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Kommuneplanutvalget innstilling 
Arendal kommuneplanutvalg anbefaler at Arendal bystyre fatter slikt vedtak:  
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan 
for Dybdalshei 1 med plankart og bestemmelser datert 01.02.2016 med følgende endringer: 
 
1. BF1 tas ut som boligformål og innlemmes i p_G2. 
2. Østre avgrensing av tomtene 15 og 16 og byggegrense på disse endres som vist på kart 
merket "16/172". 
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Bystyret har behandlet saken i møte 02.02.2017 sak 17/21 
 
Møtebehandling 
Tilstede under behandlingen 37 representanter. Representantene Lone Christiansen, Ap og 
Elin Lunde, V, er innvilget permisjon. 
 
 
Representanten Nina Jentoft, Ap, fremmet følgende endringsforslag: 
Arendal bystyre vedtar iht plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til detaljplan for 
Dybdalshei 1 med plankart og bestemmelser datert 01.02.2016 med følgende endringer:  
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- Østre avgrensing av tomtene 15 og 16 og byggegrensene på disse endres som vist på kart 
merket "16/172". 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom kommuneplanutvalgets sitt forslag og forslaget fra 
representanten Nina Jentoft, Ap, ble sistnevnte forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Bystyret vedtak  
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan 
for Dybdalshei 1 med plankart og bestemmelser datert 01.02.2016 med følgende endringer: 
 
- Østre avgrensing av tomtene 15 og 16 og byggegrense på disse endres som vist på kart 
merket "16/172". 
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Sluttbehandling - Reguleringsplan Dybdalshei I og II - omregulering 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan 
for Dybdalshei 1 med plankart og bestemmelser datert 01.02.2016. 
 
 
Vedlegg 
Plankart.pdf 
Bestemmelser.pdf 
Planbeskrivelse.pdf 
Illustrasjonsplan.pdf 
Private innspill.pdf 
Notat over endringer.pdf 
Landskapsanalyse 2006.pdf 
Veitegninger.pdf 
Plan og profil del av o_V2.pdf 
Offentlige innspill mm.pdf 
 
 

Bakgrunn for behandlingen: 
Detaljplan for Dybdalshei 1 fremmes av Pollen Bygg & Eiendom på vegne av Dybdalsheia 
Eiendom AS. Området er fra før regulert i planen Dybdalshei – del 1, planid 2819r2, vedtatt 
29.6.2006.  
Hovedformålet i den gamle planen er boliger. For område B11, som utgjør rundt en tredel av 
planen, er det krav om bebyggelsesplan. 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut hele området, men vil gjerne kunne bygge tettere i de 
detaljregulerte områdene enn det planen legger opp til. Derfor fremmes et nytt reguleringsforslag 
for hele det gamle planområdet. Forslaget baserer seg på den opprinnelige planen, men hjemler 
en noe høyere utnytting og noe større bygninger. 
Forslaget ble førstegangsbehandlet den 27.04.2016, og ble lagt ut til offentlig ettersyn uten 
endringer. 
 
Forslaget lå ute i perioden mai-juni 2016 og det ble mottatt 8 innspill og uttalelser. Planen er justert 
i tråd med innspillene og plandokumentene er revidert 01.11.2016. Følgende endringer ble gjort: 
 
Plankartet: 

1. Justert siktsoner i kryss Østre Tromøyvei – kongshavnveien jf Statens Vegvesens innspill 
(02). Fører til en ekstra hensynssone frisikt H140_13. 

2. Adkomstpil i plankartet til delområde BK11 (Bjelland - 03) er flyttet 18 meter mot øst 
som følge av innspill fra Bjelland. Adkomstpil nr 2 er fjernet. Lekeplass f_L2 er splittet i to 
mindre lekeplasser slik at det tilkommer ny lekeplass f_L4. f_L4 får en meget sentral og god 
plassering. Totalt areal er uendret. 
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3. Endret grense mellom 202/9 og 202/388 jf innspill fra Sidsel Huvestad (04). 
4. Tegnet inn sti i område for grønnstruktur p_G1 jf innspill fra Kari Huvestad (05). Fører til en 

ekstra turvei, p_T6. 
5. Justert plassering av sti/turvei p_T1 og grøntområde p_G4 på grunn av innspill fra 

Gunnar Lien (06). Fører til at p_G4 splittes i to og nytt delområde p_G5 må innføres. 
6. Tegnet inn bestemmelsesområde #1 med bestemmelser om arkeologiske undersøkelser 

på grunnlag av krav fra Riksantikvaren (07) 

