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1. INNLEDNING
Kommuneplanens arealdel 2019-2029 ble behandlet 23. og 24. mai 2019, med vedtak i
bystyret 24. mai 2019, sak 19/72.
I tråd med bystyrets vedtak er det her utarbeidet et samledokument som tar med:
•
•

Vedtatt arealpolitikk i beskrivelsen til arealdel 2019-2029
Utdrag av retningslinjer, politikk og strategier i kommuneplanene: fra 2003 og
framover, samt ATP for arendalsregionen, som bystyret behandlet og sluttet seg til.

For detaljer på hva som ligger av ny arealbruk i nyeste kommuneplan, vises til egen
planbeskrivelse for vedtatt kommuneplan 2019-2029, samt tilhørende bestemmelser og
retningslinjer. https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-ogutvikling/ny-kommuneplan-arealdel/

For nærmere redegjørelse av næringsareal, se Næringspolitisk handlingsplan 2017-2023
vedtatt i bystyret, med tilhørende næringsarealstrategi.
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-ogstyringsdokumenter/temaplaner-og-strategier/naringsarealstrategi/

Illustrasjon: Øystein Bjørløw

Ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel er det behov for å avklare ytterligere arealpolitiske
emner. Dette må taes opp i starten på revisjonsarbeidet. Noe vil også avklares i forestående
planstrategi.
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Viktige føringer for kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel - Arendal 2019-2029 følger opp internasjonale, nasjonale og regionale
arealpolitiske mål, tilpasset kommunale forhold.

Særskilt fokus er på klima -og lavutslippsamfunnet , på samme måte som kommunedelplan for klima
og energi. Av FN sine 17 bærekraftsmål er arealdelen mest relevant innenfor målene 3, 11, 13, 14 og
15. Arealplanlegging påvirker i stor grad hvordan naturen ivaretas og hvordan mennesker kan leve
sine liv.

Gjør vi de riktige grepene kan vi oppnå
•
•
•
•
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god helse
bærekraftige byer og samfunn
stoppe klimaendringer
ivareta liv under og på land – det biologiske mangfold

Hva skal vi legge til rette for og for hvem?
Vern og vekst
• I arealsammenheng skal det legges til rette for både vekst og vern. I
vernesammenheng er det både ivaretagelse av kulturmiljø og historisk arv, samt
ivaretagelse av naturområder. Naturområdene skal ivaretas for å verne om biologisk
mangfold, gi grunnlag for rekreasjon og friluftsliv, samt jord- og skogbruk. Disse
vernehensynene er av stor betydning for å gi et godt liv til innbyggere i kommunen,
både de som bor her nå og de som kommer til. Kommuneplanen har sikret areal til
nevnte vernehensyn, se kapitel 2.

Befolkning
• Arendal kommune har synkende befolkningsvekst/vokser mindre. De siste 10 årene
(2008-2017) har det vært en gjennomsnittlig vekst i folketallet på 0.9 % i året. Etter
år 2014 har det i praksis vært tilnærmet nullvekst.
• I årene 2015 – 2016 var veksten negativ hvis innvandringen holdes utenfor.
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•
•

I alle utviklede land skjer det en aldersmessig forskyvning i befolkningen, så også i
Arendal. Antallet eldre øker mens antallet yngre synker.
Hvis en holder arbeidsinnvandrere og flyktninger / asylsøkere utenfor er det et klart
mønster i flyttestrømmene. Ungdom og unge voksne flytter ut (aldersgruppen fra 19
til 34 år). I aldersgruppen over 34 år er det flere som flytter inn enn ut. Det gjelder
også for barn, det vil si at flere barnefamilier har i perioden 2010 – 2017 flyttet inn
enn ut av kommunen. Det er rimelig å anta at utflytting av ungdom og unge voksne
skyldes manglende utdanningstilbud i kommunen.

Skoler/barnehager
• Det ligger an til en betydelig nedgang i barne- og elevtall i årene framover. Det fødes
færre barn, og tilflyttingen er ikke så stor at den kompenserer for lave fødselstall.
• Arbeidsmarked i årene framover og boligpolitikken blir viktig for å øke barnetallene i
kommunen.
• Det er satt i gang planlegging av ny barnehage på Marisberg på Tromøy. Det kan også
være aktuelt med en ny barnehage i sentrum som erstatter en eller to nåværende
barnehager. For øvrig ser en ikke behov for nye skoler eller barnehager, basert på
ovenstående, snarere tvert imot.
Arbeidsplasser og næringsareal
• Arendal har en positiv utvikling av arbeidsplasser og sysselsetting. Når det gjelder
areal til næringsliv er det satt av tilstrekkelig, med tanke på både fortettingspotensial,
nye areal og areal til ulike funksjoner. Dette behovet må vurderes ved hver
kommuneplanrevisjon.
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Boliger

•
•

•

•

•

•

•

•
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Siden 2012 har det vært bygget ca. 200-250 nye boliger i året. Målet er å kunne legge
til rette for 250 boliger/år. (2500 på 10 år)
Boligmassen i Arendal har i løpet av de siste 10 år endret seg fra 75 % eneboliger i år
2008 til 67 % eneboliger i 2018. Det siste 10-året er nye boliger i all hovedsak
blokkleiligheter eller rekkehus og lignende boliger.
En bedre blanding av boligtyper er svært viktig. Samfunnet er i endring. Det er flere
og flere som bor alene og andelen eldre vil øke i årene som kommer. Boligtilbudet og
befolkningssammensetningen er ikke optimalt; 67% eneboliger/ 39 % er
aleneboende.
Innad i boligfelt er det også et mål å kunne tilby varierte boligtyper, slik at folk kan
bytte boliger etter behov uten å flytte langt av sted. Hele livsløpet må påaktes og da
blir universell utforming også viktig premissgiver. I nye planer bør en ha fokus på
arealtilrettelegging for grupper som trenger et bokollektivtilbud, boliger av ulike
størrelser, boliger tilpasset enslige og enslige alene med barn, eldre som er alene,
osv.
I Arendal er, til tross for leilighetsbygging de senere årene, fortsatt overvekt av
eneboliger (67 %). Skal vi speile behovene for framtidens befolkning tyder mye på at
vi må bygge en del mindre boligtyper for den eldre befolkningen, i sær tett på
lokalsentre. For barnefamilier er store eneboliger/rekkehus attraktivt, men det kan
også være behov for store leiligheter, på rett sted.
Utfordringen for Arendal er om vi bygger de rette boligene for barnefamiliene, og
hvordan gjøre den eksisterende bygningsmassen attraktiv for de unge. I arealdelen
ligger det inne mange ulike areal og i tillegg er det potensiale for fortetting i
eksisterende områder.
Vi trenger attraktive boliger nært inntil skoler fordi Arendal har en synkende andel
elever som begynner på skolen. De fleste ønsker seg bolig med gangavstand til
skolene rundt 1 km. I Arendal er det i dag ikke så mange ledige boliger som kan
oppfylle disse ønskene.
Vi må åpne for nye og spennende prosjekter for barnefamilier tett på grunnskolene.
Kanskje rive noe bestående og bygge opp noe nytt. Om det er behov for endring av
reguleringsplaner må vi stille oss positive til det.

Arealbruk og bosetting - klimautfordringer
Transportsektoren utgjør størstedelen av våre klimagassutslipp og vi har høye mål om å
redusere dette, både i Norge og i Arendal, jfr. kommunedelplanen for klima og energi.
Transportbehov og arealplanlegging henger nøye sammen. Etter bilens inntog har det vært
en spredning av funksjoner i hele Norge som har medført et stort transportbehov og et stort
arealforbruk. I vår region bor vi mer spredt enn for eksempel Kristiansandsregionen,
Stavangerregionen og Grenland/Tønsberg.

Når vi skal på jobb og skole, til barnehage, aktiviteter eller til butikken bruker vi mye tid til å
forflytte oss og en stor del av denne transporten foregår med bil. Tid vi kunne brukt på mere
trivelige ting som å være sammen med familie og venner eller vært fysisk aktive. I tillegg gir
transport store klimautslipp.
I arealplanen vedtatt i 2019 er det tatt ut hele 18 nye boligfelt som ikke oppfyller kriteriene
for ny areal- og transportplanlegging med tanke på å hindre byspredning og bilbaserte
boligfelt. Nye boligområder som er lagt inn har større måloppnåelse i forhold til oppbygging
rundt knutepunkt og kollektivårer. Oppfølging av arealstrategien «Nærhet til alt», samle og
ikke spre utbygging.
I 2016 ble det utarbeidet et kart av fylkeskommunen i forbindelse med ATP-arbeidet, se
neste side.
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Kartet viser hvordan regionens utbygging er spredt utover og at kommuneplanene (i 2016) la
opp til ytterligere spredning, vist med røde farger. Flere av disse røde områdene er for
Arendal sitt vedkommende tatt ut i ny kommuneplan 2019-2029, men fortsatt har vi en
svært spredt bosetting og senterstruktur.

