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Innledning - kommuneplanutvalget
På vegne av Arendal bystyre har kommuneplanutvalget arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel og lagt fram forslag til ny arealbruk 2019- 2029. Arbeidet startet med å kalle planen 20172027, men endres til 2019-2029 siden vedtaksåret er 2019.
Produktene som har kommet fram av arbeidet er nytt arealplankart, planbeskrivelsen her, reviderte
kommuneplanbestemmelser og retningslinjer, samt underliggende dokument som
konsekvensutredninger, markagrensenotat, mm. Det forutsettes at samfunnsdelen jobber inn
arealpolitikk som et underliggende dokument, med utgangspunkt i planprogram, planbeskrivelsen
her og ATP-dokumenter.
Utvalget har jobbet etter vedtatt planprogram, vedtatt i bystyret 22.06.2017. Her framgår arealpolitikk,
mål for arbeidet, prosess og innhold. I planprogrammet står:
Vi ønsker å utvikle Arendal for alle, både i sentrum og periferi, men ønsker en tydeligere
arealpolitisk retning. Regionale utfordringer krever at vi tenker Arendal inn i en større
sammenheng. Kommuneplanutvalget har tatt utgangspunkt i det pågående areal- og
transportplanarbeidet for regionen, der Arendal kommune er part. Mange utfordringer er
identifisert og vi ønsker en arealutvikling som tar tak i disse utfordringene. Utfordringene i forhold
til å minske transportbehovet og hvordan vi skal bo og virke i et endret klima framover vil medføre
endringer i hvordan vi har planlagt de siste tiårene. Sterkere fokus på eksisterende
tettstedstrukturer innebærer en kursdreining.
Kursdreiningen som påpekes har blant annet medført at utvalget har sagt nei til utbyggingsområder
som ikke bygger oppunder eksisterende tettstedstrukturer/kollektivbetjening og foreslått at noen
områder i gjeldende plan tas ut. Det er også foreslått markagrenser, i betydning av politiske
markeringer hvor en ikke ønsker ny utbygging i et langsiktig perspektiv.
Kommuneplanrevisjonsarbeidet har fulgt vedtatt planprogram, med unntak av 2 ting:
1) Det er ikke vist alternative byggegrenser langs sjø. Må taes som eget prosjekt.
2) Tidsplanen. Etter planprogrammet skulle ny kommuneplan blitt vedtatt innen desember 2017,
nyåret 2018. Dette har blitt svært forsinket. Utvalget har prioritert medvirkning og grundige
behandlinger av hvert enkelt innspill og dette tar mer tid enn planlagt.
.

Arendal april 2019
Nina Jentoft –
Cathrine Høyesen Hall –
Vanja GrutOle Glenn TvermyrEinar Kraft MyhrenRoar GundersenBenedicte NilsenTorbjørn NilsenKnut Arne Tveiten-

Leder (A)
Nestleder (V)
Utvalgsmedlem (A)
Utvalgsmedlem (KrF)
Utvalgsmedlem (SV)
Utvalgsmedlem (H)
Utvalgsmedlem (H)
Utvalgsmedlem (FrP)
Utvalgsmedlem (HP)

I tillegg har Milly O. Grundesen(Sp) – vara vært delaktig

Link til info om revisjonsarbeidet: https://www.arendal.kommune.no/politikk-ogorganisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-20132023/kommuneplanens-arealdel-revisjon/
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1. Mål og føringer

Illustrasjon: Øystein Bjørløw. Viser hvilke utfordringer som ligger i
kommuneplanens arealdel. Ulike ønsker skal ivaretas, balansert mot
overordnede
politiske
mål
for
en
ønsket
samfunnsutvikling.

MÅLET MED AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING

= DET GODE LIV
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Arealplanlegging handler i stor grad om å lage fysiske rammer for livene vi lever. Hvor
legges boligområder, næringsområder, handelsområder, skoler, barnehager og
rekreasjonsområder og hvordan kan vi bevege oss i mellom. Hvis alle disse områdene
ligger med stor avstand til hverandre bruker vi mye tid på å forflytte oss og får mindre tid
til å gjøre de vi har mest lyst til. I tillegg slipper vi ut mye CO2 som ikke er ønskelig i målet
om et lavutslippsamfunn. For kommunenorge er det særlig innenfor transportsektoren vi
kan bidra til å nå målene i Parisavtalen.
Enten det planlegges for tettbygde strøk eller på landsbygda vil det være avgjørende at
det offentlige planlegger en god infrastruktur slik at hverdagene blir så gode som mulig.
Da handler det om mer enn teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp. Det handler i like
stor grad om hvordan det offentlige kan være med på å skape de gode lokalstedene med
sosiale møteplasser, daglige funksjoner, offentlige bygg, service, handel, idrettsanlegg og
trivelige omgivelser som torg, lekeplasser, turveier, badeplasser. Alt som gjør stedene
attraktive og som kan bidra til mindre forflytningsbehov.

Nasjonale føringer

Klimaendringene er en av vår tids største
utfordringer. Paris-avtalen er første rettslig
bindende klimaavtale med reell global deltakelse
fra alle land. Den gir klar retning for fremtidig,
global klimainnsats. Det gir håp. Men
klimautslippene reduseres ikke på grunn av
politiske løfter. De reduseres når politikken
gjøres om til handling. Når vi gjør det mulig å
velge tog, buss, trikk, t-bane, sykkel eller beina i
stedet for bilen. Samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging er virkemidlet.

Den nasjonale arealpolitikken peker på
oppgaver og interesser som regjeringen
mener det er viktig at fylkene og
kommunene ivaretar i sin planlegging
etter plan- og bygningsloven for å bidra til
gjennomføring av nasjonal politikk.
Forventningene er retningsgivende for
avveininger ved utarbeiding av regionale
og kommunale planer. De nasjonale
forventningene til regional og kommunal
planlegging (PBL § 6-1) skal utarbeides
hvert fjerde år, og ble fastsatt første gang

Se hele dokumentet:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonal
e_forventninger_bm_ny.pdf
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I tillegg finnes en rekke lover, forskrifter, stortingsmeldinger, rundskriv og retningslinjer
som kommunen må forholde seg til i sin planlegging av arealbruk.
I 2019 har revisjon av samfunnsdelen i Arendal sin kommuneplan startet opp.
Utgangspunktet er FN sine bærekraftsmål. For arealdelen er det særlig mål nr 11,
Bærekraftige byer og samfunn som er viktig.

Klimaforliket- lavutslippsamfunnet - Arendal sitt ansvar

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
I løpet av første halvdel av dette århundret må Norge omstille seg til et samfunn tilnærmet
uten utslipp av klimagasser. Regjeringen forventer at reduksjon av klimagassutslipp,
energiomlegging og energieffektivisering må vektlegges gjennom planlegging og
lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. Klimaendringer,
risiko og sårbarhet må tas hensyn til gjennom samfunns- og arealplanlegging og
byggesaksbehandling. Viktige verdier som naturmangfold og landskap, friluftsliv,
kulturminner og kulturmiljø må identifiseres og ivaretas i regionale planer. Viktige statlige
retningslinjer er å lese i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging

i kommunene (2009) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statligeplanretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
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SPR-Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal –og
transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res.av 26.09.2014 er langt på vei det en ATP for
Arendalsregionen også legger seg opp til; Norsk politikk for oppfølging av
lavutslippsamfunnet. Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater og foretak skal
legge retningslinjene til grunn for lokalisering av egne virksomheter og planer i strid med
retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelse eller innvending.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig-areal--og-transportplanlegging/id2001539/

Regionale føringer:
Kommunens arealpolitikk skal bidra til å fremme målene for regional utvikling slik de er
formulert i Regionplan for Agder 2020: Med overskudd til å skape. Arendal kommune var
involvert i utarbeidelsen av planen og i kommuneplanen er satsningområdene innarbeidet.
Planens kapitler/strategiske
satsningsområder:
1. Klima: Høye mål – Lave utslipp
2. Det gode liv: Agder for alle
3. Utdanning: Verdiskaping bygd på
kunnskap
4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene
5. Kultur: Opplevelser for livet