 
Reguleringsbestemmelsene: 

1. Endret antall områder for grønnstruktur fra 4 til 5 
2. Endret antall turstier fra 5 til 6 
3. Lagt til f_L4, endret på rekkefølgekrav vedr opparbeiding slik at f_L2 knyttes til Bjellands 

eiendom 
4. Lagt til bestemmelser for bestemmelsesområde #1 
5. Endret antall hensynssoner for frisikt fra 12 til 13 

 
Planbeskrivelse: 
I planbeskrivelsen er teksten endret i tråd med endringene i de juridiske plandokumentene, arealer 
for grønnstruktur og totalt planareal er justert, henvisning til de ulike delområdene er endret der 
dette er skjedd i nummerering i plankart og bestemmelser. Det er snakk om små endringer. 
 
Illustrasjonsplan: 
Endret illustrasjonsplan som følge av innspill fra Bjelland (ikke juridisk bindende, men det er 
ønskelig å vise et forslag til utnyttelse som er i tråd med grunneiers ønsker (03). Løsning vedr 
parkering, adkomst og hustyper er endret for Bjellands eiendom. Lekeplass er splittet. 
Videre er plangrense og grønne områder og sti justert i henhold til innspill fra Gunnar Lien. Sti 
foreslått av Huvestad er lagt inn. For øvrig ingen endringer. 
 
Alle endringene er varslet berørte naboer og akseptert ved signatur.  
 
 

Sammendrag: 
Området er på 47 daa, og deler området inn i totalt 19 delområder; 8 områder for frittliggende 
småhus og 11 områder for konsentrert småhusbebyggelse, alt med tilhørende anlegg, lekeplasser 
og parkering. Forslaget muliggjør totalt 55 nye boliger og tar med seg 2 eksisterende. 36 
boenheter skal etableres i flermannsboliger og 19 som eneboliger. BYA vil variere fra 25% til 40 %. 
Planforslaget er en videreføring av gjeldende reguleringsplan. 
 
Forslaget følger opp hovedtrekkene i gjeldende regulering, men noen forhold justeres: 

 Høyere tetthet 
 Vei inn i området legges i sløyfe 
 Høyspentlinje vist på gjeldende plan legges i bakken 
 Begrepet bebyggelsesplan utgår i ny plan- og bygningslov; det fremmes derfor 

detaljreguleringsplan for området. 
 

Kommuneplanens arealdel overlater arealbruken til gjeldende reguleringsplan, og planforslaget er i 
hovedsak i tråd med gjeldende arealføringer for området jfr. kommuneplan og reguleringsplan. 
 
 
 

Innkomne merknader med Rådmannens kommentar: 
 
Offentlige instanser: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 13.06.16 
Viser til egen uttalelse ved oppstart, der man trakk fram landskapsanalysen som ble gjort i 
forbindelse med gjeldende reguleringsplan, og at denne vil være et godt beslutningsgrunnlag for å 
ivareta hensyn til grønnstruktur og landskap i planarbeidet. 
Bemerker at barn og unge er godt ivaretatt ved en god løsning for lekeplass hva gjelder plassering, 
omfang og innhold og tilhørende rekkefølgekrav. Fylkesmannen har ellers ingen kommentarer. 
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Rådmannens kommentar: 
Landskapsanalysen for gjeldende reguleringsplan er brukt som grunnlag for planforslaget. 
Analysen er ikke fulgt over alt, bl.a. har man lagt inn to eneboligtomter som blir noe eksponert mot 
sjøen, på BF1 og BK1. Rådmannen vurderer det likevel slik at forslaget i all hovedsak er i samsvar 
med konklusjonene i landskapsanalysen og de grep som er gjort i gjeldende reguleringsplan for 
området. 
  
Aust Agder Fylkeskommune, 31.08.16 
Plan- og naturseksjonen har ikke levert merknader til planarbeidet. 
Seksjon for kulturminnevern har søkt og fått Riksantikvarens dispensasjon for frigivelse av et 
automatisk fredet kulturminne. Kulturminnet er fra eldre steinalder og ligger innerst i planområdet; 
på de høyeste byggeområdene, BF1 og BF2 og veien opp.  
 
