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Arendal kommune - Offentlig ettersyn av kommunedelplan for His bydelssenter

Vi viser til oversendelse fra Arendal kommune av 8.9.2015, vedrørende offentlig ettersyn av 

kommunedelplan for His bydelssenter.

Planområdet og formålet med planarbeidet

Planområdet omfatter et areal på om lag 1200 dekar, og tar med seg hele Willumstadområdet, 

områdene rundt Plantasjen, Engeneveien, samt arealene rundt Kirkeveien og nordover mot 

Lystheia. Gjennom prosessen er planområdet blitt redusert, herunder er områdene rundt 

Kokkeplassen tatt ut av planens avgrensning ved behandling 26.8.2015.

Målsettingen for planarbeidet er følgende:

1. Skape en levende bydel på His.

2. Utvikle området i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet

bolig-, areal- og transportplanlegging.

3. Legge sterke føringer for kommende reguleringsplaner i området.

4. Vise gjennomføringsmuligheter og gi rammer for utbyggingsavtaler.

Innspill fra Fylkesmannen

Det ble meldt oppstart av områdereguleringsplan for Willumstad boligområde i mars 2014. 

Formålet med planen var å legge til rette for variert boligbebyggelse, med ca. 400-500 nye 

boenheter. Planområdet for Willumstad er i kommuneplanen i all hovedsak avsatt til planlagt 

boligområde med krav om felles planlegging.

I vårt innspill av 13.5.2014 i forbindelse med oppstartsmeldingen for områdereguleringsplan 

for Willumstad boligområde, uttalte vi bl.a. følgende:

«Fylkesmannen er positiv til at det planlegges høy utnyttelse av arealene. Erfaringsmessig har 

utbyggingsprosjekter på Hisøy skapt stort engasjement, og det har i forbindelse med de siste 

rulleringene av kommuneplanen bl.a. kommet flere innspill om at det blir stadig mindre grønne 

arealer tilgengelig for friluftsliv og rekreasjon på Hisøy. Ut i fra dette mener Fylkesmannen at 

Willumstad er relativt godt egent for en større boligutbygging, sammenlignet med flere andre 

planer som i større grad utfordrer områder med viktige friluftslivsinteresser.»
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I kommunedelplan for His bydelssenter, legges det i svært liten grad opp til etablering av nye 

boenheter. Herunder er de ubebygde områdene på Willumstad, som er avsatt til boligområde

i kommuneplanens arealdel, tatt ut og endret til LNF-formål. Vi ber kommunen vurdere om

det i foreliggende plan likevel er hensiktsmessig å legge til rette for noen nye boligområder, jf. 

Willumstad-planen og vår uttalelse til denne.

Området B05 ble drøftet på planforum 22.10.2015. Etter det vi forstår, er bakgrunnen for at 

dette området nå avsettes til bolig, et ønske om å etablere én gårdsbolig, som erstatning for 

eksisterende bolig på eiendommen. Generelt ønsker vi primært at nye boliger/boligområder 

avklares gjennom plan, slik at man i størst mulig grad bl.a. kan få kartlagt og avveid ulike 

hensyn, og få vurdert arealbruken i en større sammenheng. Ut fra denne sakens bakgrunn, 

kan det imidlertid vurderes om det er mer hensiktsmessig å ev. behandle denne ene boligen 

som en dispensasjonssak.

Fylkesmannen er kjent med at skolen på Hisøy har for liten kapasitet. Når kommunen

planlegger nye boligområder på Hisøy, som vil ha Hisøy skole som nærskole, må kommunen 

også vurdere skolekapasiteten. Herunder må kommunen bl.a. vurdere hvorvidt eksisterende

skole på Hisøy kan bygges ut eller om noen elever må flyttes til andre skoler, ev. hvem som 

skal flyttes. Kommunen har en Skolebruksplan 2008-2011, som bør revideres når kommunen 

nå planlegger store og små utbygginger på Hisøy. Formålet med planen er å legge til rette for 

en forutsigbarhet i forhold til skoletilhørighet. Når det planlegges nye byggeområder sentralt 

på Hisøy, vil det være eksisterende boligområder i ytterkantene som ikke lenger vil ha Hisøy 

skole som sin nærskole pga. skolens kapasitet i dag. Det bør fremgå av skolebruksplanen 

hvilke områder dette eventuelt vil gjelde.

Vi har ingen ytterligere merknader til det fremlagte planforslaget.

Med hilsen

Christina Kinck Pia Karine Hem Molaug
rådgiver seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Pia Karine Hem Molaug, telefon: 37017535

Kopi til:
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal
Statens Vegvesen, Region sør Postboks 723, Stoa 4808 Arendal
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Deres ref.: Vor dato: 09.12.2015
Var ref.: 2014/4628-12 Lopenr.: 32968/2015

Vi viser til deres oversendelse, mottatt 25. september 2015, vedrørende forslag til kommunedelplan for
His bydelssenter.

I Byplan Arendal 2023 foreslas det at en langt større andel av befolkningen i fremtiden må bo og jobbe
eller nær bysentrum og bydelssentra for å møte de utfordringer som kommer. I byplan Arendal 2023
pekes det blant annet på at ca 30 il av det fremtidige boligbehovet bør bygges i bydelssentra som His
eller innenfor en radius på 500 meter fra disse. Byplanen peker også på at det bør bygges høyere og
mer konsentrert i bydelssentraene.

Første halvår 2014 hadde Arendal kommune oppstartrnøte med fem utbyggere innenfor planområdet på
His. For a koordinere de pågående reguleringsplanprosessene ble det avholdt et felles møte med
konsulenter og utbyggere. Det var på forhånd utarbeidet skisser og illustrasjoner som viste muligheter
for en mer urban utbygging i området, spesielt på strekningen fra Hølen til His kirke. En kom til at
kommunen burde ta en aktiv rolle i utviklingen av området, og det ble vedtatt å starte opp arbeid med
en kommunedelplan for His bydelssenter. Det ble meldt oppstart av planarbeidet 12. desember 2014 og
forslag til planprogram ble fastsatt 11. februar 2015.