Kollektiv- Sykkel -Gange
Økt befolkning og kjøpekraft gir økt trafikkvekst som utfordrer eksisterende veikapasitet.
Nasjonal transportplan (NTP) slår fast at veksten i storbyene i personaltransport skal tas ut i
kollektivtransport, sykkel- og gange. Målet er for storbyer, men bør søkes nådd her også.
Sykkel utgjør bare 4% av all transport i Arendal kommune.
Når vi har lagt inn nye boligfelt eller næringsareal har vi ikke hatt nok kunnskap eller fokus
på hvor langt de fleste mennesker faktisk går eller sykler. Hvis vi skal ta på alvor at vi ønsker
et lavutslippsamfunnn og trivelige steder der folk kan gå og sykle må vi vite litt om hvor langt
vi er villige til å gå til for eksempelvis bussen.
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I figuren under ser vi hva forskning har funnet på gjennomsnittsmennesket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avstand og omgivelser påvirker bruk
Hvor langt er vi villige til å gå eller sykle før vi tar bilen, eller dropper turen? Forskning viser
at når reiseavstanden er mindre enn én km, velger folk oftest å bevege seg til fots. Én km er
ca. ti minutters gange. Er reisen lengre, velger folk sykkel eller enda oftere bilen. For barn og
gamle er avstanden de kan tilbakelegge på ti minutter, kortere. Det er også slik at
kollektivtilbudet benyttes mindre, dersom det blir over 500 m fra boligen til holdeplass. Bilen
blir foretrukket ettersom avstandene øker. En annen ting å tenke på er at flere velger å
gå/sykle jo triveligere og tryggere en strekning er.
Ny arealpolitikk går i retning av å satse mer på bolig/ næringsutvikling tett på sentrene, slik
at mulighetene for å velge sykkel og gange i dagliglivet øker. Dernest er oppbygging langs
kollektivlinjer viktig.
Nærhetsbyen eller 10 minuttersbyen er introdusert av kommunal- og
moderniseringsdepartementet i et idéhefte om byrom. Her kan alle hverdagslivets målpunkter nås innen gangavstand på ti minutter. Ti-minuttersbyen er et planprinsipp som
legger vekt på en god miks av bolig, skole/barnehage, næring, arbeidsplasser,
fritidsaktiviteter, byrom, grøntområder, og som er forbundet med attraktive forbindelser.
Disse planprinsippene kan overføres til de fleste lokalsteder/knutepunkter.
5 minuttersbygda
Lyngen kommune har lagt opp til en langsiktig strategi med etablering av begrepet 5‐
minutters bygda. I et overordnet perspektiv betyr det at framtidig bebyggelse blir
konsentrert i eller nær eksisterende bebyggelse, slik at Landsbyen Lyngseidet styrkes på sikt
og dagens korte avstander mellom jobb, skole, barnehage og hjem forblir innenfor
gangavstand.
10

Slik kan Arendal også tenke rundt sine lokalsteder/ lokale knutepunkt.

«Ti-minuttersstedet/byen» forutsetter at bebyggelsesstrukturen er forholdsvis tett, med en
god blanding av funksjoner og formål. I Arendal sentrum er alle forutsetninger til stede,
dersom funksjonene ikke flyttes ut. For lokalsentrene er ikke strukturene på plass i like stor
grad, men planprinsippet er likevel nyttig å forfølge. Det gir en pekepinn om hvor det er
gunstig å lokalisere ulike nye tilbud dersom vi ønsker å støtte opp under ferdsel til fots og
med sykkel.
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2. POLITISK VEDTATTE PLANGREP OG STRATEGIER
Bystyret har gjennom vedtak av kommuneplanene i 2003, 2007, 2011 og i 2019, samt ATP
for arendalsregionen vedtatt noen mål og strategier som gjengis i det følgende. I 2007planen ble funksjonsblanding og miljøbyprinsipper framhevet. I 2011-planen ble
miljøbyprinsipper fra tidligere kommuneplaner tatt videre til «Lavutslippsamfunnet». Det er
tydelig at målsettingene er de samme.
Klimautfordringer, helseutfordringer og hensyn til natur og miljø vil tjene på at vi gjør de
riktige areal- og transportplangrepene. Transport gir klimautslipp og bruker tida vår.
Det er med andre ord flere grunner til å slutte med spredning av funksjoner.
I 2019-2029 planen er NÆRHET TIL ALT valgt som strategi. Det er et mål å hindre ytterligere
spredning av bygningsmasse og utvikle eksisterende bomiljø og lokalsentre på en måte som
medfører mindre behov for bilkjøring. Samling av funksjoner vil gi større muligheter for å
kunne gå, sykle, ta kollektivt. Bedre helse er en god effekt!
Med HJERTET for Arendal er her brukt om de målene vi skal nå med ny arealbruk de neste
tiårene. Målet er at Arendal og arendalsregionen skal ha en effektiv arealbruk med attraktive
og varierte bo- og næringsareal, med gode kvaliteter for nærmiljøet.

Strategien som Arendal og arendalsregionen har valgt for å møte de ulike
arealutfordringene er

Nærhet til alt
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Økt fokus på stedsutvikling- mindre på kollektivlinjer
Arendal kommune har hatt miljøbyprinsipper over mange år, uten at nærhet til alt har vært
uttalt. Viktige begrep som har vært benyttet er arealøkonomisering, fortetting og
transformasjon framfor å ta i bruk ny jomfruelig mark som skal ivareta hensyn til store
sammenhengende natur-frilufts- og landbruksområder.
I 2011 ble «lavutslippsamfunnet» et begrep, med arealplanlegging for redusert
transportbehov, fortetting omkring knutepunkter og kollektivårer, samt gangsykkelavstander til viktige hverdagsfunksjoner. Arbeidet med Byplan 2023 fulgte dette opp
for Arendal og strategiene i ATP arendalsregionen er de samme.
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Endringer fra 2003 fram til 2019-planen er økt fokus på knutepunktsutvikling, framfor fokus
på utvikling langs kollektivlinjer. Det at folk bor langs kollektivlinjer er godt for utviklingen av
kollektivtilbudet, men ikke spesielt godt for å utvikle steder. I en årrekke har vi hatt en
strategi om å bygge ut langs kollektivlinjer i Arendal ut fra målet om å redusere bilbruk. Det
vi har hatt mindre fokus på er å skape de gode stedene, nært på der folk bor, hvor de kan gå
eller sykle, og der folk kan møtes i trivelige omgivelser for å få gjort de mest nødvendige
ærend. Vi har i stedet skapt et samfunn med spredte boligfelt langs kollektivlinjer, hvor folk
kjører bil til butikken, til skolen og til service.
2011-planen:
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2007-planen:

Arealpolitiske mål vedtatt i kommuneplanens arealdel 2019-2029
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Styring av vekst/utbygging 2019-2029
I enhver rullering av kommuneplanens arealdel er det svært viktig å tenke ut hva som er
riktig arealforvaltning i et langsiktig perspektiv. I rulleringen for gjeldende plan 2019-2029
var det foruten fokus på markagrenser diskusjoner rundt et svært viktig spørsmål, som også
ble stilt i den regionale ATP-planen:
Hvor skal vi plassere nye boliger og nye arbeidsplasser, når målet er å slutte med spredning av
byvekst og få mindre bilavhengighet?

Kommunen/bystyret har vedtatt å følge noen hovedprinsipper for hvordan hovedtyngden av
utbyggingen bør skje. De samme prinsippene er vedtatt i sammenheng med ATP for
arendalsregionen.
I tillegg har bystyret et mål om å utvikle hele kommunen og legge til rette for en viss
utbygging utenom de mest sentrale strøk. I hovedsak skal det også her forsøkes lagt vekt på
de samme kriterier og retningslinjer for god planlegging.
Det viktigste arealpolitiske mål i kommuneplanen er å utvikle et bo - og
tettstedsmønster som skal redusere transportbehovet og som kan bidra til
helsegevinst gjennom at mange går eller sykler i sin hverdag. Et bo-og
tettstedsmønster som bidrar til at vi bruker mindre tid på å forflytte oss mellom
jobb, butikk, barnehage, skole og jobb gir oss mere enn klimagevinsten.
Tidsklemma kan reduseres og det gir grobunn for å skape møteplasser, i en tid
med mye ensomhet.
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I Arendal bor vi svært spredt og det er ofte langt fra boligområdene til
butikker/serviceområder og arbeidsplasser. Det medfører mye bilkjøring og skaper
utfordringer i forhold til å kunne utvikle et godt kollektivtilbud. Hvis buss skal erstatte
privatbilisme, må frekvensen være minimum 4 i timen. Da må hoveddelen av våre framtidige
boligområder legges nært til kollektivårer og knutepunkter.

kollektivakser og knutepunkter.