 
Rådmannens kommentar: 
Riksantikvaren har gitt dispensasjon på vilkår av utgraving. Dette er fulgt opp med et 
bestemmelsesområde i plankartet, og etter instruks fra Riksantikvaren er det inntatt slikt 
rekkefølgekrav: 

3.1 Bestemmelsesområder 
#1 id 108340. Før iverksettingen av tiltak innenfor avgrensningen i plankartet i medhold av 
planen skal det foretas arkeologisk utgraving av den berørte automatisk fredete 
steinalderboplassen, id 108340, som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. 
Det skal tas kontakt med Aust-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget a den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

Med dette anses fylkeskommunens uttalelse å være imøtekommet. 
 
Statens vegvesen, 04.07.16 
Er tilfreds med kryss og adkomstvei med fortau, men er usikker på om krysset mellom fylkesvegen 
og vegen o_V2, Kongshavnveien, har tilfredsstillende sikt i vertikalplanet. Vegvesenet finner det 
sannsynlig at det må gjøres tilpasninger på høydene i krysset. 
Usikker på om det er regulert inn tilstrekkelig areal til vegformål i krysset. Det må foretas 
siktkontroll i vertikalplanet mellom veg og gang sykkelveg. 
 
Statens vegvesen, 28.10.16 
Meddeler at siktsonene er i henhold til deres krav, men anbefaler at sikten i vertikalplanet endres i 
tråd med gjeldende normaler. 
 
Rådmannens kommentar: 
Gjennom dialog mellom vegvesenet og regulant er forholdene gjennomgått. Plankartet er justert og 
justeringene er godkjent av Statens Vegvesen. Firmaet Aprova AS har utarbeidet vertikalprofil som 
viser heving av første del av Kongshavnveien og vegvesenets innspill anses med det å være 
etterkommet. 
  
Naboer og berørte parter: 
 
Kari Huvestad med familie 
Forstår at man vil ha inn flere boliger. Huvestad sine mener likevel at illustrasjonsplanen viser at 
det ikke er nøye gjennomtenkt hvordan husene skal plasseres i terrenget, og at man bare må håpe 
at området ikke blir liggende som en stor anleggsplass. 
Steingjerder markerer eiendomsgrenser og beiteområder og det er viktig at trær og steingjerder 
ikke blir berørt i anleggsperioden. 
Kommenterer at garasjer ikke er vist på illustrasjonsplaner, og at ubebygd areal derfor vil framstå 
mye mindre enn det som er vist.  
Er kritisk til den kommunale veinormen, og mener den er svært plasskrevende. Terrenget her er 
svær kupert og man bør vurdere om normen kan fravikes noe for å minske inngrepene. 
BK7 bør videreføres som et tun ved at lekeplassen f_L2 flyttes hit og at bilene omplasseres for at 
lekeplassen skal ha kvaliteter.  
BF1 og BK1 bør utgå og i stedet innlemmes i grønnstrukturen.Tomtene 15 og 16 i BF3 bør 
innsnevres noe slik at grøntdraget p_G2 får en større sammenhengende bredde. Har tidligere vært 
skibakke fra Høyåshei her, og her kan bli et flott fellesareal med utsikt til sjøen. Ville samtidig 



 

Dokumentnr.: 16/27615-7  side 4 av 9 
 

ivaretatt landskapsprofilenfra Tromøysund. Svært bratt adkomstvei til de to tomtene på toppen og 
med vendehammeren blir terrenginngrepene store. To hus forsvarer ikke dette. 
Savner sti fra p_V2 til den gamle kjerrevegen.  Påpeker viktigheten av at veien ikke dominerer 
bildet rundt lekeplassen f_L3 samt at trafikksikkerheten vurderes nøye. 
Steingjerdet bør bygges opp igjen mot kjerrevegen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Forslagsstiller har ikke funnet å kunne imøtekomme alt, men har fulgt hovedlinjene i den gamle 
planen, og forsøkt å følge prinsippene for landskapstilpassing. Det er regulert inn sti fra p_V2 
gjennom p_G1 samt lagt en lekeplass sentralt mellom område BK7 og BF8. Parkeringen er ikke 
fjernet. 
Dimensjonering av vendehammere har vært diskutert med avdeling for infrastruktur, uten at det ble 
lempet på kravene. Veien p_V1 er privat, men siden kommunen skal fram med renovasjon kan 
man likevel stille krav. Rådmannen kan si seg enig i at to boligtomter kanskje ikke helt forsvarer de 
store inngrepene som må til. Det er lagt opp til totalt 3 boenheter på BK7 og BF8. 
Mange meter med steingjerde er sikret med hensynssone bevaring, men en del må også tas ned 
for å gjennomføre planen. Ihht planbeskrivelsen s 30 vil noe over 70 m steingjerde kunne fjernes, 
men mye vil stå igjen. 
 