I arealdeten til kommuneplan for Arendal er blant annet store deler av området Willumstad avsatt til
bongformal. Andre arealer er avsatt til tjenesteyting og næring og et omrade ved kirken er avsatt til
grav- og urnelund. Deler av området er omfattet av hensynssoner. Blant annet er hele Willumstad
båndlagt for regulering med krav om felles planlegging. Sorøst i området er en mindre del vist med
hensynssone bevaring av kulturmiljø,

Det er mange reguleringsplaner innenfor planomradet, både nyere og eldre. I tillegg er det flere
pågående reguleringsplanprosesser, som områdereguleringsplan for Willumstad, detaljreguleringsplan
for kryss Fv212 - His kirke, detaljreguleringsplan for His bydelssenter nord og detaureguleringsplan for
Solåsen (Kirkeveien 190).

Gjennom Byplan Arendal 2023 er det satt fokus på utfordringer med dagens planlegging. I
planbeskrivelsen sies det at kornmunedelplan for His bydelssenter har som intensjon å ta opp disse
utfordringene og finne løsninger (okalt.

En ser positivt pa at Arendal kommune na legger til rette for å utvikle et lokalsenter av høy kvalitet,
med alt fra et stort antall boliger til gode sosiale møteplasser, hvor det tas sikte på å få til noe mer
enn dagligvareforretninger omgitt av store asfalterte parkeringsarealer.



I Lopet av ptanprosessen er delområde WiRomstad tatt ut av planen som område for ny konsentrert
boligbebyggelse. Dette bør medføre at det Legges større vekt på at de arealene som skal bebygges
sentralt i området får en høyere utnyttelse med tanke på antad boenheter. En vil her peke på at
reguLeringsbestemmelsene ikke stider krav til at arealene for kombinert bebyggelse skal inneholde et
visst antaR boenheter. En anbefaler at dette endres.

Det eneste store nye boligområdet i planen, B17, kan bebygges med bobger uten at det stilles krav
et minste antab boenheter. En anbefater at dette endres.

Plan- og naturseksjonen er gjort kjent med en ny arealvurdering, datert 12. november 2015, utarbeidet
av Asplan Viak AS for Arendal Eiendom KF og Block Watne AS. Formålet med denne rapporten er
vurdere områdets egnethet for utbygging og å vise hvordan bygging av boliger kan gjennomføres
samtidig som hensyn til grønnstruktur og landskap ivaretas.

På bakgrunn av denne areabfurderingen, og at store deler av Willumstad er avsatt til boliformål i
gjeldende kommuneplan, vil en anbefale at Arendal kommune på ny vurderer om deler av
WilLumstadområdet kan avsettes til boligformål, samtidig som viktige "grønne" områder bevares og nye
og eksisterende turdrag sikres. En vil spesied peke på at området egner seg som sted for ny konsentrert
boligbebyggelse fordi det ligger i grei sykkelavstand til Arendal sentrum, grenser mot kollektivaksen
Eydehavn - Grimstad og vil være med å forsterke His som bydelssenter.

I Nasjonale forventninger tiL regional og kommunaL planlegging, vedtatt ved kongelig resoLusjon 12. juni
2015, sies det blant annet folgende under kapittelet Attraktive og klimavennbge by- og
tettstedsområder: "BefoUsningsveksten i byene og tettstedene fører til press på areater og
infrastruktur, og gir utfordringer for trafikkavvikling, helse og miljø. Samtidig gir veksten muligheter til
å finne nye løsninger for byutvilding, næringsutvikling og transport. Regjeringen er opptatt av et godt
samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få ned klimagassutslippene, og å skape
velfungerende byer og tettsteder for næringsliv og befolkning. God pLanlegging er avgjørende for å
sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge
omgivelser og gode levekår for al1e."

En gjor oppmerksom på at Statens vegvesen er fylkeskommunens fagansvarlige for våre fylkesveier med
tiLhørende fortauer, gang- og sykkelveier og avkjørster med tilhorende sidearealer.

Kulturminnevern - nyere tid

Byggeområdene 1-1 og KOMB 7.

Rett øst for disse to byggeområdene, og like utenfor planområdet, ligger His kirke. Dette er ei listefort
kirke. Det er av stor betydning at pLanforslaget sikrer at oppføring av bygg, eventued andre typer
byggetiltak, i disse to områdene plasseres og utformes på en måte som ikke virker skjemmende med
tanke på oppleveken av kirken.

I området T1 er den delen av eksisterende bygg som Ligger nærmest kirken på to etasjer pluss
loftsetasje. Avstanden til kirken er ca 90 rn. Planforslaget viser ingen byggegrense for området. Det er
helter ikke angitt tillatt mønehøyde for eventueR ny bebyggelse. PLanforsLaget ma endres slik at planen
sikrer at ny bebyggeLse ikke kommer nærmere enn ca 90 m fra kirken elter tillates høyere enn
mønehøyden på den deLen av eksisterende bygg som ligger nærmest kirken.

I området KOMB 7 tilLates oppføring av bygg med største kotehoyde 15 m og med yttervegg i områdets
avgrensning. Tillat kotehoyde er forvirrende i den forstand at det ikke oppLyses om byggets reefle
høyde. Det vurderes også som uheldig at planforstaget, for den deLen av pLanområdet som ligger



nærmest kirken, tillater bygging helt ut i veikanten for Kirkeveien, Flødevigveien og His Alle. For
området KOMB 7 må planen endres slik at den sikrer at bebyggelsen ikke legges nærmere enn ca 90 m
fra kirken, og at tillatt rnønehøyde ikke overskrider ca 9 m for den delen av bebyggelsen som ligger
nærmest kirken, jf. merknad  over for  området T1.

øvrige merknader - hensynssoner

I omradet med LNF formål helt nord i planområdet ligger FUrsts gravsted. Dette er et privat gravsted
som er fredet etter kulturminneloven. Det aller meste av omkringliggende areal er avsatt med
hensynssone bevaring kulturmiljø H 570, mens alleen forbi det private gravstedet er avsatt med
hensynssone bevaring naturmiljo H 560. Kulturminnevernseksjonen antar at dette skyldes en teknisk
feil, og at alleen skal avmerkes med hensynssone bevaring kulturmiljo (jf. His alle sør for kirken).
Området for øvrig, som  er  naturlig skog, avsettes  med  hensynssone bevaring  naturmiljø.
Kulturminnevernseksjonen har merket seg at eksisterende bygg i området T1 er avsatt med
hensynssone bevaring kulturmiljø  H  570. Kulturminnevernseksjonen kjenner ikke bygget, men antar at
kommunen har opp)ysninger om bygningens verdi som kulturminne som tilsier at det gir mening å
regulere denne bygningen til bevaring.