Kartutsnittet viser den viktigste kollektivstrengen mellom Grimstad og Eydehavn med
knutepunktene Nedenes, His, Sentrum, Krøgenes, Saltrød-Eydehavn. Kommuneplanen 20112021 prioriterte fortetting langs kollektivårene Fv 420 (fra vest og Engene) og langs Fv 410 (til
Eydehavn i øst) med sløyfer nordover til Myra og sørover på Tromøya. I ny kommuneplan
2019 er det enda viktigere om vi klarer å fortette i og omkring knutepunktene, i større grad
enn langs kollektivårene, slik at det skapes gode steder med gangavstander til mange.
j
ål

Bolig/sentervekstfordeling 80% -20 % Arendal sentrum og lokalsentre
Det er et mål at 80 % av veksten (nye boliger og arbeidsintensive næringsetableringer) skal
komme i og omkring Arendal sentrum og prioriterte lokalsentre med god kollektivdekning.
(His, Nedenes og Saltrød). Over tid vil dette medføre at flere kan gå og sykle og det utvikles
mer attraktive lokalsentre/møteplasser. Denne strategien ligger også til grunn i Areal- og
transportplanen for arendalsregionen. ATP arendalsregionen) 20 % av veksten kan komme i
og omkring lokalstedene Bjorbekk, Eydehavn, Færvik, Kilsund, Kongshavn, Longum, Myra og
Rykene.
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Fakta

Basert på offentlige data i SSB over antall boenheter tatt i bruk i perioden 2006-2016 i
Arendal har hele 56, 4% vært innenfor kommunesenter eller lokalsenter. Det er med andre
ord ingen dramatikk i 80/20 fordeling, men en ytterligere styrking av sentervekst.

Avgrensing av prioriterte steder
I ATP-planen er det laget kart som viser kommunesentra med et retningsgivende areal og
lokalsentra som punkter.
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Kommunesenteret i Arendal (Arendal sentrum) er større enn det historiske bysentrum og har
med seg sentrumsnære boligområder som Birkenlund, Stinta, Moltemyr, Strømmen og
Myrene, samt Harebakken, og deler av Krøgenes (minus næringsområdet).

Begrepsbruk - bydelsenter/lokalsenter/knutepunkt
I Byplan 2023 har en innført begrepet «Bydelsentre». Det har skapt noen misforståelser.
Bydeler er vanligvis assosiert med større byer, og brukes eksempelvis i Oslo om bydeler som
Sagene, Majorstua, osv. Her foreslås i stedet å benytte ordet lokalsenter og lokalsted. Om
det blir naturlig språkbruk å benytte bydelssenter, kanskje på His og Saltrød så bør ikke det
by på noe problem. Likeledes ulik språkbruk omkring knutepunkt/tyngdepunkt, lokalsentre.
Det går fram av sammenhengen hva som menes.
Stedsbeskrivelser
Arendal kommune har sammen med fylkeskommunen beskrevet sentrum, lokalsentre og
lokalsteder nevnt over, der en del av utfordringer og potensiale framkommer.

Her er link til notat om stedsbeskrivelsene:
https://2019.austagderfk.no/contentassets/a4cf6e6974484a47ab7c508edeffdb5e/tettsteder.pdf
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Senterstruktur - Funksjonsinnhold og utvikling av prioriterte steder
Foruten en hovedretning på 80/20 % fordeling av vekst er en viktig jobb å prioritere
innbyrdes og angi en retning på tetthet og funksjonsblanding innenfor de ulike stedene.
Bystyret har i kommuneplansammenheng fastslått at Arendal sentrum skal utvikles som
kommunenes viktigste senter.

I denne sammenheng har det vært et klart mål å styrke det historiske bysentrum. Her skal
handel kombineres med kulturelle og sosiale opplevelser og et variert folkeliv! Stoa er i
denne sammenheng et avlastningssenter for byen, med tanke på kjøp av varer som er svært
arealkrevende og bilavhengig.
De prioriterte lokalsentrene His, Nedenes og Saltrød skal betjene lokale, daglige behov
knyttet til handel, tjenester og service, uten å komme i konkurransesituasjon med byen.
De øvrige Lokalsentrene skal utvikles med ulike tilbud og møteplasser, ut fra målet om
reduksjon av transportbehov. Det er og vil fortsatt bli ulike grader av hva et lokalsenter kan

20

tilby, men hvert lokalsenter bør forsøke å utvikle sin egen identitet, med estetiske kvaliteter i
de bygde omgivelser og i uterommene, som kan stimulere til aktivitet og kontakt mellom
mennesker. Det er et mål at boligutvikling skjer slik at disse sentrene kan utvikle seg positivt
og at mulighetene for gange og sykkel mellom bolig og møteplasser blir best mulig. Dette vil
kreve økt boligtetthet i nærområdene til lokalsentrene. Her bør det søkes samlokalisering av
offentlig og privat service, næring, skoler, idrettsanlegg, grendehus, og annet som skaper
aktivitet.
Utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre
gode og stabile bomiljø, men bør fortrinnsvis skje innenfor allerede etablerte byggeområder
og tettest mulig på etablert infrastruktur og tjenestetilbud. «Samle-ikke spre» er et mantra
også utenfor tettbygde strøk, for å kunne ivareta natur/-landbruksområder best mulig. I
prioriterte vekstområder skal en tenke høy arealutnyttelse.
Hva er et godt lokalsenter?
Et godt lokalsenter er flerfunksjonelt og tilbyr boliger i tilknytning til/med nærhet til
butikker, sosiale møteplasser, lekeplasser og grønnstruktur uten at det konkurrerer med det
historiske bysentrum. I tillegg vil lokalisering av skole, idrettsanlegg, omsorgssenter,
barnehage eller andre offentlige tilbud gi et lokalsenter vitalitet og puls. Sambruk og
samlokalisering vil gi gode effekter. Andre kriterier er god kollektivtilgang og tilrettelegging
for gang/sykkel. Ethvert lokalsamfunn har ikke og kan heller ikke få gang-og sykkelavstand til
et lokalsenter, eller har ikke alle tilbudene som vist i figuren under. Men jo tettere og mer
mangfoldig et lokalsenter utvikles, desto nærmere vil en være i å oppnå mindre bilkjøring.
Dette gjelder for både rurale og urbane områder av kommunen.
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Tromøya spesielt
Bystyret har vedtatt en utbyggingsstrategi med oppbygging omkring definerte lokalsteder.
Det er utfordrende å definere ett samlende lokalsted på Tromøya. Krøgenes har tatt mye av
senterfunksjonene. I 2013 ble det landet en slags definisjon om at det er 2 tyngdepunkt på
selve Tromøya. I øst; Kongshavn og omegn (skole, idrettsanlegg, butikk, boliger, mm.) I vest
et tyngdepunkt som strekker seg fra Tybakken, til Færvik, Roligheden mot Pusnes. Kartet
under illustrerer eksisterende tyngdepunkt/lokalsted i øst: Kongshavn og omegn med gul
ring. I vest er det vanskeligere å definere et lokalsted med en ring. Mange senterfunksjoner
ligger spredt. Tybakken, Færvik, Roligheden skole utgjør i dag et spredt tilbud. Her er
funksjoner som skole, butikk og bensinstasjon spredt i forhold til boligområdene og pga
terrengutfordringer er det ikke lett å se hvordan en kan fortette dette stedet. Pusnes er
tenkt transformert og utviklet til et nytt bo- og arbeidssted. Dette kom inn i 2019-planen.
Hva dette området utvikles til er for tidlig å se, men det kan bli et sted som forholder seg like
mye til Arendal sentrum som til Tromøya, med ferjeanløp i mellom.
Den blå heltrukne linjen fra Tromøybroa og vestover viser eksisterende akse, der
senterfunksjoner og boligområder knytter seg på. Den prikkede linjen viser aktuelle
framtidige vekstakser, men det er problematisert at de vil bidra til byspredning, i strid med
overordna mål. Ytre Tromøya har store sammenhengende natur- og landbruksområder,
med viktige områder som Raet nasjonalpark og kjerneområder for landbruk. Dette er
områder som ikke bør stykkes opp av ny storstilt utbygging, men forvaltes ut fra bevaring av
hovedverdiene. Utbygging av noe format her vil også stride mot strategien «nærhet til alt»

Skravert område viser områder
utenfor prioriterte vekstakser.
Her er natur- og
landbruksverdier viktigere.
Nasjonalparken er bl.a. her
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Områdene som ligger langs Galtesund utgjør viktige kulturmiljø med bevaringsverdig
bebyggelse. Det er relativt langt til skole og service og veisystemene gir ikke rom for særlig
fortetting. De er smale og utfordrende med tanke på trafikkavvikling, trafikksikker gange og
sykkel og busstilbud.

