Planbeskrivelse
Forslag til oppheving
Reguleringsplan for Birkenlund og Birkenlund mm.
Innledning
Intensjonen med planarbeidet er å oppheve en eldre reguleringsplan som anses å være
utdatert.
Arendal bystyre vedtok 8. desember 2016 planstrategi for Arendal kommune i valgperioden
2015-2019. Reguleringsplaner er gyldige til de blir revidert eller opphevet, etter de reglene
som gjelder i plan- og bygningsloven, uten krav om revidering. Et av punktene i strategien er
at det skal vurderes oppheving eller revidering av vedtatte reguleringsplaner der disse er
foreldet eller i strid med overordnede planprinsipper. Planavdelingen har tatt for seg noen av
de eldste reguleringsplanene, og kommet til at flere av dem bør oppheves, blant annet
denne.

Begrunnelse
Reguleringsplan for Birkenlund er vedtatt 06.07.1955 og regulerer et stort område på
Birkenlund til boligområde og den strekningen av Kystveien som går langs planområdet mot
sør. Reguleringsplan for Birkenlund mm, som ble vedtatt 09.10.1956, og innebærer noen
endringer i Sommerfrydveien er å betrakte som en endring av førstnevnte, og ønskes også
opphevet.
Reguleringsplanen består av et håndtegnet kart, og sparsomt med «vedtekter». Det er ikke
planbeskrivelse i vårt arkiv. Området er så å si ferdig utbygd, men ikke nøyaktig slik
reguleringsplanen angir.
På plankartet er det angitt formål, men ikke utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgrad fremgår heller
ikke av bestemmelsene. På plankartet er det tegnet veier, tomter og friområder. I tillegg er
det tegnet inn bygninger. Det er uklart om det var ment som retningsgivende eller om
plassering og form var ment som bindende.
I dagens forståelse av reguleringsplaner er det bindende, og bygningene må plasseres på
denne måten, og ikke være større. Det kan heller ikke bygges andre bygninger på
eiendommene, slik som garasjer eller buer.
Området er ikke bygd ut etter en slik streng og bokstavelig forståelse av reguleringsplanen.
Fylkesmannen har returnert flere saker etter klagebehandling, der det bekreftes at
kommunen har hatt en for lempelig praksis med tanke på dette. Situasjonen er selvsagt
uholdbar for de som har boligeiendommer i området. Det medfører også store problemer for
byggesaksbehandlingen i kommunen.
Reguleringsplanen anses som utdatert og er ikke lenger egnet for å styre utviklingen av
området eller den enkelte boligtomt.
Det er på denne bakgrunn ønske om å oppheve reguleringsplanen.

Nyere reguleringsplaner innenfor området, Songe torv, vedtatt 8.9.1986, Birkenlund skole/
Skolehagetomta vedtatt 29.04.1996, Bellevue, vedtatt 23.08.2007 og Sommerfrydveien 3,
vedtatt 28.09.2017 oppheves ikke. De deler av Kystveien som ble regulert i den samme
planen er regulert på nytt i reguleringsplan for Barbubukt - Songe torv, Kystveien, RV 410,
som ble vedtatt 04.10.1978, som fortsatt vil gjelde. På sørsiden av veien som nå er bygd ut
jf. denne planen, kommer deler av Birkenlundplanen til syne, og deler av boligeiendommene
langs veien er satt av til veiformål. Denne delen vil bli opphevet, og erstattet med formålet i
kommuneplanen.

Planavgrensningen vist med rød strek

Det ble varslet oppstart av arbeid med opphevelsen i brev til grunneierne innenfor området
og offentlige myndigheter i brev datert 06.03.2019.

Merknader med kommentarer
Frode Lillejord, e-post datert 11. mars 2019
Han stiller spørsmål om hvorfor det er nødvendig å lage ny reguleringsplan, og om
kommunen har noen store byggeplaner/endringer på gang i området?

Rådmannen: E-posten er besvart med at det ikke skal lages ny reguleringsplan, men at den
som er der er utdatert og derfor foreslås opphevet.

