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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, forslag til 
kommunedelplan for His bydelssenter med plankart og bestemmelser datert 15.06.15, sist 
revidert 08.05.17. 
 
 
 
 
Kommuneplanutvalget  har behandlet saken i møte 14.06.2017 sak 17/69 
 
Møtebehandling 
 
Saksordfører: Einar Krafft Myhren, SV 
 
Rådmannen trakk sitt opprinnelige forslag, og fremsatte følgende endringsforslag: 
 

1. Det legges til ny setning i bestemmelse, punkt 8 d: Med bruksareal menes fellesareal 

og leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og 

kontorareal. 

 
2. Grensa mellom KOMB 5 og KOMB 6 flyttes slik at bnr. 61 kommer med i KOMB 5. 

 
3. Ny matrise om fordeling av forretningsareal: 

Område Eksisterende Nytt Sum 

KOMB 2 1.100 m2 0 m2 1.100 m2 

KOMB 3 0 m2 1.400 m2 1.400 m2 

KOMB 4 1.000 m2 600 m2 1.600 m2 

Justert KOMB 5 600 m2 1.500 m2 2.100 m2 

Justert KOMB 6 0 m2 800 m2 800 m2 

SUM 2.700 m2 4.300 m2 7.000 m2 

 
4. Høydekrav i bestemmelse punkt 8h endres fra: 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn:  



 

  side 2 av 3 

i. Bygg innenfor KOMB2 og KOMB4-KOMB6 skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 
etasjer. Minste gesims/mønekote er +15 moh. og største gesims/mønekote er +21 
moh.  

ii. Bygg innenfor KOMB3 skal være minst 3 etasjer og maksimalt 5 etasjer. Minste 
gesims/mønekote er +12 moh. og største gesims/mønekote er +18 moh.  

iii. Bygg innenfor KOMB7 skal være i 3 etasjer. Største gesims/mønekote er + 15 moh.  
 
Til: 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn:  

i. Bygg innenfor KOMB2 og KOMB4-KOMB6 skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 
etasjer. Minste gesims/mønekote for KOMB2, KOMB4 og KOMB5 er +15 moh. og 
største gesims/mønekote er +26 moh. Minste gesims/mønekote for KOMB6 er +15 
moh. og største gesims/mønekote er +28 moh. 

ii. Bygg innenfor KOMB3 skal være minst 3 etasjer og maksimalt 5 etasjer. Minste 
gesims/mønekote er +12 moh. og største gesims/mønekote er +22 moh.  

iii. Bygg innenfor KOMB7 skal være i 3 etasjer. Største gesims/mønekote er + 18 moh.  
 

På grunn av endringer i foreslåtte høyder legges kommunedelplanen ut på et 
begrenset ettersyn.  

 
Representantene Roar Gundersen (H) og Ole Glenn Tvermyr (KrF) samme frem følgende 
endringsforslag: 
Områdene U1 og U2 trekkes ut av kommuneplanen for His Bydelssenter, og grensene i 
kartet justeres i tråd med dette. Arendal Kommuneplanutvalg ønsker at disse områdene taes 
inn som boligformål i rulleringen av kommuneplanens arealdel.  
 
Dette gjøres for å opprettholde noe av forutsigbarheten i kommuneplanens arealdel, da 
Willumstad i flere tiår har lag inne som boligformål. Samt at Kommuneplanutvalget ser 
nødvendigheten av å ha noen attraktive boligområder for å hindre tilflyttingslekkasjer til 
omkringliggende kommuner.  
 
De resterende områdene på Willumstad omgjøres til LNF.  
 
 
Votering 
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslaget fra representantene Roar Gundersen (H) og Ole Glenn Tvermyr (KrF) falt 
med 5 (Ap 2, SV 1, V 1, Pp 1) mot 4 stemmer (H 2, Frp 1, KrF 1) stemmer.  
 
Til slutt vedtok kommuneplanutvalget med 8 (Ap 2, SV 1, V 1, KrF 1, H 2, Frp 1) mot 1 (Pp 1) 
stemme å legge kommunedelplanen ut på et begrenset ettersyn. 
 
 
 
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler at Arendal bystyre fatter følgende vedtak: 
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1. Det legges til ny setning i bestemmelse, punkt 8 d: Med bruksareal menes fellesareal 

og leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og 

kontorareal. 