OPPSUMMERING - UTBYGGING OG AREALPOLITIKK
Arendals arealpolitikk – vil i praksis innebære utbygging som styrker grunnlaget for å gå,
sykle og ta buss, samt ivaretagelse av grønnstruktur/landbruks, natur- og friluftsområder
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•
•

Fortetting rundt lokalsentre/lokalsteder 80/20 fordeling
Fortetting i eksisterende tettbebyggelse, balansert mot hensyn til grønnstruktur

•

Ingen store feltutbygginger i spredtbygde strøk. Utbygging i spredtbygde strøk skal
bygge på eksisterende infrastruktur /utbyggingsmønster. Prinsippet om
arealøkonomisering/samling av inngrep og oppbygging omkring lokalsteder gjelder
også her.

•

Næringslivsområder etter ABC-prinsippet

BLÅ OG GRØNNE AREAL- KULTURMILJØ
Store deler av kommuneplanen er disponert til LNF-områder. (Landbruks- natur- og
friluftsområder.) Disse områdene er lagt ut for å sikre produksjonsgrunnlag, samt natur- og
friluftsinteresser. Nærmere planlegging av disse områdene må skje i egne delplaner. Nå er
områdene sikret slik:
Ivaretagelse av friluftslivsområder- Markaområder
Kommuneplanen har lagt inn hensynssone friluftsliv- benevnt «Marka» med retningslinjer.
I tillegg er flere viktige friluftsområder registrert etter nasjonale standarder i naturbasen.

Bystyret har videre vedtatt å :
- bevare grønnstrukturen i tilknytning til boliger, skoler og barnehager og sikre
grønne korridorer til omkringliggende naturområder.
- revidere grønnstrukturplanen for å sikre dette
- stimulere tiltak for merking og rydding av eksisterende turløyper og bidra til at
turkartene fornyes
- opprettholde /utvikle sammenhengende sti/sykkelveinett mellom areal for bolig,
arbeid og fritid
- sikre allemannsretten aktivt
Ivaretagelse av landbruksinteresser
Kommuneplanen har lagt inn hensynssoner «Kjerneområder for landbruk» med
bestemmelser og retningslinjer- Kommuneplan 2019-2029 har fastsatt byggegrense på 30
meter generelt over hele kommunen og 50 m byggegrense for boligfelt mot kjerneområdene.
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Kulturlandskapet
I jordbruksdistriktene er det verdifulle kulturlandskap og gårdsbebyggelse. Produktive
landbruksareal (skog/jord) utgjør store areal av kommunen og betyr mye for
kommunelandskapet og opplevelsesverdien. Den største utfordringen i forhold til
opprettholdelse av kulturlandskapet er å opprettholde en aktiv landbruksdrift, med beitedyr,
rydding og slått.
I tråd med kommunedelplan for landbruket og nasjonale mål er det et mål for Arendal å
ivareta kulturlandskap og jordvern gjennom sin arealplanlegging og tilrettelegging for
landbruk.
Ivaretagelse av naturverninteresser
Kommuneplanen har lagt inn hensynssoner for naturmiljø. Viktige områder er
nasjonalparken, naturreservatørretbekker, geologiske verdier, osv.
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Ivaretagelse av bevaringsverdig bebyggelse
Kommuneplanen har lagt inn hensynssoner for bevaring av kulturmiljø. Kilden til dette er
Kommunedelplan for sikring og utvikling av bevaringsverdig bebyggelse og områdene rundt.
Hovedformålet med denne kommunedelplanen er å legge grunnlaget for en politikk som kan
bidra til å videreutvikle og bevare Arendals gamle trehusbebyggelse og særpregede
bygningsmiljø, på en best mulig måte. Bygningene utgjør en svært viktig del av Arendals
identitet og kulturhistorie. I tillegg er miljøet omkring viktig å ivareta for å bevare helheten
med hus, hage, murer, trapper, stier, beinveier, terreng og vegetasjon.

Kystsonepolitikk- Sjø og strandsoner

Foto: Kristin J. Fløystad

Forvaltningen av kystsonen er en viktig oppgave, både i forhold til vern og utvikling. Sikring
og tilrettelegging for allment friluftsliv i sjønære områder skal søkes etterlevd i enhver planog enkeltsak, enten det er i utbyggings- eller friluftsområder.
I arealsammenheng følger Arendal kommune opp planleggingsprinsipper i Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
En viktig forutsetning i SPR er at utbygging skal planlegges og konsentreres til eksisterende
tettsteder og allerede utbygde områder, slik at kystsonen for øvrig skjermes.

100 m- beltet
I 100 metersbeltet langs sjøen skal det taes særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og allmenne interesser, og her gjelder et nasjonalt bygge- og deleforbud, jfr. planog bygningslovens § 1-8. Forbudet gjelder så langt det ikke er fastsatt annen byggegrense,
enten i kommuneplanens arealdel, eller i reguleringsplan

26

For 10 delområder fra Strømbroa til Kilsund er det vedtatt en alternativ byggegrense mot
sjø, som erstatning for det generelle 100 m byggeforbudet, etter oppsatte kriterier. Dette er
et arbeid som vil fortsette videre, både med å finne fram til flere områder, samt gjøre
nødvendige justeringer på de som allerede er fastsatt.

Kyststi
Friluftsrådet Sør skilter og tilrettelegger strekninger med utgangspunkt i kyststirapporten Kyststi Arendal, som ble vedtatt i bystyremøte 28.08.14.

Havbruk
Ut fra store konflikter med frilufts- og fritidsinteressene ønsker ikke Arendal kommune å
prioritere areal på sjøen til havbruk. Unntak kan være skjelldyrking, der det kan være
gunstig. Areal til dette er avsatt 2 steder. For øvrig er det ikke tillatt.
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Vassdrag

I Arendal er det en rik vassdragsnatur, med alt fra små bekker, elver, tjern og større vann. To
større nedslagsfelt er sikret som varig vernet med egne rikspolitiske retningslinjer. (RPR)
(Lilleelv og Molandsvassdraget.)
Kommuneplanbestemmelser har i tillegg tatt inn ulike byggeforbudsbestemmelser.
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3. VEDTATTE RETNINGSLINJER/POLITISKE FØRINGER
Overordnede plangrep gir retning. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og/eller
gjennomføring av byggetiltak er det behov for å utdype overordnede mål noe mer i detalj.
Retningslinjene i dette kapittelet er vedtatt av bystyret i de ulike kommuneplanene. De er
ikke juridisk bindende, men kan brukes til å tolke arealplanen med bestemmelser i ønsket
politisk retning når det kommer til konkrete detaljplaner og prosjekter. Det er sjelden 2
streker under svaret hva gjelder arealbruk. Noen ganger må en finne fram til hvilke løsninger
som gir den mest optimale, basert på en balanse mellom alle ønskene mellom vern og
utvikling.

Balansering av normer og krav mot best helhetlig løsning
Mål i føringer/retningslinjer kan være i innbyrdes konflikt. En typisk målkonflikt er for
eksempel mellom høy utnyttelse og bevaring av natur og terreng. Utvikling og bevaring må
balanseres optimalt. I reguleringsplanene må dette tydeliggjøres. Dersom normer og krav
skal fravikes må det være fordi løsningene som helhet gir et bedre resultat. Planforslag må i
tilfelle si noe om dette i beskrivelsen og i saksframstillingen.
Hvis alle gode mål og normer for alle fagtema skal følges opp blir resultatet dårlig.

Eksempler:
•

Kravene til universell utforming i for eks. boligområder, kan ikke følges overalt, da
kommunen også har et mål om å bevare naturens særpreg, med koller, knauser,
vegetasjon, osv. I bolig/hytteområder må derfor noen hus ha underetasje og
trappeløsninger kunne aksepteres.

