
Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 27.04.2016

Behandling:

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-10/ § 12-11 at forslag til 
detaljplan for Dybdahlhei 1 med plankart og bestemmelser datert 1.2.2016 legges ut til 
offentlig ettersyn.
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Barbro Kristine Olsen, tlf 

Saksgang:

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Kommuneplanutvalget

Forslag til detaljregulerings for Dybdahlhei 1 - offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak:

Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-10/ § 12-11 at forslag til detaljplan
for Dybdahlhei 1 med plankart og bestemmelser datert 1.2.2016 legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg

Vedlegg:

1 202_28_Tverrprofiler o_V1

2 202-28_Illustrasjonsplan_A2_1000

3 202-28_innspill

4 202-28_Landskapsanalyse

5 202-28_Plan og lengdeprofil o_V1

6 202-28_Regplan_A2_1000

7 202-28_reguleringsbestemmelser

8 202-28_Terrengsnitt_A3

9 202-28_planbeskrivelse

Bakgrunn for behandlingen:
Den 18.1.2016 mottok kommunen forslag til detaljregulering for Dybdahlhei. Planforslaget er
fremmet av Pollen bygg på vegne av forslagsstiller Dybdahlsheia eiendom. Administrasjonen gav 
tilbakemelding på en del punkter i materiale som måtte bearbeides og forbedres og den 18.02 2016 ble 
det levert komplett planmateriale til behandling.

Etter flere møter og dialogrunder mellom administrasjonen, forslagsstiller og plankonsulent fremmes
planforslaget til behandling i Kommuneplanutvalget med anbefaling om å legge planforslaget ut til 
offentlig høring og ettersyn.

Det tilrettelegges for totalt 19 områder for boligbebyggelse; 8 områder for frittliggende 
småhusbebyggelse og 11 områder for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, 
lekeplasser og parkering. Planforslaget muliggjør etablering av totalt 55 nye boliger og to eksisterende.
Av disse skal 36 boenheter være flerboliger og 19 boenheter være eneboliger.
% BYA vil variere fra 25 % på de tomtene som det er lavest utnyttelse på til 40 % på det meste.
Planforslaget er en videreføring av gjeldende reguleringsplan.

Sammendrag:
Detaljplan for Dybdahlshei 1 fremmes av Pollen Bygg & Eiendom på vegne av Dybdahlsheia Eiendom 
AS.
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Området er regulert i dag i reguleringsplan for Dybdahlshei – del 1, Planid 2819r2 vedtatt den 29.6.2006. 
I reguleringsplanen er området avsatt til boliger. For en større del av denne planen, kalt B11 er det krav 
om bebyggelsesplan.

Planforslaget følger opp hovedtrekkene i gjeldende regulering og tilrettelegger for boliger innenfor 
området. Noen forhold justeres;

 Høyere tetthet
 Vei inn i område legges i sløyfe
 Høyspent vist på gjeldende plan legges i bakken
 Begrepet bebyggelsesplan utgår i ny plan- og bygningslov, derfor fremmes detaljreguleringsplan 

for området.

Kommuneplanens arealdel markerer at gjeldende reguleringsforhold gjelder for området.

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 Agder – brev av 15.4.2015

Kjenner ikke til at det er miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som vil kunne bli skaldelidende som 
følge av planforslaget.

Fylkesmannen minner om temaer som bør vurderer i det videre planarbeidet:

 Støy
 Landskap
 Universell utforming
 Barn og unges oppvekstvilkår
 ROS – analyse
 Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12

Videre mener miljøvernavdelingen at landskapsanalysen som er gjort i forbindelse med gjeldende 
regulering vil være et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta hensyn til grønnstruktur og landskap i 
planarbeidet.

Rådmannens kommentar:

Området er ikke støyutsatt. Det foreligger landskapsanalyse fra arbeidet med gjeldende reguleringsplan 
for Dybdahlshei. Denne er brukt som grunnlag for planforslaget som foreligger. Rådmannen vurderer det 
slik at forslaget i all hovedsak er i samsvar med konklusjonene i landskapsanalysen og de grep som er 
gjort i gjeldende reguleringsplan for området.

Det er redegjort for og planlagt for lekeplasser i området, universell utforming samt sikker skolevei. Det 
er utført ROS-analyse som ikke avdekker alvorlige forhold som krever avbøtende tiltak.

Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven er gjort og ligger i planbeskrivelsen Kap. 8.8.

Aust Agder Fylkeskommune, e-post av 26.5.2015

Plan- og naturseksjonen har ingen merknader til planarbeidet.

Kulturminnevern bemerker at det befinner seg et automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet i 
form av en lokalitet fra steinalder. Denne er automatisk fredet. I forbindelse med planarbeidet må det tas 
kontakt med Aust-Agder fylkeskommune v/kulturvernseksjonen for ytterligere avklaringer.

Viser til at det innenfor planområdet er SEFRAK - registrerte bygg. Kulturminnevernseksjonen anbefaler 
at disse avsettes med hensynssone bevaring, og at man tar hensyn til byggene ved plassering av nye 
boliger.
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Viser til at bolighuset er bygd om og utvidet flere ganger slik at bebyggelsen i dag først og fremst har en 
miljøskapende verdi som bevaringsområde.

