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OFFENTLIG ETTERSYN 

Forslag til kommunedelplan for His bydelssenter med endringer ble vedtatt lagt ut til offentlig 

ettersyn 26. august 2015.Planforslaget med endringer lå ute til høring fra 11. september til 6. 

november. Det ble gitt forlengelse av høringsfristen til enkelte parter.  

 

Det kom inn følgende 13 innspill i høringsperioden, hvorav 1 innspill var en innsigelse. I tillegg har det 

kommet muntlige tilbakemeldinger i planforum fra Statens vegvesen som har blitt tatt hensyn til.  

 

1. Fylkesmannen i Aust-Agder 

2. Aust-Agder fylkeskommune 

3. Den norske kirke 

4. His og Willumstad velforeninger 

5. Arendal Eiendom og Block Watne 

6. Christiansen 

7. Alf Garcia de Presno m/ flere 

8. Jon P. Saxe 

9. Kveim sameie  

10. Åsmund Mathiassen 

11. Øyvind Bakke 

12. Jan de Presno 

13. Sølvi Christiansen 

 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 06.11.15 

1. Fylkesmannen viser til tidligere uttalelser til områdeplan for Willumstad. Mener det i svært 

liten grad legges opp til nye boenheter innenfor kommunedelplan for His bydelssenter. Ber 

kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å legge til rette for noen nye boligområder.  

2. Viser til området B05 og planene her om å etablere en gårdsbolig som erstatning for 

eksisterende bolig. Ønsker primært at nye boliger avklares gjennom plan, men kan i denne 

saken vurdere om det er mer hensiktsmessig å behandle denne ene boligen som en 

dispensasjonssak.  

3. Fylkesmannen er kjent med at skolen på Hisøy har for liten kapasitet. Viser til 

skolebruksplanen 2008-2011 som bør revideres når kommunen planlegger store og små 

utbygginger på Hisøy.  

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen er ikke enig i at det ikke legges opp til nye boligområder. Planforslaget åpner for 

store bygningsvolum langs Kirkeveien der boligformål inngår som en del av det kombinerte 

formålet. I tillegg er det åpnet for rene leilighetsbygg på nordsiden av Kirkeveien. 

Planforslaget åpner derimot ikke for rene boligområder med enebolig, tomannsbolig og 

firemannsbolig. Slike planer er det flere av andre steder på Hisøy. Nylig er reguleringsplan for 

Kirkeveien 137 vedtatt og området er nå under utbygging. Det er også på gang regulering av 

lignende boligtilbud ved nabotomta til denne planen (Kirkeveien 129), samt på Vestheia bak 

Joker-butikken. Planforslaget er likevel endret slik at det stilles krav om minimum 150 

boenheter innenfor sonen for felles planlegging langs Kirkeveien. Potensiale er trolig godt 

over dette, da det legges opp til et stort bygningsvolum i området og forretningsarealet er 

begrenset. Boligområdet på Willumstad ble tatt ut enstemmig av kommuneplanutvalget og 

er ikke foreslått tatt inn på ny.  



2. Området B05 er tatt ut av planforslaget etter ønske fra grunneier. Bolighuset er omsøkt og 

godkjent via byggesak og vurdert som å være i tråd med LNF-formålet i kommuneplanen.  

3. Planforslaget legger nå primært opp til leiligheter. Erfaringsvis ser man at slike boliger 

tiltrekker seg personer i etableringsfasen og eldre. Det forventes at presset vil komme i de 

områdene der eldre flytter fra eneboligene sine og disse igjen tas over av barnefamilier. De 

siste prognosene viser at Arendal mister barnefamilier, og situasjonen ved Hisøy skole er ikke 

like kritisk som tidligere.  

 

 

Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 09.12.15 

Planfaglig vurdering: 

1. Fylkeskommunen er positive til at kommunen legger til rette for å utvikle et lokalsenter av 

høy kvalitet.  