Fylkesmannen i Agder, brev datert 02.04.2019:
Fylkesmannen er positiv til at Arendal kommune rydder i utdaterte reguleringsplaner.
Ettersom det er kommuneplanen som blir styringsverktøyet etter opphevelse av planen, for
de områder som ikke er omfattet av de nyere planene, legger de til grunn at planvedtaket
fattes etter at ny kommuneplan er vedtatt. De mener det er positivt at kommunen vil gjøre en
grundig vurdering av hvordan utviklingen i området vil kunne styres gjennom
kommuneplanen. En utfordring er å sikre viktig stinett og snarveier, samt lekearealer og
grøntstruktur ved fortetting som ikke utløser plankrav (en og en bolig over tid).
De minner ellers om deres sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner.
Rådmannen: Med de forutsetninger som ligger i kommuneplanens bestemmelser,
som vil erstatte reguleringsplanen, skal fylkesmannens bemerkninger ang. stinett og
grøntstruktur være godt ivaretatt. Et større grøntområde i området er satt av til det i
kommuneplanen. Sjekkliste er ikke relevant, siden dette dreier seg om en oppheving.

Havstad vel, brev datert 5.4.2019:
Havstad Vel har som formål å sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge primært
hjemmehørende i Sommerfrydveien og Havstadlia, og disponerer i denne forbindelse arealer
langs Sommerfrydveien som blir benyttet som fellesområder til lek og glede for barn og
foreldre i området.
De har forståelse for kommunens behov å starte dette planarbeidet idet gjeldende
reguleringsplan er utdatert.
Dette har de fått demonstrert i prosessene rundt diverse byggesøknader i området.
De antar at det nettopp er kommuneplanens arealdel m.m. som har blitt anvendt når det ble
gitt byggetillatelse til å oppføre bygget i Sommerfrydveien 10, så vel som for vedtatte
områder som i brevet konkluderer med at ikke vil bli opphevet, fordi det måtte dispenseres
fra gjeldende reguleringsplan. De ber om at denne antagelsen bekreftes
eller avkreftes av kommunen. Det er denne type godkjennelser og fortetninger av
villaområdet som er uønsket.
Det er ikke ønskelig med flere leilighetsbygg og blokker i området. Det vil
ikke passe inn med flere leilighetsbygg som skal omkranse de eksisterende eiendommene.
Etter deres mening vil flere leilighetsbygg føre til en «forgubbing» av området, fordi det er
samfunnsmessig utfordrende å få barnefamilier til å bo i blokk i de sentrumsnære områdene.
På sikt fører dette til at færre unge familier ønsker å bo i området, og dette kan skape
uheldige virkninger for næringslivet på Agder.
Sommerfrydveien er allerede i dag svært trafikkbelastet og ikke egnet for mer trafikk.
Det er viktig å beholde de to friområdene de allerede har. I tillegg vil de be om at kommunen
får vurdert muligheten av utkjøp av kollen som ligger på gnr 508 bnr 270 (Sommerfrydveien
8) som nytt friområde. Det vil være en berikelse for området å øke mengden friområder.
Rådmannen: Når det gjelder dispensasjonen som er gitt i Sommerfrydveien 10, så er
det riktig som antatt at den ble godkjent opp i mot en politikk som gikk ut på å fortette
eksisterende boligområder så mye som mulig.
Kommunens arealpolitikk tenderer nå mot at det skal bygges boliger som er attraktive
for barnefamilier nær skolene. Blokker bør bygges i sentrumsområdene, der det er

knapphet på arealer. Private reguleringsforslag som går ut på fortetting av ulik
karakter vil bli behandlet på vanlig måte, etter til enhver tids gjeldende arealpolitikk.
Sommerfrydveien 8 er i privat eie, og er ikke avsatt til friområde i kommuneplanen.

Helene Frigstad, e-post datert 8. april 2019:
Det er et byggehindrende servitutt på deres nabotomt, slik at denne tomten ikke
burde anmerkes til boligformål i kommuneplanens arealdel.
Det er tinglyst skjøte på eiendommen som ekskluderer bebyggelse på denne tomten.
Det er en sti over tomten, som brukes av barn som skal til skolen. På grunn av at tomten ikke
kan bebygges, og allerede benyttes av allmennheten i området, foreslår
de at området vurderes til friareal eller lekeområde for barn. Til 508/88 hører også veien opp
Havstadlia og deler av Kystveien.
Vedlagt følger grunnbokinformasjon og det nevnte skjøte.
Rådmannen: I følge kommuneplanens bestemmelser er det en forutsetning for unntak
fra krav om reguleringsplan at ikke tiltaket vesentlig avviker fra eksisterende
bygningsmiljø, eller medfører negative terrengendringer, oppstykking av grønnstruktur
og landskap, eller tar areal av stor verdi for barn og unge.
Servitutten er privatrettslig. Kommunen ser utelukkende på arealmessige vurderinger
i reguleringssaker. En slik servitutt kan dermed hindre utbygging, selv om arealet er
en del av et større boligformål.
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 25.04.2019:
I utgangspunktet mener de at kommuneplanen er et lite egnet plannivå for
å styre arealutviklingen i et tettstedsområde, hvor blant annet grønnstruktur, uteopphold, lek,
infrastruktur og det bebygde miljø forutsetter vesentlig mer detaljert avklaring enn i rurale
områder. Samtidig er det klart at gjeldende reguleringsplan også er lite egnet som
styringsverktøy, og de mener det er positivt at hensynssone videreføring av reguleringsplan
foreslås tatt vekk i forslag til ny arealdel til kommuneplan.
Dersom kommunen ønsker å la kommuneplanen alene være styrende, vil det være viktig å
avklare hvilke endrede rammer for hva som kan tillates av tiltak i området en oppheving vil
medføre, og hvilke konsekvenser som eventuelt kan følge av dette.
De har ingen merknader når det gjelder kulturminnevern.
Rådmannen: Det vises til vedlagte planbeskrivelse der de motforestillingene
fylkeskommunen nevner blir beskrevet.