 
2. Grensa mellom KOMB 5 og KOMB 6 flyttes slik at bnr. 61 kommer med i KOMB 5. 

 
3. Ny matrise om fordeling av forretningsareal: 

Område Eksisterende Nytt Sum 

KOMB 2 1.100 m2 0 m2 1.100 m2 

KOMB 3 0 m2 1.400 m2 1.400 m2 

KOMB 4 1.000 m2 600 m2 1.600 m2 

Justert KOMB 5 600 m2 1.500 m2 2.100 m2 

Justert KOMB 6 0 m2 800 m2 800 m2 

SUM 2.700 m2 4.300 m2 7.000 m2 

 
4. Høydekrav i bestemmelse punkt 8h endres fra: 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn:  
iv. Bygg innenfor KOMB2 og KOMB4-KOMB6 skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 

etasjer. Minste gesims/mønekote er +15 moh. og største gesims/mønekote er +21 
moh.  

v. Bygg innenfor KOMB3 skal være minst 3 etasjer og maksimalt 5 etasjer. Minste 
gesims/mønekote er +12 moh. og største gesims/mønekote er +18 moh.  

vi. Bygg innenfor KOMB7 skal være i 3 etasjer. Største gesims/mønekote er + 15 moh.  
 
Til: 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn:  

iv. Bygg innenfor KOMB2 og KOMB4-KOMB6 skal være minst 4 etasjer og maksimalt 6 
etasjer. Minste gesims/mønekote for KOMB2, KOMB4 og KOMB5 er +15 moh. og 
største gesims/mønekote er +26 moh. Minste gesims/mønekote for KOMB6 er +15 
moh. og største gesims/mønekote er +28 moh. 

v. Bygg innenfor KOMB3 skal være minst 3 etasjer og maksimalt 5 etasjer. Minste 
gesims/mønekote er +12 moh. og største gesims/mønekote er +22 moh.  

vi. Bygg innenfor KOMB7 skal være i 3 etasjer. Største gesims/mønekote er + 18 moh.  
 

På grunn av endringer i foreslåtte høyder legges kommunedelplanen ut på et 
begrenset ettersyn.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/29336-33 
Saksbehandler Gidske Houge 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget  31.05.2017 

Bystyret            

 
   

Kommunedelplan for His bydelssenter - endelig behandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, forslag til kommunedelplan 
for His bydelssenter med plankart og bestemmelser datert 15.06.15, sist revidert 08.05.17. 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Forslag til plankart - revidert 08.05.17 
Vedlegg 2 - Bestemmelser - revidert 08.05.17 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse - revidet 08.05.17 
Vedlegg 4 - Utredninger 13.05.15 
Vedlegg 5 - Forretningsareal revidert mars 2017 
Vedlegg 6 - Rapport biologisk mangfold - 25.11.14 
Vedlegg 7 - Kulturhistorisk rapport Willumstad 
Vedlegg 8 - Offentlig ettersyn - Innkomne merknader 
Vedlegg 9 - Offentlig ettersyn - Arealvurdering Willumstad 
Vedlegg 10 - Offentlig ettersyn - Rådmannens kommentarer 
Vedlegg 11 - Begrenset ettersyn - Innkomne merknader 
Vedlegg 12 - Begrenset ettersyn - Rådmannens kommentarer 
Vedlegg 13 - Frafall innsigelser 
Vedlegg 14 - Om fordeling av forretningsareal 
 
 
 
Bakgrunn 
Formålet med planen er å skape et lokalsenter med høy kvalitet. Det er ønske om en 
funksjonsblanding med boliger, forretning, arbeidsplasser og grønne områder.  
 
Målsetningene med planen er å: 

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 

 
Planområdet omfatter et areal på om lag 1200 dekar, og tar med seg hele Willumstad-området, 
områdene rundt Plantasjen, Engeneveien, samt arealene rundt Kirkeveien og nordover mot 
Lystheia. 
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Prosessen 
Det er lagt opp til en prosess med god forankring både politisk og lokalt. Det har vært gjennomført 
flere medvirkningstiltak som folkemøter og befaringer. Det var også flere oppslag i avisa om 
planene, og det har vært mye engasjement fra lokalbefolkningen på planene. 
 