2. Viser til at delområde Willumstad er tatt ut av planen som boligområde. Mener det da bør 

legges større vekt på at de arealene som skal bebygges sentralt i området får en høyere 

utnyttelse med tanke på antall boenheter. Anbefaler at det settes krav om minsteantall av 

boenheter for kombinert bebyggelse. 

3. Viser til at boligområdet B17 heller ikke har krav om minsteantall av boenheter.  

4. Viser til arealvurderingen som Asplan Viak har gjort på vegne av Arendal Eiendom KF og Block 

Watne. På bakgrunn av denne arealvurderingen og at store deler av Willumstad er avsatt til 

boligformål i kommuneplanen anbefaler fylkeskommunen at Arendal kommune på ny 

vurderer at deler av Willumstad-området kan avsettes som boligformål samtidig som grønne 

områder bevares og nye og eksisterende turdrag sikres. Peker på nærhet til sentrum, 

kollektivakse og forsterking av His bydelssenter.  

5. Gjør oppmerksom på at Statens vegvesen er fylkeskommunens fagansvarlig for fylkesveier 

med fortau, gang- og sykkelveier og avkjørsler med tilhørende sideareal. 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering. 

2. Det er tatt inn en bestemmelse i planforslaget om at det skal minimum etableres 150 

boenheter innenfor sonen for felles planlegging langs Kirkeveien. Potensiale er trolig godt 

over dette, da det legges opp til et stort bygningsvolum i området og forretningsarealet er 

begrenset. 

3. Området B17 vil trolig være kostbart å bygge ut grunnet krevende grunnforhold. For å klare 

kostnadene må det etableres en del boenheter i området. Det er meldt oppstart av 

reguleringsarbeid i området og det skisseres tre leilighetsbygg. En anser det av disse årsakene 

ikke som nødvendig å stille krav om antall boenheter innenfor området.    

4. Boligområdet på Willumstad ble tatt ut enstemmig av kommuneplanutvalget da det ikke var 

ønskelig å bygge ut i det grønne området, og er ikke foreslått tatt inn på ny. I forhold til det 

nye arealinnspillet er det vist en redusert utbygging i forhold til tidligere skisser av området. 

Området er stort og avstandene inn til de innerste feltene er rundt 1 km fra dagens 

bydelssenter. Dette er trolig såpass langt at mange likevel vil velge bil fremfor gange. Disse 

feltene innfrir i liten grad målsettingen til byplan. De nærmeste feltene er de mest krevende å 

bygge ut, både med tanke på terreng og konflikt med skolens bruk av området.  

5. Tas til orientering. 

   

 

 



Kulturminnevern – nyere tid 

1. Viser til byggeområdene T1 og KOMB7 og nærhet til Hisøy kirke. Vil ha begrensning på 

byggehøyder og byggegrenser i disse to områdene.  

2. Viser til hensynssoner rundt Fürsts gravsted som er fredet etter kulturminneloven. Mener 

den nærliggende alléen er merket med feil hensynssone.  

3. Viser til hensynssone bevaring innenfor T1. Kjenner ikke til bygget men antar at kommunen 

har opplysninger om bygningens verdi som kulturminne. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Kommunedelplanen hjemler ikke nye tiltak innenfor byggeområdet T1. Området er fra før 

regulert gjennom reguleringsplan for Solåsen His fra 2003. Høyder og byggegrenser er 

fastsatt der. Når det gjelder det kombinerte byggeområdet KOMB7 er bestemmelsene 

knyttet til høyder presisert i det reviderte forslaget slik at det går klart fram at maksimal 

byggehøyde er på kote +15 moh. Dagens kryss ved kirken ligger på kote 10 og kirken på kote 

13. Ut fra dette vil nye bygg være underordnet kirken. Når det gjelder byggegrenser er ikke 

kommunedelplanen et egnet verktøy til å detaljere dette. Det er satt plankrav for utbygging 

av området og byggegrense mot Flødevigveien må vurderes der.  

