fortetning eller feltutbygging. I tillegg kan muligheter for fortetting i eksisterende
boligområder vurderes fra sak til sak.


I motsetning til resten av Arendal storkommune, nærmer Hisøy seg et
metningspunkt der fortsatt vekst beslaglegger naturområder av vital betydning
som nærområde for rekreasjon og dyreliv.

En gang bebygd = alltid bebygd. De nedbygde områdene vil for alltid være tapt som
naturområder. Nedbygging er ikke reversibelt.


Ser vi på en utvikling fra 1600-tallet fram til i dag, så ble 25 % utbygd i løpet av
300 år. I vår tid ble 75 % utbygd i løpet av 75 år!

Det er altså «vår» generasjon som har stått for den dramatiske reduksjonen av
naturområder på Hisøy. Det er derfor «vår» generasjon som må ta ansvar for det vi
overlater kommende generasjoner.
Vi imøteser en positiv og konstruktiv behandling av våre innspill.
Aksjonsgruppa for His - og Willumstad velforeninger
Trond Fr. Winther og Knut Fonneløp Storhaug
Vedlegg 1. “En analyse av Arendal storkommune og Hisøy”, datert den 09.09.18.
Vedlegg 2. “ Kart …...

En analyse av Arendal storkommune og Hisøy.
Dato: 09.09.2018.
Høringsuttalelse til «Markagrense på Hisøya». Utarbeidet av aksjonsgruppa for His Vel og Willumstad vel. Notatet
omhandler ubebygde naturområder på Hisøya, altså arealer som vi mener kan regnes som «Marka-arealer».

Antall innbyggere fordelt på areal:
Statistikk pr.
01.01.2014

Innbyggere:

Forskjell i
prosent:

Areal i km/2 Forskjell i
prosent:

Innbyggere pr. km/2

Arendal totalt
44.200
100 %
254
100 %
174
Hisøy
4.500
10,2 %
8
3,2 %
559
Tabellen viser at Hisøy har 10 % av kommunens innbygger, på bare 3 % av storkommunes areal.

Forholdet mellom nedbygd areal og marka-areal:
Nedbygd areal = bebygde eiendommer, veier, P-plasser, lekearealer, båtopplag, jordbruksarealer o.l.

Areal i
km/2

Nedbygd Prosent
Restareal til
Innbyggere pr. km2
areal i
nedbygd
rekreasjon
«Marka-areal»
km2
«Marka-areal»
(avrundet)
Arendal totalt
254
50
19,7 %
204 km2
215
Hisøy
8
4,3
53,7 %
3,7 Km2
1200
Tabellen viser at i Arendal storkommune er ca. 20 % av arealet nedbygd, mens på Hisøy er mer enn
53 % av arealet i dag nedbygd!
Og befolkningstettheten i Arendal storkommune utgjør ca. 215 personer/km2 marka-areal.
Tilsvarende tall for Hisøy i dag er ca. 1200 personer/km2 marka-areal.

Hva skjer hvis befolkningen øker med 1.000 personer?
I dette eksemplene er det regnet med at det medgår 250 da (mål) pr. 1.000 personer, til tomter, veier, P-plasser,
lekearealer o.l. (1 km2 = 1000 da).

Areal i
km/2

Nedbygd Prosent
Restareal til
Innbyggere pr. km2
areal i
nedbygd
rekreasjon
«Marka-areal»
km2
«Marka-areal»
(avrundet)
Arendal totalt
254
50,25
19,8 %
203,75 km2
225
Hisøy
8
4,55
56,8 %
3,45 Km2
1500
Tabellen viser at når befolkningen øker med 1000 personer, har dette liten innvirkning på storkommunens
gjenværende marka-areal og befolkningstetthet.
På Hisøys beskjedne arealer utgjør 1000 personer en betydelig økning av nedbygde arealer, samt en
dramatisk økning i befolkningstettheten som skal bruke gjenværende rekreasjonsarealer.

Hva skjer hvis befolkningen øker med 2.000 personer?
I dette eksemplene er det regnet med at det medgår 250 da (mål) pr. 1.000 personer, til tomter, veier, P-plasser,
lekearealer o.l.

Areal i
km/2
Arendal totalt
Hisøy

254
8

Nedbygd
areal i
km2
50,5
4,8

Prosent
nedbygd
19,9 %
59,9 %

Restareal til
rekreasjon
«Marka-areal»
203,5 km2
3,2 Km2

Innbyggere pr. km2
«Marka-areal»
(avrundet)
230
2000

Tabellen viser at når befolkningen øker med 2000 personer, har prosent nedbygd areal i storkommunen økt med
beskjedne 0,2 %. Mens prosent nedbygd areal på Hisøya har økt med 6 %, totalt vil da ca. 60 % av øyas areal være
nedbygd. Tilsvarende tall for Arendal storkommune vil være beskjedne 20 % nedbygd areal.
Og det vil da være ca. 2000 innbyggere på Hisøya pr. km2 marka-areal. Mot ca. 230 i Arendal storkommune.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Paul Anders Nygård <paulandersnygaard@gmail.com>
12. september 2018 10:35
Postmottak Arendal kommune; Fløystad, Kristin
arildnygaard1954@gmail.com
Kommuneplanens arealdel - merknader - markaområdet høringsinnspill