Regionplanens mål er å skape en politisk plattform for viktige utviklingsprosjekter som skal
iverksettes gjennom ulike partnerskap. Planen skal gi grunnlag for utarbeidelse av årlige
handlingsplaner med konkrete prosjekter og tiltak for samarbeid og partnerskap.
Målet i regionplanen om å skape grunnlag for et lavutslippsamfunn har særlige arealpolitiske
konsekvenser. Dette er også et sentralt mål for kommuneplanen.
Regional planstrategi for Aust- og Vest-Agder 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i AustAgder 14. juni 2016 og i fylkestinget i Vest-Agder 21. juni 2016. Her finnes oversikt over flere
viktige regionale planer av betydning for arealbruken i Arendal. Som for eksempel planer for
samferdsel, kollektiv og friluftslliv http://regionplanagder.no/
Foruten Regionplanen er Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (sist
vedtatt 20.10.15) en meget viktig premiss for kommunens arealplanlegging.
ATP/Regional plan for samordnet areal- og transportplanlegging i Arendalsregionen.
I tråd med nasjonale mål og føringer utarbeider Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand , SVV
og fylkeskommunen i partnerskap en felles regional areal - og transportplan, samt mulig
Bypakke, for Arendalsregionen. Målet er å begrense veksten i personbiltrafikken, og få mer
over på kollektiv, gang og sykkel. Videre jobbes det for et utbyggingsmønster som reduserer
transportbehovet. Dette innebærer satsing på utvikling av by - og kommunesentra samt
prioriterte bydels-sentra og tettsteder. Kommuneplanens arealdel og ATP utarbeides paralellt.
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Raet nasjonalpark
Den 16. desember 2016 ble Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde opprettet. Dette
får betydning for hvordan vi sikrer arealene i plankartet og hvordan vi forvalter arealene i og
omkring nasjonalparken.
Regional plan for vannforvaltning https://www.vaf.no/media/6149326/regional-plan-forvannforvaltning-for-vannregion-agder-02052015.pdf

ROS-Agder
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/ROSAgder/Risiko-og-sarbarhetsanalyse-for-Agder/

Kommunale styringsdokument
Viktige kommunale styringsdokumenter å framheve i sammenheng med arealpolitikken;
Føringer i kommuneplanens samfunnsdel
2011-2021:
• Arealplanlegging som bidrar til redusert
transportbehov.
•

Skape et effektivt kommunikasjonsnett
og gode kollektivløsninger.

•

Prioritere gode løsninger for gang- og
sykkeltrafikk.

•

Samfunnsdelen 2019: FN sine
bærekraftsmål; I sær mål nr 11

Byplan 2023- strategidokument og
underliggende dokumenter;
Byrom - Boliger- Transport - Handel,
service og Næring, samt kulturhistorisk
analyse av sentrum
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Under behandling av Byplan 2023 (2016) ble det vedtatt at strategiene i Byplan 2023 skulle
være et grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Strategiene er i stor grad
sammenfallende med de foreslåtte strategiene i det pågående arbeidet med ATP for
Arendalsregionen og de foreslås innarbeidet i kommuneplanens arealpolitikk . Byplan Arendal
2023 har vært et viktig arbeid som har gitt mye grunnlag for foreslåtte strategier. Inn i arbeidet
med kommunedelplan for sentrum vil særlig kulturhistorisk stedsanalyse og byrom være viktige
premissgivere.
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Utomhusveilederen
• Beskriver kvalitetskrav utomhus
• Påpeker viktige prinsipper omkring
trivelige møteplasser ved boligbygging,
handelssentra etc
• Peker på kvalitet ved lekeplasser
• Målsettinger omkring parkering under
tak/innomhus

I desember 2016 vedtok Arendal bystyre en
planstrategi. I denne står bl.a.omtalt en del
føringer for arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel- Bla :
• Forslag om å ta ut byggeområder i strid
med ATP-tankegangen
• Anbefaling om at enkeltinnspill om ny
arealbruk begrenses til oppfølging av den
arealpolitikken som ønskes de neste årene
• Planlegging av grønnstruktur,
markagrenser, byggegrenser langs sjøen

11

Forslag til ny arealdel 2019-2029 - Planbeskrivelse

Arendal kommune | 2019

2.0 Hovedpunkter - ny arealbruk
Hvordan har det vært tatt tak:
•

Arealpolitikken framgår i kapittel 3 her. Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om
«Nærhet til alt» og at 80 % av veksten (nye boliger og næringer) skal komme i Arendal sentrum
og noen prioriterte lokalsentra. Over tid vil dette medføre at flere kan gå og sykle og at det
utvikles mer attraktive lokalsentre/møteplasser

•

Nye innspill om arealbruk fra private parter som bygger opp under disse strategiene har i
hovedsak blitt prioritert.

•

Byggeområder i gjeldende plan som ikke er påbegynt er foreslått tatt ut med henvisning til
samme strategi; ønske om mindre bilavhengige felt.

•

Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med
kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap

•

I forhold til ivaretagelse av natur og friluftsliv er det foreslått markagrenser rundt Åsbieskogen,
på Hisøya og i Arendal øst-bymarka. Disse er vist som kjerneområder for friluftsliv. LNF- med
hensynssone friluftsliv.

•

Hensynssone natur er innført på spesielle naturkvaliteter, bla. Jettegrytene på Kvaknes

•

Nye veisyster gjennom Åsbieskogen er tatt ut som følge av forslag til ny E18 plan og
tilhørende lokalveisystemer

•

Raet nasjonalpark er lagt inn (Landskapsvernområdet er erstattet)

•

Jordvern- kjerneområder for landbruk er ivaretatt i planforslaget- nye områder lagt inn

•

Næringspolitikk er drøftet i revisjonsarbeidet og framkommer i egen næringspolitisk
handlingsplan 2017-2023 vedtatt i bystyret, med tilhørende næringsaralstrategi.

•
•

Nye krav i planbestemmelser skal sikre kvalitet i boligområder; terrenghensyn, lekeareal-og
sosiale møteplasser, samt klimatiltak som overvannshåndtering, parkeringspolitikk og
mobilitetsplaner
Det forutsettes at samfunnsdelen jobber inn arealpolitikk som et underliggende dokument. I
planbeskrivelsen redegjøres nærmere om dette. Arealpolitikken i samfunnsdelen må bygge
på planbeskrivelsen her, gjeldende samfunnsdel sine arealkapitler, ATP og FN sine
bærekraftsmål. Layout bør samkjøres med samfunnsdelen.

2.1 Oversikt over ny arealbruk - byggeområder
I tabellen under vises nye byggeområder og et grønnstrukturformål på Hisøy.
Tromøya
Arealformål
Innspill nr. Ca. daa

Kplan:

Pusnes

Kombi bolig, næring, mm

41

100

KO 43

Spornes

Tretopphytter : LNF med
spredt næring

4

9

SPN1

Ubekilen

Bolig/Leiligheter

47

2.2

B 94

Munkeviga

Bryggeanlegg

45

1

AB 05

Skarestrand/Krøglevik

Fritidsbebyggelse

5

22

FB 07

Sandbekken/(Abusland)

Privat fritidsbebyggelse.
(Endring fra utleie/næring)

12

24

FB 09

Tømmerstø/Alve

Privat fritidsbebyggelse.
Fortetting.

38

52

FB 08
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Hisøy
Sandvigveien

Endring fra næring (butikk)
til 1 bolig)

43

0.7

Vikaveien/Strømmen Vel

Grønnstrukturformål i eksist
boligområde (Strømmen
vel)
Kombinert bolig, næring mm

15

-

14

35

KO 42

Havstad/Essostasjonen

Boligformål

13

1

KO 40

Holmen

Fra næring til bolig

52

2.7

B 97

Stoa v/Biltilsynet

Nytt
næringsområde/bilforretning

30

10

N 21

Solborg

Endring fra «annet byggeområde»
til næringsformål-redusert omfang

Tangen

KO 39

Sentrumsnært

Nord for sentrum:

BA 01

Øst:
Stuenes gård

Boligformål

34

9.8

B 89

Nesheim/Longum

Boligformål

3

13

B 91

Saltrød/Mørfjærvn

Boligformål

26

34

B 88

Vatnebu

Næringsformål

46

11

N 23

Vesterveien/Røedsletta

Næringsformål/Bilforretning

9

1.8

N 22

Fjellsted/Bjorbekk

Boligformål

11

26

B 92

Vippa

Boligformål

39

11

B 93

Tangen

Komb bolig/næring,mm

14

35

KO 42

Vest:

2.2 Oversikt - byggeområder i plan 2013-2023 som er vedtattt tatt ut
Bystyret gav kommuneplanutvalget i oppdrag å vurdere om noen utbyggingsområder i plan
2013-2023 som ikke er påbegynt, kunne taes ut av kommuneplanens arealdel, dersom de
bidrar til byspredning og bilavhengighet. Disse områdene er gjennom prosess og bystyrevedtak
tatt ut:
STED

Nr.

