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Kap. 1 - GENERELLE BESTEMMELSER  
 

 

1) Plankrav  

 

a) Før det kan skje tiltak nevnt i pbl § 20-1 bokstavene a), c), d), e), k), l) og m) stilles 

krav om reguleringsplan for:  

 Områder med bevaringsverdige bygningsmiljø, markert med egne hensynssoner. 

Plankravet gjelder likevel ikke i områder som er avsatt til LNF under 

hensynssonen.  

 

b) Før det kan skje tiltak nevnt i pbl § 20 -1, bokstavene a-m stilles krav om 

reguleringsplan for:  

 Alle planlagte (framtidige) byggeområder 

 

c) Før det kan skje tiltak nevnt i pbl § 20-1 bokstavene a), k), l) og m) stilles krav om 

reguleringsplan for:  

 Nye områder for småbåthavner 

 

d) Før det kan skje tiltak nevnt i pbl § 20 -1 bokstavene a), k), l) og m) stilles krav om 

reguleringsplan for:  

 Områder langs vassdrag, inntil 100 meter fra strandlinje målt i horisontalplanet 

ved gjennomsnittlig flomvannstand  

 

e) Plankravet inntrer også i alle uregulerte byggeområder /småbåthavner ved følgende 

tiltak:  

 Etablering av nye boenheter. Unntatt er etablering av en stk hybelleilighet med 

BRA under 50 m2 per boligeiendom. 

 Etablering av nye institusjoner, som barnehager, skoler, med mer  

 Etablering av nye næringsbygg eller endring av bestående, med nytt bruksareal 

over 400 m2 

 Utvidelser med mer enn 10 småbåtplasser  

  

 

2) Rekkefølgekrav  

a) Ved utarbeidelse av reguleringsplan for områder som grenser inntil Kirkeveien 

mellom Vesterveien og Hisøy kirke, må det utarbeides reguleringsplan med detaljerte 



tegninger for Kirkeveien på dette strekket. Veien skal tegnes etter føringer gitt i denne 

planen. 

b) Før Kirkeveien kan belastes med ekstra trafikk tilsvarende mer enn 25 boenheter, må 

det utarbeides reguleringsplan og gjennomføres tiltak for Kirkeveien mellom 

Vesterveien og Hisøy kirke, jf. punkt 2a.  

 

 

3) Funksjonskrav  

Der det ikke er satt egne funksjonskrav gjelder bestemmelser og retningslinjer gitt i 

kommuneplanens arealdel, vedtatt av Arendal bystyre 30. oktober 2014. 

 

a) Parkering 

Det tillates ikke etablert parkeringsareal ut mot Kirkeveien.  

 

b) Flom/byggehøyde over havet 

På bygg er kravet at 1. etg. golv ikke skal være under kote +2,50. Under dette nivået 

tillates bare konstruksjoner som tåler høyvann/stormflo uten behov for reparasjoner. Hvis 

bygging av offentlig vei gjelder kote +2.0.  

 

For utomhusanlegg ved nærings/service/offentlige bygg gjelder kote +1,70. Andre 

utomhusanlegg må ta høyde for høyvann/stormflo så langt det er fornuftig.  

 

c) Fare for skred 

Områder med fare for ras er vist i kartblad vedlagt bestemmelsene; fare for ras bratt 

terreng og fare for ras kvikkleire. Innenfor disse sonene er det ikke tillatt med tiltak eller 

aktivitet uten at det aktuelle faremomentet er utredet og tiltaket/aktiviteten er dokumentert 

akseptabel og eventuelt avbøtende tiltak fastsatt. Inngår slike områder i 

planavgrensningen til reguleringsplaner skal utredningene gjøres i forbindelse med 

reguleringsplanen.   

 

d) Generelle oppfølgingshensyn reguleringsarbeid   

 Kommuneplanutvalgets føringer for de enkelte prosjektene i forbindelse med 

behandling av innspill til ny kommuneplan skal følges opp i videre 

reguleringsplanarbeid.  

 Trafikksikre forbindelseslinjer for gående og syklende til bydelssenteret og 

holdeplass for kollektivtrafikk skal sikres og opparbeides i videre 

reguleringsplanarbeid. Om nødvendig skal planavgrensningen tilpasses slik at 

slike forbindelseslinjer kan sikres og opparbeides.  

 Overvann skal utredes innenfor de enkelte nedbørsfeltene som vist i vedlegg i 

bestemmelsene. 