Categories:

AH

Hei,
Jeg viser til høring om markagrense i Arendal og vil komme med følgende høringsinnspill.
Slik forslaget til markagrensen nå er trukket, vil marka på et fåtall steder også omfatter både
bolig- og fritidseiendommer. Dette er uheldig, både fordi disse eiendommene ikke naturlig
faller inn i et markaområde/skogområde, men også fordi det åpenbart ikke følges et
fast/konsekvent prinsipp for hvordan markagrensa skal trekkes rundt boligeiendommer.
Jeg mener at når markagrensa skal defineres, må man følge de samme og faste prinsipper som
gjelder konsekvent og for alle. Unnlater man å følge de samme prinsippene, vil det føre til
vilkårlige og urimelige resultat.
I prinsippet bør en etablering av ny markagrense, konsekvent holde spesielt eiendommer som
er definert som helårsboliger utenfor. Dette da slike eiendommer ikke naturlig faller inn under
et markaområde/skogområde. Jeg stiller også spørsmål om ikke fritidsboligeiendommer bør
holdes utenfor, slik at marka kun omfatter naturlige skogområder og ikke områder som er
bebygget. Eiendommene faller uansett inn under LNF-områder, noe som bør være
tilstrekkelig.
Slik forslaget til markagrensa nå er trukket, mangler det et fast prinsipp som er styrende for
definering av grensesettingen og som gjelder for samtlige eiendommer. Jeg viser da til at
markagrensen for de alle fleste tilfeller er definert og trukket rundt særlig helårsboliger, slik at
disse eiendommene faller utenfor markagrensa, mens et fåtall eiendommer med helårsbolig
likevel er tegnet innenfor markagrensa.
Jeg eier eiendommen gnr/bnr 305/630 hvor det nå planlegges oppføring av helårsbolig.
Eiendommen er beliggende i Havsøyveien med en rekke nærliggende boliger, oppført over
tid. Det er investert i fremlegging av helårsvann og kloakk til eiendommen, og det arbeides
med å søke kommunen om dispensasjon til bygging nær «strandsonen».
For denne eiendommens del oppleves definering av markagrensa svært vilkårlig og uheldig.
Med det sikter jeg til at denne eiendommen faller innenfor den foreslåtte markagrensa, mens
for naboeiendommer er markagrensa trukket rundt disse eiendommene. Det finnes en rekke
slike eksempler, der markagrensa er tegnet rundt boligeiendommene på Hisøya. Eksempelvis i
Grødvigen, Dalen i Havsøyveien, Nye Flødevigsvei, Ole Knudsensvei, Løveliveien,
Heimernes, Flødevigen, Saulekilen, Trommestad, Slåbervig og Vestheia. Tilsvarende
eksempler har man også andre steder i Arendal enn på Hisøya, så opplistingen er ikke
uttømmende, men ment kun for illustrasjon siden disse områdene er i nærheten eller langs
vannet på Hisøya.
Jeg mener således at samme prinsipp, der markagrensen tegnes rundt eiendommen, må gjelde
også for min eiendom gnr/bnr 305/630, slik at i det minste også denne trekkes ut av marka.
Unnlater kommunen å gjøre dette, vil det representere en svært urimelig og vilkårlig trekking
av markagrensen, da like tilfeller ikke vil bli behandlet likt.
Jeg mener for øvrig også det hadde vært naturlig å trekke ut fritidseiendommene som ligger i
Stølsvika/Havsøyveien, da disse arealene synes unaturlig at skal inngå i marka.
Oppsummert:

Eiendommer med helårsbolig må konsekvent trekkes ut av markagrensen, herunder gnr/bnr
305/630 som er tilrettelagt for oppføring av helårsbolig. Det kan ikke være slik at de fleste
boligeiendommene er trukket ut, mens et fåtall er tegnet innenfor. Med fordel burde også
fritidseiendommene i Stølsvika/Havsøyveien være trukket ut av marka, da det er lite naturlig å
definere disse som markaområder/skogområder.
Jeg ber om bekreftelse på mottak av høringsinnspillet.
Mvh
Arild Nygård
arildnygaard1954@gmail.com
90849464

NY KOMMUNEPLAN 2018-2028 - AREALDEL
Høringsuttalelse om MARKAGRENSE PÅ HISØY fra His Nye Vel
Styret i His Nye Vel har i møte 23. august 2018 drøftet forslagene til markagrenser
på Hisøy, slik de fremgår av kart i vedlegg 7 til saken. Vår uttalelse har vært sendt
ut til kommentar fra medlemmene i Vellet.
His Nye Vel mener at markagrenser bør vedtas for Hisøy og omfatte de områdene som
foreslås av mindretallet i Kommuneplanutvalget:
-

Willumstadskogen
Heimarnes
Områdene langs Havsøyveien til Havsøy
Områdene sydvest og nord for Trommestad gård
Områdene mellom Kirkeveien og Hisøy skole og nord for skolen
mot Kolbjørnsvik.