Regulert

B07

Regulert (1983)

Ca. daa ut

Rykene
Nersten / Hestehaven

66 daa
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Willumstad

B63

Uregulert

515 daa

Gimle

B66

Uregulert

19 daa

Uregulert

6 daa

B44

Uregulert

223 daa

Strømsbu Gård

B58

Regulert (2006)

30 daa

Biejordene

B58

Uregulert

10 daa

Del av Solberg

BA01

Uregulert

26 daa (17 daa igjen)

Gjerstadkollen

B33, B34

Uregulert

17 daa

Vågsnes

Båndlagt

Deler regulert

B43

Regulert (1989)

Slaabervig
Strømmen
Klodeborg
Myrene

Færvik

Saltrød
Del av Saltrød terrasse

565 daa (208 daa igjen)

Kilsund
Sjøverstø / Skifjell

Uregulert

40 daa

Skifjell

B58

Regulert (2010)

85 daa

Sundheim Flosta

B21

Uregulert

70 daa

B17

Uregulert

50 daa

Heidalen

B52

Uregulert

22 daa

Heidalskollen – deler
(Solborgvarden 444/197
skal ligge inne)

B54

Uregulert

130 daa

Myntekjerr / Hestehagen

B55

Uregulert

205 daa

Longum
Nesheia
Myra

TOTAL

2079 daa

Link til kartløsning for å se områdene: http://iktagder.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ef2c84f8993b4ae2ab4f5e725b9efe
c8

2.3 Markaområder: LNF med hensynssone friluftsliv
•
•
•

Åsbieskogen
Hisøy
Arendal bymark øst

Link til kartløsning for å se områdene: http://iktagder.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ef2c84f8993b4ae2ab4f5e725b9efe
c8
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2.4 Natur/grønnstruktur/landbruk
•
•
•
•
•
•

Jettegryteområde på Kvaknes lagt inn som hensynssone natur, se
innspillsnr 55 i kartløsningen
Endring fra bolig til grønnstruktur mellom privat bebyggelse-Strømmen-Hisøy. Se
innspillsnr.15
Raet Nasjonalpark er lagt inn
Hensynssone friluftsliv på Heimarnes, uavhengig av markaområdediskusjonen
Nye kjerneområder for landbruk
Bestemmelser om byggegrenser langs vassdrag. Se bestemmelsene

2.5 Kulturmiljø:
•
•

Hensynssoner for bevaringsverdige bygningsmiljø er videreført.
Kommuneplanbestemmelser og retningslinjer ivaretar interessene.
Storeng-Tromøya: Lagt inn en hensynssone kulturmiljø

2.6 Infrastruktur
•
•
•

•
•

Ny E 18 med tilførselsvei er lagt inn slik den er vedtatt
Kommunedelplan for sykkel er innarbeidet , slik som i 2013-planen
Planlagt vei gjennom Åsbieskogen tatt ut av kommuneplanen. Forslag til
kommunedelplan for ny E 18 Dørdal-Grimstad har vist andre realistiske løsninger for
nytt lokalveisystem.
Nye veissystemer fra Heftingsdalen til Eydehavn er lagt inn som informasjonslinjer, se
neste side
Nye veisystemer til Gullknapp og til Eydehavn tas som seprate prosjekt; se punkt
lenger ned

Ny vei til Eydehavn med næringsareal og ny vei til Gullknapp:
•

Det er egne planprosesser for disse to prosjektene. Må rettes opp I neste
kommuneplan.
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For ny vei til Eydehavn har fylkeskommunen arbeidet ut et mulighetstudie i et
forprosjekt, datert 18.11.2014. Hverken dette eller reguleringsplanlegging av veivalg
med eventuelle næringsareal tilknyttet ny vei har kommet så langt at det kan legges
inn i ny kommuneplan. Ny kommuneplan har lagt inn en infolinje fra Heftingsdalen og
ned til FV 410, se kart under.

Ulleråsen: Kommuneplanens arealdel endrer ikke Ulleråsen fra boligformål til næring, men
ses på i arbeidet med reguleringsplan for ny vei.

2.7 Klimatilpasning og fare
•
•
•

Områder med fordrøyningsmulighet for overvann er lagt inn som hensynssoner
Alt av fareområder slik gjeldende plan viser er videreført
Planbestemmelser har tatt med krav til overvannshåndtering

2.8 Andre arealbruksendringer
Med bakgrunn i politiske vedtak i andre prosesser på byggesak og reguleringsplan er det gjort
opprettinger og justeringer følgende steder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baus plass
Elveveien 85- Natvig. Hensynssone på byggeområde B 47
Grensejustering på B 15 – Flosta ( Se innspillsnr 51 i kartløsningen)
Skilsøy-Fjellvik: Tatt ut et regulert byggeområde
Storeng-Tromøy: Lagt inn en hensynssone kulturmiljø
Enghaven –politisk vedtak
Kilsund-Steinodden/Scan Matic: Endret fra næring til bolig
Raet nasjonalpark/Tromøy kirke
Oppdatering på kartet, relatert til reguleringsplaner som er vedtatt siden sist,
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båndleggingsområder utgått på dato osv.I kartet er det nå bare lagt inn vedtatte
gyldige reguleringsplaner( vist som hvite områder med skravur- Hensynssone 910)
nyere enn 2008 (I gjeldende plan er også eldre planer med)
Kommunedelplan for His har medført noen endringer
Justeringer på Bjorbekk/Fjellsted
Kroverten Hisøy: Endring fra næring til «næringsformål/kombinert med
«offentlig eller
privat tjenesteyting».
Grensejustering Mørfjær-Saltrød B 88
Grensejusteringer på Hoveodden
Skogtun Tromøy Gnr / bnr 222/31 endres fra allmennyttig til eksisterende
næringsformål, slik det har vært i mange år. Eldre reguleringsplan.

Til både 1.gangs høring og 2. gangshøring er det utarbeidet dokumenter som viser endringene. Se
tidslinjen på nettsiden med alle dokumenter.

2.9 Næringsareal
En strategi i kommunens arealpolitikk for næringsområder og i samråd med ATP-arbeidet
er det ønskelig å fokusere på «rett næring på rett plass», etter det såkalte ABC-prinsippet.
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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 tranpsortintensive lager- eller logistikkvirksomheter skal søkes lokalisert så
nært opptil E-18 og andre hovedfartsårer.
I kommuneplanen ligger inne tilstrekkelig med nye næringsareal, jfr. nylig vedtatt
næringsplan. Av områder som skal tilby store areal for mer industriretta næring og nærhet
til overordnet vegnett (såkalte C-lokaliteter) ligger bla Heftingsdalen, Agderparken nord,
og område ved nedkjøring til Kilsund (Kryss 410/ 127) I Agderparken nord er det foreslått
reduksjon av areal i forhold til eksisterende kommuneplan. Dette har skjedd i egen
planprosess, i en kommunedelplan for Agderparken nord, som går i en parallell
behandlng. Ny kommuneplan har lagt dette inn.
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.
I revisjonen har det kun kommet inn forslag om 2 næringsområder.
Ved biltilsynet på Stoa, se innspill nr. 30, samt et ved krysset med FV 410 ved
Vartnebu/nedkjøringa til Kilsund; innspill nr 46. Begge er lagt inn i forslag til ny kommuneplan.
Innspill om endring av næringsareal har kommet i revisjonsarbeidet. Av disse pekes i
særlig grad på næringsområdene Pusnes og Tangen, hvor det har kommet innspill om
transformasjon til særlig boligformål. Disse områdene ble først avvist, men mot slutten av
prosessen kom de inn.
Andre endringsforslag fra næring til boligformål er på Kilsund/Scan Matic, Holmen
(Songebukta), på Havstad (Essotomta) samt på Hisøya-Sandvigen. (Gamle butikken i
enden av fylkesveien). Dette er lagt inn.