• Normkrav til rundkjøringer/veibredder og åpne grøfter må kunne fravikes, dersom en kan
finne fram til akseptable løsninger, også i forhold til veivedlikehold og tilgjengelighet.
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Vendehammere kan for eksempel være «godt nok», for at områder ikke skal bli
fullstendig dominert av asfalt og vei. Trivsel, estetikk og omgivelser må avveies grundig
mot tekniske krav.
• I målet om god søppelsortering hevdes at fellesløsninger/hentestasjoner er dårligere enn
om det tilrettelegges på hver enkelttomt, men det får andre negative miljøkonsekvenser
om dette målet stilles øverst. Når hver adkomst i et boligfelt har 4 søppeldunker hver seg,
gir dette mindre gode estetiske omgivelser. I tillegg kommer det inn krav om at
renovasjonsbil må komme seg inn og dette kan gi seg utslag i høye krav til vegbredder.
Krav er nødvendige og har en funksjon, krav må ikke ses på som begrensende, men som
utfordrende for kreativiteten.
Eks: Nye overvannsløsninger og grøntanlegg/ bevaring av flotte gamle trær som et pre for
nye utbyggingsløsninger/ ivaretagelse av kulturminner som en ekstra kvalitet i et
utbyggingsområde/ofre en tomt i et boligfelt for å skape kvalitetsløft til alle, osv.

Nye overvannsløsninger: Åpne, men grunne
grøfter og beplantet. Alternativet er ofte
åpne dype grøfter med grus og stein, hvor
det detter ned søppel og det hele bidrar til
triste omgivelser. Denne løsningen bidrar til
å løfte verdien på et område og innbyr mer
til å gå og bevege seg.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer
Bestemmelsene til kommuneplanen er juridisk bindende sammen med plankartet. Samtidig
ligger det mye politikk i bestemmelsene. Det som har karakter av retningslinjer og normer i
dokumentet er, sammen med arealpolitikken, viktige styringssignal for kommunens
forvaltning og hvordan denne skal forståes, der det skal utøves skjønn. Bestemmelsene og
retningslinjene tar bla for seg:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Når et tiltak har krav om reguleringsplan
Klimatilpasning: bestemmelser om overvannshåndtering, byggehøyder mm
Parkeringskrav og normer
Krav til mobilitetsplaner
Byggeforbud langs vann/vassdrag er innført
Byggegrenser mot kjerneområder for landbruk
Kvalitetskrav i boligområder: Lekeplassnormer, krav til terrenghensyn,
uteoppholdsareal og estetikk
Styrking av friluftsliv; (Markaområder) LNF med hensynssone og retningslinjer

Vern og vekst – vedtatte føringer
Arealbruken må balansere mellom vekst og vern. Vi må ta vare på for å utvikle oss i riktig
retning. Bystyret har vedtatt følgende føringer:
Ikke sløse med arealene
•
•
•
•
•
•

Arealøkonomisering: Redusert arealforbruk pr. innbygger
Samle og minimalisere naturinngrep
Høy utnyttelse ved ny utbygging i knutepunkter; balansert mot vernehensyn
Fortetting i tettbebyggelsen, balansert mot hensyn til grønnstruktur, kulturmiljø, strøkskarakter,
trafikksikkerhet
Klarere tettstedsavgrensninger
Transformasjon av allerede bebygd areal i stedet for mer forbruk av areal

Kjøre mindre bil
•
•

•
•
•

Unngå ytterligere spredning av funksjoner/sørge for arealbruk som styrker muligheter for å
kunne gå, sykle, kjøre kollektivt
Styrket kollektivtransport: mer buss og ferge, konsentrere utbygging langs knutepunkt/sentre og
kollektivakser for å skape grunnlag for bedre kollektivtilbud, både til sjøs og på veg. I Arendal
kommune er den viktigste kollektivaksen fra Engene i vest – fylkesvei 420 – via sentrum og
videre på fylkesvei 410 til Eydehavn, med sløyfer nordover mot Myra/Stoa og sør til Tromøya
Framtidsrettet transport- tilbud på sjøen i Tromøysund og Galtesund. Tilbudet må utvikles
og moderniseres
Sammenhengende g/s-vegsystem. Følge opp kommunedelplan for sykkel
Prioritere nye boligområder som har kort vei (gang/sykkelavstand) til skoler, barnehager,
arbeidsplasser, etablerte sentra, transportknutepunkter.

Innspill ved kollektivtilbud og ikke bare kollektivakse
Begrepet «kollektivakse» brukes i mange sammenhenger ukritisk. Ofte er det nok at det går en
busslinje der, og «vips» presenteres foreslått arealbruk som noe som både bidrar til å styrke
kundegrunnlag osv.
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Spørsmålet som må stilles er om arealbruken er lokalisert ved en kollektivakse som har tilstrekkelig
frekvens til å konkurrere med personbilen.
Når kommunen får innspill om nye utbyggingsområder vil en vurdere om innspillet er lokalisert inntil
busslinjer med høy frekvens og ikke bare inntil en busslinje. I dag er 2busser/time utbredt i Arendal.
Høy frekvens er imidlertid 4-6/time . I Arendal er 4/time å anse som høy frekvens og dette vil ikke bli
mulig mer enn på få strekk.

Hensyn til barn og unge
•
•
•

Sikre areal for gode oppvekstmiljø; natur, fysisk aktivitet/lek, trafikksikre veger
Sikre tilstrekkelig med naturområder nært inntil skoler/barnehager
Følge opp RPR (RiksPolitiskeRetningslinjer)

Følge føre var-prinsippet
•

Ethvert tiltak må vurderes ut fra kjente og antatte konsekvenser for natur- kultur og miljøverninteresser. Kommunen har ikke registrert og dokumentert alle verneverdier, verken på land, eller
i særdeleshet i sjø. Der verneverdier etter hvert blir dokumentert må det få følger for
arealutnyttelsen, dersom inngrep ikke er påbegynt. Dette gjelder både sjø/vannareal og
landareal.

Tilgjengelighetsprinsipper
•

Et overordnet prinsipp er sikring og forbedring av tilgjengeligheten til og langs strandstrekninger
både til sjø, ferskvann, elver, større sammenhengende turområder og intern grønnstruktur i
byggeområdene. Videre må det, så langt det er mulig, tilstrebes å legge til rette for universell
utforming i all fysisk planlegging, balansert mot andre hensyn, som for eksempel bevaring av
terreng.

Unngå fareområder og dyrka mark
•
•
•
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Det skal ikke bygges i fareområder, slik som i flomutsatte områder, rasutsatte områder, eller
lignende. Andre Trusler: Farlig industri/farlig lager nært skoler, boliger, barnehager, trafikkfarlige
forhold, brannmessige forhold.
Inntil slike områder er registrert må ethvert utbyggingstiltak sjekkes ut mot slike eventualiteter
Jordvernhensyn skal tillegges stor vekt ved valg av langsiktig utbyggingsmønster.

•
•

Inngrep og utbygging må så langt som mulig styres mot de areal som har minst landbruksmessig
verdi i kommunen.
Mellom boligbebyggelse og landbruk skal det sikres naturområder med buffereffekt

Hensyn til estetikk, grønnstruktur, kulturmiljø, kulturminner og kulturlandskap
•

Kvalitet går både på funksjon og estetikk. Gode felles uterom krever god estetisk formgivning
med variasjon og harmoni i bygde og ubebygde omgivelser. Natur- og kulturlandskapet rundt
byer og tettsteder gir viktige rammer for estetiske opplevelser og stedskarakter. Ved å ta vare på
lokale landskapstrekk, motvirker vi tendensen til ensretting og lar stedene beholde sin identitet
og skaper tilhørighet Bystyret har vedtatt at kommunens utbyggingsområder skal utnytte og
bevare sørlandets naturgitte særpreg, med hensyn til vegetasjon og terreng . Målet er å bevare
mest mulig terreng og unngå flatsprenging.

•

Mellom byggetomter må det settes av gode buffere med vegetasjon og terreng for å redusere
inntrykket av inngrepene som er nødvendige og gi kvalitet til utbyggingsområder. Dette gjelder
alle utbyggingsområder; boligfelt, næringsareal mm.
Bystyret har vedtatt en utomhusveileder og estetiske retningslinjer som beskriver ønskede
kvalitetsmål.
Bystyret har vedtatt at kulturarven skal brukes som en ressurs for steds- og byutviklingen.
Arendal kommune ser på sin kulturarv som en svært viktig ressurs. I kommunen er det mange
spennende kulturminner, bevaringsverdige bygningsmiljø, hager, trær, kulturlandskap og
kulturinstitusjoner. Det er ønskelig å bevare og positivt benytte Arendals kulturarv i
arealplanleggingen og i den framtidige byutviklingen. Når kulturarv betraktes som en ressurs i
byutviklingen synes det i særlig grad å være fordi det etableres unike koblinger mellom det
historiske og det moderne, det forgangne og det fremtidsrettede. Det vises til egne
kommunedelplaner.
Kulturlandskapet, og i sær jordbrukets kulturlandskap er avhengig av et aktivt jordbruk, med
slått, dyrking, beite. Ivaretagelse av kulturlandskapet er betinget av et sterkt jordvern og
restriktive holdninger til nedbygging som kan hindre landbruksdrift. Bystyret i Arendal har
jordvern som et uttalt mål.