2. Gamle alleer er viktig å bevare både ut fra kulturhensyn og miljøhensyn. Alleen ved Führst 

gravsted og ved Hisøy kirke er derfor merket med både hensynssone bevaring kulturmiljø og 

bevaring naturmiljø. 

3. Vurderingen av området T1 fremgår av utredningene til kommunedelplanen.  

 

Kulturminnevern – arkeologi 

1. Fylkeskommunen har ikke undersøkt området med tanke på automatisk fredete 

kulturminner. Dette må gjøres på et senere plannivå. Fylkeskommunen tar derfor forbehold 

om at det kan medføre innsigelser til planarbeid på senere nivå. 

2. Fylkeskommunen vil ha større sikringssone rundt automatisk fredete kulturminner enn det 

som følger loven. Avgrensningen av arealet må skje i samråd med regional 

kulturminneforvaltning. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til dette punktet.  

3. Viser til at planområdet er av begrenset omfang og at automatisk fredete kulturminner 

derfor bør vises i plankartet. Det vises spesielt til området på Willumstad der det i 

områdeplanen ble avdekket flere nye funn. Fylkeskommunen fremmer innsigelse mot den 

manglende fremstillingen.  

4. Mener utbygging av området B08 ikke er forenlig med ivaretakelse av gravrøysen. 

Kvalitetssikring av kartfestingen av røysen ved befaring viser at den ligger noe lenger vest 

enn kartdata viser. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til området B08.    

5. Området B17 kan komme i konflikt med gravrøysen som ligger rett på utsiden av dette 

området. Fylkeskommunen mener at reguleringsbestemmelsene for området ikke godt nok 

ivaretar dette hensynet. Fylkeskommunen fremmer innsigelse på grunn av manglende 

styring og foreslår en konkret endring av bestemmelsene.  

6. Viser til at det ikke er markert hensynssone på Lystheia rundt gravrøysen. Mener dette må 

gjøres. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til den manglende hensynssonen.  

7. Mener at planforslaget ikke godt nok ivaretar hensynet til fredete kulturminner i LNF-

områder. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til manglende bestemmelser om fredede 

kulturminner innenfor hensynssonen for kulturmiljø og foreslår en konkret endring av 

bestemmelsene.  

 

 



Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Større soner med hensynssone kulturmiljø er tegnet inn i plankartet rundt de fredete 

kulturminnene i samråd med fylkeskommunen. Arendal kommune ber om at innsigelsen 

frafalles. 

3. Alle automatisk fredede kulturminner er tegnet inn i plankartet. Arendal kommune ber om at 

innsigelsen frafalles.  

4. Området B08 er tatt ut av planforslaget. Arendal kommune ber om at innsigelsen frafalles.  

5. Bestemmelse om B17 er endret. Arendal kommune ber om at innsigelsen frafalles. 

6. Hensynssonen kulturmiljø er utvidet til også å omfatte Lystheia. Arendal kommune ber om at 

innsigelsen frafalles.  

7. Bestemmelse om automatisk fredede kulturminner er tatt inn i planforslaget. Arendal 

kommune ber om at innsigelsen frafalles.  

 

 

Den Norske Kirke, Arendal kirkelige fellesråd, brev datert 04.11.15 

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. Kirken disponerer i dag et område til 

parkering på gnr/bnr 305/54, samt et mindre område på andre siden av Trommestadveien. Da 

mange ankommer ved arrangement og flere er avhengig av privatbil trengs det mer parkering. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det foreslås ingen endringer av parkeringsplassene i kommunedelplanen. Den lille parkeringen ved 

Trommestadveien omfattes ikke av planen, mens den store parkeringsplassen inngår i et kombinert 

byggeområde. Det er her krav om felles planlegging. Rådmannen anbefaler at kirken gir innspill til det 

kommende planarbeidet om parkeringsbehov. 

