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Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om
oppheving av reguleringsplan for Birkenlund vedtatt 06.07.1955, med endring kalt Birkenlund
med mer, vedtatt 09.10.1956, legges ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 21.08.2019 sak 19/102
Møtebehandling
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om
oppheving av reguleringsplan for Birkenlund vedtatt 06.07.1955, med endring kalt Birkenlund
med mer, vedtatt 09.10.1956, legges ut til offentlig ettersyn.
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Reguleringsplan for Birkenlund, og Birkenlund m.m. - forslag om
oppheving av plan
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving
av reguleringsplan for Birkenlund vedtatt 06.07.1955, med endring kalt Birkenlund med mer,
vedtatt 09.10.1956, legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Plankart
2. Plankart Birkenlund mm, E1
3. Bestemmelser
4. Planbeskrivelse
5. Merknader til varsel om oppstart

Innledning
Arendal bystyre vedtok 8. desember 2016 planstrategi for Arendal kommune i valgperioden 20152019. Et av punktene er at det skal vurderes oppheving eller revidering av vedtatte
reguleringsplaner som er foreldet eller i strid med overordnede planprinsipper.
Reguleringsplan for Birkenlund er en av de eldste reguleringsplanene vi har, og den er ikke lenger
egnet til å styre utviklingen av området.
Rådmannen er kommet frem til at en oppheving vil gi en enklere situasjon for beboerne i området,
og at en oppheving ikke vil gi nevneverdige ulemper. Den bør oppheves.
Rådmannen anbefaler at Kommuneplanutvalget vedtar å legge forslaget om oppheving ut til
offentlig ettersyn.

Bakgrunn for saken
Arendal kommune har varslet oppstart av planarbeid med opphevelse av reguleringsplan for
Birkenlund, vedtatt 06.07.1955, med endring kalt Birkenlund med mer, vedtatt 09.10.1956.
Hensikten med planarbeidet er å oppheve planen, fordi den ansees å være utdatert.
Planområdet strekker seg fra Havstadtunellen til Songe Torv, hele Birkenlund, Kirkefjell,
Sommerfryd og Havstadlia. Nyere reguleringsplaner innenfor området er ikke foreslått opphevet.
Det ble varslet oppstart av arbeid med opphevingen i brev datert 06.03.2019. Fristen for
merknader var 8. april 2019.
Dokumentnr.: 19/1618-10

side 1 av 2

Vurderinger
Det er mottatt noen bemerkninger i saken, se oppsummering og kommentarer i vedlagte
planbeskrivelse. Noen er bekymret for om kommunen skal bygge ut området ytterligere, og ønsker
ikke det. Andre lurer på om de risikerer å miste lekeplass og friområde. Noen er også redde for at
etablert bruk med stier og snarveier vil forsvinne.
Det er ikke utbyggingsplaner som ligger tilgrunn for ønsket om oppheving. Lekeplassen og
friområdet på Sommerfryd har fått samme formål i kommuneplanen, og står derfor ikke i fare som
følge av opphevingen. Arealet er kommunal grunn. Etablerte stier og snarveier må, ifølge
kommuneplanens bestemmelser, tas hensyn til når det skal bygges uten reguleringsplan.
Opphevingen har ingen innvirkning på privatrettslige avtaler som er gjort grunneiere imellom.
Planen er rett og slett utdatert, og uegnet for å styre videre utvikling i området.
Reguleringsplanen gir unødvendige utfordringer både for forvaltningen og for de som har
eiendommer innenfor planområdet. Vedlagte planbeskrivelse konkluderer med at en oppheving vil
gi en enklere situasjon for beboerne i området, og at en oppheving ikke vil gi nevneverdige
ulemper.

Kommuneplanens føringer
Kommuneplanen 2019 -2029 ble vedtatt av Arendal Bystyre 24. mai 2019. Området er
hovedsakelig satt av til eksisterende boligområde.
Tilhørende bestemmelser om unntakene fra det generelle plankravet ble utarbeidet og vedtatt
nettopp for slike tilfeller som her, spesielt med tanke på manglende utnyttelsesgrad i eldre
reguleringsplaner.
Etter en oppheving vil arealbruksformålet i kommuneplanen og kommuneplanens bestemmelser
gjøre seg gjeldende i det aktuelle området.

Driftsmessige konsekvenser
En oppheving som foreslått gir ingen økonomiske eller driftsmessige konsekvenser for Arendal
kommune.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 12. august 2019.
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