Kulturminnevern - Arkeotogi

Fylkeskommunen har kjennskap til en rekke automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet,
som dateres til ulike perioder.

Kulturminnelovens 3 første ledd regulerer forholdet til automatisk fredete kulturminner:  Ingen ma -
uten at det er lovlig etter 8 - sette i gang tiltak 50171 er egnet til a skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller pa annen mate utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
fremkolle fare for ot dette kan skje.

Generelt om forholdet til  automatisk fredete kulturminner på kommunedetplanniva

Fylkeskommunen har (kke gjennomfort arkeologiske registreringer i tilknytting  til
kommunedelplanarbeidet, og forholdet til automatisk fredete kulturminner er ikke avklart.
Fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet vil derfor påpeke at da forhotclet til
automatisk fredete kulturminner ikke er endelig avklart, må dette avklares på ett senere plannivå. Det
er potensielle konflikter innenfor flere av arealformalene og fylkeskommunen tar derfor forbehold om
at det kan medføre innsigelser til p)anarbeid på senere nivå, jf. pb). 5-5 og rundskriv T2-/2004.

Forholdet til kjente automatisk fredete kulturminner

Aust-Agder fylkeskommune  vurderer  at for  å  få  et  godt vern for bevaringav  automatisk  fredete
kulturminner, kreves det et storre areal rundt kulturminnet enn den 5 m brede sikringssonen. Den
geografiske avgrensing av et slikt reguleringsformal (H570) må skje i samråd med regional
kulturminneforvaltning.

Automatisk fredete kulturminner, med tilhørende sikringssone på minimum et 5 m bredt belte rundt
bele kulturminnet, skal som en hovedregel reguleres til hensynssone d) SOSI-kode H730 båndlagt etter
kulturminneloven, med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-8.
Andre kulturmiljø og ytterligere sikringssone til automatisk fredete kulturminner utover H730 reguleres
til hensynssone c) SOSI-kode H570.
En kommunedelplan som omfatter et begrenset areal er det viktig informasjon om automatisk fredete
kulturminner er tydehg for den videre arealforvaltningen. I planforslaget så er ikke alle registrerte
automatisk fredete ku)turminner vist på plankartet.



Det planlegges utbygging i noen nye områder. Område BOB og 8017 ligger svært nær registrerte
gravminner. Fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet har vurdert de nye områdene i
forhold til kjente og potensielt uregistrerte automatisk fredete kulturminner.

Nær område 1308 ligger det to gravrøyser (id. 22395), der det foreslåtte nye utbyggingsområdet Ogger
nært den vestre røysen. Seksjon for kulturminnevern har synfart området, med en kvalitetssikring av
røysens kartfesting som ligger noe lenger vest enn tid(igere kartfestet. En utbygging i 1308 vil medføre
store arealinngrep med nye bygninger tett opptil roysen, og området vurderes til å ha ett vist potensial
for uregistrerte automatisk fredete kulturminner. Ey(keskommunen vurderer at en utbygging av 808
ikke vil være forenlig med bevaring av gravroys.

Område 817 planlegges utbygget med blokkbebyggelse og det er satt i gang et reguleringsarbeid for
dette området. Like utenfor planområdet ligger det en gravroys (id. 12577). Fylkeskommunen har
uttalt seg til reguleringsp(anarbeidet at hvis den videre p(anleggingen ikke tar et sterkt hensyn til
gravrøysens landskapsrom og det fe(les landskapsrommet som disse utgjør, så vil fylkeskommunen reise
innsigelse ti( planfors(aget på offentlig ettersyn. Fylkeskommunen vurderer at forslaget til
reguleringsbestemmelser for område 817 ikke er tilstrekketig for å sikre gravrøysen i det videre
reguleringsarbeidet.

Større områder er avsatt til areatformå( LNF, og i bestemmelse nr. 15 omtales hvor anlegg og
bebyggelse skal Legges i disse områdene. Aust-Agder fylkeskommune minner om at forholdet til
automatisk fredete kulturminner ikke er avklart i kommunedetplanen i forhold til eventuelle tiltak i
LNF-områder.

Det er avsatt flere hensynssoner type c) SOSI-kode H570 i planforslaget. Hensynssonen for Lysthusheia
omfatter ikke Solåsen der det Ogger en gravrøys. Fylkeskommunen vurderer at området rundt
gravrøysen må sikres gjennom en hensynssone.

Utbyggingsområdet Willumstad har i planområdet blitt tatt ut og arealet er avsatt til area(formålet
LNF. I dette området ble det høsten 2014 registrert en rekke automatisk fredete kulturminner, mange
med tilknytting til steinalder da dette området var en skjærgård. Disse kulturminnene må markeres på
plankartet og det bør legges en eller flere hensynssoner som tar vare på og fremhever det forhistoriske
skjærgårdslandskapet med bosetnings- og aktivitetsområder.

Fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet fremmer innsigelse til p(anfors(aget på
følgende punkter knyttet til registrerte automatisk fredete kulturminner:

a) En utbygging av område 808 vil omfatte større terrenginngrep og vil komme nær en registrert
gravrøys. Gravrøysen ligger på en topp, og med en ytterligere utbygging vil gravrøysen bli
ytterOgere innebygget. Basert på faglig skjønn vurderer fylkeskommunen at en utbygging av
B08 ikke er forenlig med en ivaretake(se av grayminnet gjennom en ytterligete innebygging
med nye terrenginngrep og nye bygninger nærmere gravrøysen. Fylkeskommunen vurderer at
en utbygging av 808 vil være utilbørlig skjemmende for automatisk fredet gravminne jf.
kulturminneloven 3, og fremmer innsigelse til område 1308 på dette grunnlag.

b) Kun et utvalg av de registrerte automatisk fredete ktilturrninner er markert på plankartet med
hensynssone c) SOSI-kode H730. Fylkeskommunen vurderer at en kommunedeiplan som
omfatter ett begrenset område så skal alle automatisk fredete kulturminner avmerkes på
plankartet, sOk at de er godt synlig for den videre arealforvaltning av områdene.