Konsekvenser av opphevingen
Planstatus
I kommuneplanens arealdel for 2019-2029 er området vist som eksisterende boligområde,
friområder, offentlig bebyggelse, trafikkformål og noe næringsformål. Alle reguleringsplaner
som er vedtatt etter 2009 skal fortsatt gjelde, og er markert som hensynssone
detaljeringssone reguleringsplan. De andre eldre reguleringsplanene som er nevnt over vil
også fortsatt gjelde, men kommuneplanens bestemmelser kommer til anvendelse som en
utfylling.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2019

Oppheving vil innebære at kommuneplanens arealdel med bestemmelser gjør seg gjeldene
ved behandling av byggesøknader i området.
I utgangspunktet er det krav om utarbeidelse av reguleringsplan, men i kommuneplanens
bestemmelser er det unntak fra kravet under visse forutsetninger;
Forutsetningene er som følger:
•
•
•
•
•

grad av utnytting for bolig- og fritidsboligformål ikke overskrider 30 % BYA.
tiltaket ikke medfører etablering av mer enn 2 nye boenheter med utspring i
samme eiendom
tiltaket ikke klart vanskeliggjør fremtidig regulering, særlig med tanke på
adkomst til bakenforliggende arealer eller avskjærer etablerte eller fremtidige
snarveier, o.l.
tiltaket ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, eller medfører
negative terrengendringer, oppstykking av grønnstruktur og landskap, eller tar
areal av stor verdi for barn og unge.
eksisterende teknisk infrastruktur (vei, vann, og avløp) har tilstrekkelig
kapasitet eller kan videreutvikles i samsvar med kommunal standard

Deler av området i Havstadlia og ned mot Songe Torv er deler av kulturmiljø, og satt av til
hensynssone H570- kulturmiljø i kommuneplanen. I slike områder kan det gis unntak fra krav
om reguleringsplan under omtrent de samme forutsetningene, bortsett fra at det bare kan
bygges en boenhet, og at søknaden ikke går ut på å rive bebyggelse, eller endre terrenget,
Tiltaket må heller ikke avvike fra bygningsmiljøet i området.
Innenfor disse bestemmelsene vil en rimelig utvikling av den enkelte bolig og boligtomt
kunne behandles direkte, uten dispensasjonsbehandling.
Ulemper
Ulemper når planer oppheves kan være at etablerte lekeplasser eller andre områder i felles
bruk som faktisk er etablert slik reguleringsplanen viser, kan bli omdefinert til boligformål.
I dette tilfellet er det regulert inn et større grøntområde der det er en lekeplass og ellers
naturlig terreng.
Dette er imidlertid også satt av til grøntformål i kommuneplanen som skal erstatte
reguleringsplanen, så det innebærer ingen utfordringer.

Rådmannens konklusjon
Reguleringsplanen slik den ble vedtatt i 1955 gir ingen fordeler for beboerne i området.
For forvaltningen betyr også reguleringsplanen mange vanskelige vurderinger når søknader
skal behandles. Det virker meningsløst når man ser seg tvunget til å avslå søknad om et
enkelt tilbygg eller en garasje av helt normal størrelse.
Med dette er det vurdert at en oppheving vil gi en enklere situasjon for beboerne i området,
og at en oppheving ikke vil gi nevneverdige ulemper.

Nora Moberg Lillegaard, 7. august 2019