•
•

•
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Fortetting med kvalitet
Tett utnytting især til boligformål og sentrumsutvikling er utfordrende i forhold til steders identitet,
sosiale relasjoner og grønnstrukturen. I målet om reduserte klimagassutslipp kan samling av bo- og
virkefunksjoner skape fremmedgjorte miljø i Arendal og i ytterste konsekvens bety nedbygging av
grønnstruktur/landbruksjord, eller skape press på slike areal. Da går miljøkvaliteter tapt. Vi må
balansere dette slik at vi ivaretar trivsel for mennesker. Fortetting med kvalitet er målet. Dette vil
kreve kompetanse og økt planleggingsinnsats i årene framover. Det finnes flere gode eksempler på
tett utnytting som også tilfredsstiller krav til miljøkvalitet og god arkitektur.

Benytte planprinsippet LIV – ROM – HUS
Bygg og områder former oss som individer og samfunn og kan virke helsefremmende, eller
motsatt. Nærhet til menneskene og samfunnet rundt oss og muligheter for kommunikasjon
og nettverksbygging er viktig. Vi har behov for møteplasser og derfor bør bygg og områder
bidra/stimulere til kontakt med andre mennesker.

Inspirert av de ”Gehlske prinsipper” (Arkitekt Jahn Gehl- Danmark) skal planleggingen basere
seg på følgende prinsippielle rekkefølge, enten det er utforming av sentrum, tettsteder eller
boligområder:
1)
Liv
2)
Rom
3)
Hus
Hus og bygninger må organiseres på en måte som gir spennende rom mellom husene.
Uterom som inviterer til treff og sosiale aktiviteter for alle mennesker i alle aldre.
Tilrettelegging for ulike aktiviteter, alt fra stillesitting og observasjon til lek og idrett. Dertil
kommer arkitektur som bidrar til identitet og som tar hensyn til bestående bebyggelse.
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Under er eksempel på hvilke steder vi utvikler uten tanke på trivsel, grøntanlegg og rom for
møteplasser. (Liv-Rom-Hus). Bydelsentrene og lokalsentrene må tilby flere funksjoner. Ofte
er det små grep som skal til for å skape forbedring. Plass til vaffelselgere, en benk og et bord,
litt beplanting. Det må bare tenkes på og settes av plass til.

Omgivelsene våre påvirker oss
Det er et faktum at vi påvirkes av omgivelsene, men opplevelsen av våre omgivelser er svært
individuelt varierende og avhengig av sammenheng. Omgivelsene forteller mye om hvem vi er og hva
vi står for. Vakre omgivelser påvirker vår livskvalitet og vår allmenntilstand, styrker vår identitet og er
viktig for næringsutvikling. Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta estetiske verdier, og bidra til
vakre fysiske omgivelser, men er avhengige av et samarbeid og en forståelse hos private aktører.
Estetiske hensyn omfatter alt fra landskapstilpasning til møblering i de offentlige rom som for
eksempel skilt, avfallsdunker, inngjerdinger. Estetisk kvalitet er viktig både i helhet og i detalj, samt i
bygde- og ubebygde omgivelser. Som eksempel er det av betydning for et område hvordan detaljer
som søppelanordninger og andre kommunaltekniske innretninger formgis og plasseres.
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Boligpolitikk – arealhensyn
Det er viktig for befolkningsveksten å tilrettelegge for attraktive boligområder og boformer,
for folk i ulike livsfaser og preferanser. Attraktivitet går både på lokalisering og hvor
dyrt/billig det er å kjøpe seg inn, samt i hvilken grad et boligområde holder seg attraktivt
over tid. Viktig i denne sammenheng er kvalitet i bygde og ubebygde omgivelser.
Utbyggingsprinsipper – boliger

1. Arendal kommune ønsker å utvikle boligområder med kvalitet og særpreg. Det bør
være mulig å se og oppleve at du bor i Arendal og ikke et annet sted i landet. Stikkord
her er ivaretagelse av det sørlandske terrenget. Tradisjon og ny arkitektur må spille
sammen og ivareta/utnytte det særpregede landskapet, terrenget og vegetasjonen i
vårt distrikt.
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Foto: Kristin J. Fløystad

2. Mer konsentrert boligbygging, nært inntil etablerte sentra og kollektivknutepunkter.
Her bør det ikke utvikles tradisjonelle eneboligfelter, men andre utbyggingsformer
som tett/lav, terassehus, leilighetskompleks, etc. (bymessig bebyggelse)

3.
4.

5.
6.

Det er få grunner til at vi skal fortsette med spredtbygde boligfelt, jfr. mål om
«nærhet til alt» I ATP- arbeidet er det sett på hva som allerede finnes av
boligreserver i gjenværende, regulerte, men ubebygde boligfelt. Samlet er det telt
opp en planreserve på 3800 boenheter i Arendal. (I tillegg kommer eksisterende
planlagte uregulerte boligareal i kommuneplanen. Det er også sett på
fortettingspotensialet innenfor de identifiserte 18 lokalstedene. Bare for Arendal
sentrum(storsentrum), Bjorbekk, His, Myra, Nedenes og Saltrød er samlet
fortettingspotensial beregnet til 5263 boenheter. Totalt: 9063 boenheter
Utbygging i spredtbygde strøk skal bygge på eksisterende infrastruktur
/utbyggingsmønster.
Ikke ønskelig med store feltutbygginger i spredtbygde strøk, utenfor
tettsted/lokalsenter. Oppbygging i forhold til målet om mindre transportbehov -også
i spredtbygde strøk. Bygge oppunder utvikling av steder. Lokalisere boliger i
gangavstand til tilbud og service, som skole, idrettsanlegg, forsamlingshus, andre
sosiale møteplasser, etc. Også her bør det tilstrebes et variert tilbud av tomter og
boligformer i nye utbyggingsområder.
Fortetting i eksisterende byggeområder må balanseres mot hensyn til grønnstruktur,
trafikksikkerhet og estetiske kvaliteter.
Alternative energiformer, som vannbåren varme og andre energiløsninger skal
vurderes på lik linje med el-forsyning til nye byggefelt.

BOLIGOMRÅDER – kvalitetsmål

 Benytte planleggingsprinsippene LIV – ROM – HUS. Med dette som utgangspunkt må
planleggingen sikre de beste tomtene i et boligfelt for lek/aktivitet og sosiale
møtesteder. Sosial kontakt og fysiske steder for dette er viktig. Gode uterom må
påaktes
 Det må planlegges for interne grøntområder, samt tilgjengelighet til
friluftsområder/grøntstruktur, sjø og vassdrag omkring. Stier og forbindelseslinjer må
sikres eller fornyes
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 Med høy tetthet må det tilstrebes sammenheng mellom bebyggelse og
omkringliggende grønnstruktur. Mellom inngrepsområder/utbyggingsfelter må det
settes av tilstrekkelig gode grønne buffere, som fortrinnsvis har kontakt med større
naturområder/turområder omkring. Helst med opprinnelig terreng og vegetasjon.
Disse er viktige transportårer og sikrer bevaring av biologisk mangfold mellom
utbyggingsområdene. Subsidiært med opparbeidede nye grøntområder.
 Fortetting i tettbebyggelsen må balanseres mot hensyn til grønnstruktur, kulturmiljø,
strøkskarakter, trafikksikkerhet
 Tilpasse tekniske normer og krav til mål om helhetlig kvalitet
 God tilgjengelighet for barn, unge, eldre og funksjonshemmede.
 Lokalisere med tilfredsstillende sol-, vind og temperaturforhold
 Sosiale møteplasser som stimulerer til kontakt (grillplass/festplass, ball-løkker,
grendehus, etc.)
 Estetisk god formgivning i både bygde og ubebygde omgivelser (Variasjon og
harmoni). Skilt, luftlinjer/jordkabler, renovasjon, belysning, veier, tekniske
installasjoner; alt må påaktes i forhold til estetikk og hensyn til helhetlige gode
løsninger
 I hovedsak skal bebyggelsen ikke ligge fokusert på topper. Det skal legges vekt på at
naturens silhuett ikke brytes.
 Tilstrekkelige og gode lekeplasser i tråd med kommuneplanens bestemmelser
 Bevaring av stedegen vegetasjon / Ivaretakelse av steingjerder og andre
kulturvernmessige hensyn
 Enhetlig, men variert arkitektur, stedlig tilpasset og med hensyn til terreng og
landskap.
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Ulike terrengtilpasninger

Spredt boligbygging
Utfordringene omkring spredt boligbebyggelse er redegjort for i planbeskrivelsen til k planens arealdel 2019-2029.
Arendal kommune har ikke pekt ut områder der vi ønsker å tilrettelegge for spredt
boligbebyggelse. Kommunen ønsker i stedet å vurdere eventuelle søknader som
dispensasjonssaker, i forhold til plan- og bygningsloven, samt andre lover og forskrifter.
Kriterier (for nye boligeiendommer, ikke tilleggsareal):
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Maks 2 mål.
Tilknytning til stedet, ikke eiendomsspekulering.
Enebolig - ikke flermannsbolig
Sikker skolevei.
Avstand til dyrka jord (både bygg og eiendomsgrenser).
Vektlegges om utbyggingen kan styrke et lokalsenter
Samle inngrep: positivt om det kan samlokaliseres med
annen bebyggelse og vegadkomster, framfor å ta i bruk
nye areal.