Fylkeskommunen fremmer innsigelse til planforslaget på det grunrilag at informasjon om
automatisk fredete kulturminner ikke er helhetlig angitt på plankartet.

c) Område B17 planlegges utbygget med blokkbebyggelse. Fylkeskommunen har tidligere uttalt til
det pågaende reguleringspLanarbeidet, at hvis den videre planleggingen ikke tar et sterkt
hensyn til gravrøysens landskapsrom og det felles landskapsrommet som disse utgjør sammen,
vit fylkeskommunen reise innsigelse til planforslaget på offentlig ettersyn. Fylkeskommunen
vurderer at forstaget til reguleringsbestemmelser for område B17 ikke er tilstrekketig for å
sikre gravrøysen i det videre reguleringsarbeidet. Fylkeskommunen ber om at forestått
bestemmelse 5 punkt c) endres til:  Gravrøys pa Solasen utenfor omradet skal være
prernissgivende for en eventuell utbyggnig av omrade 817, knyttet til utforming, plassering og
høyder av utbyggingen.  Hvis kommunen ikke tar denne endringen av reguleringsbestemmelsen
til følge, så kan denne uttalelse anses som en innsige)se til planforslaget.

d) Fylkeskommunen fremmer innsigelse til planforslaget knyttet til utilstrekkelig sikring av
gravrøysen på Solåsen. Denne er lokalisert i arealformål LNF, men landskapsrommet rundt den
er ikke sikret gjennom en hensynssone som fremhever samspinet meilom gravrøysen og
landskapsrommet den er anlagt i. Hensynssone c) SOSI-kode H570 Lystheia må utvides til også
omfatte resterende LNF-areal rundt Solåsen.

e) Fylkeskommunen fremmer innsigelse til planforslaget knyttet til utilstrekkelig sikring av
automatisk fredete kulturminner i Willumstadområdet. Disse er lokalisert i arealformål LNF,
men det forhistoriske landskapsrommet som er forutsetning for disse er ikke sikret gjennom en
eller flere hensynssoner som fremhever dette. Dette landskapsrommet må synliggjøres og
sikres gjennom markering med en eiler flere hensynssoner c) SOSI-kode H570. Avgrensningen av
den eller disse avklares nærmere med fylkeskommunen.

f) Fylkeskommunen fremmer innsigelse til planforslagets bestemmelse 23) ikke er utfyllende nok i
forhoLd til automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen ber om at det til bestemme[sen
føyes til ett nytt punkt som sikrer automatisk fredete kulturminner i disse hensynssonene:
Tiltak som planlegges i hensynssoner med automatisk fredete kulturminner skal forvaltes etter
kulturminnelovens bestemmelser.

Konklusjon:

Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune fremmer innsigelse til forslag til kommunedelplan for His
på følgende punkter:

a. En utbygging av område B08 vil omfatte storre terrenginngrep og vil komme nær en registrert
gravrøys.

b. Informasjon om automatisk fredete kulturminner er ikke helhetlig angitt pa plankartet.
c. Fylkeskommunen vurderer at forilaget til reguleringsbestemmelser for omrade B17 ikke er

tilstrekkelig for å sikre gravrøys i det videre reguleringsarbeidet.
d. Hensynssone H570 Lystheia må utvides til ogsa omfatte resterende LNF-areal rundt Solåsen.
e. Utilstrekkelig sikring av automatisk fredete kulturminner i Willumstadområdet.
g) Planforslagets bestemmeke 23) ikke er utfyllende nok i forhold til automatisk fredete

kulturminner. Det må føyes til føyes til ett nytt punkt som sikrer automatisk fredete



Det vises videre til merknader og foreslåtte rettelser som beskrives under overskriftene Planfaglig
vurdering og Kulturminnevern - nyere tid.

En anbefaler at planforslaget rettes opp i nær samarbeid med seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder
fylkeskommune.

Dersom ikke forslag til kommunedelplan for His, med tilhørende bestemmelser, rettes opp for å
imøtekomme innsigelser vil planforslaget bli lagt frem for fylkesutvalget til behandling.

Vennlig hilsen

kulturminner i disse hensynssonene: Tiltak som planlegges i hensynssoner med automatisk
fredete kulturminner skal forvaltes etter kulturminnelovens bestemmelser.

Lk=?-)AYI
Anita Henriksen
seksjonsleder

Kopi til:
Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 Arendal
Statens vegvesen, Region sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal

Kåre Kristensen
rådgiver



DEN NORSKE KIRKE
Arendal kirkelige fellesråd

Med hilsen

Petter Gj. Norberg

avd. leder

\ rendal kormlnlne
Postboks 123

I Grimsrad

Var ref: 2n15 29-

Innspill til kommunedelplan His bvdelssenter.

Hisøy sokn ved Arendal kirkelige fellesråd presiserer at mulighetene for parkering for gravplasser og kirke på His

må som et minimum opprettholdes på dagens nivå, og at det i sammenheng med ny kommunedelplan tas

hensyn til dette.

Bakgrunn.

De seneste 15-20 år har Hisøy sokn v/Arendal kirkelige fellesråd disponert parkeringsareal på Gnr. 305 bnr.54 for

bruk ved begravelser og kirkelige handlinger i Hisøy kirke.

Som del av Sak; Opprydding i kirkelige eiendomsforhold (09/10867) er disposisjonsretten gjort i avtales form,

avtalen ligger ved dette dokumet.

Den opparbeidede del av arealet utgjør ca. 1600m2i tillegg kommer adkomstvei og buffersone mot Flødevigveien

og His alle.

Vi disponerer også noen P-plasser på Gnr. 305 bnr. 1126, på andre siden av Trommestadveien i forhold til porten

inn til kirken, disse prøver vi å forbeholde forflytningshemmede og eldre.

Begge parkeringsplassene blir vedlikeholdt og brøytet for Arendal kirkelige fellesråds regning.