2.10 Landbruk
I planprogrammet fastsatt av bystyret heter det at revisjonsarbeidet skal avklare om det skal
fastsettes en jordverngrense mot kjerneområdene for landbruk. Dette har det ikke blitt arbeidet
med.
I kommuneplanen 2013-2023 er det angitt tre områder for kjerneområde landbruk;
Løddesøl/Rise/Rykene/Gjennestad/Nedenes, Bjelland/Hove/Gjerstad og Austre Moland.
Arealene er vist med hensynssone landbruk. Dagens bestemmelse om 30 meters
byggegrense mot dyrka mark er knyttet opp mot denne hensynssone for landbruk, og gjelder
dermed kun for deler av kommunen. Praksis i reguleringssaker har likevel vært at en har
anvendt avstandsbestemmelsen for alle områder med dyrket mark.
Fylkesmannen har i sin uttalelse til revisjonsarbeidet skrevet at de anbefaler at dagens
avstandskrav økes fra 30 til 50 meter. Kommuneplan 2019-2029 har fastsatt byggegrense på
30 meter generelt over hele kommunen og 50 m byggegrense for boligfelt mot
kjerneområdene.
I revisjonsprosessen har fylkesmannens landbruksavdeling i forbindelse med ATP jobbet med
nye kjerneområder for landbruk, som gir en mer enhetlig fremstilling av kjerneområdene i
Arendal, Grimstad og Froland. Disse nye kjerneområdene er lagt inn i kommuneplanens
arealdel .Faglagene i landbruket har sett på disse nye kjerneområdene og har ingen
endringsforslag.
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2.11 Sjø- og kystsone
•

•
•

Arealpolitikken ligger fast, slik den er i gjeldende samfunnsdel. I prosessen rundt
samfunnsdelen må det vurderes om det skal gjøres justeringer/ endringer. Så
langt er ikke dette tatt tak i.
Alternative byggegrenser gjelder for 10 delområder. De ligger ved I
kommuneplanbestemmelsene
Det skal jobbes videre med å se på flere områder i eget prosjekt.

2.11 Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer:
• Klimatilpasning: Overvannshåndtering er nytt, P-normer er justert, krav til
•
•
•
•
•
•

mobilitetsplaner er innført
Plankravet er justert og tydeliggjort
Byggeforbud langs vann/vassdrag er innført
Jordvern er styrket; krav om 50 m byggegrenser mot kjerneområder. 30 m i hele
kommunen.
Kvalitet i boligområder: Lekeplassnormer er justert og vil bli fulgt opp med egen
veileder; krav til terrenghensyn, uteoppholdsareal og estetikk
Styrking av friluftsliv; (Markaområder) LNF med hensynssone og retningslinjer
Tilpasninger gjort med utnyttelsesgrad og plankrav i områder med bevaringsverdig
bebyggelse. Unntak er vist med kart og beskrivelser.

3. Arealutfordringer – arealpolitiske mål
Dette kapittelet har tatt inn mye av det som stod i planprogrammet. Det er de arealpolitiske
fokusområdene ved denne revisjonen. Hyttepolitikken, kystsonepolitikk, fortettingspolitikk mm
ligger i gjeldende samfunnsdel sine arealkapitler. Samfunnsdelen som utarbeides nå skal
gjøres kortere i omfang enn gjeldende plan. Det forutsettes derfor at arealpolitikken i
samfunnsdelen må innarbeides i et eget underliggende dokument. Her må dette kapittelet
innarbeides, i tillegg til de diskusjonene som reises i ATP-planen og de arealkapitlene som er i
gjeldende kommuneplan-samfunnsdelen. Retningslinjer og strategier bør utdypes for at
enkeltsaksbehandlingen får en riktig retning.
Mål og føringer for arealutviklingen er knyttet til utfordringer som klima, helse, natur- og
jordvern.
Arendal kommune har i all hovedsak fulgt opp de nasjonale og regionale føringene i sin
arealpolitikk og har hatt de samme arealstrategiene gjennom flere år på 2000-tallet.
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Her er strategiene slik de var i 2003:

Planlegger vi for redusert bilbruk?
Arealekspansjonen har vært stor i norske byer og tettsteder de siste 40 årene. Arendal er
ikke noe unntak. Arendal kommune har spredt bosetting og næringsetablering som skaper
stort transportbehov og dårlig grunnlag for god kollektivfrekvens, sykling og gange.
Samfunnsutviklingen med sterk økning i mobilitet og et spredt utbyggingsmønster, har gitt
økt trafikk, forurensing og økt energiforbruk. Fortsatt byspredning vil gi økte utfordringer på
alle områder innen klimavennlig by- og tettstedsstruktur og vil gi økte driftskostnader av en
rekke tjenester.
I Arendal som andre steder har en ikke lykkes med å styre arealbruk mot mindre spredning
av funksjoner og har stor bilavhengighet. Samtidig er andelen kollektivreiser svært lav (4%),
og dette tror vi blant annet skyldes at antall avganger er for lavt. De fleste busslinjene har
bare èn avgang i timen, og kun 4% av befolkningen har tilgang til holdeplass med fire
avganger i timen eller mer.
Som en konsekvens av dette består dagens kollektivtilbud av mange linjer og samlet sett
store kjøreavstander. Gevinsten er at over 60% av befolkningen har tilgang til buss
nærmere bostedet enn 500 meter (og 85% har en holdeplass nærmere enn èn kilometer,
men frekvensen er så dårlig for mange linjer så blir bilen hovedtransportmiddelet.
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Kommuneplanens arealdel har frem til i dag hatt lite fokus på å forsterke bysentrum og
kommunens kollektivknutepunkt/lokalsentra. I tillegg har det vært utflytting av statlige og
fylkeskommunale virksomheter som gir mer transportbehov og mindre aktivitet i
bysentrum.
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.
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.
I figuren under ser vi hva forskning har funnet på gjennomsnittmennesket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 reise-avstanden 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 flere velger å
gå/sykle jo triveligere og tryggere en strekning er.
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, by-rom,
grøntområder, og som er forbundet med attraktive forbindelser. Disse planprinsippene kan
overføres til de fleste lokalsteder/knutepunkter.
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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. Slik kan Arendal
også tenke rundt sine lokalsteder/ lokale knutepunkt.

«Ti-minuttersbyen» eller tettstedet, forutsetter at bebyggelsesstrukturen er forholdsvis tett, med
en god blanding av funksjoner og formål. En slik struktur eksisterer ikke alle steder, men
planprinsippet er likevel nyttig å forfølge. Det gir en pekepinn på hvor det er gunstig å
lokalisere ulike nye tilbud dersom vi ønsker å støtte opp under ferdsel til fots og med sykkel. I
Arendal kan vi tenke oss at lokalsteder/bydelsentra bygges ut etter de samme prinsippene, mer
eller mindre.

3.1 Mål for arealutviklingen i Arendal
Bærekraftig utvikling
handler om å ta vare på
behovene til mennesker
som lever i dag, uten å
ødelegge fremtidige
generasjoners mulighet til å
dekke sine.

I tilrettelegging for vekst og utvikling ønsker vi et lavutslippsamfunn med
følgende visjon :

«Nærhet til alt»
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•

Framover er det enda viktigere å ta utfordringene innenfor klima, helse, natur og jordvern
mer på alvor og i ATP-arbeidet for regionen har det framkommet statistikk og kunnskap
som medfører at Arendal kommune ønsker å ta grep. Vi ønsker vekst, men vekst utløser
press på infrastruktur, naturmiljø og landbruksressurser. Vekst og utvikling må
balanseres mot disse interessene.

•

I arealsammenheng betyr dette at arealstrategiene kommunen har hatt forsterkes og vil
bli fulgt opp med konkrete mål

•

Kunnskap om utfordringer skal få betydning for hvordan vi handler

•

Enten det er i sentrum eller periferi er det et mål at vi kan klare å bygge oppunder
trivelige knutepunkter/lokalsteder som kan gi muligheter for å gå eller sykle mellom bolig
og gjøremål og tenke konsentrasjon framfor spredning.

