
2014/7809/-11 Side1av 2

ARENDAL KOMMUNE
Saksfremlegg

Referanse: 2014/7809 / 11
Ordningsverdi: L05/&40

Vår saksbehandler
Gidske Houge, tlf 37013760

Saksgang:

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Kommuneplanutvalget

Kommunedelplan for His bydelssenter - oppstart av planarbeid

Rådmannens forslag til vedtak:

Arendal kommuneplanutvalg ber administrasjonen starte opp arbeid med kommunedelplan for His 
bydelssenter og legge forslag til planprogram datert 21.11.14 ut til offentlig ettersyn.

Arendal kommuneplanutvalg ber administrasjonen starte opp arbeid med å oppheve eksisterende 
reguleringsplaner for del av His (19.01.67) og del av Heimarnes (04.03.70). 

Vedlegg

Vedlegg:

1 Forslag til planprogram - 21.11.14

2 Forslag til planavgrensning

3 Reguleringsplankart for del av His

4 Reguleringsplankart for del av Heimarnes

Bakgrunn / Saksfremstilling:

Kommunens planavdeling har i første halvår av 2014 hatt oppstartsmøter med fem ulike 
reguleringsplaner i området rundt His bydelssenter. Fire av fem planer har allerede meldt oppstart. 
Tre av de fem planene er forankret i kommuneplanens arealdel, mens to ikke er i samsvar. 

Samtidig jobbes det med Byplan Arendal 2023. Denne planen foreslår at en langt større andel av 
befolkningen i fremtiden må bo og jobbe i eller nær sentrum og bydelssentra for å møte de utfordringene 
som kommer. 80 % av boligbehovet bør bygges som nye leiligheter i ulike prisklasser med høy bokvalitet 
og universell utforming, hvorav 50 % i bysentrum (1 km radius) og resten omkring bydelssentra som His 
(0,5 km radius). Der det er mulig bør det bygges høyere og mer konsentrert i bysentrum og i 
bydelssentraene. 

Rådmannen har allerede startet arbeid med å koordinere de pågående reguleringsplanarbeidene i 
området. Det er avholdt orientering i kommuneplanutvalget og lokalt folkemøte i november, med 
tilhørende avisoppslag. Arbeidet har skapt mye engasjement lokalt. Flere av de involverte i prosessen 
ser behovet for en overordnet plan for hele området. Lokale velforeninger har også sendt skriftlig innspill 
til prosessen.
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Vurderinger:

Kommunedelplan for His bydelssenter
Samlet sett innebærer de kommende reguleringsplanene en massiv utbygging av området, med flere 
hundre nye boenheter. Utbyggingen vil legge et stort press på eksisterende infrastruktur og 
grønnstruktur. Det er behov for å se på hvilke utbedringer av eksisterende løsninger som må 
gjennomføres og eventuelle nye løsninger som må etableres. Særlig viktig vil det være å vise 
gjennomføringsmuligheter og gi rammer for utbyggingsavtaler. Dette for å sikre gjennomføringen av 
felles infrastrukturtiltak og grønnstrukturtiltak. Til dette arbeidet er det behov for en juridisk bindende 
plan, og Rådmannen anbefaler derfor at det utarbeides en kommunedelplan i stedet for et 
mulighetsstudie eller en annen ikke-juridisk planform.

Det er samtidig et stort behov for koordinering av pågående planene, og sørge for at kommende 
prosjekter er i tråd med ønsket utvikling for området. En kommunedelplan kan legge sterke føringer
på kommende reguleringsplaner, og kan samtidig være konkret for ulike delområder. Det er også en 
mulighet for å revurdere arealbruken i enkelte av områdene, dersom forhold taler for dette.

Rådmannen mener at en prosess med kommunedelplan vil gjøre det lettere for lokale å kunne 
påvirke prosessen enn om utviklingen skjer som følge av flere enkeltplaner. Det vil samtidig være 
lettere for private utbyggere å komme inn med prosjekter i etterkant, da mye da vil være avklart.