Kommuneplanutvalget vedtok å starte opp arbeid med kommunedelplan for His bydelssenter 
03.12.14. Arbeidet ble varslet 12.12.14. Planprogrammet ble fastsatt 11.02.15.  
 
Kommuneplanutvalget hadde saken oppe til førstegangsbehandling 24. juni 2015. Saken ble utsatt 
til august. I møtet 26.08.15 ble det flertall for å legge ut planen til offentlig ettersyn med flere 
endringer. Forslaget lå så ute på offentlig ettersyn i åtte uker. Det kom inn en innsigelse og flere 
merknader. Saken var oppe som en orientering i kommuneplanutvalgets møte 21. september 2016 
og som egen sak påfølgende møte 12. oktober der det ble tatt stilling til enkelte av innspillene fra 
høringen.   
 
Planforslaget ble etter dette revidert og ble lagt ut på et begrenset ettersyn 27. januar 2017. Det 
kom da inn to innsigelser på et nytt forhold. Kommuneplanutvalget ble orientert om saken 8. mars. 
 
Planforslaget ble endret på nytt på grunn av innsigelsene og andre innspill fra det begrensede 
ettersynet. Innsigelsene er som følge av endringer gjort i planen frafalt.  
 
I forhold til forslaget som ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i august 2015 er følgende endret: 

 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.  

 Utredningen om forretningsareal ble etter høringsrunden revidert. Konkret ble endringen 
gjort ved at målsettingen ble endret fra at 25 % av alle varer skal handles lokalt til at 80 % 
av dagligvarer og 10 % av utvalgsvarer skal handles lokalt. Den reviderte utredningen 
konkluderte med at forretningsarealet kunne økes ytterligere. Fylkesmannen og 
fylkeskommunen fremmet innsigelse da de mente at grunnlagstallene som var brukt i 
utredningen var feil. Utredningen ble revidert på nytt etter dette og forretningsarealet 
redusert til tilsvarende nivå som på første høring. Arealet til forretning er foreslått fordelt 
etter en matrise som tar hensyn til eksisterende forretningsareal og behov for utvikling. 
Videre er det tatt inn krav om at forretningsareal kun tillates i første etasje, samt at noe av 
forretningsarealet gjennom regulering kan omfordeles.  

 Det er tatt inn krav om at det skal etableres minst 250 boenheter innenfor sonen med krav 
om felles planlegging.  

 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 for 
sykkel tilknyttet kollektivpunktet.  

 Etter innspill fra grunneier er området B05 tatt ut.  

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

 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 i kartgrunnlaget. 
Området er nå lagt til med tilhørende bestemmelser.  

 Hensynssone fareområder gruver er tatt ut da opptegningen stammet fra en feilføring i 
kommuneplanens arealdel. Gruvene er egentlig skjerp og ligger noe lenger nord. Etter 
ønske fra fylkeskommunen er det nye området markert med hensynssone kulturmiljø. 

 Det generelle plankravet 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.  

 Det er tatt inn et generelt forbud om bygging mot bekker grunnet fare for flom.  

 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.  

 Bestemmelsene knyttet til flomhøyder er presisert til referanse NN2000. 
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 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.    

 Krav om at gravrøysa på Engene må lokaliseres i forbindelse med reguleringsarbeid ved 
småbåtanlegg S3 er tatt ut, da fylkeskommunen har gjort dette ved befaring under 
høringsperioden.  

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

 Det er tatt inn krav om at det skal etableres et torg innenfor sonen med krav om felles 
planlegging.  

 De to rekkefølgekravene knyttet til Kirkeveien er tatt ut da de ved nærmere ettersyn ikke 
medførte noen bedre styring av utbyggingen. Rekkefølgekravene var skrevet ut fra tidligere 
utbyggingsområde på Willumstad. Regulering av veistrekket sikres gjennom hensynssonen 
med krav om felles planlegging. 

 Bestemmelse om at kommuneplanutvalgets føringer ved behandling av innspill i 
kommuneplanens arealdel skal være gjeldende er tatt ut, da det ikke lenger er noen 
områder innenfor kommunedelplanen som dette kravet vil være aktuelt for.  

 Muligheten for å fremme felles plan som detaljplan er tatt bort. Den felles reguleringsplanen 
må fremmes som en områdeplan slik at kommunen kan være mer delaktig i prosessen. 

