
Fra: fmaamfr@fylkesmannen.no[fmaamfr@fylkesmannen.no]
Dato: 15.12.2014 11:08:02
Til: Arendal kommune Postmottak
Tittel: Innspill til oppheving av reguleringsplan for Heimarnes - Arendal kommune

Deres ref: 14/10296
Vår ref: 14/5194

Vi viser til varsel om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplan for Heimarnes i Arendal kommune.
Fylkesmannen har ikke merknader til at planen oppheves.

Med hilsen

Maria Fremmerlid
seniorrådgiver
miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Aust-Agder 
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Arendal kommune

Postboks 780 Stoa
4809 ARENDAL

Soksbehoodler: THH1R
Telefon (direkte):  37017356

Oppheving av reguleringsplan for Heimarnes

Vennlig hilsen

Thomas Conrad Hirsch
Seksjonsleder kulturminnevern

IIIIII

ry[kosradwannen

IIIII 11111
0 3 W Fl. 182 41

2014:10296-7 ND

Deres ref.: 14/10296-2 Vår dato: 27.01.2015
Vår ref.: 2014/4645-3 Løpenr.: 265912015

Aust-Agder fylkeskommune har i brev av 11.12.14 fra Arendal kommune mottatt varslet om at
kommunen har startet arbeidet med oppheving av ovennevnte reguleringsplan.

I kommunens melding vises det til at kommuneplanen angir området med formål landbruk, natur og
friluftsliv (LNF). Fylkeskommunen vil legge til at området også er vist med hensynssone bevaring
kulturmiljø. (H570_17) I kommunedelplan for sikring og videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse
og områdene rundt (mars 2002) er området tatt med, og beskrevet som følger:  "Dette er et
betydningsfullt område med tidstypiske kulturminner fra mange epoker. ....Boes utsikt bør bevares
som et turområde, og de gamle veiene bør ikke bygges ut".

Fylkeskommunen har ikke innvendinger til at gjeldende reguleringsplan oppheves. Det forutsettes at
områdets kvaliteter m.h.t. natur- og kulturminner blir ivaretatt dersom det er aktuelt å utarbeide ny
reguleringsplan for området.



Fra: Mirell Kirchner[mirell.kirchner@yahoo.com]
Dato: 12.12.2014 10:37:40
Til: Arendal kommune Postmottak
Tittel: Merknad til kommuneplan His bydelssenter og Heimarnes

Det vises til oppheving av eksisterende reguleringsplan for His og Heimarnes

Kommentarer til formål med planarbeidet:

1. Det følger av praksis og sedvane at His i dag allerede oppyller vilkår om sosiale treffsteder og gode uterom.
His, Willumstad og Heimarnes, har i dag noen av byens mest brukte naturområder. Dette er uteområder som 
verdsettes svært høyt av barn og voksne. Naturområdene er uerstattelige, de blir brukt av barnehager, skoler, 
speider og idrettslag. En forringelse av disse områdene vil forsømme de muligheter som vi i dag har til gode 
uterom.

Naturmangfoldet i disse områdene er uerstattelige, det er svært lite skog igjen i området, noe som påvirker 
dyrenes ernæringsmuligheter.

Vilkår om gode uterom er dermed oppfylt i gjeldene reguleringsplan.

2.Videre er det både galleri, bingo, frisører, gartnerier, restaurant, kirke med menighets aktivitet, handel og 
næring, senior boliger med aktivitetstilbud, organiserte tur marsjer med sosialt formål, skoler, barnehager, 
idrettslag og idrettshall.
Vi viser til at kafe på Presno har blitt lagt ned pga manglende behov.

Vi mener dermed at vilkår om gode sosiale treffsteder dermed anses som oppfylt.

Vi kan dermed ikke se at formålet med ny reguleringsplan er gjeldene, og krever videre en uttømmende 
konsekvensanalyse som særlig ivaretar hensyn til naturmangfold og LNF områder.

Da vi mener saksbehandlingsfeil kan bli påpekt!

Vi viser også til stor misnøye til planer og formål med ny regulerinsplan som gir dagens beboere lite 
forutberegnelighet og medfører stor ulempe.

Vennlig hilsen

M. kirchner
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Merknad/innsigelsetil forslagom opphevingav reguleringsplanfor Heimarnæsogeiendommene
304/3� 304/105� 304/106og304/113.

Tiltaket:
Forslagom å opphevereguleringsplanfra jord/skogbrukogdel avreguleringsplanfra bolig,til det
mer upresiseoggenerellelandbruk,natur ogfritid (LNF).Dettehandlerom hvilkestyreverktøy,med
tilhørendeloverogbestemmelsersomskalgjeldefor eiendommen.