Markagrenser vil bidra til å sikre disse grøntområdene med innmark og utmark mot
nedbygging i fremtiden. Det vil legge til rette for fortsatt jordbruk og skogbruk for
grunneiere og friluftsliv og idrett for alle.
Hisøy som del av Arendal kommune er allerede uvanlig sterkt utnyttet til boligformål
og næring, slik tidligere Hisøy kommunestyre fastslo for mer enn 25 år siden.

Arendal 12. september 2018

Olaf Nordbø Bakke
leder (sign.)

Til kommuneplanutvalget i Arendal kommune

KOMMUNENS AREALDEL – MARKA

Havsøyveien 45, 29.aug 2018.

INNSPILL TIL MARKA GRENSE – HISØY

Jeg er gjort kjent med noen av planene vedr. marka grensen og vil komme med noen
kommentarer/innspill i saken.

GENERELLE KOMMENTARER
Slik kartene foreligger på «nettet» for innbyggerne i Arendal kommune- Hisøy- synes det for meg å
være mange uklarheter. Det er bl.a. vanskelig å forstå hvordan den «grønne streken» (marka grensen)
skal forståes, bl.a. fordi den følger sjøkanten.
For meg som grunneier blir dette svært forvirrende. Det kan vel ikke være slik at all eiendom/
bebyggelse skal inkluderes i en evt. marka grense? Jeg tok derfor kontakt med Arendal kommune v/
saksbehandler for å få en nærmere forklaring og orientering, noe som var helt nødvendig.

INNSIGELSE MOT «DEN GRØNNE STREK» SOM GÅR HELT TIL SJØKANTEN; INKL.
ALL SPREDT BEBYGGELSE.
Slik saken fremstår i høringsdokumentet viser den foreslåtte marka grense at den følger hele kystlinjen
fra bl.a. Flødevigen i vest til Graudevigen i øst. (se vedlagte kartskisse nr. 1 fra høringsdok. geodata.)
Det grønne området synes med andre ord også å omfatte all bebyggelse, uansett om det er mulig å
ferdes i området eller ikke.
I den forbindelse er jeg urolig for at en marka grense kan tolkes og forståes slik at den vil stoppe all
aktivitet/endring av bygg/utvidelse/fortetting evt. andre endringer for den enkelte eiendomsbesitter.
Det kan vel ikke være meningen?
Slik turgåere i dag bruker området, Havsøyveien, så er det en turvei hvor de går helt ut til Havsøy
brygge – og en evt. retur over til Graudevigen eller Flødevigen. Dette er turveier som blir brukt i dag
og godt kjent, og trenger ingen nye kommunale bestemmelser for å ivaretas.




En marka grense bør ikke inkludere bolig og fritidsbebyggelse som kan forståes slik at det er
fri ferdsel omtrent inn i hagene til folk. «Den grønne streken» må holdes utenfor eksisterende
bolig- og fritidsbebyggelse.
Området som jeg bor i, er deler av mitt barndomshjem. I dette området, rundt huset mitt, har
jeg tre parseller som er blitt utparsellert med formål bolig. Parsellene ligger i et allerede
etablert bolig- og fritidsområde. Disse parsellene h.h.v. gnr. 305/ bnr. 1156-1157-1158 ble så
sent som i 2017 fradelt av planutvalget i kommunen. Disse parsellene må holdes utenfor en
evt. marka grense. (Se sak nr. 17/60 og 17/97 i 2017; se også vedlagte kart nr. 2.)

MITT HOVEDANLIGGENDE VEDR. INNSPILL TIL EVT. MARKA GRENSE






De tre parsellene (gnr. 305/ Bnr.1156-1157-1158) ligger langs/på begge sider av privat vei til
min private bolig, gnr. 305/bnr. 601/910/. Planene for disse parsellene er fortetting i et allerede
eksisterende bolig- og hytteområde.
Parsellen (gnr. 305/1159) ble i planutvalgets møte i aug. 2017 sak nr. 17/97 fraskilt. Parsellen
ligger i tilknytning til min private bolig og er en del av boligeiendommen (Gnr.395/601 og
910). Området brukes ikke av turgåere i dag. Denne parsellen omfatter store skrenter og
fjellknatter med adkomst via privat vei. (vist på kartskisse nr. 2.)
Parsellene ligger i et område hvor det er spredt bebyggelse og det er ikke naturlig å ta dette
med i en evt. marka grense.

SLUTTKOMMENTAR
1.

