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Møtedato

Kommuneplanutvalget

His bydelssenter - forslag til kommunedelplan
Rådmannens forslag til vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til kommunedelplan for
His bydelssenter med plankart og bestemmelser datert 15.06.15 legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:
1

Forslag til plankart - 15.06.15

2
3

Forslag til bestemmelser - 15.06.15
Planbeskrivelse - 15.06.15

4

Utredninger - 13.05.15

5

Alternativer presentert ved innspill

6
7

Rapport biologisk mangfold - His bukt - 25.11.14
Rapport kulturhistorisk - Willumstad - 08.12.14

8

Oppsummering av innspill med kommentarer

9

Innspill til oppstartsmeldingen

Bakgrunn for saken
Arendal kommune har utarbeidet kommunedelplan for His bydelssenter etter oppdrag fra
kommuneplanutvalget. Intensjonen med arbeidet har vært å skape en levende bydel på His.
Planområdet omfatter et areal på om lag 1300 dekar, og tar med seg hele Willumstadområdet,
områdene rundt Plantasjen, Engeneveien og Kokkeplassen, samt arealene rundt Kirkeveien og nordover
mot Lystheia.
Kommunedelplanen følger i hovedsak gjeldende kommuneplan, men med flere større endringer i
plankartet. De største endringene er gjort på arealene langs Kirkeveien og på Willumstad. Det er også
lagt en rekke føringer for kommende reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter.

Innspill
Det ble varslet oppstart av planarbeid 12. desember 2014, med høringsfrist 30. januar 2015. Det kom inn
14 innspill til melding om oppstart, disse ligger vedlagt. Sammendrag av innkomne merknader med
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kommentarer ligger vedlagt planforslaget. I tillegg er innspill som er kommet inn andre veier, som for
eksempel gjennom lokalt planverksted, kommentert.

Rådmannens vurdering
Planforslaget hjemler en utvikling av His bydelssenter som er i tråd med målsettingen for planarbeidet.
Fortetting og transformasjon av områder kan være konfliktfylt med tanke på de som allerede bor i
området, men Rådmannen mener en utvikling som skissert vil medføre flere positive sider enn negative.
En nærmere vurdering og begrunnelse av planforslaget er gitt i planbeskrivelsen. Rådmannen anbefaler
at planforslaget legget ut til offentlig ettersyn.

Alternativt forslag til vedtak
I vedlegg til saken er det vist skisser levert inn fra Asplan Viak på vegne av Arendal Eiendom KF og
Block Watne samt His og Willumstad velforeninger. Skissene viser vidt forskjellige måter å tenke
utvikling av planområdet på. Særlig konflikt står med tanke på utvikling av Willumstad.
Rådmannen mener foreslått planforslag er en god løsning som ivaretar både bevaringshensyn og
ønsker om utvikling av området. Det er derfor ikke utarbeidet alternative planforslag.

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 16. mai 2015.
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Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 26.08.2015
Behandling:
Representant Anne-Cathrine H. Hall (V) fremmet følgende forslag på vegne av partiene H,
KrF og V:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til
kommunedelplan for His bydelssenter med plankart og bestemmelser datert 15.06.15 legges
ut til offentlig ettersyn.
Kommuneplanutvalget ønsker følgende endringer i bestemmelsene vedrørende bygg og
anlegg;
KOMB2, KOM4, KOMB5 – KOMB6 (Kirkeveien) skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6
etasjer.
Kommuneplanutvalget vil endre formålet for områdene:
KOMB8 og KOMB9 samt B28 omgjøres fra kombinert boligformål/anlegg til LNF-område.
KOMB10 er pr.d.d. næringsareal og reguleres til boligformål og bestemmelsene tilpasses.
Dette med bakgrunn i behovet for rekreasjonsområder i nærområdet til et fullt utbygget His
bydelssenter (KOMB2-KOMB6). Willumstad er et friområde av stor verdi, og det må bevares
for befolkningen i dag og for kommende generasjoner.
Som følge av dette tas pkt. 2 c) ut av rekkefølgekravene, pkt. 13 (a-g) og pkt.14 ut av
bestemmelsene for arealformål, samt pkt. 16 og likså pkt. 17, (F2/F3) ut av arealformål
grønnstruktur.
Kommuneplanutvalget vil ta ut KOMB1, Kokkeplassen, ST2, samt NT med tilhørende
retningslinjer og bestemmelser av plan for His bydelssenter.
Dette med følgende begrunnelse;
1. Områdene på Kokkeplassen har fått en grundig vurdering gjennom den nylige
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
2. Både de østlige og vestlige delene av Kokkeplassen er p.t.under detaljregulering.
Vurdering av arealbruk for områdene på Kokkeplassen kan avklares av
administrasjon, kommuneplanutvalg og bystyre ved behandling av disse.
3. Arealene på Kokkeplassen er fysisk skilt av fylkesveien fra de andre områdene som
er omfattet av kommunedelplanen for His bydelssenter. Løsningene langsmed og i
tilknytning til Kirkeveien, som er det reelle bydelssenteret, kan få sin avklaring
uavhengig av om Kokkeplassen er med i kommunedelplanen.
Kommuneplanutvalget vil følgelig også ta ut punkt 6, kap.2, av bestemmelsene til
arealformål.