Sidsel Huvestad 
Har påpekt at ved oppmåling av grenser etter at gammel plan var vedtatt ble det gjort en feil vedr 
grense mellom hennes eiendom og Bjelland. Grensen ble trukket som en rett strek slik at Bjelland 
fikk eiendomsretten til en forstøtningsmur og deler av plan på toppen av denne. Ingen av 
grunneierne ønsket dette. 
 
Rådmannens kommentar: 
Begge grunneiere har vært tilstede sammen med landmåler og omforent grenselinje er målt inn og 
lagt inn i revidert plankartet. Når grensen mellom eiendommene nå blir liggende slik det alltid har 
vært meningen, vil det være enkelt å foreta en grensejustering/ arealoverføring når planen er 
vedtatt. 
 
Gunnar Lien 
Ønsker av hensyn til egen boligeiendom å fjerne en del av friområdet p_G4 og flytte traseen til 
stien p_T1 noe. 
 
Rådmannens kommentar: 
Stien er flyttet ihht ønsket og en del av grøntarealet p_G4 er tatt ut ved at plangrensen er trukket 
inn og grøntområdet delt i to, se under:  
   

 
Fig.1: før Fig.2: etter 
 
Dette har ingen stor betydning for det totale arealet for grønnstruktur i området, men medfører at 
den gamle planen trer fram og får gyldighet for parsellen på 850 m2 som tas ut, se under: 
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Fig.3 
 
Parsellen blir liggende som gult byggeområde, i stedet for grønnstruktur. For dette området vil det 
fremdeles være krav om detaljplan. Dette vil komplisere en eventuell framtidig søknadsprosess om 
byggetillatelse. Men nåværende eier har ingen slike planer, og parsellen er ikke større enn at 
problemet er marginalt. 
Den mest negative konsekvensen ved trekket er at boligområdene mister en grønn buffersone, 
som etter rådmannens syn er noe uheldig. 
 
Grundesen, Mackrill, Sandnæs 
Bemerker at eksisterende vei Kongshavnveien, o_V2 på kartet ser ut til å være smalere enn den 
planlagte adkomstveien inn i planområdet; o_V1. Ber om at Kongshavnveien utvides fram til den 
nye adkomstveien.  
Refererer til at det er en smal vei å møtes på, og at biler alt idag ofte må stå og vente i hver ende.  
Videre at en avkjørsel mot vest er problematisk ifm større kjøretøyer i dag, og vil bli verre når det i 
framtiden ligger en fortauskant langs nåværende veiskulder. Problemet er illustrert med bilder av 
en traktor med en større boggihenger på slep. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planen følger hovedtrekkene i gjeldende plan, og selv om den reviderte planen innebærer noe 
høyere utnytting er det ikke rimelig å legge større krav på utbygger enn før.  Verken kommunal 
eller statlig veimyndighet har tatt opp temaet. 
 
Eva og Jan Bjelland, 08.06.16 
Eier deler av områdene lengst mot vest innenfor planen, men mener å ha vært lite kontaktet av 
utbygger. Er uenig i det som nå vises på illustrasjonsplanen for deres område, og ønsker heller å 
videreføre løsningen på gjeldende reguleringsplan.  
Har også et innspill om at lekeplassen f_L2 burde plasseres som i gjeldende plan; på det sentrale 
tunet inne i området. 
 
Rådmannens kommentar: 
Bjelland er grunneier på 202/9. I forslaget er lite endret i forhold til gjeldende plan, men avkjørsel til 
tre byggeområder er erstattet med en lekeplass; f_L2. Denne er etter dette innspillet splittet opp i 
to mindre, med samme totalareal, hvorav den ene er flyttet til det sentrale tunet på BK7. 
Illustrasjonsplanen det vises til er ellers bare et eksempel på hvordan området kan utnyttes, og er 
ikke bindende. Dette kan ha vært underkommunisert i materialet. 
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Rådmannens vurdering: 
 
Kommuneplanen 2013 – 2023 
I kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2023, vedtatt i bystyret 22.05.14, er område 
omfattet av hensynssone ”detaljeringssone reguleringsplan” i Kommuneplanen 2013 – 2023 (grå 
skravur). Det betyr at reguleringsplanen angir arealbruksformålene innenfor planområdet. 
 