I de neste 10 årene vil Arendal vokse, selv om vekstprognosene har blitt modifisert de siste 2
årene. Her er nyeste tabell fra SSB (mars 2019) , modell MMML, det vil si modellen med lav
innvandring.

Modellen ser ut til å bomme litt på aldersgruppen 60 +. Faktum er at Arendal får noen flere
tilflyttere, så det er sannsynlig at det blir flere enn 47 000 innbyggere i 2030, trolig 49 000
innbyggere I 2030.
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Klimautfordringer, helseutfordringer og hensyn til natur og miljø vil tjene på at vi
gjør de riktige areal- og transportplangrepene. 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:

Arealbruk mot 2040
Med HJERTE for Arendal

24

Forslag til ny arealdel 2019-2029 - Planbeskrivelse

Arendal kommune | 2019

Politiske mål for Arendal:

•

Utvikle et samfunn med, sosial integrering, som inviterer til god helse og trivsel, der
bærekraftige prinsipper skal være styrende – klimautfordringen tas på alvor.
Reduserte klimautslipp er målet.

•

Forsterke dagens strukturer gjennom å utnytte potensialet for
fortetting/transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk og satse på et sterkt
bysentrum og funksjonelle, trivelige lokalsentre, med mer funksjonsblanding av
boliger, service, næring, møteplasser, og grønt

•

Tilrettelegge for et utbyggingsmønster basert på prinsipper for samordnet areal- og
transportutvikling; redusert transportbehov, mindre bilavhengighet, miljøvennlige
transportformer, mindre by/tettstedsspredning. Kort vei fra bolig til skole, barnehage,
service, møteplasser, rekreasjonsområder og arbeidsplasser

•

Balansere høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkter og sentrale strøk med hensyn til
omgivelser; natur, bebyggelse og kulturmiljø

•

Ha fokus på arkitektur og identitet i utviklingen av sentrum og lokalsentre

•

Utvikle en gåstrategi

•

Sikre trygge skoleveier, flere gang/sykkelveier og snarveier, lys og merking. Ha
bedre koordinering av buss og ferjetilbudet

•

Ha bedre folkehelse - sikre friluftslivsområder og grønne korridorer fra byggeområder
til rekreasjonsområder

•

Sikre bedre fordeling mellom eneboliger og leiligheter/variasjon i boligtyper

•

Tilrettelegge for de samme prinsipper (samle utbygging/ikke spre) i HELE kommunen

•

Sikre eksisterende næringsliv gode fysiske rammer og sørge for fleksibilitet i
framtidens næringsareal

•

Sikre biologisk mangfold gjennom å sikre landbruks, natur-og friluftsområder et
juridisk vern i arealplanen. Dette sikrer jordvern og bevaring av større
sammenhengende naturmark.

•

Sikre universell utforming og ha fokus på risiko og sårbarhetsanalyser
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Fortetting i tettbebyggelsen må balanseres mot hensyn til grønnstruktur,
kulturmiljø, strøkskarakter, trafikksikkerhet
Ikke ønskelig med store feltutbygginger i spredtbygde strøk, utenfor tettsted/lokalsenter.
Utbygging i spredtbygde strøk skal bygge på eksisterende infrastruktur /utbyggingsmønster.
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det hverken er mulig eller
ønskelig å vurdere innspill i forhold til enkeltbygg eller svært små tiltak. Det bør være en viss
størrelse på prosjektene.

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.
• 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 2/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.

Ideell situasjon- lokalisering-busstilbud- AKT-illustrasjon
I beskrivelsen av nærhet til holdeplasser, kan det imidlertid være relevant å bringe inn
mulighetene for snarveier, selv om disse ikke alltid kan være universelt utformet.
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Det er også viktig å beskrive korrekt /reell avstand. Avstand i luftlinje og avstand langs bakken
kan være helt forskjellige ting. I tillegg kommer eventuell høydeforskjell.

3.2 Strategier
Nærhet til mest mulig

I kommuneplanens revisjonsarbeid og i ATP-arbeidet er arealstrategien at vi skal lokalisere nye
boliger nærmest mulig daglige gjøresmål, slik at transportbehovet reduseres og at flere reiser
kan foretas ved å gå eller sykle.
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Bolig/sentervekstfordeling 80% -20 % Arendal sentrum og lokalsentre
Hvor skal vi plassere nye boliger og nye arbeidsplasser, når målet er å slutte med spredning
av byvekst og få mindre bilavhengighet?
I ATP-arbeidet og i kommuneplanen er det foreslått at 80 % av befolkningsvekst og
arbeidsintensive næringsetableringer skal komme i og rundt kommunesenteret (Arendal
storsentrum) og prioriterte lokalsentre med god kollektivbetjening. Resterende 20 % kan
komme i og omkring mindre lokalsteder.

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.

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. Det
foreslås at Arendal sentrum skal utvikles som kommunenes viktigste senter. Lokalsentrene
skal utvikles for å betjene lokale, daglige behov knyttet til handel, tjenester og service, uten å
komme i konkurransesituasjon med byen.
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 tettes 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 arealutyttelse.

Avgrensing av prioriterte steder
Kommunesentrene (for Arendal Bysentrum) er retningsgivende avgrenset i regional ATP
plan. (Se kart neste side) Lokalsentrene er markert ved punkt.
Kommunesenteret i Arendal 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).
Arendal sentrum defineres ulikt, alt ut fra hva en plan skal løse/se på av areal. For Arendal
skal det utarbeides en egen sentrumsplan, som kan gi noen avklaringer.
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Illustrasjon ATP-arbeidet. Kommunesenteret i Arendal er større enn det historiske
bysentrum og har med seg Harebakken, Moltemyr, Birkenlund Krøgenes (minus
næringsområdet), Strømmen og Myrene.
I strategien med 80/20 fordeling av vekst er det behov for en oppklaring av hva som inngår i
de ulike begrepene. 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. Her foreslås i stedet å benytte ordet lokalsenter
og lokalsted. Om det blir naturlig at bydelssenter blir brukt på His og Saltrød så er ikke det
et problem. Knutepunkt har også vært brukt, men kan blandes sammen med
kollektivknutepunkt, som ikke nødvendigvis er steder.
I ATP-arbeidet er det utarbeidet kart og beskrivelser over 18 identifiserte lokalsentre/steder
i Arendal kommune, som er viktige for sitt omland. Stedene er gitt en vektsum ut fra bosatte,
sysselsatte, handel, skole, tjenesteyting, sentralitet med mer. Arendal sentrum er også tatt
med, men stiller i en egen klasse og vil bli behandlet særskilt. Arendal sentrum er i ATPtettstedsbeskrivelser definert med sentrum i rådhuset og en radius på 1.2 km utover. De
andre lokalsentrene har en radius på 800 m. (Så langt en går på 10 min i gjennomsnitt.)
I saksframlegget står link til ATP-planen og beskrivelsene.
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Eksempler på kart fra tettstedsbeskrivelsene:

For Arendal sentrum har en i ATP-arbeidet sett på hvor langt en kan gå på 5 min (rød sky),
10 min (gul sky) og 15 min (lilla sky) . I en fortettingsstrategi er det viktig å finne fram til
prosjekter innenfor et definert sentrum, der gang/sykkelavstander er målet. Deretter må en
finne fram til en tetthet og et arkitekturuttrykk som er tilpasset aktuelt område. Under ses
Saltrød, der 5 og 10 min gangavstand framkommer og hvor det vil være hensiktsmessig å se
på et fortettingspotensial.
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De 18 lokalsentrene/stedene som er beskrevet er ulike og tilbyr mer eller mindre tilbud.
Noen har lite potensiale for å utvikle seg med alle ønskelig tilbud, mens andre kanskje ikke
skal utvikle seg med alt.
Kommentar: I revisjonsprosessen har de fleste av innspillene kommet i 20% stedene, mer
eller mindre langt unna sentrum. På Saltrød har vi fått noen, hvorav 2 innspill er lagt inn. I
sentrum og på His er det få. En forklaring er at det på disse stedene foregår egne
planprosesser, utenom kommuneplanens arealdel.
Utvikling utenfor de prioriterte vekstområdene skal primært skje som fortetting eller
transformasjon, med følgende vilkår :
•
•
•