Oppheving av eksisterende reguleringsplaner
Samtidig med arbeid med kommunedelplanen er det ønskelig å oppheve de gjeldende 
reguleringsplanene for del av His og del av Heimarnes. De to reguleringsplanene er utarbeidet på 60-
tallet, og i effekt opphevet av gjeldende kommuneplan. 

Del av His regulerer hele Willumstad, deler av Solåsen og området rundt plantasjen. Disse områdene 
foreslås omfattet av kommunedelplanen, og det vil derfor være mulig å sette bestemmelser til 
eksisterende bebyggelse. Lengst vest i planområdet er det regulert bebyggelse og småbåthavn i 
området sør for Utnesveien. Utbygging her er som nevnt over i effekt opphevet av gjeldende 
kommuneplan. Det er eventuelt en mulighet å utvide planområdet for kommunedelplanen til å omfatte 
alle delene av den gamle His-planen.

Del av Heimarnes er kun regulert til jord og skogbruk. Da det er sterke friluftsinteresser i dette 
området mener Rådmannen at det LNF-formålet i kommuneplanen er mer dekkende. Samtidig vil 
LNF-formålet også omfatte jord og skogbruk, slik at det ikke vil være negative konsekvenser for 
eksisterende jordbruksdrift.

Alternative løsninger:

Alternativt til å utarbeide en kommunedelplan vil være å la utviklingen skje gjennom enkeltstående 
reguleringsplaner. 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:

Arbeid med kommunedelplan vil bruke av administrasjonens tid og ressurser. Det vil være behov for 
konsulenter på enkelte tema, slik som handelsanalyse for å vurdere størrelsen på forretningsareal og 
vurdering av naturtype i His bukt (allerede bestilt). Utover dette er utredninger tenkt basert på 
eksisterende kunnskap, og ved hjelp av andre offentlige myndigheter.

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 24. november 2014.



Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 03.12.2014

Behandling:

Representant Robert Cornels Nordli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det bør utredes minst 2 adkomstveier til fremtidig boligområde ved Willumstad.

Representant Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggsforslag til rådmannens innstilling, første avsnitt:

1. Nytt første punkt under ”UTREDNINGER”:

”Tidsplan

·         Når bør dette komme

·         Bør østlige deler av kommunen bygges ut først?

2. Her må det legges vekt på skolestruktur og -kapasitet."

3. Kommuneplanutvalget forutsetter videre at det utarbeides konsekvensanalyser innenfor 
de ulike tema i planprogrammet som en del av planarbeidet.

Før planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn gjøres følgende endringer:

Under “UTREDNINGER”:
4. Under ”Fremtidig bebyggelse” endres ”… kollektivtilbud og sosial infrastruktur.” til 

”kollektivtilbud, sosial infrastruktur og lekeplasser.”

Under “Infrastruktur, herunder kollektiv, barnehage og skole” tilføyes etter 3. punktum:

5. "Utredningen må ta for seg både trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, støy og 
kapasitet på vegnettet."

6. Videre endres “…en forenklet vurdering av skole- og barnehagekapasitet,” til ”…en 
vurdering av skole- og barnehagekapasitet,”.

7. Tillegg som tilføyes på slutten av avsnittet:
”Her må også folkehelseperspektivet bringes inn, ved å se dette punktet i sammenheng 

med grønnstruktur, lekeplasser og skoleveier.”

Under "Grønnstruktur" tilføyes:

8. "Området må utredes med hensyn til grønne korridorer. Det går i dag to hovedakser 
gjennom området: den ene fra Tangen til Heimarnes og Stølsvigen, den andre fra Vippa 
til Trommestad og Sandvigen, med krysningspunkt midt i Willumstadområdet.

9. Området må utredes med henblikk på folkestier som kan «påstiges» fra flere steder uten 
å måtte bruke bil.

10. Området må utredes med tanke på øvrige deler av befolkningen som bruker området. 
Det må tas i betraktning at sammenhengende grøntområder er knapphetsgoder på 
Hisøy i dag. 



Grøntområder må ses i et folkehelseperspektiv. Folkehelseloven (2012) må speiles i 
utredningen."

11. Under "Kulturmiljø og kulturminner" tilføyes:
"Resultatene fra de arkeologiske undersøkelser som er gjort i regi av Aust-Agder 
fylkeskommune må bringes inn i planarbeidet når det foreligger resultater fra disse."