Reguleringsplan for Dybdahlhei 1, vedtatt 29.6.2006 
Planforslaget er i tråd med arealbruk i gjeldende reguleringsplan for Dybdalshei – del 1, vedtatt 
29.6.2006, Planid 2819r2. Avgrensing av planforslaget er i samsvar med gjeldende reguleringsplan 
og benevnt som delområde B11.  
  
Landskapstilpasning/grønnstruktur: 
I forbindelse med gjeldende plan ble det utarbeidet terreng og landskapsanalyse som grunnlag for 
planarbeidet, som skulle utvikles etter bærekraftige prinsipper. 
Denne ble utarbeidet av Asplan Viak i 2006 og ligger som vedlegg til saken.  

 
Fig. 4 Konklusjonskartet fra landskapsanalysen 
 
Analysen synliggjør kvaliteter og egenart ved området ved følgende registreringer: 

 Landskapsformer 
 Landskapsrom 
 Landskapselementer 
 Vegetasjon og  
 Eksisterende grønnstruktur 

Planforslaget har i hovedsak fulgt rammer i gjeldende plan og dermed også fulgt konklusjonene i 
landskapsanalysen mht anbefalt grønnstruktur og anbefalt utbyggingsområde. To tomter/ 
byggeområder bryter noe med analysen; BF1 og BK1. Dette er de høyeste tomtene, og sammen 
med veiframføringen, som legger en stor vendehammer på toppen, innebærer forslaget at inngrep 
og bebyggelse her blir liggende relativt eksponert. Likevel vil boliger foran mot sjøen og bak på 
Høyåshei hindre siluettvirkning. Analysen legger det til anbefalt utbyggingsområde (gult på kartet 
over), men legger opp til at det høyeste draget mot vest på BF1 skal bevares som grønt.  
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I forslaget er boligformål lagt til anbefalte utbyggingsområder hvor de fleste av tomtene vil ha gode 
solforhold samtidig som overordnet landskapsrom er ivaretatt, se planbeskrivelsen s. 21-23. 
Landskapselementer som stier og kjerrevei er ivaretatt ved hensynssoner og inntegnede stier. 
Adkomst til viktige utsiktspunkt nord i og utenfor planområdet beholdes.  

Innenfor området er flere av eiendomsgrensene markert med steingjerder. Disse er i stor grad 
ivaretatt gjennom hensynssoner med tilhørende føringer. 
Forslaget inneholder grønne buffere mellom bebyggelsen, samt at G3 danner en buffer mot 
boligområdet på Høyåshei. Område G1 vil ligge som en buffer mellom gammel kjerrevei og 
boligområdene og gi luft rundt kjerreveien som landskapselement. 
Det er regulert inn 6 turstier/snarveier i området som sikrer adkomst til grøntområdene og øvrige 
stiforbindelser. Den 6.stien, mot sydøst, er kommet til etter innspill ifm offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen vurderer det slik at planforslaget følger mange av de anbefalinger og føringer som er 
gjort i tidligere planarbeid og analyser. Det legger opp til en noe høyere utnyttelse enn før, i tråd 
med overordnet planverk og kommuneplanens tekstdel. De grønne kvalitetene er derfor noe 
svekket i forhold til den opprinnelige planen.  
 
Barn- og unges interesser: 
Det er tilrettelagt for tre lekeplasser i området, med forskjellige funksjoner og muligheter. 
F_L1, f_L2 og f_L4 er foreslått til småbarnslekeplasser. F_L4 er ny etter det offentlige ettersynet og 
kom til ved en deling av f_L2 etter kommentar fra hjemmelshaverne Eva og Jan Bjelland. F_L3 er 
nærlekeplass/samlingsplass. Det er satt krav til innhold på lekeplassene. F_L1 skal opparbeides 
etter prinsippene om universell utforming og f_L3 skal inneholde sykkelløype, akebakke og 
grillplass. 
Lekeplassene innfrir kravene i kommuneplanen mht størrelse og innhold. 
 
Rådmannen vurderer det slik at lekeplassene som foreslås er godt plassert i planen og gir mulighet 
for varierte aktiviteter til både små og større barn. Det er positivt at man legger opp til gode 
møteplasser som gir mulighet til lek, aktiviteter og treffplass slik som lekeplass f_L3 legger opp til. 
Området ligger i nærhet til Sandnes skole med muligheter for ballspill og aktiviteter for også de 
største barna. 
 