Næringsområder
En strategi i kommunens arealpolitikk for næringsområder og i samråd med ATP-arbeidet er
å fokusere på «rett næring på rett plass», etter det såkalte ABC-prinsippet.

Da kan bedriftene få dekket sine transportbehov, samtidig som det samlede transportarbeidet reduseres. Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter bør skje i sentrum eller
så nært inn på sentrum som mulig. Det samme gjelder for offentlige bygg som skoler,
institusjoner, med høy besøksfrekvens, mange ansatte, studenter/elever. Plasskrevende
næring og/eller transportintensive lager- eller logistikkvirksomheter skal søkes lokalisert,
nært opptil E-18 og andre hovedfartsårer.
I kommuneplanen ligger inne tilstrekkelig med nye næringsareal, jfr. vedtatt næringsplan. Av
områder som skal tilby store areal for mer industriretta næring og nærhet til overordnet
vegnett (såkalte C-lokaliteter) ligger bla Heftingsdalen og Agderparken nord.
Utover dette ligger det muligheter for fortetting og transformasjon i eksisterende
næringsareal og innenfor sentrumsformål. Med unntak av Fløyheia er det for det meste
private areal som kan fortettes/transformeres.
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Fritidsbebyggelse
Arendal kommune har i overkant av 2000 fritidsbygg. I dette tallet ligger også eneboliger og
våningshus som er benyttet til fritidsbolig.
Mange av hyttene ligger i uregulerte områder og er heller ikke avsatt som byggeområder for
fritidsbebyggelse, men er disponert til LNF; landbruks, natur- og friluftsområder i
kommuneplanens arealdel. Årsaken til dette er at det offentlige/kommunen har et ansvar
for at det ikke skjer en storstilt fortetting i eksisterende hytteområder uten gjennom en
helhetlig plan, for å sikre interessene knyttet til allmennhetens ferdselsmuligheter, landskap
og natur.

I 2011 ble fritidsbebyggelse og arealpolitikk diskutert og det ble vedtatt noen overordnede
mål og retningslinjer i bystyret.
 Arendal vil ikke være en hyttekommune. Arendal vil prioritere arealbruk til bolig,
næring og infrastruktur. Arendal skal være en levende og dynamisk kommune til alle
årstider. Derfor er det viktig å prioritere areal til helårsbosetning og næringsliv,
framfor fritidsbebyggelse. Samtidig er det viktig å legge til rette for at alle innbyggere
som ønsker det, kan benytte sjøen og sjønære områder til ulike former for
rekreasjon.
 Hvis noe skal avsettes til fritidsbebyggelse må dette være i områder av kommunen
der en mener dette ikke vil bli i konflikt med framtidige bo/næringsareal, samt
rekreasjons-/naturvern- og jordverninteresser. I følgende områder kan det være
konfliktfyllt med fritidsboligformål og en kan ikke påregne arealbruk til formålet:
 Store sammenhengende naturområder, mye benyttet til friluftsliv
(Eksempelvis områdene rundt Granestua, kjerneområder på Hisøya., mfl.)
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 Viktig grønnstruktur/friluftsområder nært boliger (”100 m skogen”).
 100 metersbelte langs sjø, vann og vassdrag. (Hvis nærmere må det kunne
argumenteres ut fra landskapstilpasning, allmennhetens interesser, med
mer. God dokumentasjon vil kreves.)
 Ikke i potensielle friluftslivsområder, relatert til bosettingsmønsteret i dag
og framover.
 Områder som på sikt kan benyttes til boligområder. Disse kan identifiseres
ut fra hvor vi tror og ønsker ny boligbebyggelse vil komme framover, for
eksempel langs kollektivaksene, nært lokalsentra, med mer.
 Viktige landbruksområder (Jfr. Landbruksplanen og jordklassifiseringen).
 Truede naturtyper med rikt biologisk mangfold, sjeldne eller unike
økosystemer.
 Nærområder til landskapsvernområder der hyttebygging vil gi press mot
sårbare naturverdier. Som for eks. Raet landskapsvernområde. (Nå
Nasjonalpark.)
 Rasområder og øvrige fareområder
 Områder i nedslagsfelt for vannverk.
 Områder med viktige kulturminner og kulturmiljø, både kulturlandskap og
bygningsmiljø.
 Områder der det er aktuelt med framtidige kommunikasjonsårer, enten
høyspentlinjer, eller overordna vegsystem.
 Vann og avløpsnett i områder med hyttebebyggelse er et privat ansvar både med
hensyn til investering, og fremtidig drift og vedlikehold. Dersom områder for
fritidsbebyggelse kan kobles på offentlig nett ses det på som positivt, men da vil
kommunen vurdere differensierte gebyrer, for å kunne håndtere utfordringene
knyttet til ujevn bruk av infrastrukturen for vann og avløp. Med tanke på eventuelle
tilkoblinger til offentlig nett skal kommunens VA-norm og VA-reglement sette vilkår
for hvordan ledningsanlegg for hytter skal etableres. Solide og faglig godt utførte
private VA anlegg for hytteområder vil også gi minst mulig ekstra arbeider og
kostnader for kommunen, da faren for lekkasje fra det private VA-nettet da
reduseres.
 I forhold til forurensningssituasjonen i kommunen og betryggende
vannkilder/resipienter for kommunens innbyggere, er det positivt at hyttebebyggelse
tilkobles kommunalt vann og avløpsnett. Dette fordi kommunen er kjent med at
svært mange hytter har ulovlig innlagt vann, med tilhørende utslipp. For å unngå
forurensning av vassdrag og drikkevannskilder, skjemmende terrenginngrep ved
framføring av kraftledninger, veger og grøfter, og uheldige endringer i den naturlige
dreneringen, må spørsmålet om teknisk standard avklares tidlig i planprosessen.
Dersom dette ikke gjøres som en del av arealplanleggingen, kan det bli teknisk
vanskelig og kostbart å gjøre det etterpå, og landskapsinngrepene kan bli store.
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Retningslinjer ny fritidsbebyggelse

 Ny fritidsbebyggelse skal ha høy standard (vei, vann/avløp/elektrisitet/IKT), men med
hensyn gitt i retningslinjer.
 Det er ønskelig at framtidig hyttebygging skal avspeile kommunens ambisjon om å
være en foregangskommune på klima og energi.
 Det er ikke avgjørende om et planforslag om fritidsbebyggelse tar sikte på utbygging
av utleiehytter eller om det foreslås hytter for salg. I forhold til fritidsbebyggelse som
reiselivsanlegg ønsker en å være tilbakeholdne, men en vil vurdere prosjekt som er
grundige og solide, og som er basert på grunneiersamarbeid og et helhetlig konsept.
Det er viktig at slike prosjekter har fasiliteter som gjør dem velegnet for kurs og
konferanser.
 Det er ønskelig at det fremmes felles planer for større områder, men på grunn av
utfordringer omkring samarbeid, må antall eiendommer som skal omfattes av en
felles plan vurderes ut fra lokale forhold.
 Infrastruktur: Overordnet infrastruktur bør avklares i kommuneplanen, mens
detaljert infrastruktur fastlegges i reguleringsplan.
 Viktige landskaps -, natur- og kulturminneverdier må ivaretas. Der slike kvaliteter blir
påvist, må de utnyttes positivt og være premissgivere for utbyggingen. For å sjekke ut
hvilke kvaliteter et område har, bør det gjennomføres en steds/landskapsanalyse før
detaljplan/reguleringsplan foreslår løsninger. En bør søke å bevare mest mulig
opprinnelig terreng og vegetasjon. Dette gjelder både for hyttefeltet i stort og på
hver enkelt tomt. Vårt særpregede landskap må utnyttes positivt, knauser og koller
må ivaretas best mulig. Det må ikke bygges slik at noen tomter avskjærer viktige
passasjer til strandsoner, utsiktspunkter eller natur/friluftsområder. Allmennhetens
muligheter til ferdsel og flerbruk må ivaretas, eventuelt også forbedres. Mest mulig
samlokalisering av inngrepene, og avgrensning av inngrepsområdet på tomter, for å
sikre bevaring av vegetasjon og biologisk mangfold, framfor spredning av inngrep.
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Det skal legges til rette for aktiv deltakelse i planprosessene fra befolkning,
hytteeiere, grunneiere, næringsliv og myndigheter