Nærhet til et 20% sted, fortrinnsvis innen 1 km avstand
Nærhet (500 m) til kollektivtilbud
Tilknytning til eksisterende teknisk og sosial infrastruktur

I vurderingen av innspillene i revisjonsarbeidet har det blant annet blitt tatt utgangspunkt i de
lokalsentrene som er beskrevet i ATP-arbeidet. Der er det illustrert gangavstander på 5 og 10
min med sirkler , samt 800 m radius rundt et mindtpunkt i lokalsenteret.
Innspill har blitt positivt vurdert der de ligger innenfor sirklene, slik at utbyggingsområdet gir
framtidige beboere gang/sykkelavstander til lokalsenteret, enten det er stort eller lite. Eksempel
Saltrød og Longum:
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Noen argument for satsning på attraktive sentrum og lokalsteder:
•

•

•
•

•

•

•
•

Urbane kvaliteter etterspørres av en stadig økende andel. Flere og flere flytter til
byer i verden. Storbyregionene i Norge opplever markant høyere vekst enn landet
forøvrig. Denne utviklingen påvirker også Sørlandet.
Med vekst i folketallet må vi utvikle et samfunn med mindre byspredning og
bilavhengighet skal vi nå klimamål og mål om å bevare større sammenhengende
naturområder
Ungdom og eldre over 70 år er de aldersgruppene som oftest er plaget av
ensomhet.
Psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser for samfunnet og for enkeltindividet i
form av blant annet økt sykefravær, arbeidsuførhet og dødelighet. Tall fra
folkehelseinstituttet viser at Agder har en høy andel som bruker legemidler mot
psykiske lidelser.
Andelen av befolkningen i Agder som mottar uføretrygd og sosialstønad har over tid
vært over landsgjennomsnittet. Agder har også en høy andel unge uføre. 13,6 %
uføre i alderen 18 – 67 år. Å snu dagens utvikling vil kreve en felles langsiktig
satsing på barn og unges oppvekstvilkår.
Vi har ikke prioritert å utvikle stedene våre trivelige. Manglende finansiering til
iverksettelse av planer for opprustning av byrom og grønnstruktur samt reduksjon i
kulturtilbudet, bidrar til dårlig tilbud på lavterskel møteplasser og sosiale arenaer og
mosjonering i hverdagen.
Vi er blitt et mer mangfoldig folkeslag. Integrering krever gode møteplasser
Samfunnet vil bestå av en stadig større andel eldre over 80 år som vil være
avhengig av offentlige hjemmetjenester og institusjonsplasser. Det forventes en
økning på behov for pleie og omsorgstjenester på ca 17-23 % frem mot 2023,
økningen tiltar ytterligere i årene etter 2023.Mange bor i eneboliger som er spredt, er
lite tilgjengelige pga topografi og er ikke universelt utformet.

SSB beregner at antall personer i Norge over 67 år vil dobles frem mot 2050. Veksten er en
følge av både større fødselskull etter 1933, samt økende levealder. Høy innvandring kan
påvirke den prosentvise andel av befolkningen over 80 år. Som det framgår av tabellene vil
antall innbyggere i Arendal kommune over 80 år mer enn dobles fram mot 2035.Flere
leiligheter moderne/lettstelte i tøffelavstand til service/tilbud /sosiale møtesteder vil være
viktige tilbud over hele kommunen, også i periferien av kommunen.
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Mange i den kommende generasjonen eldre ønsker å bo mer urbant og vil, i følge
Husbanken, etterspørre 50% av alle boliger som blir produsert i 2023.
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3.3 Spredt boligbygging
Spredt boligbygging utgjør en god andel av boligbyggingen, som ikke bygger opp omkring
knutepunktsutviklingen.
Under ses en tabell og et kart (utarbeidet av AA fylkeskommune ved Gunnar O. Lindaas) som viser at
det er oppført en andel boligbygg på 13% utenom byggeområder i fra 2005-2017. I 5årsperioden 20052010 ble det oppført 86 boligbygg. Neste 5årsperiode 101 bygg og fra 2015 til 2017 ble det oppført hele
84 bygg

Under ses et kart over hvor det er oppført boliger som spredt bebyggelse utenfor
byggeområder, (ses som gule og grønne prikker) i 2 perioder: 2010-2015 og 2015 -2017. Her
framgår at boligene sprer seg godt utover i kommunen.
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Spredt boligbygging har konsekvenser som både er negative og positive. De positive er selvsagt
i forhold til den enkelte utbygger, men kan også være positivt for et naboskap. Av negative
konsekvenser:
•

•
•

I strid med målet om «å samle-ikke spre/arealøkonomisering»
Punktering av landskap og sammenhengende natur/landbruksområder; mye
terrenginngrep og små veistumper spredt og usammenhengende; kan gå utover
naturverdier, kulturminner og kulturmiljø
I strid med tanken om å bygge oppunder gå/sykle/kjøre kollektiv
Arealkonsekvenser over tid
Kostbart: Spredning av boligmasse- kostnader ved offentlig tjenesteyting,
skoleskyss, omsorgstjenester, etc.
Klimaperspektiv: Spredt boligbygging er bilbasert; både til jobb, skole,
barnehage, fritidsaktiviteter; (Fradelinger i LNF er stort sett til
eneboliger/familieboliger)

Konsekvenser for landbrukseiendommer
•
•

Oppdeling /Fradelinger fra hovedbruk
Kan føre til svekkelse av skogbruk, jordvern og drift. Mange
bolighus kan gi driftsulemper/konflikter. (Støv, støy, lukt)

Kommuneplanutvalgets flertall er enige om at det er bedre å stille klarere retningslinjer for
dispensasjon, men at det er viktig at dette følges opp både av administrasjonen og politikere
slik at det ikke sklir ut en mer liberal praksis enn det som er ønskelig.
Forslag til kriterier (for nye boligeiendommer, ikke tilleggsareal):
•
•
•
•
•
•

Maks 2 mål.
Tilknytning til stedet, ikke eiendomsspekulering.
Type bolig (enebolig og ikke flermannsbolig).
Sikker skolevei.
Avstand til dyrka jord (både bygg og eiendomsgrenser).
Bygge opp rundt grender og lokalsenter.

Ved offentlig ettersyn har det ikke kommet innspill på dette. Samfunnsdelen kan ta dette videre.

3.4 Gåstrategi
Foruten sykkelsatsning er det også ønskelig å utvikle en gåstrategi. For mange er det enklere
å gå enn å sykle. Kommuneplanens arealdel løser ikke dette, men arealbruk må legge til rette
for at det er mulig å bruke beina mer. Samfunnsdelens underliggende arealpolitiske mål kan
med fordel gripe ytterligere tak i hvordan kommunen skal gjennomføre en gåstrategi.
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Det må settes av budsjettmidler og gjøres tiltak som kan få flere over til å bruke beina, som for
eksempel:
• Etablering av Byløypa
• Info og skilting av beinveier, snarveier
• Sikring, tilrettelegging, fysiske tiltak på utvalgte snarveier
• Vintervedlikehold som strøing, rydding av snø
• Beplantning etc