Dersom en marka grense blir en realitet, mener jeg at det tydelig må nedfelles i planen at
eksisterende boligområder og annen fritidsbebyggelse må holdes utenfor marka grense, slik at
det blir naturlige grenser for marka. Dvs. «den grønne streken» må ikke inkludere eksisterende
bebyggelse og mindre eiendommer. Planen bør ta hensyn til fortetting og ikke hindre en
naturlig etablering av spredt bebyggelse- mindre tiltak.

2.

Jeg vil be om at mine parseller, vist på kartskisse nr. 2, blir tatt ut av plan for marka grense.
H.h.v. Gnr. 305/Bnr. 601,910,1156,1157,1158 og 1159. Som det fremgår av kartskisse 2 ligger
disse parsellene i et etablert bolig- og hytteområde.

3.

Jeg vil også bemerke at de lover og forvaltningsbestemmelser som gjelder for 100-metersbelte
ivaretar allmenhetens interesser. Områder som ligger i LNF-områder er allerede beskyttet
av gjeldende LNF-bestemmelsene. Jeg ser derfor ingen grunn til å legge store deler av Hisøy
under en marka grense.

Jeg ønsker info om sakens videre gang.

Havsøyveien 45, den 29.august 2018

---------------------------------------------------Anne Lise Kirkedam

Vedlegg: Kartskisse nr. 1 og 2

Solheimveien Velforening
Svein Tallaksen (leder)

Arendal Kommune planavdelingen

HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL – HISØY
MARKAGRENSER
Solheimveien Velforening har diskutert Kommuneplanens arealplandel – Hisøy
markagrenser og støtter forslaget som gir størst areal til mulighetene for å
utøve friluftsliv lokalt. Hisøy har i dag et høyt antall boliger ift arealet og
offentlig tjenester som skolebygg, og ift lokaltrafikk på smale veier. Økt
boligbygging langs kollektivaksen (RV 420) gjør at arealer for lokalt friluftsliv og
bedret folkehelse må sikres slik at beboere fristes til å utnytte nærområdet
framfor å transporteres til andre områder for å utøve daglige helsefremmende
friluftslivsaktiviteter.

Solheimveien velforening støtter dermed mindretallets forslag som gir størst
arealer til friluftsliv mellom Trommestadveien og sjøen.

His 13.09.2018
Svein Tallaksen
Leder av Solheimveien velforening

Preben Stenersen
Havsøyveien 44
4817 His

Jens S. Stenersen
Havsøyveien 46
4817 His
Stølsvigen 03.09.2018

Til
Kommuneplanutvalg i Arendal kommune
Kommunens arealdel:Marka

Innspill til Markagrense-Hisøy:

Vi viser til høring om markagrense på Hisøya og vil komme med følgende innspill:
Forslaget til markagrense som er fremlagt, viser at marka på et fåtall steder også omfatter
boligeiendommer og fritidseiendommer. Dette er uheldig, fordi disse eiendommene ikke faller
naturlig inn i et markaområde/skogsområde, og også fordi det åpenbart ikke følger et fast,
konsekvent prinsipp for hvordan markagrensa skal trekkes rundt boligeiendommer.
Vi mener at når markagrensa skal defineres, må man være konsekvent og la de samme faste
prinsipper gjelde for alle. Unnlater man å følge de samme prinsippene, vil det føre til vilkårlig og
urimelig resultat.
Etablering av en markagrense bør konsekvent holde boligeiendommer utenfor, fordi slike
eiendommer ikke naturlig faller inn under et markaområde/skogsområde for turgåere.
Eiendommene faller uansett inn under LNF-områder, noe som bør være tilstrekkelig.
Slik forslaget til markagrensa nå er trukket, mangler det et fast prinsipp som er styrende for
definering av grensesetting, og som gjelder for samtlige eiendommer.
Vi viser da til at markagrensa for de fleste eiendommer er trukket bort fra helårsboliger, slik at disse
eiendommene faller utenfor markagrensa (f. eks Flødevigen), mens et fåtall eiendommer er trukket
innenfor grensa (f. eks Stølsvigen).
Vårt boområde i Stølsvigen består av tettliggende eneboliger som ligger 20-60 meter fra hverandre,
samt fritidsboliger, garasjer og buer som fortetter området ytterligere. Se vedlagt situasjonskart
1:2000. Under søknadsprosessen for utvidelse av boligen Havsøyveien 44 i 2008, uttalte
Fylkesmannen at området ikke hadde interesse for allmennheten. Denne uttalelsen fra
Fylkesmannen underbygger vår mening om at vårt boområde ikke egner seg for turgåing. En
markagrense bør derfor ikke inkludere boligeiendommer der bygningsmassen ligger 20-60m fra
hverandre, slik at turgåere må ta seg gjennom hagene til folk. Dette harmonerer jo heller ikke med
dagens friluftslov.
Det er viktig at bomiljøer i kystsonen kan utvikle seg innenfor eksisterende lovverk. Ingen er tjent
med at disse boligene ender opp som feriehus. Parsell grn 305 brn 960 ble fradelt grn 305 brn 118
for en del år tilbake med tanke om å bygge en livsløpsbolig for familien. Slekten har nå hatt
tilknytning til stedet i 6 generasjoner. Vi ønsker at denne parsellen blir merket med formål om
helårsbolig.