 Det er tatt inn et forbud mot etablering av offentlige tjenester med høy 
publikumstilstrømning som NAV-kontor, skattekontor og kino etter krav fra Fylkesmannen.  

 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 ved 
førstegangsbehandlingen og de to påfølgende høringsrundene.  

  
 
Innspill med kommentarer 
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 13 innspill i 
høringsperioden, hvorav 1 innspill var en innsigelse. Et av innspillene var en større utredning om 
arealbruk på Willumstad. I tillegg har det kommet muntlige tilbakemeldinger i planforum fra Statens 
vegvesen som har blitt tatt hensyn til.  
 
Revidert forslag ble lagt ut til et begrenset offentlig ettersyn 27. januar 2017. Høringsfristen var 19. 
februar, men det ble gitt forlengelse av høringsfristen til de offentlige høringsinstansene. Det kom 
inn følgende 13 innspill i høringsperioden, hvorav to innsigelser. I tillegg har det kommet et par 
innspill i forkant av det begrensede ettersynet som er kommentert.  
 

Alle merknadene og rådmannens kommentarer til disse ligger vedlagt planen. Alle innsigelsene er 

tatt til følge og dermed frafalt.  

 
 
Rådmannens vurdering 
 
Boligareal 
Under både høringsperioden og det begrensede ettersynet har Fylkesmannen og fylkeskommunen 
gitt tilbakemeldinger på at de mener at kommunedelplanen legger opp til for få boenheter. I første 
høring ba de om at kommunen burde vurdere å la noe av byggeområdet på Willumstad bli 
liggende til boligformål. Ved revisjon ble forslaget endret slik at det ble stilt krav om at minst 150 
boenheter skulle lokaliseres innenfor sonen med krav om felles planlegging. I innspillet til 
revisjonen mener fremdeles Fylkesmannen og fylkeskommunen at antallet er for lite.  
 
Block Watne og Arendal Eiendom har gitt innspill der de i første omgang viser en revidert modell 
for utbygging av Willumstad. Senere har Block Watne sendt inn en oversikt over de bebygde 
områdene på Hisøy. Flere av de private grunneiere i området støtter dette og viser til at området 
trenger et differensiert tilbud av boliger. Alle velforeningene er svært positive til at byggeområdet 
på Willumstad er tatt ut. His nye vel er skeptisk til den høye utnyttelsen langs Kirkeveien, mens His 
vel og Willumstad vel har vært positive til dette.  
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Ved utarbeidelse av forslag til kommunedelplanen var vurderingen av Willumstad-området 
krevende. Områdene 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 i samme grad opp 
om bydelssenteret og ligger opp mot en kilometer unna dagens senter. Rådmannen legger i denne 
vurdering vekt på at boligområdet på Willumstad ble tatt ut enstemmig av kommuneplanutvalget og 
er derfor ikke foreslått tatt inn på ny. Det gjøres oppmerksom på at Block Watne har innspill i 
kommuneplanrevisjonen om et mindre boligområde med veiadkomst fra Utnes.  
 
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. 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.  
 
Andre større utbyggingsprosjekter i kommunen er eksisterende His terrasse med rundt 50-60 
enheter og Barbu med 80. Bebyggelsen som planlegges langs Kirkeveien vil være lavere enn 
dette. Området skal også nyttes til kombinert bruk, slik at bygningene både skal huse forretning, 
næring, tjenesteyting og boliger. Fylkesmannen antyder i sin uttalelse at området bør ha i overkant 
av 400 boenheter. Rådmannen mener at kommunedelplanen er for overordnet til å kunne gjøre en 
vurdering av om dette er realiserbart med tanke på å også sikre gode boforhold med hensyn til 
støy og solforhold. Det anbefales derfor ikke å øke kravet til dette, selv om kommende 
reguleringsplan kan konkludere med at antallet er gjennomførbart. For å imøtekomme innspillene 
er kravet likevel foreslått økt til minimum 250 boenheter innenfor sonen for felles planlegging langs 
Kirkeveien.  
  