Ved gjennomføring av begravelser eller avvikling av kirkelige handlinger kommer det ofte et stort antall

besøkende. Eksempelvis må det tidvis avvises besøkende på tross av at kirken har nesten 400 godkjente

sitteplasser. Med dagens bruk av privatbil kreves det store areal for parkering, og med det antall P-plasser vi har

til disposisjon blir det allikevel parkert ureglementert.

Nærhet til gravlund og kirke er også viktig da mange av våre brukere ikke er like mobile.

Vec le u<KI:Ry“

Arendal kirkelige fellesrad
Besøksadr: Sam Eydes pl 2. 4838 ARENDAL
Postadr: Postboks 123. - 4891 GRIMSTAD

11 11 1 1 111 11 1 1 11
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post@agderkirken.no

Telefon: 37013580
Telefax: 37013588
Org.nr: 976992148



AVTALE - PARKERINGSAREAL FOR HISØY KIRKE OG KIRKEGARD

Folgende avvrale inngås mellom Ilisov solm ved Arendal kirkelige fellesråd og Arendal Eiendom KE
vedtorende disponering av parkenngsareal ved His

Hisov sokn ved Arendal kirkelige fellesråd gis med dette anledning til kostnadsfrill å disponere angitt
del 7ty Gnn 305 knr. 54 som parkeringsareal for Hisov kirke og kirkegård på ubesremt tid.

Kostnader knyttet dl sommer- og vimen-edlikehold dekkes av Arendal kirkelige fellesråd.

Arendal kirkelige fellesråd er kjent med at området har kommunaltekniske instaLlasjoner i grunnen og
vil selv bære risikoen for at arbeider med disse kan gi brukermessige utfordringer.

Det omtalre området  er iooregner på vedlagte karcskisser.

For Arendal kirkelige fellesråd

vc,{E
Arnold Lundvall
Kirkeverge

Arendal kirkehge fellesråd
Besøksadr: Sam Eydes pl 2, 4838 ARENDAL
Postadr: Postboks 123, - 4891 GRIMSTAD
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Org.nr: 976992148
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DEN NORSKE KERKE
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal Eiendom KF
Pb. 780

4809 ARENDAL

Var ref: 2015/331 Saksmappe 2009/71 Arkivkode: 411/0

AVTALE - PARICERINGSAREAL FOR HISØY KIRICE OG KIRICEGÅRD

Arendal, 21.10.2015

Etter avtale oversendes med dene utkast til avtale mellom Hisov sokn, ved Arendal kirkelige fellesråd,
og Arendal Eiendom KF vedrorende disonering av parkeringsareal for Insov kirke og kirkegård.

I forbindelse med gravferder og andre arrangement er det stort behov for parkeringsplass i
umiddelbar merhet av kirke og kirkegård. For å avhjelpe dette er det blitt etablert parkeringsplass på
del av det kommunalt eide omradet 305/54 mot His allé. Det hersker noe usikkerbet om på bvilket
tidspunkt parkeringsplassen ble opparbeidet og tatt i bruk, men det anslas at parkeringsplassen i sin
nåværende form har vært i bruk i 15-20 år.

I forbindelse med prosessen vedrorende overforMg av eiendom mellom kommune og det enkelte
sokn, som endte med vedtak i Arendal bystvre 04.02.10, stod parkeringsplassen på sakskartet. Da med
alternative forlop; fradele/overfore eller avtale. Ved en inkurie ble ikke endelig avtale om denne
inngatt.

Under deler av det aktuelle område ligger samfunnsviktige VA ledninger og området er ikke
anvendelig for bebyggelse uten omfattende omlegging av disse.

Det opparbeidede areal for parkering er ca 35 X 45m. I tillegg er det en buffersone/siktsone mot
Flodevigveien og His allé. Tilkomst til arealet er fra Flodevigveien.

Området mellom parkeringsplassen og His alle og aUd trærne blir vecilikeholdt av vårt personale, da
dette 1igger i umiddelbar nærhet til kirkegården.

For Arendal kirkelige fellesråd

Arnold Lundvall
kirkeverge

Vedlegg: Kartutsotit over området

Arendal kirkelige fellesråd
Besøksadr: Sam Eydes pl 2,4838 ARENDAL
Postadr: Postboks 123, - 4891 GRIMSTAD post©agderkirken.no

Telefon: 37013580
Telefax: 37013588
Org.nr: 976992148



Arendal Kommune His, fredag den 6.novemner 2015. 

Høringsuttalelse. Kommunedelplan for His bydelssenter

Willumstad og His Vel takker for gjennomført planprosess som resulterte i enstemmig vedtak i 

kommuneplanutvalget (26.08.2015) for regulering av Willumstad-skogen til LNF-område.

I den forbindelse ønsker vi å takke for grundig drøfting i
politiske partier og god politisk forankring, før enstemmig 
vedtak om bevaring av Willumstad-skogen ble fattet. 

Vi er svært glade for at våre innspill er hensyntatt og det 
er en glede å se at politikerne har lyttet til oss.

Vi ser derfor frem til snarlig sluttbehandling og endelig 
politisk vedtak i Kommunestyret av foreliggende plankart 
og bestemmelser (revidert i henhold til vedtak i 
kommuneplanutvalget 26.08.2015).

På bakgrunn av vår svært gode kjennskap til Willumstad-
skogen så ønsker vi å bli invitert til dialog og samarbeid
ved utvikling av forbindelsene mellom His bydelssenter
og His bydelspark (Willumstad-skogen). Vi mener at vårt 
nære kjennskap til områdene vil bidra til 
kunnskapsbasert utvikling av løsninger som gir både økt 
bokvalitet og økt bydelskvalitet. 

Vi mener å ha vist at god tilgang til nærliggende LNF-
områder er et avgjørende suksesskriterium for et 
vellykket bydelssenter og god folkehelse.  

Når det gjelder øvrige argumenter for hvorfor Willumstad – skogen må reguleres til LNF, viser vi til tidligere 
oversendte innspill i reguleringsprosessen og til en rekke avisinnlegg i Agderposten fra velforeningene og andre 
berørte parter.

Med vennlig hilsen

His vel Willumstad vel

Knut Fonneløp Storhaug Trond Fr. Winther

Sign. Sign.