Vi er selvfølgelig også interessert i at det etableres en markagrense på Hisøy, som sikrer de store
grøntområdene for turgåing. Vi ser med undring på at vårt tettbebygde boområde, der boligene
ligger 20-60 meter fra hverandre skal inngå i markagrensen, når tilsvarende boområder på Hisøy, for
eksempel Flødevigen, er utelatt. Flere andre steder er grensen også trukket bort fra boområder. Vi
forventer derfor at markagrensen blir flyttet ut av vårt boområde også, siden bygningsmassen ligger
så tett. En naturlig plassering av grensen er derfor i skogkanten på nordsiden av bygningsmassen. Se
vedlagt situasjonskart.

Mvh
Preben Stenersen

Jens S. Stenersen

Havsøyveien 44
gnr 305 bnr 118

Havsøyveien 46
gnr305 bnr 842 og gnr 305 bnr 960
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Merknad til kommuneplanens arealdel 2018-2028
Merknaden gjelder foreslåtte markagrenser på Hisøy, gnr. 308 bnr. 30, Trommestad.
Vi er i mot at det etableres markagrenser på Hisøya. Det vi har forstått er at markagrensen i
første rekke skal sikre grønne lunger og tilgjengelige friluftsområder i bynære strøk gjennom
et generelt byggeforbud i disse områdene. Dette hensynet er allerede er ivaretatt gjennom
LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Etter LNF-formålet er all annen utnytting enn
primærnæring ikke tillatt. Det legges ikke opp til boligutbygging eller annen utbygging i disse
områdene. Plan- og bygningsloven har svært strenge vilkår for å dispensere fra LNF-formålet,
slik at muligheten for uthuling av LNF-formålet via dispensasjoner er liten.
Landbrukseiendommene er forvaltet over generasjoner med næringsmessig utnyttelse av de
langsiktige jord- og skogbruksressursene. Samtidig har vi respekt for den allmenne
ferdselsretten og naturmangfoldet i utmarka. Vi vil påpeke at disse interessene allerede er
ivaretatt i lovverket. Det er ikke nødvendig å innføre markagrense for å ivareta generelle
samfunnshensyn.
Markagrensen er sammen med LNF-formålet i praksis et dobbelt byggeforbud. Dette mener
vi er unødig overformynderi overfor grunneier. Markagrensen kan også være med på å
sende feil signal til folk. Noen kan bli forledet til å tro at de har utvidede rettigheter. Et av de
store problemene på Hisøya er folk som ferdes på dyrka mark i vekstsesongen.
Problematikken er så utbredt at man ser opptil flere personer daglig på jordene i vår- og
sommersesongen. Markagrenser vil være med på å oppfordre folk til å ferdes på dyrka mark,
beitemark og plantefelt.
Det er ikke ønskelig med noe friluftsliv (les foreslått retningslinje: «gapahuker, grillplasser
etc») på jordene, i beitemarka eller i plantefelt. Det er spesielt viktig å ta var på
landbrukseiendommer i by-kommunene, vi kan derfor ikke forstå hvorfor de skal båndlegges
med markagrenser. Etablering av markagrenser på Hisøy vil sende utviklingen av landbruket i
negativ retning. Man må kunne drive rasjonell og langsiktig landbruksvirksomhet.
Vi reagerer også på at enkelte politikere bruker sosiale medier og lukkede facebook-grupper
til å markedsføre markagrensen. Dette har blitt gjort helt uten å forklare hensynet bak
markagrensen eller hvilke konsekvenser det har. Måten det markedsføres på er at folk tror
det handler om utbygging kontra vern. Det markedsføres som om alt som ikke inngår i
markagrensen skal bli utbygd. Hele debatten rundt markagrensen er dårlig formidlet ut til
folket.
Vi mener at markagrenser er med på å krenke eiendomsretten og vanskeliggjøre drift av
landbruket!