4.0 Prosess
Revisjonsarbeidet har pågått over lang tid. Arbeidet startet så smått opp i slutten på
2016 med utfordringsbilder og introduksjon til revisjonsarbeid. Det vises for øvrig til
planprogrammet som viser litt av de ulike fasene i arbeidet.
Hovedddelen av arbeidet har foregått i 2017 og 2018 med høring av planforslag sommer og
høst 2018. Kommuneplanutvalget hadde 19 møter før offentlig ettersyn 1.gang og 4 møter
før 2.gangs høring. På møte den 9. januar 2019 ble det besluttet endringer som medførte
behov for en høringsrunde nr 2. Merknadsfrist for denne var 8. mars 2019.
Planprogrammet ble utarbeidet i januar 2017 og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist
31. mars 2017. Arbeidet ble annonsert og samtidig ble det oppfordret til å komme med innspill
til arbeidet.
Kommunen mottok for det meste innspill om ny utbygging, men mottok også noen få innspill som
handler om grønnstruktur, markagrenser og hensynssone natur.
Alle private arealinnspill har blitt vurdert, slik planprogrammet redegjør for.
Alle beslutniger underveis har blitt sendt til inspillspart og merknader/protester har blitt lagt
fram for utvalget. Noen beslutninger er som følge av dette endret, andre ikke.
I forhold til kommuneplanutvalgets arbeid med «markagrenser» har det vært avholdt 3 åpne
møter og interesseorganisasjoner har invitert kommunen på egne møter og møtt med
representant.
I forhold til barn og unge har det vært møte med ungdommens bystyre i September 2017 og
april 2019. Flere arealspørsmål har også vært jobbet med i mars 2019 I forbindelse med
kommuneplanens samfunnsdel på en workshop. Innspillene herfra er lagt ved saken til
sluttbehandling. Det har også vært jobbet med barnetråkk parallellt med
kommuneplanarbeidet.
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5.0 Arealplaninnspill og konsekvensutredninger
5.1 Private arealinnspill og kartløsning
Fra ulike private parter har det kommet inn forslag om ny arealbruk. Som det
framkommer av forrige kapittel har flere av innspillene blitt vurdert, men forkastet. I det
neste kapittelet framgår hvilke arealinnspill som har blitt besluttet lagt inn i nytt
kommuneplanforslag.
Alle innspill er imidlertid tilrettelagt for å kunne bli sett av alle som ønsker det. I en
kartløsning er aktuelle eiendommer markert med ulik farge: Grønn farge betyr at
innspillet er tatt med i forslag til ny kommuneplan. Rød farge betyr at innspillet ikke er
tatt til følge. Orange farge, der er innspillet delvis tatt til følge.
Link til arealplaninnspill på kart:https://karttjenester.ikt-agder.no/mobilgis/?Viewer=arendal_innspill

Oversikt innspillskart
Her ses hvor det har kommet innspill. Ved å forstørre på kartet framgår med Rød farge: Innspillene har
fått nei. Grønn farge: Innspillene har fått ja og formålet er lagt inn i forslag til ny kommuneplan
Ved å klikke på aktuelt område kommer det opp mer informasjon om innspillet og kopi av originalsøknad,

konsekvensvurdering og politisk behandling.
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5.2 Konsekvensutredninger
Revisjon av kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
Utredningskravet gjelder bare de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig
utbygging, og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan.
Utredningskravet omfatter:
•
•
•

Omdisponering av LNF-områder (Landbruks- natur- og friluftsområder) til
utbyggingsformål
Endring av utbyggingsform
Endring i utfyllende bestemmelser som medfører endring av rammer, for
eksempel utnyttelsesgrad, funksjonskrav mv.

Alle arealinnspill som er lagt inn i forslag til ny arealbruk er konsekvensutredet ut fra kjent
informasjon om området, inkludert analyser på risiko og sårbarhet . Se eget vedlegg om dette.
I kartløsningen nevnt over ligger også alle KU (konsekvensutredningene) med administrativ
anbefaling og kommuneplanutvalgets beslutning, på hvert enkelt geografisk innspillsområde.

5.3 Konsekvensvurderinger av planen som helhet
Klima
I planprogrammet fastsatt av bystyret er klima ført opp som en av hovedutfordringene. Klima griper inn
på flere samfunnsarenaer, der en må jobbe på flere fronter for å nå de ambisiøse målene som er satt.
Innen arealplanlegging er kommuneplanens arealdel det viktigste verktøyet, da det er her det tas
avgjørelser om hvor nye utbyggingsområder skal etableres. Gjennom dette kan en i stor grad påvirke
transportbehovet i hverdagen. I revisjonsarbeidet har dette skjedd både gjennom vurdering av nye
arealinnspill og gjennom revurdering av eksisterende avsatte boligområder.
Alle nye arealinnspill er vurdert opp mot stedsbeskrivelsene utarbeidet gjennom ATP-arbeidet. Avstand
til skole, forretning og kollektiv er vurdert som viktige faktorer for å redusere behovet for å bruke bilen i
hverdagen. Gjennom vurderingene er det forsøkt å få til en god oppbygging rundt knutepunktene og
lokalsentrene i kommunen.
Alle framtidige utbyggingsområder som ligger i kommuneplanen 2013-2023 og der utbygging ikke er
påbegynt er vurdert i forhold til de samme kriteriene om avstand til sosial infrastruktur. Totalt er 35
områder vurdert. Av disse er det anbefalt at 18 områder tas ut som boligområder. Samlet utgjør disse
arealene 2079 daa. (Inkludert potensialer for ny boligbygging som var vist som båndlagt areal på
Vågsnes/Tromøya og på Klodeborg.)
I kommuneplanen 2013-2023 er det angitt parkeringsbestemmelser for hele kommunen. I sentrum er
det angitt makskrav innenfor en definert sone. Utenfor denne sonen er det angitt minstekrav for ulike
typer bebyggelse. Noen av dagens bestemmelser er rettet mot estetikk og bomiljø, og ikke antall biler.
I revisjonsarbeidet er det forsøkt å rydde i dette, ved at bestemmelsene for sentrum er endret fra et
generelt makskrav til et makskrav for åpen parkering. Videre har det i revisjonsarbeidet vært vurdert å
innføre differensierte maks- og minstekrav for hele kommunen, men en har kommet fram til at det er for
mange faktorer som spiller inn til at en kan sette noe generelt. Det er derfor innført en bestemmelse om
at parkeringskrav skal vurderes som tema i reguleringsplan utfra byggeformål, bygningstype,
kollektivdekning, avstand til sosial infrastruktur og trafikksikkerhet. For å ytterligere styrke sykkel som
alternativ til bil er minstekravene for sykkelparkering økt noe.
Videre er det i de nye bestemmelsene foreslått krav om at det skal utarbeides en mobilitetsplan ved
regulering av større boligområder, næringsområder og forretningsareal. På det viset vil det bli et større
fokus på hvordan en kommer seg til og fra området, og det vil være mulig å se på gode løsninger for å
øke andelen gående og syklende.
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I forhold til den delen av klima-arbeidet som går mer på klimatilpasning enn reduksjon av utslipp, er det
også tatt noen grep. Bestemmelsene for byggehøyde over sjø er økt noe. Bestemmelsene ligger nå
godt over det som er sentrale anbefalinger for Arendal, men en har valgt å legge seg på dette nivået for
å være «på den sikre siden». Videre er det i revisjonsarbeidet også tatt inn bestemmelser om overvann.
Sammen med angitte hensynssoner for infrastruktur i plankartet vil disse gi kommunen en langt bedre
styring av overvannsproblematikken som blir mer og mer aktuell.
I sum fremstår kommuneplan 2019-2029 som en forbedring for tema klima. Nye boligområder er lagt
fornuftig i forhold til tanken om oppbygging rundt lokalsentra og knutepunkt. Sammen med fjerning av
byggeområder som ligger mindre godt til i forhold til disse avstander, utgjør det i sum en positiv endring.

Landbruk:
I revisjonen er det tatt med to arealinnspill som omdisponerer dyrka mark. På Stuenes Gård, Saltrød,
inngår et fulldyrket jorde på 2,7 daa, samt en eldre frukthage. Endringen er vurdert som stor negativ
konsekvens for tema jordvern. Arealinnspillet er likevel tatt med etter anbefaling fra administrasjonen,
da området ligger sentralt til og bygger opp rundt lokalstedet Saltrød..
Videre er det i revisjonsarbeidet tatt ut flere planlagte byggeområder som beslagla områder med dyrka
mark. På Willumstad, Hisøy, inngikk flere store og mindre teiger med dyrka mark som byggeområde.
Fylkesmannen har i en uttalelse datert 13.05.14 til områderegulering for Willumstad boligområde regnet
summen av disse til å være 96 dekar. Disse er nå endret tilbake til LNF-område.
Det er ved 2.gangs høring lagt inn nye kjerneområder for landbruk. De er faglig utarbeidet av
fylkesmannens landbruksavdeling og er avpasset til hvordan nabokommunene innen ATPsamarbeidet
også har lagt ut kjerneområder. Faglagene i landbruket mener disse er gode.
I sum fremstår kommuneplan 2019-2029 som en forbedring for tema landbruk. Byggegrense mot dyrka
mark er innført for hele kommunen, byggegrensen er økt i de viktigste områdene, og arealendringer
fører til at mindre dyrka mark ligger som utbyggingsområder. Det er innført en byggegrense på 30 meter
generelt over hele kommunen, mens byggegrensen er 50 meter for boligfelt mot kjerneområdene.

