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1. Innledning 
 
Arendal kommune ønsker å oppheve gjeldende reguleringsplan for Heimarnes, del av, med 
tilhørende endringer, plan ID 1907r1. Intensjonen med planarbeidet er å oppheve en eldre 
reguleringsplan som anses å være utdatert.   
 
 

2. Bakgrunn for saken 
 
Arendal bystyre vedtok 8. desember 2016 planstrategi for Arendal kommune i valgperioden 
2015-2019. Et av punktene i strategien er å vurdere oppheving av vedtatte reguleringsplaner 
der disse er foreldet eller i strid med overordnede planprinsipper.  
 
Reguleringsplan for Heimarnes, del av, ble vedtatt 04.03.1970. Planen regulerer området til 
jord- og skogbruk.  
 
Det ble gjort følgende mindre endringer av reguleringsplanen  

• Vedtak 03.03.1986 for Løvold 19 og 21 (avsettes til boligformål)  
• Vedtak 25.01.1990 for Løvold 26 (utvidelse av tomt)  

De to endringene vil oppheves samtidig med reguleringsplanen.  
 
Reguleringsplanen er foreldet og fastsetter et formål som strider mot overordna planer. Det 
er på denne bakgrunn ønske om å oppheve reguleringsplanen.  
 
 

3. Planstatus 
 
Reguleringsplanen omfatter et større område. Reguleringsplanen består kun av et plankart, 
og er uten bestemmelser og planbeskrivelse. Bygninger som var oppført før 1970 er vist i 
grunnkartet. Formålet er jord- og skogbruk.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel 2019-2029 primært vist med som LNF-område. 
Saulekilen renseanlegg er vist som byggeområde tjenesteyting. Store deler av planområdet 
er også vist med hensynssone bevaring kulturmiljø og kjerneområde friluftsliv.  
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Utsnitt av kommuneplan 2019-2029. Planområdet vises med rød strek.  
 
 
 

4. Innkomne merknader med kommentarer 
 
Kommuneplanutvalget vedtok 03.12.14 å starte opp arbeid med å oppheve reguleringsplan 
for del av Heimarnes. Planarbeidet ble igangsatt 11.12.14 med frist for merknader satt til 
30.01.15. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, e-post sendt 15.12.14 
Fylkesmannen har ingen kommentarer til at reguleringsplanen oppheves.  

 
Kommentar:  
Tas til orientering. 
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Aust-Agder fylkeskommune, e-post sendt 27.01.15 
Fylkeskommunen viser til bevaringsområdet og verdiene i området, og har ingen merknader 
til reguleringsplanen oppheves. 

 
Kommentar:  
Tas til orientering. 

 
 
Mirell Kirchner, e-post sendt 12.12.14 
Deler av innspillet er myntet på daværende utbyggingsplaner på Willumstad. Det vises til at 
det er lite naturområder igjen på Hisøya, og at det ikke er ønskelig med utbygging av disse 
områdene.   

 
Kommentar:  
Tas til orientering. Oppheving av reguleringsplanen vil ikke påvirke muligheter for 
utbygging.  

 
 
Ottersland, brev datert 22.01.15 

1. Det vises til stedets historie, og ønske gjennom generasjoner om å drive jord- og 
skogbruk, og å tilrettelegge for friluftsliv. Det vises til den daværende planprosessen 
der en vurderte å regulere området til friluftsformål, men endret dette til jord- og 
skogbruk grunnet grunneiers ønske.  

2. Det vises til strandloven, og at denne kan gjøre seg gjeldende i området ved 
oppheving av reguleringsplanen.  

3. Ottersland mener at landbruk bør gå foran friluftsliv, og ønsker derfor å beholde 
reguleringsplanen. Det vises også til kart for en eventuelt ny avgrensning av 
reguleringsplanen. 

 
Kommentar:  

1. Oppheving av reguleringsplan vil ikke hindre fortsatt drift av eiendommen som 
landbrukseiendom. Skogbruksrådgiver har vist til at godkjenning av 
skogbruksveier vil være enklere å godkjenne ut fra LNF-formål, da det er 
vanskelig å argumentere økonomisk for en ren skogbruksvei i dette området. Kan 
det vises til sambruk med friluftsliv er en godkjenning enklere.  

2. Byggeforbudet i 100-metersgrensen er ikke knyttet til landbruk. Skogeier står fritt 
til å drifte landbruk i dette området. En reguleringsplan opphever heller ikke 
lovens generelle 100-metersgrense uten at annen grense er bestemt. Det er den 
ikke for gjeldende reguleringsplan.  

3. Det er ikke mulig å endre avgrensningen i den nåværende prosessen. I så fall må 
området omreguleres.  

 
 
Jan Boe Kielland, e-post sendt 30.01.15 
Det vises til områdets verdi som både friluftsområde og kulturminneområde, og at det er 
viktig å verne om disse verdiene. Er imot etablering av nye bilveier uten reguleringsplan og 
flatehogst. Det vises også til planstatus ved oppstart. 
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Kommentar: 
Tas til orientering. Kommuneplanens arealdel er nå revidert, slik at planstatus vil være 
LNF-område med hensynssoner.  

 
 
 

5. Konsekvenser av opphevingen  
 
Oppheving av reguleringsplanen fra 1970 vil ikke ha noen negative konsekvenser for den 
enkelte grunneier.  
 
For eksisterende hytter og bolighus vil byggetiltak uansett være avhengig av dispensasjon da 
hverken reguleringsplanen eller kommuneplanen åpner for slike formål.  
 
For gårdsbebyggelse vil drift av skog, beiter og landbruksbaserte byggetiltak fortsatt være 
tillatt ut fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.   
 
Det kommunale renseanlegget vil få korrekt formål gjennom kommuneplanens arealdel.  
 
For eiendommene Løvold 19 og 21, som ved en tidligere endring av reguleringsplanen nå er 
vist som boligformål, vises ikke utnyttelsesgrad i endringskartet. Det foreligger heller ikke 
reguleringsbestemmelser til planen. Ut fra dette er det da ikke mulig å utvide eksisterende 
boliger med hjemmel i reguleringsplanen. Oppheving av reguleringsplanen vil med dette ikke 
fjerne rettigheter for eiere av eksisterende boliger.   
 
Reguleringsplanen ivaretar ikke særinteressene som er gjeldende for området gjennom 
hensynssonene friluftsliv og kulturmiljø som er vist i kommuneplanens arealdel. Tiltak som 
fremmer friluftslivet vil ved oppheving av reguleringsplan være i tråd med overordna plan.  
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