Hilsen
Ann-Iren Trommestad
Terje Trommestad
Ole Trommestad
Kristin Johnsen
Liselotte Trommestad

Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

10. september 2018

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Innspill fra Havebyen Vel

Vi er Havebyen Vel
Viser til kunngjøringer på Arendal kommunes hjemmesider hvor det oppfordres til å komme med
innspill vedrørende planforslaget til markagrensene i Arendal kommune.
Havebyen Vel er velforeningen for beboerne i Galliåsen, Granveien og Alf Dannevigs vei (His
Haveby Øst). Velforeningen ønsker å gi sine innspill til forslagene til markagrenser på Hisøy for
arealet omkring skolen. Dette omtales som område 2 i planforslaget.
Vi har nærhet til området
Boligområdet for Havebyen Vel ligger nært til Hisøy oppvekstområde med skole, barnehage, SFO,
ulike oppveksttjenester, samt kunstgressbanen på Hisøy. Det er bare marka i området 2 som skiller
velforeningens boligområde med oppvekstområdet. Dette medfører at mange barn og unge bruker
område 2 til å ferdes gjennom, på vei til skole og ulike fritidsaktiviteter knyttet til oppvekstområdet.
Dette gjelder også barn som ikke er bosatt i velforeningens boligområde.
Område 2 er et veletablert turområde for store og små med et nettverk av stier, grusveier og ulike
rekreasjonsområder. Her finnes treningsløyper, gruslagte veier, grillplasser, hytter og lekeplasser
tilpasset naturen og stedets egenart. Område 2 benyttes også av Hisøy orienteringsklubb og det
benyttes som turområde for nærliggende barnehager. Skogsområdene er svært fremkommelige og
bærer preg av å være velstelt og rent, uten forsøpling eller oppsamling av skrot.

IDYLL: En etablert og ryddig grillplass på en liten kolle i skogen i det aktuelle området.

Våre kommentarer
Kommuneplanutvalget konkluderte i arbeidsmøte 21. mars at to alternativer for markagrenser i
området 2 på Hisøy skulle ut på høring. Det ene alternativet (alternativ 1) er uten friluftsområdene
som strekker seg fra høyspentlinjen, mellom His Haveby Øst og Gimle, og nordover til bebyggelsen
i Villaveien. Dette området er tatt med i det andre alternativet (alternativ 2). Havebyen Vel ønsker at
dette friluftsområdet blir en del av markagrensen på Hisøy og støtter derfor alternativ 2.
Havebyen Vel ser at Arendal kommune ønsker å innføre markagrenser omkring de mest benyttede
friluftslivsområdene fordi det er et politisk mål og ønske om at disse naturområdene forblir
friluftslivsområder i årene framover, og at de skjermes for utbyggingspress. Områdene blir omtalt
som «kjerneområder for friluftsliv» og kommunen har klassifisert område 2 på Hisøy som en
hensynssone for friluftsliv (H530).
Friluftsområdet, som det er politisk uenighet om, bør bli en del av markagrensa i området 2 fordi
det i høyeste grad er et likeverdig kjerneområde for friluftsliv. Dette området er en naturlig del av
friluftsarealet som strekker seg helt til Myra i enden av Trommestadveien. Hele område 2 er bundet
sammen av stier og veier, og det ville være mest gunstig om hele dette blir underlagt markagrensen,
slik at man sikrer seg mot en fremtidig punktering av dette sammenhengende friluftsområdet.
Denne nordlige enden av område 2 er det som knytter His Haveby Øst og Villaveien til
friluftsområdene, uten at man må bruke Kirkeveien og Trommestadveien som adkomstvei. Området
knytter også Askeladden barnehage og Hisøy bedehus mer eller mindre direkte til friluftsområdene.
Å gjøre dette området også til en del av markagrensen vil være et fornuftig grep i kommunens
målsetting om å tilrettelegge for at flere bruker beina og ikke bil.

SKOLEVEI: Nettverket av stier i det aktuelle området benyttes som en trygg snarvei
til oppvekstområdet. Snarveien er merket slik at barn og unge finner frem.

I forslaget til ny arealdel 2018-2028 «Nærhet til alt», under kapittel 6.0 «Mål og føringer for
revisjonsarbeidet – Måloppnåelse» etterlyses det innspill på ny arealbruk som blant annet kan
«bidra til vern av natur- og kulturmiljø, bidra til en utbygging som gir rom for sosiale møteplasser
og gode uterom, samt gi best mulig forhold for å kunne utøve friluftsliv.» Det aktuelle
friluftsområdet, i enden av område 2, består ikke bare av stier og treningsløyper, men her finner
man også unike natur- og kulturmiljøer, sosiale møteplasser og gode uterom får store og små.
Tilknyttet hovedstien, i skogen, rett innenfor Hisøy bedehus, ligger det blant annet en etablert
grillplass med hytte og klatretau i trær. Styrer ved Askeladden barnehage forteller at de har brukt
denne grillplassen siden 90-tallet og stedet er «gull verdt for barna». De bruker naturområdet på
kryss og tvers, og hytta blir brukt på regnværsdager. Selve høyden Galliåsen ligger også lett
tilgjengelig via stiene i området og er et fantastisk utsiktpunkt for turgåere.

GULL FOR BARNA: Denne grillplassen med hytte, i det aktuelle området, har blitt brukt
siden 90-tallet av blant annet Askeladden barnehage.