12. Under "Biologisk mangfold" tilføyes:
"Utredningen av biologisk mangfold må inkludere alle årstider, slik at alle verdifulle 
registreringer kan tas i betraktning."

Det ble votert slik:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra representant Nordli ble deretter enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert punktvis over tilleggsforslagene fra representant Krafft Myhren:

Punkt 1.: Forslaget falt med 7 (1 KrF, 2 H, 2 FrP, 2 AP) mot 2 stemmer (1 SV, 1 V)

Punkt 2.: Forslaget falt bort ved at Punkt 1. falt

Punkt 3.: Forslaget enstemmig vedtatt

Punkt 4.: Forslaget enstemmig vedtatt

Punkt 5.: Forslaget enstemmig vedtatt

Punkt 6.: Forslaget vedtatt med 6 (2 H, 2 FrP, 1 V, 1 SV) mot 3 stemmer (1 KrF, 2 AP)

Punkt 7.: Forslaget enstemmig vedtatt

Punkt 8.: Forslaget enstemmig vedtatt

Punkt 9.: Forslaget vedtatt med 6 (2 H, 2 AP, 1 V, 1 SV) mot 3 stemmer (1 KrF, 2 FrP)

Punkt 10.:Forslaget enstemmig vedtatt

Punkt 11.:Forslaget falt med 8 (1 KrF, 2 H, 2 FrP, 2 AP, 1 V) mot 1 stemme (1 SV)

Punkt 12.: Forslaget vedtatt med 6 (2 H, 2 AP, 1 V, 1 SV) mot 3 stemmer (1 KrF, 2 FrP)

Vedtak:

Arendal kommuneplanutvalg ber administrasjonen starte opp arbeid med kommunedelplan

for His bydelssenter og legge forslag til planprogram datert 21.11.14 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanutvalget forutsetter videre at det utarbeides konsekvensanalyser innenfor de 

ulike tema i planprogrammet som en del av planarbeidet.

Arendal kommuneplanutvalg ber administrasjonen starte opp arbeid med å oppheve 
eksisterende reguleringsplaner for del av His (19.01.67) og del av Heimarnes (04.03.70). 

Det bør utredes minst 2 adkomstveier til fremtidig boligområde ved Willumstad.

Før planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn gjøres følgende endringer:

Under “UTREDNINGER”:
Under ”Fremtidig bebyggelse” endres ”… kollektivtilbud og sosial infrastruktur.” til 
”kollektivtilbud, sosial infrastruktur og lekeplasser.”



Under “Infrastruktur, herunder kollektiv, barnehage og skole” tilføyes etter 3. punktum:

"Utredningen må ta for seg både trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, støy og kapasitet 
på vegnettet."

Videre endres “…en forenklet vurdering av skole- og barnehagekapasitet,” til ”…en 
vurdering av skole- og barnehagekapasitet,”.

Tillegg som tilføyes på slutten av avsnittet:
”Her må også folkehelseperspektivet bringes inn, ved å se dette punktet i sammenheng 

med grønnstruktur, lekeplasser og skoleveier.”

Under "Grønnstruktur" tilføyes:

"Området må utredes med hensyn til grønne korridorer. Det går i dag to hovedakser 
gjennom området: den ene fra Tangen til Heimarnes og Stølsvigen, den andre fra Vippa til 
Trommestad og Sandvigen, med krysningspunkt midt i Willumstadområdet.

Området må utredes med henblikk på folkestier som kan «påstiges» fra flere steder uten å 
måtte bruke bil.

Området må utredes med tanke på øvrige deler av befolkningen som bruker området. Det 
må tas i betraktning at sammenhengende grøntområder er knapphetsgoder på Hisøy i dag. 

Grøntområder må ses i et folkehelseperspektiv. Folkehelseloven (2012) må speiles i 
utredningen."

Under "Biologisk mangfold" tilføyes:
"Utredningen av biologisk mangfold må inkludere alle årstider, slik at alle verdifulle 
registreringer kan tas i betraktning."
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