 Der det skal etableres nærmiljøanlegg større enn 4 daa skal det ved utarbeidelse 

av reguleringsplan lages en utomhusplan som viser hvordan anlegget skal 

opparbeides. Utomhusplanen skal inngå som en del av reguleringsplanen, og 

legges fram ved førstegangsbehandling. Planen skal sikres gjennomført gjennom 

reguleringsplanens bestemmelser. 

  



Kap. 2 - BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL  
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

4) Boligområde B 5 og B 8 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn:  

a) Gravrøys må lokaliseres og hensyntas. 

b) Nye tiltak må tilpasses kulturmiljøet.  

c) Trase for turvei fra bydelssenteret og ut mot Tangen må sikres gjennom planområdet. 

 

5) Boligområde B 17 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Ved etablering av ny avkjørsel skal eksisterende avkjørsel til Elim omsorgsboliger og 

eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 138, 140, 142, 154, 156 og 158 stenges. 

Adkomst til disse skal da samles i den nye avkjørselen.  

b) Det skal etableres gangadkomst vestover eller sørover mot bydelssenteret.  

c) Det skal tas hensyn til høyeste punkt med gravrøys.  

d) Det skal tas hensyn til utsiktspunktet ovenfor området der det er sikt over kirken og ut 

mot sjøen. Siktlinjen skal bevares. 

e) Landskap skal utredes tilstrekkelig, og det bør utarbeides 3d og forslag til avbøtende 

tiltak for større inngrep i terrenget. 

 

6) Næringsområde N1 og N2 

 Innenfor områdene tillates det ikke nyetablering eller utvidelse av forretningsareal. 

 

7) Kombinert bebyggelse og anlegg KOMB 2  

Innenfor området tillates etablert bolig, forretning, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Bygg skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre 

etasjer skal øverste etasje skal være inntrukket. Minste kotehøyde er 15 meter og 

største kotehøyde er 21 meter.   

b) Det tillates maksimalt 1400 m2 BRA forretningsareal innenfor området. 

c) Innenfor området gjelder ikke minstekravene for bilparkering oppgitt i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige retningslinjer om parkeringsanlegg og 

sykkelparkering skal likevel legges til grunn. 

 

8) Kombinert bebyggelse og anlegg KOMB 3  

Innenfor området tillates etablert bolig, forretning, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Bygg skal være minst 3 etasjer og maksimalt 5 etasjer. Ved etablering av mer enn tre 

etasjer skal øverste etasje skal være inntrukket. Minste kotehøyde er 12 meter og 

største kotehøyde er 18 meter.   

b) Fasaden mot Kirkeveien skal være åpen. 

c) Nye bygg skal plasseres i henhold til fastsatt byggelinje for å danne et gateløp. 

d) Det tillates maksimalt 1400 m2 BRA forretningsareal innenfor området.  



e) Innenfor området gjelder ikke minstekravene for bilparkering oppgitt i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige retningslinjer om parkeringsanlegg og 

sykkelparkering skal likevel legges til grunn. 

 

9) Kombinert bebyggelse og anlegg KOMB 4  

Innenfor området tillates etablert bolig, forretning, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Bygg skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre 

etasjer skal øverste etasje skal være inntrukket. Minste kotehøyde er 15 meter og 

største kotehøyde er 21 meter.   

b) Fasaden mot Kirkeveien skal være åpen. 

c) Nye bygg skal plasseres i henhold til fastsatt byggelinje for å danne et gateløp. 

d) Det tillates maksimalt 1400 m2 BRA forretningsareal innenfor området. 

e) Innenfor området gjelder ikke minstekravene for bilparkering oppgitt i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige retningslinjer om parkeringsanlegg og 

sykkelparkering skal likevel legges til grunn. 

 

10) Kombinert bebyggelse og anlegg KOMB 5  

Innenfor området tillates etablert bolig, forretning, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Bygg skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre 

etasjer skal øverste etasje skal være inntrukket. Minste kotehøyde er 15 meter og 

største kotehøyde er 21 meter.   

b) Fasaden mot Kirkeveien skal være åpen. 

c) Nye bygg skal plasseres i henhold til fastsatt byggelinje for å danne et gateløp. 

d) Det tillates maksimalt 1400 m2 BRA forretningsareal innenfor området. 

e) Innenfor området gjelder ikke minstekravene for bilparkering oppgitt i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige retningslinjer om parkeringsanlegg og 

sykkelparkering skal likevel legges til grunn. 