 

   

His og Willumstad velforening, brev datert 06.11.15 

Takker for gjennomført planprosess som resulterte i enstemmig vedtak for regulering av Willumstad-

skogen til LNF-område. Ønsker å takke for grundig drøfting i politiske partier og god politisk 

forankring. Er svært glade for at innspillene er hensyntatt og at politikerne har lyttet. Ønsker å bli 

invitert til dialog og samarbeid ved utvikling av Willumstad-skogen for rekreasjon.  

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

 

Arendal Eiendom KF og Block Watne AS, brev datert 12.11.15 

Ber om at det gjøres en ny vurdering av boligutbygging på Willumstad før planforslaget vedtas. 

Asplan Viak har på oppdrag laget en omfattende arealvurdering der det foreslås en mer moderat 

utbygging av Willumstad-området. Viser til prosess i kommuneplan-revisjoner der området nylig ble 

tatt inn som boligområde. Det pekes på nærhet til sentrum, god kollektivdekning, eksisterende gang- 

og sykkelvei nettverk, tilknytning til bydelssenter og kort avstand til skole, barnehage og annen sosial 

infrastruktur som gjør området godt egnet til boligbygging. Det vises til at kommunen bør ha et 

allsidig boligtilbud og ikke bare blokker rundt bydelssenteret. Det gjøres en god vurdering av 

mulighetene for tilrettelegging for grønnstruktur og det vises til at utbyggingen vil kunne finansiere 

opparbeidelse av friområder og turveier. Det vises til at utbyggingen kan gjennomføres uten uheldige 



landskapsinngrep i overgangen mellom bebyggelse og naturterreng, og det åpnes opp for vurdering 

av en alternativ adkomst fra sør for å unngå konflikt med skolen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Ved utarbeidelse av forslag til kommunedelplanen var vurderingen av Willumstad-området krevende. 

Området som ligger mest gunstig til med tanke på prinsippene i ATP og byplan om nær tilknytning til 

knutepunkt er også de områdene som er mest krevende å bygge ut. Her er det mye terreng og 

utbygging vil gi store terrenginngrep. Det er også her skolen har sine aktiviteter og områdene bærer 

preg av å være i bruk i friluftsammenheng. Områdene som ligger lenger unna bydelssenteret er 

flatere og mindre krevende å bygge ut, men de bygger ikke opp om bydelssenter og ligger opp mot 1 

km unna dagens senter. Med tanke på et variert botilbud på Hisøya mangler det ikke på eneboliger, 

og det er flere reguleringsplaner enten vedtatt eller på gang som tilbyr konsentrert 

småhusbebyggelse. Rådmannen forholder seg til kommuneplanutvalgets enstemmige vedtak om at 

boligområdene på Willumstad er tatt ut av planforslaget. 

 

 

Eli Ann Narten Christiansen og Ben Christiansen, e-post sendt 14.09.15 

Er grunneier av gnr 305 bnr 318, området merket som B06 i planforslaget.  

1. Har ikke mottatt varsel og stiller spørsmål ved om dette er en saksbehandlingsfeil. 

2. Ser at egen eiendom blir omregulert fra LNF til boligformål. Lurer på om det vil være mulig å 

sette opp flere boliger på eiendommen eller garasjer / boder.  

3. Lurer på hva den stiplete linjen kalt H730 innebærer.  

4. Påpeker at Engeneveien har dårlig standard. Er bekymret for hvordan økt trafikk vil kunne 

påvirke veien. Lurer på om tilførselsvei til ny småbåthavn vil legges til Engeneveien og hvem 

som da må stå for utgifter til vedlikehold, brøyting etc. Lurer også på om kommunen vil ta 

over ansvaret for veien eller om eventuelt grunneiere må få pålegg om å bedre 

veistandarden.  