 
Forretningsareal 
I planforslaget som lå ute på offentlig ettersyn var det satt en begrensning på 7.000 m2 med 
forretningsareal. Arealet var fordelt mellom fem ulike delområder med 1400 m2 hver, inkludert 
eksisterende areal. Verken Fylkesmannen eller fylkeskommunen hadde noen kommentarer til 
utredningen eller omfanget. Enkelte av utbyggerne langs Kirkeveien mente arealet var for lite. Det 
var ønske om å øke dette, og aller helst at planen skulle være helt åpen uten begrensninger på 
omfanget. Etter et møte med de aktuelle utbyggerne kom det fram at flere oppfattet planen slik at 
det var snakk om nye 7.000 m2 med forretning og ikke inkludert eksisterende areal slik 
planforslaget faktisk la opp til.  
 
På bakgrunn av innspillene ble utredningen om forretningsareal etter høringsrunden revidert. 
Konkret ble endringen gjort ved at målsettingen ble endret fra at 25 % av alle varer skal handles 
lokalt til at 80 % av dagligvarene og 10 % av utvalgsvarene skal handles lokalt. Den reviderte 
utredningen konkluderte med at forretningsarealet kunne økes ytterligere, og omfanget ble med 
dette satt til 10.000 m2. 
 
Fylkesmannen og fylkeskommunen fremmet innsigelse til endring i det begrensede ettersynet. De 
har beklaget at de i første runde ikke har kommentert på dette spørsmålet. Begge høringspartene 
mener at grunnlagstallene som er brukt i analysen er feil. Tallene som er brukt er hentet fra 
kjøpesenterplanen, men det er tall som omhandler kjøpesentre. Det er vist til at omsetningstallene 
for dagligvare er mye høyere enn for kjøpesentre. Som følge av innsigelsen er arealet endret 
tilbake til 7.000 m2 inkludert eksisterende areal. Analysen er også revidert på nytt med oppdaterte 
tall. Revidert analyse ligger vedlagt.  
 
I spørsmålet om fordeling av forretningsarealet mellom de ulike delområdene har det vært diskutert 
mye både internt i administrasjonen, med og mellom utbyggere og grunneiere, og med de 
offentlige myndighetene. Det er mange ulike måter å fordele arealet på og ingen av måtene 
imøtekommer alles ønsker og behov.  
 
De profesjonelle aktørene / utbyggerne i KOMB 2, KOMB 3, KOMB 4 og KOMB 5 har vært klare på 
at de ønsker at kommunen skal fordele arealet, da det kan bli vanskelig å enes mellom partene i 
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etterkant. De ønsker dog at det åpnes for at noe av arealet kan omfordeles i kommende 
reguleringsplan.  
 
Fylkesmannen og fylkeskommunen er også opptatt av at arealet må fordeles på ulike delområder, 
men da for å hindre etablering av et tradisjonelt kjøpesenter. De ser også positivt på fordelingen da 
den skaper en funksjonsblanding i hvert enkelt delområde. De ønsker ikke at det åpnes for en 
omfordeling i kommende reguleringsplan.  
 
Grunneierne i KOMB 6 har vært lite delaktige i prosessen. Det er her fire grunneiendommer, 
hvorav tre er bebygd og en er ubebygd. Administrasjonen har vært i kontakt med eierne i starten 
av prosessen og underveis, men ingen i dette området har ønske om selv å være involvert i 
utbyggingsprosjekter. Det er etter rådmannens vurdering viktig at kommunedelplanen også sikrer 
deres interesser, selv om de ikke aktivt ønsker utvikling på nåværende tidspunkt. En overordnet 
kommunedelplan viser ønsket utvikling, og alle områdene vil ikke bli realisert med det første. Det 
er viktig at ingen i dette tidsrommet «spiser opp» forretningsareal som både er en økonomisk 
fordel for utbyggere men også et verktøy for å få til åpne fasader langs gateløpet.  
 
Fra kommunen sin side er det to ønsker som hevder seg. Det ene er at utbyggingen faktisk blir 
realisert. Til det har utbyggerne signalisert at de er avhengig av en viss andel av forretningsareal 
på tomta, da flere dagligvareforretninger setter et minstekrav til arealet på butikken. Her ser det ut 
til at det går en nedre grense på 1400 m2. For de områdene der det allerede er etablert forretning 
er det ønske om mest mulig nytt areal, slik at det vil være lønnsomt å transformere området.  
 
