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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om 
oppheving av reguleringsplan for Heimarnes, del av, vedtatt 04.03.1970 legges ut til offentlig 
ettersyn.  
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 19.06.2019 sak 19/93 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om 
oppheving av reguleringsplan for Heimarnes, del av, vedtatt 04.03.1970 legges ut til offentlig 
ettersyn.  
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Heimarnes, del av - forslag til oppheving av reguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving 
av reguleringsplan for Heimarnes, del av, vedtatt 04.03.1970 legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Oversiktskart 
Vedlegg 2 - Planbeskrivelse for Heimarnes 
Vedlegg 3 - Vedtatt plankart 
Vedlegg 4 - Innspill til oppstart 
 
 
Sammendrag 
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. 
 
Kommuneplanutvalget vedtok 3. desember 2014 å starte arbeid med å oppheve eksisterende 
reguleringsplaner for del av His og Heimarnes, samtidig som det ble startet opp arbeid med 
kommunedelplan for His bydelssenter. 
 
Reguleringsplan for del av His ble opphevet i 2018. Oppheving av reguleringsplan for del av 
Heimarnes ble utsatt i påvente av revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette fordi 
kommuneplanen 2013-2023 viste området med hensynssone reguleringsplan gjelder. Om 
reguleringsplanen hadde blitt opphevet da ville området vært uten rettsvirkning. Kommuneplanen 
2019-2029 er nå vedtatt med LNF-formål.  
 
Rådmannen mener at reguleringsplanen for Heimarnes, del av, vedtatt 04.03.1970 er foreldet og 
fastsetter et formål som er dels i strid med overorda plan. Reguleringsplanen bør derfor oppheves. 
Konsekvenser av vedtaket er beskrevet i vedlagt planbeskrivelse.  
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
Det vil være ingen driftsmessige konsekvenser av opphevingen. 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 12. juni 2019. 
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