 

Rådmannens kommentar: 

1. Ved utarbeidelse av en kommuneplan / kommunedelplan er det ikke vanlig praksis å sende ut 

varsel til den enkelte grunneier eller nabo. Planarbeidet er annonsert i tråd med gjeldende 

regler. 

2. Det endrede formålet gjør dagens bruk i tråd med planen. Oppføring av garasjer og boder vil 

være i tråd med formålet. Slike ting vil måtte søkes etter gjeldende byggesaksregler. For 

oppføring av nye boliger må det utarbeides egen reguleringsplan.  

3. Hensynssone H730 markerer en gravrøys. Denne er automatisk fredet etter kulturminneloven. 

Kommunedelplanen endrer ikke noe på dette forholdet, men viser kun omrisset av 

eksisterende vern. Hensynssone H570 viser område for bevaring av kulturmiljø. Innenfor 

sonen er det egne bestemmelser som verner om antikvarisk verdifull bebyggelse og setter 

føringer for hvordan nye bygg kan settes opp.  

4. De to boligene B05 og B08 er tatt ut av planforslaget. Etablering av småbåthavn krever en ny 

reguleringsplan. Forholdet til veien vil være et tema i denne planprosessen. Det er normalt 

den som utvikler sin eiendom som vil få det økonomiske ansvaret for en eventuell 

standardheving av infrastrukturen. Så lenge det ikke planlegges nye boliger vil veien trolig bli 

liggende som privat.   

  

 



Alf Garcia de Presno, Harald Garcia de Presno, Solveig Espeland Garcia de Presno og Anne Torgersen, 

brev datert 29.10.15 

Er grunneiere av størsteparten av Willumstad-området og protesterer mot at området endres fra 

boligbebyggelse til LNF-område. 

1. Viser til velforeningenes innspill og planprosessen. Mener innspillene kommer fra få personer 

og ikke representere alle i området. Ønsker å vite hvem og antall som deltok på folkemøtet 

5. november. Ser ikke noen fordel med endringen annet enn for de som bor nærmest 

utbyggingsområdene. 

2. Mener at trivsel og livskvalitet er langt bedre ivaretatt med utbygging av Willumstad enn ved 

blokker da man får inn gangveier, stier, lekeområder og fellesareal.  

3. Reagerer på kommentar fra velforeningene om rask fremdriftsplan. Viser til at området har 

vært regulert til utbygging siden 1968. 

4. Store deler av området er privateid. Friluftsloven gir rett til fri ferdsel men opparbeidelse av 

stier, lekeplasser og fellesareal på privat eiendom er ikke aktuelt.   

5. Tror ikke barn som bor i tett bomiljø / blokk vil dra til skogen. Mener barn blir mer aktive 

med løkke / lekeplass rett utenfor døra der de treffer andre barn. Viser til at Willumstad 

ligger godt plassert i forhold til turveier, rasteplasser og badeplasser.  

6. Viser til planene om opparbeidelse av Willumstad med gang- og sykkelveier til universell 

standard. Stiller spørsmål med hvem som skal stå for opparbeidelse og vedlikehold.  

7. Mener området ikke er spesielt med tanke på flora og fauna. Viser til at området har blitt 

kultivert over lang tid og at uten dette vil det raskt gro igjen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. Det vises til svar på innspillet til Block Watne og Arendal Eiendom. 

Angående folkemøte som ble avholdt 5. november 2014 så registrerte ikke kommunen navn på 

folkemøte og kan derfor ikke si hvem som deltok. I møtet kom det fram meninger som både støttet 

utbygging og støttet bevaring. 

 

 

Jon Peder Saxe, e-post sendt 01.11.15 

Familien eier gnr 305 bnr 104, markert blant annet med B05 i plankartet 

Viser til tidligere innspill i prosessen og ønske om å få inn et mindre boligområde. Har i etterkant fått 

råd fra kommunen og andre fagpersoner om at området bør ligge som LNF-område da bolighuset 

skal være en del av gården. Ønsker derfor at område B05 tas ut av plankartet.  