Det andre ønsket fra kommunens side er at vi ønsker en åpen fasade langs Kirkeveien. Her er det 
satt egne bestemmelser i forslaget til plan, men en er også avhengig av at forretningsarealet blir 
fordelt slik at dette ønsket er gjennomførbart. Dersom arealet ikke fordeles, og det blir en «først til 
mølla» prinsipp, vil arealet raskt bli brukt opp i deler av området. Tidlig i planleggingsfasen så en 
av Kirkeveien er for lang for at det kan etableres forretninger langs hele gaten, og muligheten til å 
etablere forretning er derfor begrenset til arealene vest for Julius Smiths vei.  
 
Spørsmålet om gamle Rimi har også vært oppe til diskusjon. Både Fylkesmannen og 
fylkeskommunen har uttalt at de ikke ønsker at det satses videre på området. Ved å konsentrere 
utviklingen rundt Kirkeveien kan en få et bydelssenter som er mer kompakt og forhåpentligvis med 
større kvaliteter. Grunneier selv ønsker selvsagt at det gis videre rom for utvikling av forretningen.  
 
Eierne i de aktuelle områdene har gått sammen og forsøkt å lage en fordeling seg imellom. Det er 
kommet til enighet mellom eierne av Rimi, jordet ved His terrasse og gamle biltilsynet. Partene 
kom frem til følgende fordeling: 

KOMB 2 500 m2 nye BRA forretning 
KOMB 3 1.400 m2 nye BRA forretning 
KOMB 4 500 m2 nye BRA forretning 
KOMB 5/KOMB 6 2.000 m2 nye BRA forretning 
Totalt 4.400 m2 nye BRA forretning 

Rema er ikke enig i fordelingen. Eierne i KOMB 6 har ikke vært med på diskusjonen.  
  
En klar ulempe ved å ikke fordele arealet mellom delområdene KOMB 5 og KOMB 6 er at arealet 
raskt kan bli konsentrert i KOMB 5 da ingen av grunneierne i KOMB 6 har planer om å realisere 
noen utbygging på nåværende tidspunkt. Det er likevel ønske fra kommunen om at denne 
utviklingen kommer på sikt, og en må da sikre at noe av arealet også kommer i dette området, jf. 
ønsket om åpne fasader.  
 
Arealet til forretning er av Rådmannen foreslått fordelt etter en matrise som tar hensyn til 
eksisterende forretningsareal. For området på vestsiden av Vesterveien, KOMB 2, beholdes kun 
eksisterende areal og det legges ikke opp til en videre utvikling av forretning innenfor det området. 
For de to områdene som ikke er bebygd med næring (jordet ved rundkjøringa og eneboligområdet) 
gis det nye 1400 m2 slik at det kan etableres ny virksomhet her. Det resterende arealet fordeles da 
mellom de to etablerte forretningene langs Kirkeveien, slik at de får en lik samlet sum med 
forretningsareal.  
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Område Eksisterende Nytt Sum 

KOMB 2 «Rimi» 1.000 m2 0 m2 1.000 m2 

KOMB 3 «Jordet» 0 m2 1.400 m2 1.400 m2 

KOMB 4 «Rema» 1.000 m2 600 m2 1.600 m2 

KOMB 5 «Biltilsynet» 600 m2 1.000 m2 1.600 m2 

KOMB 6 «Eneboligene» 0 m2 1.400 m2 1.400 m2 

SUM 2.600 m2 4.400 m2 7.000 m2 

 
Videre er det tatt inn krav om at forretningsareal kun tillates i første etasje, slik at risikoen for at det 
etableres en kjøpesenter i området begrenses ytterligere. Gjennom bestemmelsene er det åpnet 
for muligheten for at noe av forretningsarealet kan omfordeles gjennom kommende 
reguleringsplan. Dette gir en fleksibilitet for å finne gode løsninger.  
 
 
Tjenesteyting 
Fylkesmannen har i sin uttalelse uttrykt bekymring da planen åpner for etablering av offentlig 
tjenesteyting med høy publikumstilstrømning, slik som skattekontor og NAV-tjenester. Det er fra 
rådmannens side anbefalt at formålet blir stående da det hjemler dagens virksomheter innen frisør 
og barnehage. Det gir også mulighet til å etablere andre slike virksomheter noe som anses som 
positivt for senteret. Videre arbeid med ungdomsskole i Arendal vest er fremdeles åpen, slik at 
området langs Kirkeveien fremdeles kan være aktuelt. Etter krav fra Fylkesmannen er det tatt inn 
en generell bestemmelse om dette. Det er også tatt med et avsnitt om problematikken i 
planbeskrivelsen.  
 