Planforslaget beskriver trygg skolevei på stier og fortau. Til Sandnes skole er det ca 650 m på 
snarvei langs gamle kirkevei (kjerreveien). Langs hovedveien til skolen er det ca 1 km.  
Ungdomsskolebarn vil sokne til Roligheten skole. Avstand ca 6.5 km. Adkomst til busstopp via 
fortau. 
Rådmannen vurderer dermed forholdet til barn og unge som ivaretatt. 
 
Universell utforming: 
Adkomstveien til området er vist med en stigning på 8 %. Deler av privat vei kan få en stigning på 
12 %. 
Den kommunale adkomstveien tilfredsstiller krav til tilgjengelighet. 
Boligene skal tilfredsstille krav i teknisk forskrift som setter føringer for tilgjengelighet i boliger.  
Planforslaget tilrettelegger for tre lekeplasser hvorav en av lekeplassene skal tilfredsstille krav til 
universell utforming. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene § 3.9. 
 
På grunn av landskapshensyn og krav til bevaring av landskapselementer som steingjerder, stier 
og kjerrevei er det ikke satt krav til universell utforming på disse. Dette er i tråd med foreliggende 
landskapsanalyse. 
 
Rådmannen vurderer universell utforming å være ivaretatt i forslaget. 
 
Kulturminner og kulturmiljø/ fornminner 
Det er lagt inn hensynssoner på kartet for ivaretakelse av viktige landskapselementer/kulturminner 
i planområdet. 
 
Gammel kjerrevei 
Den gamle kjerreveien syd i planområdet er en gammel kirkevei og har stor kulturhistorisk verdi. 
Veien er sikret vern gjennom hensynssone H570_2. Veien har tilknytning til øvrige stier i området 
og er en viktig del av skoleveien til Sandnes skole. Etter det offentlige ettersynet er det regulert inn 
en ny sti; fra p_V2 gjennom p_G1 til kjerreveien, etter forslag fra familien Huvestad. 
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Det er regulert inn sti mellom offentlig vei og kjørevei for å sikre tilgang for allmennheten. Det er 
lagt inn en bred hensynssone (8-12m) og tilgrensende grønnstruktur for å sikre de kulturhistoriske 
kvalitetene ved kjerreveien.  
 
Fornminner 
Under det offentlige ettersynet søkte Aust-Agder fylkeskommune Riksantikvaren om frigivelse av 
en lokalitet for automatisk fredede kulturminner, en steinalderboplass, helt nord i planområdet. 
Fylkeskommunen fant at kvaliteten/ omfanget på funnet var så lite at man anbefalte å ikke stille 
vilkår om utgraving. Riksantikvaren har deretter frigitt fornminnet, men stilt krav om utgraving. Det 
er derfor lagt inn et bestemmelsesområde #1, og knyttet slikt rekkefølgekrav til det i 
bestemmelsene: 

«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av 
den 
berørte automatisk fredete steinalderboplassen, id 108340, som er markert som 
bestemmelsesområde #1 i plankartet. 
Det skal tas kontakt med Aust-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget a den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 

 
Steingjerder 
Det har vært et ønske i planprosessen å bevare så mye som mulig i steingjerdene innenfor 
planområdet. 
Alle steingjerder i områder for grønnstruktur er sikret vern, også i plangrensen. Hensynssoner er 
påført kartet for alle områder med steingjerder som skal bevares. 
Regulanten opplyser at det ikke har vært mulig å sikre vern av alle. Totalt 7 av steingjerdene er 
sikret bevaring.  
Steingjerder som ikke er sikret bevaring i planforslaget: 

 Ca 45 m nord-syd innenfor BF5 på tomt 26 og 27 
 Ca 25 m i BK9 på tomt 32 
 Deler av steingjerde nord-syd gjennom f_L3 og p_G1 der det krysser off vei o_V1. 

Rådmannen vurderer det slik at det i hovedsak er tatt vare på kulturhistoriske elementer innenfor 
planområdet.  
Ikke alle steingjerdene er bevart, men rådmannen vurderer det slik at ved sikring av 7 steingjerder 
innenfor området, gammel kjerrevei samt utgraving av fornminne er forholdene til kulturminner i det 
store ivaretatt. 
 