 

Rådmannens kommentar: 

Området B05 er fjernet fra plankartet.  

 

 

Familien Kveims sameie v/ Svein Tore Kveim, brev datert 01.11.15 

Kveim sameie eier gnr 305 bnr 103 og 196 (ligger nord for Willumstad terrasse). 

1. Viser til prosess som har pågått i området over flere år. Først med regulering på 60-tallet, 

endring til LNF-område ved kommunesammenslåingen og så tilbake til boligområde i 

rulleringen av kommuneplanen i 2011. Var med på områdeplanen med Arendal Eiendom og 

Block Watne. Har ikke vært tatt med i prosessen rundt kommunedelplanen for His 

bydelssenter.  

2. Viser til at eiendommen har godkjent avkjørsel fra Vesterveien 193. Vann og avløp går 

gjennom eiendommen. Eiendommen er bratt og utilgjengelig og har dermed liten verdi for 



allmennheten. Mener en moderat utbygging heller vil gjøre området mer attraktivt. Viser 

videre til nærhet til kollektivakse og fremtidig bydelssenter.  

3. Eiendommen er kun en mindre del av hele Willumstad området. Ser for seg en mindre 

utbygging, 10-15 boenheter med småhusbebyggelse. Topografien setter begrensninger.  

4. Mener det er nødvendig med en variert boligbebyggelse og ikke bare leilighetsbygg. Mener 

en planmessig utbygging av Willumstad vil kunne gi et tilbud til alle aldersgrupper.   

5. Familien Kveims sameie ønsker at sine eiendommer samt naturlig tilgrensende areal 

opprettholder status som boligformål. Mener det er et nødvendig supplement til utvikling av 

His bydelssenter. Ber også om at omfanget av leilighetsbebyggelse i bydelssenteret reduseres 

for å ivareta nærmiljøet og områdets egenart.  

 

Rådmannens kommentar: 

1. Kveim sameie var etter det administrasjonen kjenner til ikke med på områdeplanen til Block 

Watne og Arendal eiendom. Faktisk reduserte de to partene planområdet slik at eiendommen 

til Kveim ikke inngikk i planområdet til områdeplanen. Ved arbeid med kommunedelplanen 

for His bydelssenter har det ikke vært dialog med alle grunneierne i området. Alle har fått 

varsel gjennom de vanlige reglene dvs. annonse på kommunens hjemmeside og i avisa. Det 

kom ikke innspill fra Kveim sameie til oppstart av planarbeidet. 

2. Området ble tatt ut som byggeområde på grunn av hensynet til terreng. Både utbygging med 

boliger og fremføring av vei vil medføre svært store terrenginngrep. 

3. Tas til orientering, se punkt over. 

4. Erfaringsmessig er det eldre og yngre som etablerer seg i leiligheter i Arendal. Barnefamilier 

foretrekker litt bedre plass. Det mangler ikke tilbud av eneboliger på Hisøya, og det er flere 

reguleringsplaner enten vedtatt eller på gang som tilbyr konsentrert småhusbebyggelse. Ut 

fra ønske om at flest mulig går eller sykler til skolen er det ønskelig at barnefamiliene 

etablerer seg nærme skolen. Ved tilkobling til Vesterveien 193 ligger Kveims eiendom ca. 3 km 

unna skolen, en avstand som mange oppfatter som lang.  

5. Tas til orientering. 

 

 

Hald & co, sendt på vegne av Åsmund Mathiassen, brev datert 05.11.15 

Grunneier av området avsatt til B08. 

Det vises til sakens historikk og tidligere behandling av dispensasjonssak i området. Viser også til 

innspill til oppstart av kommunedelplanen og ønsker at boligområdet utvides i tråd med innspillet. 