Kulturvernseksjonen er også opptatt av at steingjerder er viktige kulturspor sammen med den gamle 
kjerrevegen. 

Rådmannens kommentar:

I planforslaget er det lagt opp til utgraving av fornminne. Konsulent har opprettet kontakt med 
Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning for kostnadsoverslag og tidsplan for utgraving. 
Fylkeskommunen har informert om at søknad om utgraving tidligst kan sendes til Riksantikvaren når 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det er en forutsetning for endelig vedtak av reguleringsplan 
at det er fattet vedtak av Riksantikvaren om eventuell utgraving av kulturminne.

SEFRAK byggene er omfattet av hensynssone bevaring i planforslaget.

7 av steingjerdene og den gamle kjerreveien er omfattet av hensynssone bevaring i planforslaget. 
Rådmannen vurderer det slik at planforslaget i all hovedsak ivaretar kulturminner og SEFRAK registrerte 
bygninger i området.

Statens vegvesen, brev av 26.3.2015

Minner om at utforming av og sikt i kryss skal utføres i samsvar med krav gitt i håndbok N100.

I planbestemmelsene må følgende bestemmelse inn:

Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 over 
tilstøtende vers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke er 
høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

Fylkesvegen med fortau og sideområde (eiendomsområde)må reguleres til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur.

Det må redegjøres for trygg skolevei. Eventuelle tiltak for å gjøre skoleveien trygg må sikres i 
rekkefølgebestemmelsene.

Rådmannens kommentar:

Forhold til sikt og utforming av kryss er ivaretatt. Frisikt sikres på plankart og i reguleringsbestemmelser.

Fylkesvegen er regulert iht. til vegvesenets anbefalinger.

Skolevei er beskrevet i planbeskrivelsen og rådmannen vurderer denne sikker. Sandnes skole, som 
området sokner til kan nås gjennom interne stier, Kjerreveg og fylkesvei med tilhørende fortau.

Berørte parter:

Kari Huvestad med familie

Huvestad er opptatt av at nytt forslag bygger på gode planleggingsprinsipper som tar hensyn til stedegen 
natur og landskapsbilde. Hun ønsker at landskapsanalysen som ble laget i forbindelse med gjeldende 
reguleringsplan legger føringer for hvordan planarbeidet tilrettelegger for nye boliger.

Rådmannens kommentar:

Planforslaget er en detaljering av et område B11 i gjeldende reguleringsplan for området. Det er satt 
krav til bebyggelsesplan i gjeldende reguleringsplan. Dette begrepet er utgått i ny plan- og bygningslov. 
Det riktige verktøyet for å detaljere området er detaljreguleringsplan som dette planforslaget er. 
Planforslaget følger i all hovedsak den foreliggende landskapsanalysen. Forslaget innebærer imidlertid 
en ytterligere fortetting enn den gjeldene plan la opp til. Dette har sammenheng med nasjonal, regionale 
og lokale føringer; at man skal bygge tett der forholdene legger til rette for det. Forslaget tilrettelegger for 
en høyere utnyttelse enn den man la til grunn da gjeldende reguleringsplan ble utarbeidet for 10 år 
siden.
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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 Dybdahlshei – del 1, vedtatt 
29.6.2006, Planid 2819r2. Avgrensing av planforslaget er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og 
benevnt som delområde B11. 
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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.

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 derav også fulgt konklusjonene i 
landskapsanalysen mht anbefalt grønnstruktur og anbefalt utbyggingsområde.

Områder avsatt til boligformål er lagt til anbefalte utbyggingsområder hvor de fleste av tomtene vil ha 
gode solforhold samtidig som overordnet landskapsrom er ivaretatt.

Landskapselementer som stier og kjerrevei er ivaretatt ved hensynssoner og inntegnede stier. 
Utsiktspunkt beholdes adkomst til disse er sikret på plankartet. 

Innenfor området er flere av eiendomsgrensene markert med steingjerder. Disse er i stor grad hensyntatt 
og ivaretatt innenfor område gjennom hensynssoner med tilhørende føringer.

Det er satt av nærmere 11.000 m2 til grønne arealer i området. G3 fungerer som en buffer mellom 
planforslaget og tilgrensende plan for Høyåshei. 

Det tilrettelegges for adkomst til utsiktspunkt helt nord i planen. Øvrige arealer er svært bratte og vil ikke 
være tilgjengelig, men ligge som et sammenhengende grøntområde bak bebyggelsen.

Område G1 vil ligge som en buffer mellom gammel kjerrevei og boligområdene og gi luft rundt 
kjerreveien som landskapselement.

Det er innregulert 5 tur - stier / snarveier i området som sikrer adkomst til grøntområdene og øvrige 
stiforbindelser.

Rådmannen vurderer det slik at planforslaget er i tråd med de anbefalinger og føringer som er gjort i 
tidligere planarbeid og analyser.

Barn- og unges interesser:

Det er tilrettelagt for tre lekeplasser i området med forskjellige funksjoner og muligheter.