Biologisk mangfold 
Planbeskrivelsen inneholder en vurdering av forhold etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ikke 
registrert forekomster eller verdier i området. 
Området er også allerede regulert og nytt planforslag samsvarer i all hovedsak med områdene 
som allerede er regulert til bolig. 
Rådmannen mener forholdende rundt biologisk mangfold er tilstrekkelig vurdert og belyst. En 
utbygging i et slikt ”urørt” område vil alltid påvirke det lokale biologiske mangfoldet. I og med at 
området allerede er tilrettelagt for boligbygging og at foreliggende planforslag ikke innebære 
vesentlige endringer i forhold til eksisterende plan, vil ikke planforslaget medføre ytterligere 
konsekvenser for det biologiske mangfoldet.  
 
Teknisk infrastruktur 
Vei  
Adkomstveien inn i området skal være kommunal og overdras vederlagsfritt til Arendal kommune. 
Veien er foreslått med tilhørende sideareal og fortau i samsvar med kommunale normer. Veien er 
vist med en stigning på 8 %.  
Traséen samsvarer med gjeldende trasé. Det er lagt inn siktsoner til Kongshavnveien. Veien er 
detaljprosjektert av Aprova AS iht. til gjeldende kommunal norm.  
 
Vann- og avløp 
Det er tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp til området. Hele feltet oppgis å kunne kloakkeres 
ved selvfall. Det ble i forbindelse med oppgradering av kommunalt VA - anlegg i fylkesvei 193 ned 
til Kongshavn brygge, satt ned en ny kumgruppe for fremtidig utbygging. Rådmannen vurderer det 
slik at forholdene rundt vann- og kloakk er ivaretatt. 
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Parkering 
Det foreslås i hovedsak parkering på egen tomt. Parkeringsdekningen samsvarer med 
bestemmelsene i kommuneplanen: 
Eneboliger – 2 parkeringsplasser pr boenhet 
Tomannsboliger – 2 parkeringsplasser pr boenhet 
Kjedede eneboliger – 1.5 parkeringsplasser pr boenhet. 
 
Alle eneboligtomter og de fleste tomannsboliger/kjedede eneboliger er planlagt med parkering på 
egen tomt. Det er også planlagt to felles parkeringsområder innenfor planområdet; f_p1 og f_p2. 
F_p1 er felles for boligene i BK7. Parkering for BK7 vil bli som følger: én plass innenfor BK7 og én 
plass i felles parkeringsområde.  
F_p2 skal være felles for BK5 og BK6. Også BK4 skal disponere en parkeringsplass innenfor f_p2. 
Rådmannen vurderer at parkering er ivaretatt. 
 
Renovasjon 
Det er planlagt renovasjon på egen tomt med unntak av boliger i BF7 og BK7. Disse områdene får 
fellesløsning på område f_r1 og f_r2 fordi den private veien ikke blir dimensjonert etter kommunal 
veinorm. Hensikten med det er å kunne følge terrenget bedre. 
Det er planlagt felles løsning for papiravfall i forbindelse med områder avsatt til postkassestativer 
(f_PR1 og f_PR8). 
Rådmannen vurderer at renovasjon er ivaretatt. 
 
Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er gjennomført ROS – analyse for planarbeidet. Denne avdekket ingen alvorlige hendelser 
som vil kunne utløse behov for avbøtende tiltak. 
 

Oppsummering/konklusjon: 
Planforslaget detaljerer og omregulerer et allerede regulert område. Forslaget bygger på en 
landskapsanalyse fra det tidligere reguleringsarbeidet og følger hovedtrekkene i denne.   
Forslaget er i all hovedsak i tråd med føringene i gammel plan, men det legges opp til et større 
antall boliger, større bygninger og mer inngripen i natur. Forslaget tar likevel mer hensyn til 
terrenget enn det man ofte ser i nye planer.  
Høyere antall boliger er i tråd med kommuneplanens føringer for utvikling, med høyere tetthet i et 
område som ligger nær kollektivtilbud, butikk og skole. Større bygninger er i følge forslagsstiller 
markedets krav i dag. Området har vært forsøkt utviklet etter gjeldende plan, men markedet har 
ikke vært tilstede.  
Rådmannen anbefaler bystyret å vedta reguleringsplanen, med plandokumenter revidert 
01.11.2016. 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Adkomstvei inn i området skal overtas av Arendal kommune. Drift og vedlikehold av denne skal 
gjøres av Arendal kommune. 
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