Det foreslås ikke maksstørrelse på hyttene, fordi terreng og tomter er svært ulike.
Som utgangspunkt er det imidlertid ikke ønskelig å gå utover 100-120 kvm bebygd
areal. Det er heller ikke retningslinjer om takform, farger etc. Utforming av hyttene i
forhold til tomt og områdets kvaliteter betyr mye mer for det endelige resultatet.
 Det er ikke ønskelig med retningslinjer for naust og sjøboder utover bestående
lovverk.


re

Mål for fortetting i eksisterende hytteområder
 Det er ønskelig at bestående fritidsbebyggelse kan oppgraderes til høy standard hvis
ønskelig. Det er ønskelig med standardheving i eldre hyttefelt med sikte på økt bruk.
 Vann- og avløp må kunne legges inn når det ligger til rette for dette. Videre må en
kunne vurdere fortetting av eksisterende hyttefelt. Det er ønskelig at det ved behov
for standardheving og/eller fortetting ses på muligheter for å planlegge dette samlet
for flere hytter.
 Områder som i dag ligger som LNF med eksisterende fritidsbebyggelse bør ved
senere kommuneplanrevisjoner vurderes disponert til byggeområder med krav om
detaljplaner for å iverksette dette. Hvilke områder som er aktuelle for å iverksette
slike endringer baseres på hvor kommunen mottar søknader
 Ikke forsterke miljøulemper knyttet til eksisterende områder.
 Ikke avskjære viktige stier, løyper og tråkk.
 Ivareta de opprinnelige områders preg og kvaliteter.
 Sikre tilstrekkelig avstand mellom hyttene og til viktige stier, tråkk og
badeplasser/andre fellesareal.
 Planlegge hytteplassering, veger, ledningsnett og brukssoner så detaljert at de
samlede virkninger for naturinteressene kan vurderes.
 Ved utarbeidelse av fortettingsplaner er samråd og medvirkning essensielt.
 Bruk av utbyggingsavtaler må sikre alle hensyn. Det bør i detaljplaner stilles
rekkefølgekrav, for eksempel til vegframføringer, eller andre viktige fellesanlegg, som
parkering, lekeområder. Universell utforming skal være et bærende prinsipp.
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 Ved utbygging av fritidsboliger ved sjøen må evt. tilbud om båtplasser avklares ved
detaljplanleggingen.

Strandsonepolitikk/retningslinjer

 Mye nærings- og boligbebyggelse i Arendal ligger i 100-metersbeltet. Det er viktig at
disse eiendommene kan videreutvikles på en måte som ivaretar innbyggernes
endrede behov. Dette innebærer at kommunen må sikre muligheter for mindre
byggetiltak samtidig som strandvernhensynet ivaretas.
 Ved fortetting og nybygging i sjønære områder skal det taes tilstrekkelig hensyn til
natur, kulturmiljø, kulturminner, friluftsliv.
 Arealøkonomisering er et mål, og tiltak bør i mest mulig grad konsentreres.
 Samle inngrep er et prinsipp i norsk naturforvaltning. Av hensyn til natur/friluftsliv
kan det være viktigere å samle bryggeanlegg/anlegg for småbåter, enn at det legges
ut «overalt». Må balanseres mot landskapshensyn.
 Viktige fiskeplasser bør vernes om og faste innretninger som moringer, bøyer og
private brygger må ikke komme i konflikt eller til ulempe for fiske.
 Viktige kriterier er sikring av ferdselsmuligheter til sjøen (korridorer gjennom utbygde
områder) og langsetter sjøen, samt landskaps, natur- og kulturhensyn.
 Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, nye reguleringsplaner, eller ved
revisjon av eldre reguleringsplaner, er det viktig å unngå ytterligere nedbygging av
strandsonen. De hensyn som ligger bak byggeforbudet må i størst mulig grad bli
hensynstatt, også i byggeområdene.
 Vi skal ivareta både videreutvikling av bo- og virkefunksjoner knyttet til sjøen, samt
strandsonevern og sjøens ressurser.
 Vi skal håndheve bygge- og deleforbudet langs sjøen i 100-meters-beltet, men når
hensynet bak bestemmelsen og lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
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fordelene med å gi dispensasjonen er større enn ulempene, skal det kunne
dispenseres fra forbudet.
 Arealbruk i ubebygde strandsoner skal sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap
og andre allmenne interesser.

 Det skal legges til rette for ferdsel og opphold i bebygde soner der dette er mulig
uten at det oppstår konflikter med private interesser.
 Den ønskede byggeaktivitet må tilpasses eksisterende bebyggelse.
Tiltak bør trekkes så langt unna sjøen som mulig og utvidelse av eksisterende
bebyggelse bør skje i retning bort fra sjøen.
 Vi skal systematisk sikre areal for friluftsliv langs sjøen, både i ubebygde og bebygde
områder.
 Vi skal imøtekomme etterspørselen etter båtplass. Dette gjør kommunen attraktiv og
gir mange en økt mulighet for gode opplevelser i naturen. Kommunedelplan for
småbåthavner fastlegger politikken. God tilgang til strandsonen der folk bor og
styrking av tilbudet om rutebåt til friluftsområdene i skjærgården kan også bidra til å
stabilisere etterspørselen etter båtplasser.
Alternative byggegrenser langs sjøen
I 100 m beltet langs sjøen gjelder et generelt bygge- og deleforbud. Alle bygge- og
anleggstiltak foruten fasadeendring må i tilfelle søkes dispensasjon for. Plan- og
bygningsloven gir åpning for at kommunen kan fastsette en alternativ byggegrense. I
kommuneplanen og reguleringsplaner innføres suksessivt alternative byggegrenser langs sjø
i tråd med dette. Målet er å ivareta muligheten for en naturlig byggeaktivitet innenfor
eksisterende byggeområder, samtidig som vi sikrer de hensyn som ligger til grunn for
byggeforbudet i 100-meters-beltet til sjøen.
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I områder som vist over er det lite igjen av strandsoneverninteresser. Tilbygg, garasjer,
brygger vil antagelige ikke utfordre de hensyn som ligger i det nasjonale vernet i 100 m
beltet. Området er nedbygget og privatisert. Likevel gjelder et bygge- og deleforbud etter §
1-8 (Bygge- og deleforbud i 100 m beltet) som medfører at alt må søkes om, foruten
fasadeendringer. Plan - og bygningsloven legger opp til at kommunene kan legge inn
alternative byggegrenser for slike situasjoner. Det er flere slike områder i kommunen som
med fordel kan sette en byggeforbudsgrense i strandlinjen.
Ambisjonen er å fastsette grenser slik at vi sikrer en naturlig utvikling i byggeområder og
samtidig sikrer:
-

eksisterende og framtidige ferdsels- og oppholdsmuligheter ved og langsmed sjøen,
samt ned til sjøen
sammenhengende grønnstruktur
bevaring av terreng og landskapselementer, viktige naturtyper og/eller prioriterte
arter, kulturminner og bevaringsverdige kulturmiljø

SPR (StatligePlanRetningslinjer) for Agder følges opp.
Friluftsområder /marka
Markaområder for Hisøy, Åsbieskogen og Bymarka Øst, samt «kjerneområde friluftsliv» for
Heimarnes er markert med hensynssone friluftsliv. Her er det ikke ønskelig med ny utbygging i et
langsiktig planperspektiv.

Retningslinjer; se eget vedlegg: Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer:
 Hensynssonen skal ikke legges til grunn for restriksjoner på drift av
skogseiendommer.
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 Eksisterende bebyggelse innenfor sonen kan benyttes som før. For tiltak knyttet til
slik bebyggelse legges det ikke opp til en strengere dispensasjonspraksis enn utenfor
sonen.
 Hensynssonen skal ikke hindre mulig etablering av ny vei på Hisøy (vurderes konkret
gjennom reguleringsplan).
 Tiltak som fremmer friluftsliv, f.eks. anlegg og oppgradering av stier, oppføring av
gapahuker, grillplasser etc. er tillatt

Naturtyper/landskap/landbruk/lekeplasser ,vassdrag mm
Retningslinjer; se eget vedlegg: Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.
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Illustrasjon: Øystein Bjørløw
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