F_L1 og f_L2 er foreslått til småbarnslekeplass. F_L3 til 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. Sandnes skole ligger i umiddelbar nærhet til 
området.

Til Sandsnes skole på snarvei langs gamle kirkevei er det ca 650 m. Tar man utgangspunkt i hovedvei til 
skole er det ca 1 km til Sandnes. 

For de større barna er det Roligheten skole disse er tillknyttet, ca 6.5 km fra planområdet.
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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 § 3.8.

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 det slik universell utforming er 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 sagt å ha stor kulturhistorisk verdi. Veien er sikret vern 
gjennom hensynssone H570_2. Veien har tilknytning til øvrige stier i området og er en viktig tilknytning til 
skolevei til Sandnes skole.

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

Innenfor område BK1 er det registrert fornminner. Det legges opp til utgraving av fornminne i forbindelse 
med planen og opprettet kontakt med Riksantikvaren for utarbeiding av kostnadsoverslag og tidsplan for 
utgraving.

Forslagstiller opplyser om at det vil bli sendt søknad om utgraving med sikte på gjennomføring i løpet av 
sommer/høst 2016. Det opplyses om at det har vært kontakt med Aust Agder fylkeskommune og at 
søknad om utgraving tidligs kan sendes Riksantikvaren når planforslaget legges ut til off. ettersyn. 

Steingjerder

Forslagstiller oppgir at 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.

Totalt 7 av steingjerdene er sikret bevaring.

Forslagstiller opplyser om at det ikke har vært mulig å sikre vern av alle steingjerdene. 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.
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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 til bolig og nytt planforslag er i all hovedsak i samsvar med områdene 
som allerede er regulert til bolig.

Rådmannen vurderer det slik at nytt forslag ikke endrer konsekvenser for biologisk mangfold i forhold til 
de konsekvenser allerede gjeldende regulering utgjør.

Rådmannen vurderer det slik at forholdende rundt biologisk mangfold er tilstrekkelig vurdert og belyst.

En utbygging i et ”urørt” området vil alltid påvirke det lokale biologiske mangfoldet. I og med at området 
allerede er tilrettelagt for utbygging og at foreliggende planforslaget ikke utgjør større endringer av 
eksisterende plan vil ikke planforslaget utgjøre ytterligere konsekvenser for det biologiske mangfoldet.

Teknisk infrastruktur

Vei:

Adkomstvei inn i området skal være kommunal og overdras vederlagsfritt til Arendal kommune. 
Adkomstveien er foreslått med tilhørende sideareal og fortau i samsvar med kommunale normer. Veien 
er vist med en stigning på 8 %.

Traseen samsvarer med gjeldende trase.

Det er lagt inn siktsoner til Kongshavnveien.

Vei inn i området er detaljprosjektert av Aprova AS iht. til gjeldende krav. 

Rådmannen vurderer det slik at den kommunale adkomstveien er i tråd med Arendal kommunes normer.

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 ny kumgruppe for fremtidig utbygging.

Rådmannen vurderer det slik at forholdene rundt vann- og kloakk er ivaretatt.

Parkering:
Det foreslås i hovedsak parkering på egen tomt. Parkeringsdekning er i samsvar med bestemmelser i 
kommuneplanen:
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 skal være felles for område BK7. Parkering for BK7 vil bli som følger; en parkeringsplass innenfor 
området og en plass i felles parkeringsområde. 
F_p2 skal være felles parkeringsområde for BK5 og BK6. Også BK4 skal disponere en parkeringsplass 
innenfor f_p2.
Parkeringsdekning er som følger: 
Eneboliger – 2 parkeringsplasser pr boenhet
Tomannsboliger – 2 parkeringsplasser pr boenhet
Kjedede eneboliger – 1.5 parkeringsplasser pr boenhet.

Rådmannen vurderer det slik at parkeringsdekning er ivaretatt i planforslaget.

Renovasjon

Det er planlagt renovasjon på egen tomt med unntak av boliger i BF7 og BK7. Disse områdene for 
fellesløsning på område f_r1 og f_r2.

Det er planlagt felles løsning for papiravfall i forbindelse med områder avsatt til postkassestativer (f_PR1 
og f_PR8).
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Rådmannen vurderer forhold til renovasjon som ivaretatt.

Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er utført ROS – analyse til planarbeidet. Denne avdekker ingen alvorlige hendelser som vil utløse 
avbøtende tiltak.

Oppsummering/konklusjon:
Planområdet er allerede avsatt til boliger i gjeldende plan. Planforslaget detaljerer et allerede regulert 
område. Forslaget er i all hovedsak i tråd med de føringer som allerede ligger på området i dag. Det 
legges opp til en økt andel boliger en gjeldende plan. Dette er i tråd med gjeldende føringer for utvikling, 
med høyere tetthet i et område som ligger nær kollektiv, butikk og skole.

Forslaget bygger på en landskapsanalyse fra tidligere reguleringsarbeid og tar i hovedsak hensyn til 
føringer som ligger i denne.

Rådmannen anbefaler kommuneplanutvalget å legge forslaget ut til offentlig ettersyn slik det foreligger.

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.

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 15. april 2016. 
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