Om det ikke lar seg gjøre ønskes en mindre utvidelse. Viser til sentral beliggenhet, 

landbruksinteresser i området, landskaps- og naturvernhensyn samt allmennhetens friluftsinteresser 

og det gis utfyllende kommentarer til disse momentene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Aust-Agder fylkeskommunen har fremmet innsigelse til byggeområdet da det kommer i konflikt med 

en fredet gravrøys. Området B08 tas derfor ut av planforslaget.   

 

 

Øyvind Bakke og Birthe Engesland, e-post sendt 07.11.15 

Grunneier av Kokkeplassen 

1. Mener 1400 m2 med forretningsareal er for lite for å realisere planene på sin eiendom.  

2. Mener administrasjonen i Arendal kommune har beveget seg for langt vekk fra den vedtatte 

bydelsplanen for Arendal. 



3. Ønsker byggeområde på vestsiden av fylkesveien med tanke på å anlegge en poll som 

skissert i bydelsplanen. 

4. Ønsker byggeområde langs vannet med tanke på å etablere ferieleiligheter.  

5. Ber om at hensynssone blir fjernet fra skogen på nordsiden av bydelssenteret. Det vil være til 

hinder for utviklingen av landbruk.  

6. Ønsker byggeområder på nordsiden av bydelssenteret.  

 

Rådmannens kommentar: 

1. Planforslaget forholder seg til den vedtatte kjøpesenterplanen. I vurderingen av 

forretningsareal er det lagt vekt på hva som er en naturlig størrelse for et lokalsenter på 

Hisøy, samt å unngå konkurranse med sentrum og Nedenes.  

2. Er usikker på hva som menes med vedtatt bydelsplan. Av brevet virker det som at det 

refereres til ideskisser fremlagt tidlig i prosessen. Dette er ingen vedtatt plan, kun et verktøy 

for å få fram ulike ideer og tanker.  

3. Området markert på vestsiden av veien er i utredningen markert med hensynssone 

naturmiljø. Det er av hensyn til det biologiske mangfoldet ikke ønskelig å bygge ut i området. 

4. Området langs vannet er ikke lenger med i planavgrensningen til kommunedelplanen. 

Området er derimot med i reguleringsplan for Kokkeplassen Øst. Det er her foreslått regulert 

til småbåtanlegg. 

5. Hensynssonen vil ikke være til hinder for landbruksdrift, men sette føringer på hvordan 

prosjekter kan gjennomføres, type bebyggelse, bevaring av steingjerder etc. 

6. Områdene som er ønsket som byggeområder ligger i konflikt med både byggegrense mot vei 

og bevaringshensyn. Administrasjonen mener for øvrig at det er for sent i planprosessen å 

komme med arealinnspill.      

 

 

Jan de Presno, brev datert 13.11.15 

Føler som grunneier seg helt forbigått når kommuneplanutvalget endret formål fra bolig til LNF. 

Området har vært avsatt til boligområde så lenge han kan huske. Viser til at de som er sterkest imot 

utbygging er beboere som tidlig fikk bygge på Willumstad. Stiller spørsmål om det skal være slik at 

førstemann til å bygge i etterkant kan hindre utbygging av resten av boligfeltet fordi de ikke vil ha 

nye naboer. Viser til at flere er forundret over utviklingen av saken. Mener innlegg i avisa har vært 

preget av særinteresser. Håper nye politikere vil gå tilbake på vedtaket 26. august og endre formålet 

tilbake til byggeområde.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. Det vises til svar på innspillet til Block Watne og Arendal Eiendom. 

 

 

Sølvi Christenssen, brev datert 13.11.15 

Viser til tidligere innspill vedrørende sin eiendom gnr 304 bnr 91 og 118. Viser til tidligere 

reguleringsplan som åpner for utbygging. Ønsker at eiendommen blir regulert til fremtidig 

boligformål. 

 

Rådmannens kommentar: 

Eiendommen ligger på utsiden av planområdet.  

  

 