Fra: Eli Ann Christiansen[eliann62@gmail.com] Dato: 14.09.2015 14:42:10 Til: Houge, Gidske 
Kopi: Arendal kommune Postmottak Tittel: Vedrørende forslag til Kommunedelplan for His 
bydelssenter 
Hei! 

Vi har noen spørsmål angående forslag til ny Kommunedelplan for His bydelssenter. 
Se vedlegg.

Mvh
Eli Ann Narten Christiansen og Ben Christiansen
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Eli Ann Narten Christiansen og Ben Christiansen
Engeneveien 14,
4817 His

Gnr.:305 Bnr.:316
På det nye plankartet er vår eiendom markert med B06, nord for Engeneveien, og har 
lysegul farge
En stor del av eiendommen har stiplet linje og er merket H730

Til Gidske Houge
Saksbehandler, Arendal kommune

Angående ny Kommunedelplan

Vi har ikke mottatt noe varsel om ny kommunedelplan og stiller spørsmål ved om dette er en 
saksbehandlingsfeil? Skulle ikke vi ha hatt nabovarsel siden denne gjelder vår eiendom?

Vi har noen spørsmål i forbindelse med planen;
Vi ser at vår eiendom vil bli omregulert fra LNF til boligformål i følge kartet og er interessert i 
hvordan denne nye kommunedelplanen vil virke inn i forhold til vår eiendom:

- Vil det være mulig å søke om å sette opp flere boliger på vår tomt?
- Blir det med denne nye planen lagt hindringer for dette?
- Hva med å sette opp garasje/boder på eiendommen?

Område H730 - stiplet linje på kartet:
- Hva betyr dette?
- Det ser ut som om dette H730 området rammer store deler av vår eiendom.
- Hvordan vil dette påvirke/ forringe vår eiendom?

Engeneveien - veistandard - økt belastning:
Vi ser av kommunedelplankartet at det er forslag om to nye områder til boligformål - B05 og 
B08. I tillegg er det forslag til ny småbåthavn og begge disse forholdene vil gi en økt 
belastning på eksisterende vei.

Vi er urolige i forhold til eksisterende vei - Engeneveien.
- Veien er i dag en grusvei og er i dårlig forfatning. Den har stadig store hull og er fryktelig 
sølete ved nedbør - særlig høst, vinter og vår.
- Ytterligere belastning på veien vil da til tider gjøre den ufremkommelig for endel kjøretøy, 
samt som tursti og gangvei grunnet søle og vann.

Spørsmål:
- Vil en eventuell ny småbåthavn ha tilførselsvei via Engeneveien? Om så- hvem skal da stå 
for utgiftene og arbeidet med vedlikehold, brøyting m.m.?

- Vil kommunen ta over vei og vedlikehold, slik de gjorde frem til kommunesammenslåingen i 
1992? (Hvorfor opphørte dette??)
- Vil  eventuelt grunneiere få pålegg om å bedre veistandarden? (vi kjenner ikke til andre 
tilførselsveier i kommunen som har en så lav veistandard).

- Hvilken innvirkning vil dette ha for oss som allerede bor langs denne veien?

Mvh Eli Ann N og Ben Christiansen.









Fra: Jon Peder Saxe[jonpederjon@gmail.com] Dato: 01.11.2015 21:44:54 Til: Blomberg-Carlsen, 
Nina Tittel: Innspill kommunedelplan 
Hei.
Området B05 er markert gult i plankartet for pågående kommunedelplan for His. Dette da jeg ytret 
ønske om dette tidlig i prosessen. Mitt ønske var basert på at jeg trodde det var nødvendig for 
utbygging av nytt hovedhus for gården. Jeg har i etterkant ved rådføring med kommuneansatte og 
andre fagpersoner blitt gjort oppmerksom på at det ikke er hensiktsmessig å markere området gult da 
ny bebyggelse skal være en del av den eksisterende gården, og ikke et utskilt bolighus. 

Mitt ønsker er derfor at området B05 fjernes fra plankartet og likevel ikke markeres gult, men 
beholdes som LNF som den øvrige gården.

Vennligst bekreft at innspillet er mottatt og registrert.
Ta kontakt, skulle det være noen spørsmål angående beskrevet ønske.

--
Mvh Jon P. Saxe
M: +47 908 67 682
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Arendal kommune

postmottak@arendal.kommune.no

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -

SAK 157/15 - VEDR. OMREGULERING AV WILLUMSTADOMRÅDET.

Familien Kveims sameie, som eier gnr. 5, bnr. 103 og bnr. 196 har nedenstående 
merknader til den foreslåtte omdisponering av Willumstadområdet fra boligformål til NLF-
område.

A: HISTORIKK

Historie

Dette området ble av gamle Hisøy kommune regulert til boligformål på 1960-tallet, men etter 
etablering av nåværende Arendal kommune, fikk området status som LNF-område.  

Fra LNF til boligutbygging og tilbake

16.juni 2011 vedtok Arendal kommune gjennom rullering av kommuneplanens arealdel at 
hele Willumstad-området skulle avsettes til boligutbygging. Vi, Familien Kveims sameie, 
deltok i flere møter med Arendal kommune, planavdelingen, Arendal Eiendom KF, Block 
Watne og Odd Willumstad, med formål å utarbeide en områderegulering for Willumstad, 
etterfulgt av reguleringsplaner for de aktuelle utbyggingsfelt. Arendal Eiendom KF og Block 
Watne, som de største grunneierne, skulle etter avtale med Arendal kommune utarbeide 
forslag til områderegulering. Planarbeidet ble igangsatt høsten 2013.

Ingen grunneiermedvirkning

Før planarbeidet kom i mål fremmet kommunen forslag om utbygging av His Bydelssenter, 
og Arendal kommune ved planavdelingen tok over styringen av planarbeidet. Resultatet er 
blitt foreliggende forslag til kommunedelplan, hvor hele Willumstad-området tilbakeføres til 
LNF-område. Arendal kommune har ikke på noe tidspunkt i denne prosessen sendt oss, som 
grunneier, skriftlig melding om planarbeidet, eller bedt om uttalelse.