Litt om den private formålsparagrafenfor eiendommen304/3:
Heimarnæser enavArendalsprivategamlelystgårder.Lystgårdenblir i dagforvaltet, vernetog
vedlikeholdtsomkulturminneavprivateeiere,slikhardet værtsidenrundt 1870.Denneprivate
forvaltningsformenoverfem generasjoner,måvel i segselvseespåsomverneverdig.

Detmåforeliggeenplanstatusfor området,menforvaltningenshistoriskeperspektivogkontinuitet
kanvelseespåsomenvellykketplani segselv.Planstatusfor eiendommen304/3 børværei tråd
medselveformåletsomer ogharvært, jord ogskogbruk,ogtilretteleggingfor friluftsliv.

Senereårsarbeidmedvernavgammelskoger kostbart.Detteer hovedgrunnentil at beitedyretter
hvert er tilbakei Heimarnæsskogen.Deleravområdenevil avdengrunnvekselvisalltid være
inngjerdet.Innmarkog turveierer ogsåtilrettelagt for enklerevedlikeholdmedmindreparktraktorer.
Områdetsturveierer åpnefor alle,ogfortsatt underopprustningfor bedrefremkommelighet.Deler
avturveinettet er ment tilgjengeligfor rullestol.

Heimarneæssineinnmarksområderer ryddet,opparbeidetogutvidet. All innmarker i dagåpne
lettdrevnearealer.Utvidelsenfra ca35 til rundt 70dekarhar pågåttover flere år.

Arealformålet jord ogskogbrukhar vernet eiendommenHeimarnæs:
Tilbakepå70 tallet vardet et ønskei gamleHisøyKommuneom bevaringogreguleringav
Heimarnæstil friluftsformål.

Hovedgrunnentil dette ønske,om at dette privateområdether ute skullegisdennearealstatus,må
nokseesi sammenhengmedat øvrigeområderpåHis,ble regulerttil bådeboligognæring.Store
arealerble nedbygget.TangenområdetmellomNidelva,VrengenogHølenble kanskjehardest
rammet.Storedeleravdette idylliskestedetblenedbyggetunderasfaltstålogbetong.

Dareguleringsplanenfor Heimarnesble vedtatt for snart50år sidenvar friluftsformål endret til jord
ogskogbruk.Grunnentil dette varat eiendommenfaktiskvaren landbrukseiendom,oghaddeeiere
medegneideerrundt dette medforvaltning.Detble et kompromiss,selvom manendretstatuspå
planentil jord ogskogbrukville likevelkommunensintensjonom å hindrenedbygging,til næring,
bolig,fritidsboligeller annetværeinnfridd. DetsomnåkantillatespåHeimarnæser byggverki tråd
medstedligvirksomhetogbosettinginnenfor”Jordogskogbruk”ogslikbørdet fortsette. Gjeldene
planharvernetHeimarnæsoggitt eiereet nødvendigspilleromfor de langsiktigeplanene.

Tankenom å opphevegjeldeneplanog tilbakeføreareaelenetil LNFåpnerfor densåkalte
strandloven,denneloven”PBL§ 1� 8” haraldri hatt noenrelevansfor områdetsomhar vært
beskyttetavreguleringsplanogeiere.Slikbørdet fortsatt være. Verni 100m beltet er førstog
fremstment for uberørteområderlangssjøogvassdrag.Heimarnæskanikkedefineressomuberørt,
her har det gjennomflere århundrervært virksomhetogutvikling.

Kulturvern:
Senereer det i kommuneplaneninnført ytterligererestriksjonerfor Heimarnæsi form av
hensynssonekultur ogmiljø.Detteer for å hatilstrekkeligmulighettil vernavviktigemiljøersomer



særegnefor deenkelteområder.I dette tilfellet er det Heimarnæssinehistoriskebygningerog
kulturlandskapsomer ment vernet.Kanonenefra Boesutsikt blesomkjent fjernet i det stille engang
på60 tallet, dissestår i dagforan Aust� AgdermuseetsgamlehovedbygningpåLangsæ.På
Heimarnæser det arbeidetlengefor at dissekantilbakeføres.

Hensyner for øvriget godt ogriktig ord påHeimarnes,allebrukeremåvisehensyntil innmark,
husdyr,kulturlandskap,turveierogparkinstallasjonerosv.Forvaltningavområdeter ogsået viktig
bidragtil fellesskapet.