Miljø/Natur
I planprogrammet fastsatt av bystyret heter det at revisjonsarbeidet skal avklare om det skal fastsettes
en byggegrense mot vassdrag. Utover dette er det ikke satt særskilte målsettinger for naturmiljø annet
enn å ta hensyn til temaet i vurdering av arealinnspillene.
I kommuneplanen 2013-2023 er det angitt plankrav for alle områder innenfor 100 meter fra vassdrag.
Plankravet har kun blitt praktisert mot de større vassdragene. Byggegrense mot vassdrag skal i
utgangspunktet ivareta interesser knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap. I senere tid har
også hensyn til flom kommet sterkt inn. NVE anbefaler at det settes byggegrense mot alle vassdrag,
også mot de mindre bekkene. Kommuneplan 2019-2029 foreslår at dagens plankrav fjernes og at det
innføres byggegrense mot alle vassdrag. Omfanget av byggegrensen er differensiert mellom 20, 50 og
100 meter etter størrelse på vannkilden og om vannet ligger innenfor eller utenfor vernet vassdrag.
Samtidig foreslås det et generelt forbud mot bekkelukking, bestemmelser om bevaring av naturlige
bekkeløp og sikring av vegetasjon langs vassdrag.
I revisjonen er det tatt med 5 arealinnspill som slår ut på gul eller rød konsekvens for tema naturmiljø.
Ved Lønvik, Kilsund, er tema gitt gul konsekvens da deler av eiendommen er registrert med MiS figurer
og det flere steder på eiendommen er trær i grove dimensjoner. (Området er tatt ut etter innsigelse.)
Ved Ubekilen, Tromøy, er tema gitt gul konsekvens grunnet kystnær edelløvskog og et behov for
nærmere vurderinger i kommende reguleringsplan. Ved Munkevika, Tromøy, er tema gitt gul
konsekvens grunnet nærhet til Raet nasjonalpark og Tromlingene, samt registreringer av
oppvekstområde for sjøørret og hekkende sjøfugl. Arealinnspillene på Skarestrand og Fjellbekk Bjorstad
er gitt rød konsekvens for temaet, men ved behandling er kun deler av innspillene tatt inn, og konflikten
med naturverdiene er ved dette unngått. Ytterligere arealinnspill beslaglegger naturmark men uten at
det er registrert spesielle naturverdier i de områdene.
Videre er det i revisjonsarbeidet tatt ut flere planlagte byggeområder som beslagla områder med
naturmark. I sum er det langt større areal som er frigitt som utbyggingsområder enn som er lagt
inn som nye utbyggingsområder.
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I sum fremstår kommuneplan 2019-2029 som en forbedring for tema naturmiljø. Byggegrense mot
vassdrag er innført, og det er presisert at det gjelder mot alle vassdrag. Det er også tatt inn
bestemmelser om bekkelukking og bevaring av kantvegetasjon. Nye utbyggingsområder berører i liten
grad registrerte naturverdier, og i sum fører arealendringene til at mindre naturmark ligger som
utbyggingsområder.
I plankartet er det tatt inn en ny hensynssone for natur med tilhørende retningslinje. Dette gjelder
området Kvaknes der det ligger flere jettegryter.

Boligbehov og boligreserver
Ved å se på de siste prognosene fra SSB ser det ut at vi får en befolkningsøkning på mellom 2 500 og
4 000, de neste 10 årene, slik forholdene ser ut nå, Tidligere prognoser var oppe i 10 000 flere
innbyggere på 10 år. I Arendal er det nå 2,10 personer pr bolig, det vil si at vi trenger mellom 1 200 og
1 800 nye boliger på 10 år, som vil si mellom 120 og 180 i året. I de siste årene har vi i snitt bygget
omkring 250 boliger/år. 200 boliger/år er et bedre utgangspunkt.
I foreliggende kommuneplanforslag er det lagt ut langt flere boligområder enn hva behovet tilsier, men
en vet aldri hvor det er størst interesse for å bygge ut, så det er positivt at det er en viss overvekt.
I ATP-arbeidet er det foretatt en fortettingsanalyse i områder som allerede er satt av til utbygging, som
er regulerte, innenfor de pirioriterte knutepunktene hvor målet er at 80 % av veksten skal komme. Det
er i Arendal storsentrum, His, Nedenes og Saltrød.
Her er notat om fortettingspotensial fra ATP:
https://www.austagderfk.no/contentassets/a4cf6e6974484a47ab7c508edeffdb5e/Fortetting.pdf

Totalt, beregnet fortettingspotensiale:

4 823 boliger

Restpotensial regulert bolig

3 800 boliger

Samlet potensiale:

8 623 boliger

Beregningene tar utgangspunkt i eksisterende boligtetthet og vurderer fortettingspotensiale ut i fra en
anbefalt tetthet for ulike områdetyper:
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Fortettingsanalysen beregner at restpotensialet innenfor de prioriterte stedene er nær 9000
boenheter. I tillegg finnes det boligreserver på over 6000 boenheter i vedtatt reguleringspllaner.
Samlet sett vil dermed fortetting og gjennomføring av vedtatte planer kunne dekke
boligbehovet i regionen fram mot 2040. Og dette bare innenfor de prioriterte 80%
områdene.
I tillegg kommer områder som er satt av til framtidige boligområder i gjeldende planer og nye
blir lagt til ved hver revisjon. Transformasjon av areal kommer også i tillegg.
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6.0 Måloppnåelse
Kapittelet her er av karakter «rådmannens vurdering».

Planprogrammet var klart på at det ved denne revisjonen vil være et sterkere fokus på om innspillet
har god måloppnåelse på arealstrategiene kommunen forfekter. (ATP-tanker.)

Kommuneplanutvalget valgte å si nei til flere innspill som ikke bygget opp omkring målene i
prosessen.
Argumentene for å si nei til disse er av ulik karakter. De arealpolitiske målene har vært diskutert i
revisjonsprosessen. Særlig i forbindelse med behandling av innspillene. Flere av målene må
følges opp i samfunnsdelen og i handlingsplaner. Gåstrategi bør utarbeides og
grønnstrukturplan, byggegrenser langs sjøen er andre tema som bør kjøres som egne
prosesser.
I tabell under er det laget en administrativ vurdering av hvor god måloppnåelse de ulike nye
byggeformålene har i forhold til politiske arealmål. Bare de viktigste er med i betydning av
de som har et utbyggingsvolum.Middels er gitt til de forslagene som hverken er det ene
eller det andre. God til middels er en indikasjon på at det i høy grad er god måloppnåelse,
men at det for enkelte tema er mindre bra. Det vises til konsekvensutredningen for å se
detaljene for hvert av innspillene. Disse ligger som vedlegg i saken, eller en finner de ved å
se på kartøsningen for innspill. https://karttjenester.ikt-

agder.no/mobilgis/?Viewer=arendal_innspill
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God
måloppnåelse

Innsp
pkt.

Sted

Formål

47

Ubekilen

Bolig/leiligheter

13

Havstad/Esso

Fra næring til
Bolig/næring/leiligheter

52

Holmen

Fra næring til bolig

30

Stoa/Biltilsynet

Næring-bilforretning

34

Stuenes gård

Boligformål

41

Pusnes

Kombi bolig, næring,
mm

3

Nesheim-Longum

Boligformål

26

Saltrød/Mørfjær

Boligformål
Kombinert bolig,
næring mm

14

Tangen

39

Vippa

4

Spornes

LNF-spredt
beb.Tretopphytter

46

Vatnebu

Næringsformål

11

Fjellsted-Bjorbekk

41

Pusnes

Boligformål

Boligformål
Kombi bolig, næring,
mm

43

Middels
småloppnåelse

Dårlig
måloppnåelse
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