 

11) Kombinert bebyggelse og anlegg KOMB 6 

Innenfor området tillates etablert bolig, forretning, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Bygg skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre 

etasjer skal øverste etasje skal være inntrukket. Minste kotehøyde er 15 meter og 

største kotehøyde er 21 meter.   

b) Fasaden mot Kirkeveien skal være åpen. 

c) Nye bygg skal plasseres i henhold til fastsatt byggelinje for å danne et gateløp. 

d) Det tillates maksimalt 1400 m2 BRA forretningsareal innenfor området. 

e) Innenfor området gjelder ikke minstekravene for bilparkering oppgitt i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige retningslinjer om parkeringsanlegg og 

sykkelparkering skal likevel legges til grunn. 

 

12) Kombinert bebyggelse og anlegg KOMB 7  

Innenfor området tillates oppført bolig, næring, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting. Det tillates ikke etablering av forretning. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Bygg skal være i 3 etasjer. Største kotehøyde er 15 meter.   



b) Nye bygg skal plasseres i henhold til fastsatt byggelinje for å danne et gateløp. 

c) Innenfor området gjelder ikke minstekravene for bilparkering oppgitt i 

kommuneplanens arealdel. Øvrige retningslinjer om parkeringsanlegg og 

sykkelparkering skal likevel legges til grunn. 

     

 

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

13) For Kirkeveien mellom Vesterveien og Hisøy kirke skal det utarbeides reguleringsplan 

med følgende føringer: 

1. Det skal etableres en byggelinje med hensikt å danne et gateløp. Nye bygg skal 

plasseres i henhold til fastsatt byggelinje. 

2. Det skal etableres tosidig sykkelfelt, fortau og grønne soner. 

3. Krysset ved Hisøy kirke skal forbedres med tanke på trafikksikkerhet for myke 

trafikkanter.  

4. Fra Vesterveien og til kryss ved Julius Smiths vei skal fasadene i første etasje være 

åpne.  

5. Det tillates ikke parkering ut mot Kirkeveien. 

  

 

GRØNNSTRUKTUR 

 

14) Friområde F1 er avsatt til offentlige friområde. Innenfor området kan det etableres 

lekeplasser, sosiale møteplasser og torg.  

 

 

LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL 

 

15) Anlegg og bebyggelse skal ikke legges til dyrka mark, eller biologisk viktige naturtyper, 

samt ta hensyn til utøvelse av friluftsliv. Eksempelvis må eksisterende stier ikke 

avskjæres. Estetiske kvaliteter på bygg, samt utomhus skal etterstrebes, som for 

eksempel terrengmessige tilpasninger.  

 

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 

 

16) Småbåthavn S 3 

Før realisering skal det utarbeides reguleringsplan med følgende føringer: 

a) Gravrøys må lokaliseres og hensyntas. 

b) Nye tiltak må tilpasses kulturmiljøet.  

c) Trase for turvei fra bydelssenteret og ut mot Tangen må sikres gjennom planområdet. 

  

17) Sjøområdene er lagt ut som kombinasjonsformål; “Bruk og vern av sjø- og vassdrag.” 

Arealformålet omfatter friluftsliv, ferdsel, natur og fiske, men ikke akvakultur. Der det 

gjelder andre særskilte formål i sjø er disse angitt, slik som småbåtanlegg.  

 

  



Kap 3 - BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL 

HENSYNSSONER (Plan- og bygningslovens § 11-8 )  

 

 

SIKRINGS- STØY- OG FARESONER:  

 

18) Faresone høyspentledning (H 370). Sikkerhetssonen settes til 15 meter fra ytterste linje 

på begge sider.  

 

19) Faresoner annen fare - jerngruver (H 390). Innenfor disse sonene er det ikke tillatt med 

tiltak eller aktivitet uten at det aktuelle faremomentet er utredet og tiltaket/aktiviteten er 

dokumentert akseptabel og eventuelt avbøtende tiltak fastsatt. 

 

 

SONE MED SÆRSKILTE KRAV TIL INFRASTRUKTUR 

 

20) Hensynssone VA-anlegg (H 410) 

Over hovedrørgatene med VA- anlegg er det lagt inn en ”hensynssone infrastruktur.” 

Innenfor hensynssonen skal det ikke skje bygge- og anleggstiltak som hindrer 

vedlikehold av rørgatene. Sikkerhetssonen settes til 4,5 meter fra ytterste rør på begge 

sider.  