Videre påpeker kommuneplanutvalget i planprogrammet at de vil «tilrettelegge for kort vei fra bolig
til skole, barnehage, service, møteplasser, rekreasjonsområder og arbeidsplasser.» Planutvalget vil
også «utvikle en gåstrategi», samt «sikre trygge skoleveier, flere gang/sykkelveier og snarveier, lys
og merking.» Folkehelseaspektet trekkes også frem i planprogrammet hvor man vil «sikre
friluftslivsområder og grønne korridorer fra byggeområder til rekreasjonsområder.» Havebyen Vel
ønsker å understreke hvor viktig det aktuelle naturområdet i område 2 er for å oppfylle denne
målsettingen. Stiene er svært mye brukt og beboere rundt området holder stiene i god stand på eget
initiativ. Dersom kommunen ikke innlemmer dette naturområdet i markagrensen vil man ikke bare
stå i fare for å punktere et sammenhengende friluftsområde, man vil også stå i fare for å punktere en
av de tryggeste skoleveiene på Hisøy.

NATURLIG LEKEPLASS: Klatretau i trærne ved den etablerte grillplassen.

Havebyen Vel kjenner til at det på 1970-tallet ble lagt en trasé gjennom området, med stolper og
belysning, som skulle tjene som lysløype for allmennheten. Velforeningen er også kjent med at dette
skal ha vært en rundløype på rundt 1,8 km. I første omgang var dette en ryddet sti med belysning.
Stien ble i sin tid vedlikeholdt av Hisøy O-klubb.

DEN GAMLE LYSLØYPA: Stolper med luftstrekk står fremdeles langs stiene.

Løypenettet strekker seg fra selve høyden Galliåsen i nord, forbi høyspentlinjen og den gruslagte
skoleveien mellom Vestheia og Hisøy oppvekstområde, og videre sørover. Den nordlige traseen er 1
km lang og den sørlige traseen er 0,8 km lang. De to traseene er tilknyttet hverandre.

For en tid tilbake ble lysene slukket og fjernet, men det står fremdeles stolper og luftstrekk langs
løypa. Markagrensen kan være en forsikring om at friluftsområdet, i et langsiktig planperspektiv,
ikke vil bli brukt til andre formål, og at det derfor vil åpne seg en mulighet for å gjenoppbygge
denne lysløypa etter dagens standard.

DEN GAMLE LYSLØPA: Den nordlige delen av den gamle lysløypa ligger, som
vist på kartet, nedenfor Alf Dannevigs vei og Galliåsen. Den sørlige delen ligger
nedenfor Vestheia.

I bekkefaret bak selve høyden Galliåsen finner man også en betongkonstruksjon som, etter det
Havebyen Vel erfarer, er sjelden å finne på Hisøy. Kilder velforeningen har vært i kontakt med har
ulike teorier om hva det kan være. Det kan være et fiskeklekkeri, slik som fantes på 1940- og 1950tallet, det kan være en brønn, eller det kan være et «vannhull» for husdyr.
Markagrensen vil med sitt formål verne slike natur- og kulturmiljøer, samt at områdets særpregede
historie bevares.

«VANNHULL»: Like ved siden av hovedstien, bak Galliåsen ned mot bebyggelsen i
Villeveien, står denne konstruksjonen i et bekkefar.

Vår konklusjon
Havebyen Vel, som er berørte av vedtaket om markagrensen, ber kommuneplanutvalget om å lytte
til beboere som har nærhet til områdene. Velforeningen oppfordrer planutvalget til å gå for
alternativ 2 i område 2 på Hisøy på bakgrunn av argumentene presentert i dette innspillet.

Havebyen Vel mener område 2 er et sammenhengende friluftsområde som det vil være mest
hensiktsmessig holde samlet som et kjerneområde for friluftsliv. Velforeningen mener det vil være
svært uheldig om ikke dette friluftsområdet sikres mot en fremtidig punktering.

En bevaring av hele friluftsområdet vil bygge opp under kommunens målsetting om vern av naturog kulturområder, tilrettelegging for trygge adkomst- og snarveier til skole, samt gi innbyggerne
best mulig forhold for å kunne utøve friluftsliv.

Havebyen Vel har påpekt mulighetene til å gjenoppbygge den gamle lysløypa i skogen og mener
derfor at dette friluftsområdet også har potensial for økt bruk.