B: VÅR EIENDOM

Godkjent adkomst til området

I sak 89/2008 ble det vedtatt reguleringsplan for eiendommen Vesterveien 193. I planen ble 
det godkjent adkomstvei fra riksvegen til næringseiendommen. Denne adkomsten skulle også 
kunne ivareta eventuelle fremtidige muligheter for utbygging av bakenforliggende områder. 
Det fremgår i saksdokumentene at saken var forelagt Statens vegvesen som i brev av 7.12.07 
ikke har hatt vesentlige merknader til denne forutsetningen. Avkjørselen er for lengst etablert.



Denne adkomsten er også sikret og tinglyst gjennom avtaler med grunneier av Vesterveien 
193.

Vann og avløpsforhold

Hovedkloakk og vannledning til Utnes går gjennom vår eiendom, noe som vil lette 
utbyggingen av feltet med tanke på påkrevd infrastruktur.

Ikke rekreasjonsområde

Vår eiendom er lite brukt til rekreasjon, Arealet er bratt og nærmest utilgjengelig, det er tett 
tilgrodd og har mange små og store vindfall. Vi har aldri drevet skogskjøtsel, annet enn 
hugging av juletrær og litt ved - det er knapt synlige spor etter mennesker i området. Noen få 
turgåere bruker kanskje veien/stien som går oppå vann- og kloakkledningen til Utnes, men det
er knapt synlige spor der heller. 

Vi mener at dette området i rekreasjonssammenheng har så liten verdi for allmennheten at det 
ikke er grunn til å opprettholde det som LNF-område. En moderat utbygging vil heller gjøre 
området mer attraktivt som et fredelig boområde i hyggelig og rolig natur. Vi utfordrer 
eventuelt His og Willumstad Vel til å dokumentere at nettopp dette området er av stor verdi 
for deres vedkommende.

Gangavstand til fremtidig bydelssenter

Innenfor en knutepunktstankegang ligger vår eiendom i gang- og sykkelavstand fra fremtidig 
bydelssenter, med ca. 500 meter avstand. Det er i dag etablert fortau langs rv.420. Ved en 
større utbygging vil det trolig etableres alternative gang- og sykkelruter til bydelssenter. 
Området kan effektivt bussbetjenes både fra busstrasé ved rv. 420 (per i dag ca. 4 avganger i 
timen i hver retning) og ved eventuelt senere forsterket kollektivknutepunkt i bydelssenter.

C: FREMTIDIGE UTBYGINGER OG UTVIKLING AV BYDELSSENTER/NÆRMILJØET

Isolert område innenfor Willumstadområdet

Familien Kveims sameie eier bare et mindre areal av hele Willumstad-området, ca 7 % (29
dekar). Utbyggingsområdet vil med fordel kunne omfatte eiendommene i umiddelbar nærhet i 
øst og vest (305/96 og 305/581). Arealet har en naturlig avgrensning mot de mer sydlige deler 
av Willumstadområdet (syd for Willumstad terrasse og Julius Smiths vei), og vil kunne 
bygges ut separat fra dette.  

Vi ønsker ingen stor utbygging, antall og type boenheter er ikke konkret vurdert ennå, men vi 
vil neppe planlegge for mer enn 10-15 boenheter, småhusbebyggelse og ingen blokker. 
Topografien i området setter betydelige begrensninger. Hovedkloakk og vannledning til Utnes 
går gjennom vår eiendom, noe som vil lette utbyggingen av feltet.  

  

Nødvendig med variert boligsammensetning ved utvikling av bydelssenter

Ved utbygging av His bydelssenter gir kommunedelplanforslaget rom for en leilighetstung 
bebyggelse / næringsbebyggelse. Dette vil etter all sannsynlighet medføre en stor andel 
leiligheter som vil ha godt voksne mennesker som hovedmålgruppe, eventuelt vil det også 



kunne være rimeligere leiligheter. For å få et levende bydelssenter, med best mulig grunnlag 
både for et bredest mulig tilbud av forretningsvirksomhet og offentlig/privat service, vil det 
være viktig å tilrettelegge for en befolkningsvekst også blant unge voksne i kort avstand fra 
bydelssenteret. Dette vil kunne gi et bydelssenter en helt annen dynamikk på kort og lang sikt. 
Foruten Willumstadområdet, er de utbyggingsområdene som ligger i dagens kommuneplan og 
forslag til kommunedelplan ikke underbyggende for å kunne gi bydelsenteret stor grad av 
attraktivitet som et lokalt knutepunkt, sosialt møtepunkt og lokalt handel- og servicesenter for 
alle aldersgrupper og sosiale grupper. For å gi bydelssenteret en langsiktig vekstkraft, vil det 
være helt nødvendig å gi rom for tilstrekkelig boligvekst med en bredest mulig gruppe av 
befolkningen. En planmessig utbygging av hele eller deler av Willumstadområdet vil kunne gi 
et slikt supplement til bydelssenterdannelsen. Willumstadområdet vil kunne tilby attraktive 
boligtomter i en middels tett og variert bebyggelse som vil kunne underbygge utvikling av 
bydelssenter, og være attraktivt for særlig yngre grupper av befolkningen. 

Sameiet er bekymret for at det store volumet av foreslått blokkbebyggelse vil kunne gi 
uheldige virkninger for lokalmiljøet, og mener kommunedelplanen må legge opp til større 
variasjon i boligtyper. 

D: SAMEIETS HENSTILLING TIL PLANARBEIDET

Familien Kveims sameie ønsker at våre eiendommer, gnr. 5 bnr. 103 og 196 samt naturlig 
tilgrensende arealer opprettholder status som boligformål slik gjeldende kommuneplan viser.
Området bør sees i sammenheng med en langsiktig utvikling av bydelssenter på His, og utgjør 
et nødvendig supplement til den foreslåtte bebyggelsen. Området utgjør en del av Willumstad 
med nærhet til eksisterende hovedinfrastruktur, og som ligger nært opp til både eksisterende 
kollektivtrasé og kommunens ønske om forsterket knutepunktdannelse i bydelssenter. 

Sameiet ber om at omfanget av leilighetsbebyggelse i bydelssenteret reduseres for å ivareta 
nærmiljø og områdets egenart, og for å sikre en balansert bolig- og befolkningsutvikling i 
området. 