 

 

SONE M/SÆRLIGE KRAV TIL LANDBRUK, REINDRIFT, FRILUFTSLIV, 

GRØNNSTRUKTUR, LANDSKAP ELLER BEVARING AV NATUR ELLER 

KULTURMILJØ 

 

21) Hensynssone grønnstruktur (H 540).  

1. Engene 

 

Innenfor sonen kan det tilrettelegges for en turvei som knyttet bydelssenteret sammen 

med Tangen friluftsområde. 

 

22) Hensynssone naturmiljø (H 560)  

1. His bukt, utvalgte naturtyper 

2. Kokkeplassen, gammel allé 

3. His kirke, utvalgte naturtyper (parklandskap) 

4. Løvold, utvalgte naturtyper ((parklandskap)  

 

Innenfor sonene bør det ikke foretas inngrep som forringer lokalitetene. For de utvalgte 

naturtypene er anbefalte skjøtselstiltak vist i Naturbase. For alleene bør de kylla trærne 

vedlikeholdes. Beskjæring bør skje i samråd med fagfolk.  

 

23) Hensynssone Kulturmiljø / bevaringsverdig bebyggelse (H 570)   

1. Engene 

2. Vesterveien 200 

3. Lystheia 



4. Elim 

5. Vesterveien 175 

6. Vesterveien 201 

7. Vesterveien 217 

8. His alle 

9. Løvli 

 

Den antikvariske verdifulle bebyggelsen bør søkes bevart, og områdets særpregede 

miljø videreføres. Ved reparasjon og annen istandsetting bør så lite so   ulig av de 

ga le  aterialene skiftes ut. Bygningenes karakter  .h.t. for er   aterialer   a lestokk, 

proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, bør opprettholdes eller tilbakeføres til 

det opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og andre detaljer bør være tilsvarende 

eller tilpasses de originale.  

 

Ny bebyggelse i områdene bør i størrelse og proporsjoner tilpasses den 

bevaringsverdige bebyggelsen i området. Nye uthus og garasjer bør ha en utforming og 

materialbruk som underordner seg hovedbebyggelsen.  

 

Det bør benyttes tradisjonelle materialer og byggeteknikker. 

 

Terrengformasjoner, steingjerder, hagemurer- og terrasser bør bevares. 

 

Offentlige eller alminnelig brukte, gangstier, snarveier, m.v., skal bevares.  

 

  

SONE FOR BÅNDLEGGING I PÅVENTE AV VEDTAK ETTER PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN ELLER ANDRE LOVER ELLER SOM ER BÅNDLAGT ETTER 

SLIKT RETTSGRUNNLAG, MED ANGIVELSE AV FORMÅLET 

 

26) Hensynssone fredede kulturminner, båndlagt etter kulturminneloven (H 730). 

1. Engene, gravrøys 

2. Führst gravminne 

3. Solåsen, gravrøys 

4. His, gravrøys 

 

Områdene skal forvaltes i henhold til lovverket. 

 

 

SONE MED KRAV OM FELLES PLANLEGGING FOR FLERE EIENDOMMER, 

HERUNDER MED SÆRLIGE SAMARBEIDS- ELLER EIERFORMER, SAMT 

OMFORMING OG FORNYELSE 

 

27) Innenfor sonen er det krav om felles planlegging. Reguleringsplan kan fremmes enten 

som områderegulering, jf. pbl § 12-2, eller detaljregulering, jf. pbl § 12-3. Innenfor sonen 

skal det finnes felles løsninger for blant annet adkomst og grønne areal. Detaljering av 

Kirkeveien, jf. punkt 13 i bestemmelsene, skal også inngå i planen. 



Vedlegg 1: Fareområder for skred – bratt terreng 
 

Gule områder viser skråninger over25 grader. Her er det fare for jordskred. 

Røde områder viser skråninger over 40 grader. Her er det fare for jordskred og steinsprang. 

 

 
 

  



Vedlegg 2:  Fareområder for skred – kvikkleire 
 

Mellom blå områder viser områder med tykk havavsetning 

Lyse blå områder viser områder med tynn hav og strandavsetning. 

Her er det fare for at det kan finnes kvikkleire. 

 

 
 

  



Vedlegg 3: Nedbørsfelt innenfor planområdet 
 

 


	Bestemmelser - revidert 07.09
	Vedlegg bestemmelser