Avveining:
Arealformålenejord, skogbrukogboligi gjeldeneplan,settesnåopp mot LNFstatus.Detteoppleves
somet tilbakeskritti forhold til arbeidenemedhevd,vedlikeholdogvernavdet høystprivate
områdetsombådeinnmarkogkulturlandskappåHeimarnæser.

Områdeter alleredeunderlagthensynssone,ogvil medendretstatustil LNFogsåinnførekjente
begrensningerfor gårdsogskogsarealerhelt opp til 100m fra sjøen.

LNFstatusvil ogsågi uklaregrenserfor prioritet mellomfor eksempellandbrukogfriluft. Herbørhelt
klart landbrukogtilretteleggingfor videreutviklingavgårdenkommei klarprioritet foranhensynet
til allmentfriluftsliv veden eventuellkonflikt. Argumentasjonmedskadelidendeallmennhetblir helt
feil, brukereavområdetkansiterespåfølelsenavog få del i et stort privilegium.

I enavveiningavfordelerogulemperfremstårdet her en klar fordelsovervektfor å beholdegjeldene
reguleringsplan.Heimarnæsbeholderet nødvendigspilleromfor tradisjonsrikutviklingogvernmot
enmer lammendegenerellstatussomdet LNFi virkelighetener.

Sluttord:
Dethevdesat reguleringsplanenikkelengerhar relevansfor området,dette opplevesher uforståelig.
Etvedtakom endringavplanstatusmåfattesmedbegrunnelse,selvemotivet kanselvsagtbyggepå
helt andreinteresser.Deter vanskeligå senoengodbegrunnelse.

Ominnspilletfor å beholdehelegjeldeneplanikkeskullenåfrem, vedleggeset kart medforslagom
å få beholdedeleravgjeldeneplan.

OtterslandHeimarnæs22.01.2015











Fra: Jan Boe Kielland[jan.boe.kielland@gmail.com]
Dato: 30.01.2015 23:36:28
Til: Arendal kommune Postmottak
Tittel: Fwd: Oppheving av reguleringsplan for Heimarnes

Fra: Jan Boe Kielland <jan.boe.kielland@gmail.com>
Dato: 30. januar 2015 23:20:33 CET
Til: Arendal Kommune <postmottak@arendakommune.no>
Emne: Oppheving av reguleringsplan for Heimarnes

Det er usigelig trist hvis Heimarnesskogen skal være vansiret med bilveier og nye flatehugster. 
Området er svært verdifullt både som friluftsområde og kulturminneområde, jeg viser til omtale i 
relevante avsnitt i mitt brev av 7. desember  i fjor, og i vedlegget til dette. 

Området er nå markert som hensynssone kulturminnevern H570 og hensynssone H910 
(detaljeringssone, videreføring av reguleringsplan) i kommuneplanens arealdel. (I kommunens 
høringsbrev står det riktignok at "Kommuneplanen angir området med formål landbruk-, natur-
og friluftsliv (LNF), men det må bero på en misforståelse, for på det nåværende arealplankartet 
er området avmerket som H570 og H910.)

I de tilhørende BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER er det i kap. 1.1 fastsatt at det gjelder 
plankrav for områder som er markert som hensynssone kulturminnevern (såfremt det ikke er 
LNF-områder, og det er jo ikke tilfelle for Heimarnes i nåværende kommuneplan).

Etter at den gamle reguleringsplanen fra 1970 er blitt opphevet vil det måtte utarbeides en ny 
regulering dersom tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens paragraf 20-1 bokstav L skal 
kunne gjennomføres. 
Med andre ord: det må lages en ny reguleringsplan dersom det skal kunne bygges veier.  Og da 
må kulturminnehensynene tillegges stor vekt.

Jeg tror det samme gjelder i nåværende situasjonen, altså at det også før den gamle 
reguleringsplanen blir formelt opphevet er krav om at det må utarbeides en ny regulering før det 
kan skje tiltak som veibygging i dette området. Det vil jo også være rimelig, siden den gamle 
reguleringsplanen ifølge kommunens høringsbrev "anses som utdatert og har ikke lenger 
relevans". Og i en slik situasjon blir det fullstendig urimelig hvis den gamle planen skal kunne 
legitimere veibygging i området, det må være en utilsiktet virkning. I innledningen til 
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER er det tatt høyde for at slike utilsiktede virkninger kan 
finnes og det fremgår at det da er aktuelt å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i henhold til 
plan- og bygningsloven paragraf 13. Dette bør i tilfelle gjøres her, så fort som overhode mulig.

Mvh

Jan Boe Kielland 
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