
Endringsdokument – Kommunedelplan for His bydelssenter 

Under følger en oversikt over endringer som er gjort i forslag til kommunedelplan for His 
bydelssenter. 

 

Endringer 

Etter innspill og innsigelse fra Aust-Agder fylkeskommune er området B08 tatt ut fra planforslaget da 
området kommer i konflikt med en gravrøys. Videre er alle registrerte fredete kulturminner lagt inn i 
kartet og hensynssone for bevaring kulturmiljø er justert på noen områder og lagt til på andre. 
Bestemmelse om høyder på bebyggelsen langs Kirkeveien og bestemmelser knyttet til området B17 
er presisert bedre.  

Etter muntlige tilbakemeldinger fra både grunneiere og fylkeskommunen er utredningen om 
forretningsareal revidert. Konkret er endringen gjort ved at målsettingen er endret fra at 25 % av alle 
varer skal handles lokalt til at 80 % av dagligvarer og 10 % av utvalgsvarer skal handles lokalt. 
Befolkningstall og forbrukstall er oppdatert med nyeste data fra SSB. Dette gir at det kan etableres 
7.000 m2 med ny forretning mot tidligere 7.000 m2 totalt areal.  

Etter muntlig tilbakemelding fra Statens vegvesen er veiareal langs fv 420 utvidet. Det er også lagt 
inn en føring i planforslaget om at det skal etableres en park- and ride løsning tilknyttet 
kollektivpunktet.  

Etter innspill fra grunneier er området B05 tatt ut.  

Det er foreslått å åpne for muligheten for etablering av badebrygge på His brygge. Området er 
kommunalt eid og planavdelingen har innhentet vurdering fra Arendal havn som ikke har noe imot 
tiltaket. Gjennomføring av prosjektet vil trolig avhenge av økonomi, men en ser på det som et 
positivt element til planen i og med at det er langt til Stølsviga og at friområdet på Willumstad ble 
tatt ut ved førstegangsbehandlingen av planforslaget.  

Hensynssone for naturmiljø ved Hølen er justert noe da en i etterkant så at avgrensningen ikke 
sammenfalt med utredningen.  

Småbåtanlegget S3 er justert noe da en så at det kom i konflikt med hensynssonen for naturmiljø. 

Det er lagt inn hensynssone fareområde for fylling ved Elim. Det ble i forbindelse med annet arbeid i 
planavdelingen oppdaget at dette området lå feil inne kartgrunnlaget. Området er nå lagt til med 
tilhørende bestemmelser.  

For å tydeliggjøre intensjonen med planen for enkeltaktører er det lagt inn hensynssoner om 
fornyelse på enkelte av tomtene langs Kirkeveien.  

Det generelle plankrav i 100-metersbeltet langs vassdrag er tatt ut. Byggeområdene som grenser mot 
vannet er justert noe og det er lagt til byggegrenser for eiendommene innen 100-metersbeltet. Dette 
vil forhåpentligvis føre til færre dispensasjoner.  

Plankrav i hensynssone for kulturmiljø er tatt ut. Det er satt krav om at ny bebyggelse skal tilpasses 
eksisterende. Det er et generelt plankrav for nye boliger slik at det kun vil være snakk om tilbygg, 
garasjer og boder som vil være aktuelt innenfor områdene.    



Det er lagt inn bestemmelser om at Kirkeveien skal utformes som vannvei / flomvei. Dette for å sikre 
at området klarer å håndtere problematikk knyttet til overvann.  

Krav om utomhusplan for friområder er endret. Kravet er nå knyttet direkte til område F1 og 
ordlyden er justert.  

Planavgrensningen er justert noe rundt Kokkeplassen slik at den følger eiendomsgrensa og 
planavgrensningen mot His brygge.  

Det er ryddet i bestemmelsene som følge av endringer som er gjort her og ved 
førstegangsbehandlingen.  

 

  



Plankart: 

• Planavgrensningen er justert rundt Kokkeplassen slik at den følger eiendomsgrensa og 
planavgrensning til His brygge. 

• Byggeområdet B05 er tatt ut etter ønske fra grunneier. Området blir liggende som LNF-
område.  

• Byggeområdet B08 er tatt ut av hensyn til registrert gravrøys. Området blir liggende som 
LNF-område. 

• Byggeområdene B06, B07, B09 og B10 er justert noe mot Hølen. Arealet mot Hølen blir 
liggende som LNF-område.  