 
Klima og sosial infrastruktur 
Planforslaget bygger i stor grad opp om prinsippet om lavutslippssamfunnet. Det legges opp til en 
funksjonsblanding med både boliger, forretninger og arbeidsplasser, slik at nye beboere i liten grad 
vil være avhengig av bil. Det bygges konsentrert i et etablert knutepunkt. Det er god kobling med 
buss til sentrum og til Grimstad. Det er også etablert sykkelfelt og fortau i retning sentrum. 
Området bygges delvis ut gjennom transformasjon av allerede bebygde arealer. Det er etablert 
barnehage innenfor planområdet og Hisøy barne- og ungdomsskole ligger ca. 2 km fra senter av 
planområdet.  
 
 
Barn, unge og sosiale funksjoner 
Ingen områder som nyttes til barns lek og opphold berøres av planforslaget. Heller ingen 
eksisterende møteplasser blir berørt. Planforslaget legger opp til etablering av et nytt friområde litt 
øst for Rema. Her skal det tilrettelegges både for unge og voksne. I tillegg vil det etableres mindre 
lekeplasser i tilknytning til de enkelte utbyggingsområdene. Det er i revidert forslag også tatt inn et 
krav om at det skal etableres et torg innenfor sonen med krav om felles planlegging. En lekeplass 
ved Willumstad terrasse som er avsatt til boligformål i kommuneplanen endres til LNF-område 
gjennom kommunedelplanen. 
  
 
Grønnstruktur og friluftsliv 
Dagens grønnstruktur og muligheter for friluftsliv i området er i hovedsak knyttet til 
skogensområdene på Willumstad og ved Lystheia. Disse endres fra boligområde som vist i 
kommuneplanens arealdel til LNF-område og blir derfor bevart og bygges ikke ned. Planforslaget 
legger til rette for en opparbeidelse av nytt sentralt friområde langs Kirkeveien. Videre åpnes det 
for en bedre tilrettelegging for ferdsel langs Hølen med ønske om turvei til badeplassen ved 
Tangen.  
 
I første utkast til planforslag lå Willumstad inne med byggeområder og friområder. Området ligger 
nå som LNF-område uten de samme mulighet for store tilrettelegginger. Som et forsøk på økt 
tilrettelegging var det i det begrensede ettersynet foreslått å endre den kommunale brygga ved 
Hølen til badebrygge. På grunn av innspill som kom inn om dårlig egnethet er dette tatt ut av 
endelig planforslag.  
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Naturmiljø  
Planforslaget legger ikke opp til nedbygging av store nye arealer, men baserer seg i stor grad på 
prinsippene om transformasjon av allerede bebygde areal. Det er markert fire områder med 
hensynssone for naturmiljø i plankartet. Ved Hølen er området justert noe da en i etterkant av 
høringen så at avgrensningen ikke sammenfalt med utredningen. Småbåtanlegget S3 er justert 
noe da en så at det kom i konflikt med hensynssonen for naturmiljø. 
 
I forhold til prinsippene i naturmangfoldloven må kunnskapsgrunnlaget sies å være godt. 
Kystområdene i Arendal er kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken. Området ligger også så sentralt at sannsynligheten for å oppdage viktige verdier 
er stor. Forslag til kommunedelplan kommer ikke i konflikt med kjente og registrerte naturverdier. 
Prinsippene i nml. §§ 8-12 vurderes derfor som godt ivaretatt.  
 
 
Kulturmiljø og kulturminner 
Aust-Agder fylkeskommune fremmet ved offentlig ettersyn innsigelse til planforslaget. Innsigelsen 
gikk konkret på et mindre byggeområde, B08, som kom i konflikt med en gravrøys, samt 
inntegningen av hensynssoner kulturmiljø og kulturminner. For å imøtekomme innsigelsen er 
området B08 tatt ut fra planforslaget. Videre er 15 registrerte fredete kulturminner på Willumstad 
lagt inn i kartet. Rundt disse 15 områdene er det tatt inn et større bufferområde med hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø. Dette innebærer at store deler av de ubebygde områdene på 
Willumstad er omfattet av hensynssone for kulturmiljø. På Solåsen og på His er det også lagt inn 
en hensynssone for bevaring av kulturmiljø rundt gravrøysene. Dette har ført til at nærmest hele 
LNF-området på nordsiden av Kirkeveien er vist med hensynssone kulturmiljø. Bestemmelse om 
høyder på bebyggelsen langs Kirkeveien og bestemmelser knyttet til området B17 er presisert 
bedre. Som følge av endringene har Aust-Agder fylkeskommune frafalt innsigelsen.  
 