MAIL 31.08.2018

Hei,
Jeg viser til høring om markagrense i Arendal og vil komme med følgende høringsinnspill.
Forslaget til markagrensen er nå trukket, slik at marka på et fåtall steder også omfatter både boligeiendommer
og fritidseiendommer.
Dette er uheldig, både fordi disse eiendommene ikke naturlig faller inn i et markaområde/Skogområde, men
også fordi det åpenbart ikke følges et fast prinsipp for hvordan markagrensa skal trekkes rundt
boligeiendommer og som gjelder konskevent.
Jeg mener at når markagrensa skal defineres, må man følge de samme og faste prinsipper som gjelder
konsekvent og for alle. Unnlater man å følge de samme prinsippene, vil det føre til vilkårlige og urimelige
resultat.
I prinsippet bør en etablering av ny markagrense, konsekvent holde spesielt eiendommer som er definert som
helårsboliger utenfor. Dette da slike eiendommer ikke naturlig faller inn under et markaområde/skogområde.
Jeg stiller også spørsmål om ikke fritidsboligeiendommer bør holdes utenfor, slik at marka kun omfatter
naturlige skogområder og ikke områder som er bebygget. Eiendommene faller uansett inn under LNF-områder,
noe som bør være tilstrekkelig.
Slik forslaget til markagrensa nå er trukket, mangler det et fast prinsipp som er styrende for definering av
grensesettingen og som gjelder for samtlige eiendommer. Jeg viser da til at markagrensen for de alle fleste
tilfeller er definert og trukket rundt særlig helårsboliger, slik at disse eiendommene faller utenfor markagrensa,
mens et fåtall eiendommer med helårsbolig likevel er tegnet innenfor markagrensa.
For egen del oppleves definering av markagrensa svært vilkårlig og uheldig (Havsøyveien 78, gnr/bnr 305/524 –
helårsbolig). Med det sikter jeg til at denne eiendommen faller innenfor den foreslåtte markagrensa, mens
eksempelvis naboene (havsøyveien 88 a, gnr. br 305/969 og 88b 305/166) som ligger 180 meter unna, er
markagrensa trukket rundt disse eiendommene (i tillegg til båtbyggeriet på 305/929). Det finnes en rekke flere
slike eksempler, se kopi av kart i vedlegg, der markagrensa er tegnet rundt boligeiendommene på Hisøya,
eksempelvis i Grødvigen, Dalen i Havsøyveien, Nye Flødevigsvei, Ole Knudsensvei, Løveliveien, Heimernes,
Flødevigen, Saulekilen, Trommestad, Slåbervig og Vestheia. Tilsvarende eksempler har man også andre steder i
Arendal enn på Hisøya, så opplistingen er ikke uttømmende, men ment kun for illustrasjon og siden disse
områdene er i nærheten eller langs vannet på Hisøya.
Jeg mener således at samme prinsipp, der markagrensen tegnes rundt eiendommen, må gjelde også for min
eiendom i Havsøyveien 78, slik at i det minste også denne trekkes ut av marka. Unnlater kommunen å gjøre
dette, vil det representere en svært urimelig og vilkårlig trekking av markagrensen, da like tilfeller ikke vil bli
behandlet likt.
Jeg mener for øvrig det hadde vært naturlig å trekke ut også fritidseiendommene som ligger i
Stølsvika/Havsøyveien, da disse arealene synes unaturlig at skal inngå i marka.
Oppsummert: Eiendommer med helårsbolig må konsekvent trekkes ut av markagrensen, herunder
Havsøyveien 78, gnr/bnr 305/524. Det kan ikke være slik at de fleste boligeiendommene er trukket ut, mens et
fåtall er tegnet innenfor. Med fordel burde også fritidseiendommene i Stølsvika/Havsøyveien være trukket ut
av marka, da det er lite naturlig å definere disse som markaområder/skogområder.
Jeg ber om bekreftelse på mottak av høringsinnspillet.
Mvh
Jens Thommesen
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Merknad til markagrense på Hisøya.
Vi mener kommuneplanens arealdel bør justere markagrensen slik at Willumstad ikke omfattes av
dette forslaget (område 3, ref sakens vedlegg 6_230418, s15). Vi mener at dette området bidrar til å
understøtte en videreutvikling av His områdesenter med eksempelvis bolig-, oppvekst og
eldresenter. Dette området, spesielt nordlig del av Willumstad ligger tett på kollektivaksen og
Arendal sentrum. Tilsvarende mener vi at markagrensen i område 2 (ref sakens vedlegg 6_230418,
s15) rundt skolen også bør reduseres for å kunne ha mulighet til å utvikle bolig og skoleformål i
tilknytning til skolen og idrettsplassen.
Området på Willumstad nord har mulighet for særdeles attraktive boligtomter med tanke på
fremtidige boformer, oppvekstsenter, lysløype m.m. Dette vil bidra til en ny tilvekst av unge familier
inn i dette området. På 10-15 års sikt bør hele skolen flyttes til Willumstad og His for å styrke dette
området. Fordelen med dette vil være at et overgang fra gammel til nytt anlegg ikke vil bli påvirket av
riving og ombygging. Tidspunkt for slik nyinvestering må selvsagt vurderes opp mot årlig kost på
forvaltning, drift og vedlikehold av eldre og uhensiktsmessige skolelokaler frem i tid. I tillegg vil
muligheten for bidrag av lokale investorer i form av attraktive tomter/arealer/annen infrastruktur
være til stede i dynamikken med utvikling av nye tomteområder.
På vegne av disponent av eiendommen 305/96 (122 daa) på Willumstad.
Med vennlig hilsen
Jim Ronny Andersen