• Det er lagt inn byggegrense mot vassdrag på B04, B06, B07, B09 og B10.  
• His brygge (vannarealet) er endret fra ferdsel til friluftsområde (badeplass). 
• Småbåtanlegg S3 er justert noe mot hensynssone naturmiljø.  
• Veiareal langs fv 420 er utvidet. 
• Hensynssone fornyelse er lagt inn på områdene KOMB 2, KOMB4 og KOMB5.  
• Hensynssone fare (fylling) er lagt inn ved Elim.  
• Hensynssone bevaring naturmiljø ved His bukt er justert i henhold til kartleggingen.  
• Hensynssone bevaring kulturmiljø på Lystheia er økt for også å omfatte Solåsen.  
• Hensynssone bevaring kulturmiljø er lagt som en buffer rundt gravrøysa på His samt en 

buffer rundt de freda kulturminnene på Willumstad.   
• Hensynssone H730 ved gravrøys ved Egnene er justert i henhold til siste oppdateringer i 

databasene.  
• Alle automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet er lagt inn med hensynssone 

H730. Konkret er det her lagt inn: 
o Willumstad lok 1 (ID 180153) 
o Willumstad lok 2 (ID 180210) 
o Willumstad lok 3 (ID 180213)  
o Willumstad lok 4 (ID 180215) 
o Willumstad lok 5 (ID 180216) 
o Willumstad lok 6 (ID 180217) 
o Willumstad lok 7 (ID 180219) 
o Willumstad lok 8 (ID 180220) 
o Willumstad lok 9 (ID 180221) 
o Willumstad lok 10 (ID 180222) 
o Willumstad lok 11 (ID 180223) 
o Willumstad lok 12 (ID 180224) 
o Willumstad lok 13 (ID 180225)  
o Willumstad lok 14 (ID 180226) 
o Willumstad lok 15 (ID 180227) 

 

  



Bestemmelser: 

• Bestemmelse 1a er tatt ut (plankrav hensynssone kulturmiljø). 
• Bestemmelse 1d er tatt ut (plankrav 100-metersbeltet). 
• Bestemmelse 3d første punkt er tatt bort. 
• Bestemmelse 3d fjerde punkt, krav om utomhusplan for friområder er omskrevet og flyttet 

fra generelle oppfølgingshensyn i reguleringsplanarbeid til grønnstruktur F1.  
• Bestemmelse 4 om B5 og B8 fjernes da de er tatt vekk fra plankartet. 
• Bestemmelse 5c til område B17 endres til «Gravrøys på Solåsen utenfor området skal være 

premissgivende for en eventuell utbygging av området B17, knyttet til utforming, plassering 
og høyder av utbyggingen».  

• Bestemmelse 7-12 er slått sammen. Følgende er endret eller presisert for byggeområdene.  
o Det er lagt til krav om minst 150 boenheter innenfor de kombinerte områdene.  
o Forretningsareal er endret fra samlet 1400 m2 til nye 1400 m2.  
o Formålet «kontor» er endret til «næring med unntak av industri» for også å hjemle 

bevertning mm.  
o Tatt inn et krav om at det skal etableres et torg innenfor området.  
o Angivelsen av høyder på bygg er presisert. 
o Det er presisert hva som menes med åpne fasader og satt krav for å sikre dette 

forholdet.   
o Krav om bilparkering og sykkelparkering er presisert.  

• Bestemmelse 13 er endret slik at det nå er krav om at Kirkeveien skal utformes slik at den 
kan føre bort overvann. 

• Bestemmelse 14 om friområde er endret (se punkt over). 
• Det er lagt til bestemmelse om friluftsområde (badeplass). 
• Det er lagt til bestemmelser om faresonen / fylling. 
• Bestemmelse 25 om hensynssone kulturmiljø er endret ved at to nye område er lagt til 

(gravrøys på His og Willumstad) og et område justert (Lystheia-Solåsen).  Det er også lagt til 
bestemmelse om at områder som grenser inntil båndleggingssoner skal tas hensyn til 
kulturminnet.  

• Bestemmelse 26 om freda kulturminner har lagt til 15 nye lokaliteter på Willumstad. 
• Bestemmelse 27 om felles planlegging er endret ved at det er lagt til krav om at det skal 

etableres en park- and ride løsning innenfor hensynssonen. 
• Det er lagt til bestemmelser om fornyelse innenfor sonen med krav om fornyelse.  

 

 