Representant Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Det settes krav om felles planlegging for områdene KOMB2-KOMB7 samt F1.
2. Det tillates ikke nyetablering eller utvidelse av butikkareal innenfor N1 og N2.

Representant Atle Svendal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
En grønnstrukturplan utarbeides og legges til grunn for all framtid utbygging på Hisøy.
Votering:
Ved votering ble forslaget fremmet av Anne-Cathrine H. Hall (V) på vegne av partiene H,
KrF og V satt opp mot rådmannens forslag og Hall sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble tilleggsforslagene fra Einar Krafft Myhren (SV) og fra Atle Svendal (AP)
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til
kommunedelplan for His bydelssenter med plankart og bestemmelser datert 15.06.15 legges
ut til offentlig ettersyn.
Kommuneplanutvalget ønsker følgende endringer i bestemmelsene vedrørende bygg og
anlegg;
KOMB2, KOM4, KOMB5 – KOMB6 (Kirkeveien) skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6
etasjer.
Kommuneplanutvalget vil endre formålet for områdene:
KOMB8 og KOMB9 samt B28 omgjøres fra kombinert boligformål/anlegg til LNF-område.
KOMB10 er pr.d.d. næringsareal og reguleres til boligformål og bestemmelsene tilpasses.
Dette med bakgrunn i behovet for rekreasjonsområder i nærområdet til et fullt utbygget His
bydelssenter (KOMB2-KOMB6). Willumstad er et friområde av stor verdi, og det må bevares
for befolkningen i dag og for kommende generasjoner.
Som følge av dette tas pkt. 2 c) ut av rekkefølgekravene, pkt. 13 (a-g) og pkt.14 ut av
bestemmelsene for arealformål, samt pkt. 16 og likså pkt. 17, (F2/F3) ut av arealformål
grønnstruktur.
Kommuneplanutvalget vil ta ut KOMB1, Kokkeplassen, ST2, samt NT med tilhørende
retningslinjer og bestemmelser av plan for His bydelssenter.
Dette med følgende begrunnelse;
1. Områdene på Kokkeplassen har fått en grundig vurdering gjennom den nylige
rulleringen av kommuneplanens arealdel.

2. Både de østlige og vestlige delene av Kokkeplassen er p.t.under detaljregulering.
Vurdering av arealbruk for områdene på Kokkeplassen kan avklares av
administrasjon, kommuneplanutvalg og bystyre ved behandling av disse.
3. Arealene på Kokkeplassen er fysisk skilt av fylkesveien fra de andre områdene som
er omfattet av kommunedelplanen for His bydelssenter. Løsningene langsmed og i
tilknytning til Kirkeveien, som er det reelle bydelssenteret, kan få sin avklaring
uavhengig av om Kokkeplassen er med i kommunedelplanen.
Kommuneplanutvalget vil følgelig også ta ut punkt 6, kap.2, av bestemmelsene til
arealformål.
1. Det settes krav om felles planlegging for områdene KOMB2-KOMB7 samt F1.
2. Det tillates ikke nyetablering eller utvidelse av butikkareal innenfor N1 og N2.

En grønnstrukturplan utarbeides og legges til grunn for all framtid utbygging på Hisøy.