Litt sør i planområdet, langs Vesterveien, var det i planforslaget tegnet inn hensynssone 
fareområde for gruver. Området har vist seg å stamme fra en feilføring i kommuneplanens 
arealdel. Etter en kontroll i rapporten som var grunnlaget for inntegningen viste det seg at gruvene 
egentlig er skjerp og ligger noe lenger nord. Etter ønske fra fylkeskommunen er det nye området 
markert med hensynssone kulturmiljø. 
 
For det lille bomiljøet langs Gamle Kirkevei blir konsekvensene store. For å oppnå 
utviklingsmuligheter er det foreslått at disse husene kan rives og ny større bebyggelse settes opp. 
En evt. verdi vil kun være knyttet til en type enkeltbygninger som det fortsatt er svært mange igjen 
av i kommunen, og som også er regulert til bevaring og samtidig er en del av verdifulle 
kulturmiljøer. Det er imidlertid viktig at Gamle Kirkevei – det som er igjen av selve veien - bevares, 
da den gir et klart bilde av hvordan den opprinnelige veien gikk mot kirken. Et alternativ der husene 
blir bevart er vanskelig å forene med fremtidsrettet utvikling av området. I den store 
sammenhengen er dette tapet derfor vurdert til ikke å gi så store konsekvenser for kulturminnene i 
kommunen at det er nødvendig med tiltak. 
 
Ut over husene i KOMB 6 kommer ikke forslag til kommunedelplan i konflikt med kjente og 
registrerte kulturminner.  
 
 
Estetikk og landskap 
Området vil gjennom utbygging går gjennom en stor transformasjon. Landskapsmessig er det 
rådmannens vurdering at området tåler en slik utnyttelse som det legges opp til, da det er mye 
terreng som kan fange opp høydene. For dagens beboere vil området likevel bli svært forandret. 
Det er ikke satt videre krav til estetikk og utforming i dette planforslaget. Dette vil bli nærmere 
vurdert i kommende reguleringsplan.  
 
 
Landbruk 
Et jorde i krysset mellom Vesterveien og Kirkeveien går tapt som følge av planforslaget. Området 
er vurdert til middels kategori i verdivurderingen til kommunen. I avveiningen mellom hensynet til 
jordvern og hensynet til fortetting er det her lagt mest vekt på hensynet til fortetting. Ut over dette 
er det ikke flere jorder som foreslås utbygd. Større og mindre jordbruksområder ved Willumstad 
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som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel endres til LNF-områder gjennom 
kommunedelplanen.  
 
 
Beredskap / fareområder 
I forhold til fare for ras og flom er det utarbeidet egne kartblad vedlagt bestemmelsene. Dette 
hensynet må følges opp i videre reguleringsarbeid. Det er siden førstegangsbehandlingen lagt inn 
hensynssone fareområde for fylling ved Elim (eldre søppelfylling). Videre er det lagt inn 
bestemmelser om at Kirkeveien skal utformes som vannvei / flomvei. Dette for å sikre at området 
klarer å håndtere problematikk knyttet til overvann. Bestemmelsene knyttet til flomhøyder er etter 
ønske fra Fylkesmannen presisert til referanse NN2000. Det er også tatt inn et generelt forbud mot 
bygging mot bekker, dette etter de generelle anbefalingene fra NVE. De beredskapsmessige 
forholdene vurderes som godt ivaretatt i kommunedelplanen.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Det er ikke planlagt tiltak langs noen av de eksisterende kommunale veiene og det er ikke planlagt 
nye kommunale veier. Hovedveiene Vesterveien og Kirkeveien er fylkeskommunale og vil trolig 
fortsette å være det. Det sentrale friområdet vil være kommunalt slik at drift og vedlikehold vil 
tilfalle kommunen.   
 
  

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 24. mai 2017.   
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