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Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for endring av 
reguleringsplan for Rønningen - Jovann boligområde i Arendal kommune 
 

Vi viser til brev av 5.9.18 fra Asplan Viak AS med melding om påbegynt reguleringsplanarbeid 
for endring av reguleringsplan for Rønningen/Jovann boligområde i Arendal kommune. 
 
Formål og planstatus 
Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av 4 boliger (2 tomannsboliger) i del av 
område regulert til friområde F3 i gjeldende reguleringsplan for Rønningen boligområde. 
Planmyndigheten stilte krav om at større del av F3 tas med i planarbeidet for å knytte 
rekkefølgekrav til tiltak/opparbeidelse av friområdet. 
 
Reguleringsplanen gjelder foran kommuneplanen i dette området. 
 
Innspill fra Fylkesmannen  
I referatet fra oppstartsmøtet med kommunen fremgår det at kollen som ønskes bebygd skal 
tas ned i medhold av allerede gitt tillatelse fra Arendal kommune. Arbeidet er påbegynt og 
området har ikke lenger verdi som et naturlig rekreasjonsområde for barn.  

Det fremgår videre at kommunen forutsetter at utbygger gir tilbake en betydelig økt kvalitet på 
den gjenværende delen av område F3, tilrettelegger for god terrengtilpasning og opparbeider 
et felles nærmiljøanlegg for alle eksisterende og nye boenheter. Fylkesmannen er enig med 
kommunen og legger til grunn at dette følges opp. 

Fylkesmannen befarte området 26.9.18. Det går en bekk som renner ut i Jovannet igjennom 
område F3 i dag. Denne er lagt i rør i to nivåer. Bekkeløpet er i stor grad gjengrodd og hadde 
liten/ingen vannføring i overflaten på tidspunktet for befaringen. Med referanse til Klimaprofil 
Agder 2100 og prognosene for økt nedbør, sterkere og oftere styrtregn, anbefaler vi at bekken 
blir vurdert brukt som kvalitetselement i friområdet. Vannet vil følge denne veien uansett, og 
det må tas hensyn til flomvannsføring i bekken. Klimaprofilen anbefaler et klimapåslag på 40% 
økt vannføring for små vassdrag. Dette må også reflekteres i dimensjoneringen dersom 
bekken legges i rør. 
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Det er lagt opp til omfattende vei- og parkeringsarealer i tilknytning til de nye boligene. Dette 
gjør KS9 unødvendig stort etter vår vurdering. Det betyr også større, tette flater og økt 
vannmengde i F3, samtidig som en større del av F3 må omdisponeres og fylles igjen. Vi 
anbefaler at det vurderes alternativer, f.eks. bruke samme adkomst som til KS3 eller løsninger 
der bilparkering samles slik at areal med kjøreadkomst til hver enket bolig kan reduseres. Vi 
ber også om at det vurderes å brukes mur fremfor fyllingsfot utover i F3, dersom dette vil gi et 
større tilgjengelig areal for friluftsliv i F3.  
 

Med hilsen 
 
 
Bjørn Loland (e.f) Thomas Christian Kiland-Langeland  
rådgiver fagdirektør 
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