Arendal, 1. november 2015

Med vennlig hilsen

Jorunn Kveim Låte Svein Tore Kveim

Formann sekretær

Avs.: Familien Kveims sameie v. Svein Tore Kveim, Fredens vei 11, 4836 Arendal

E-post: stkveim@frisurf.no













Fra: Øyvind Bakke[Bakke@bakketrading.no]
Dato: 07.11.2015 21:21:27
Til: Arendal kommune Postmottak
Kopi: Vindvik, Roy; 'Birger Bakke'
Tittel: Innspill til kommunedelplan for His

Vedlagt ligger merknader til kommunedelplanen for His.

Vi må avtale møte i saken.

Med vennlig hilsen
Øyvind Bakke
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Merknader til kommunedelplan for His

Øyvind Bakke og Birthe Engesland på vegne av

His Bydelssenter og Kokkeplassen.

Merknader Bydelssenter:

Bydelssenteret trenger like under 2500 m2 for å kunne realiseres som et Minisenter tilstrekkelig til å 

kunne huse et apotek og en liten kafe. Arealet, 1400, i dag er for lite.

Bydelssenteret mener og at fremlegget fra administrasjonen i Arendal kommune har beveget seg for 

langt vekk fra den vedtatte bydelsplanen for Arendal når kommunen har planlagt 

kommunedelplanen.

Bydelssenteret ber om at arealet på andre siden av Fylkesveien blir endret til kombinert formål i en 

forlengelse av Arealet til «His Brygge», med tanke på å anlegge en poll som skissert i Bydelsplanen.

Merknader Kokkeplassen

Kokkeplassen har i løpet av de siste 3 årene investert 5 millioner og bygget opp en virksomhet med 4 

årsverk og 12 ansatte. Vi ønsker å åpne opp kulturminnet og skaper virksomhet basert på bruk av 

landbrukseiendommen. Vi ber om at arealet A (vedlagt skisse) blir tatt inn i planen. Kokkeplassen 

planlegger på sikt feriesenter a la Tregde feriesenter her.

Kokkeplassens status må presiseres. Kokkeplassen er nå tatt ut (?) men Kokkeplassen som eiendom 

går på begge sider av Fylkesveien – og Kokkeplassens areal er og det som nyttes til Bydelssenteret.

Kokkeplassens areal i skogen sør for fylkesveien er LNF, men vi ber om at det blir tatt vekk 

hensynssone i skogen. Dette vil være til hinder for den utviklingen av landbruk vi har planer om her. 

Skogen er feilaktig beskrevet som en promenadeområde/hage i utredninger. Faktum er at dette 

området har vært brukt til beite og landbruk. Dette ønsker vi skal fortsette.

Boligfelt langs kollektivakse

Det er nå tatt ut betydelig boligvolum av planen. Kokkeplassen ønsker at området mellom Rimi og 

Fylkesvei (mot His Brygge) tas med som kombiformål. 

Vi ber om at kommunen tar med område B som områder for fortetting – se vedlagte foreløpige 

skisse. Vi henviser her til feltene B, C og D på denne skissen. C vil kunne gi et konsentrert ny 

bebyggelse om 30 år i tid –eller utviklingsområde for His, men det er hensiktsmessig å ta dette med 

nå.

Vi ønsker å invitere til et møte før denne planen blir endelig vedtatt og kommer tilbake til dette.

Med vennlig hilsen

Birthe Engesland og Øyvind Bakke





Til

Arendal kommune v/ Planavdelingen

4848 ARENDAL

Merknad tr. ti!anforsag «His bydelssenter — kommunedelpan»

Arendal 13.11.2015

Det vises til vedtak i Arendal kommune v/ Kommuneplanutvalget 26.08.2015 vedr. Willumstad som
del av «His bydelssenter kommunedelplan». Som grunneier føler jeg meg helt forbigått i denne

saken når kommuneplanutvalget plutseng endret formål fra bolig til LNF.

Området har så lenge jeg kan huske vært avsatt til boligområde. Det ble regulert til boliger allerede
på 60-tallet og dette har vært i samsvar med overordnende kommunale planer, først i Hisøy

kommune frem til 1991 og deretter i Arendal kommune. Block Watne AS inngikk avtale med n n far
allerede for snart 15 år siden.

De som er sterkest imot at boligområdet fullføres, er beboere som tidlig har vært så heldige å få
bygge på Willumstad. Skal det være slik at førstemann til å bygge innenfor en vedtatt
reguleringsplan i ettertid skal kunne hindre utbygging av resten av boligfeltet, med den begrunnelse

at de ikke vil ha nye naboer?

Det må kunne forventes at den kommunal administrasjon og politikere må være de første til å opptre
redelig  og  rettferdig i forhold til overordnede kommunale  vedtak.  Alle jeg  har snakket med  er
forundret over hvordan saken har utviklet seg. Mange har engasjert seg i form av avisinnlegg og

synset om grøntområder, naturområder og folkehelse, noe som tydeligvis har påvirket utfallet av
saken. Alle disse innleggene har vært preget av særinteresser.

Jeg håper at nye politikere kan se på denne saken uavhengig av vedtaket fra 26.08.2015, gå tilbake i

historien og gjøre en beslutning i samsvar med tidligere overordnede planvedtak.

Med vennlig hilsen

Jan de Presno
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Arendal kommune
v/Nina Blomberg-Carlsen
Postboks 123
4891 Grimstad

                                                                                                    
                                                                                                          13.11.2015

Forslag til kommunedelplan for His bydelssenter -  merknad

Utsatt frist innvilget 06.11.2015. se vedlegg.

Jeg viser til mitt tidligere innspill vedr. min eiendom 304/91 og 304/118 på Hisøy (fradelt tomt)
Området er på sørsiden av Utnesveien, like opp fra Vesterveien. Det er bebyggelses som grenser
inntil eiendommen og på andre siden av Utnesveien er det et nytt boligfelt. Det foreligger en 

tidligere reguleringsplan til bebyggelse på den delen av eiendommen som grenser til den
eksisterende nabobebyggelsen, og vannledningen går over min eiendom i dette området.

Jeg ønsker at min eiendom blir regulert til framtidig boligformål.

                                                                                                              

                                                                                                         

13.11.2015

Sølvi H. Christensen
Skarpnesveien 24
4823 Nedenes
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