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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Rønningen boligområde KS9 med plankart og bestemmelser datert 
12.02.19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Fellesbestemmelser: «Det tillates ikke 
bekkelukking». 

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Grønnstruktur: Endres til: «I område f_F3 
kan eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved flytting skal det settes av 
areal for nye kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig revegetasjon» 

- Endring av siste setning under Grønnstruktur:Endres til:  «Øvrig del av område f_F3 
skal sikres opparbeidet med minimum 40 cm jordlag og etablert med gress og/eller 
annen beplantning». 

- Endring av siste setning under Bebyggelse og anlegg: Endres til:  «Området skal 
opparbeides med et 40cm jordlag og tilsåes med gress og/eller annen beplantning. 
Eventuelt skal område opparbeides med gummi. Området skal minimum utstyres 
med et huske- og/eller klatrestativ, sklie og bord/benker.  

 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 19.06.2019 sak 19/92 
 
Møtebehandling 
Befaring foretatt. 
 
Cathrine H. Hall (V), fremmet følgende endringsforslag i bestemmelsen: 
BESTEMMELSER. 
3.Bestemmelser for arealformål. 
Bebyggelse og anlegg. (§12-5 nr.1) (andre avsnitt. 
Bebyggelsen skal oppføres med saltak med takvinkel mellom 15 og 25 grader eller flatt 
tak/pulttak med takvinkel mellom 0 og 10 grader. 
Endres til: bebyggelsen skal oppføres med saltak med takvinkel mellom 15 og 25 grader eller 
pulttak med takvinkel på minimum 10 grader. 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

  side 2 av 2 

Endringsforslaget fra Cathrine H. Hall (V), falt med 6 (Ap 1, KrF 1, H 2, FrP 1, HP 1) mot 3 (V 
1, Ap 1, SV 1) stemmer. 

Kommuneplanutvalget vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Rønningen boligområde KS9 med plankart og bestemmelser datert 
12.02.19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Fellesbestemmelser: «Det tillates ikke 
bekkelukking». 

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Grønnstruktur: Endres til: «I område f_F3 
kan eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved flytting skal det settes av 
areal for nye kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig revegetasjon» 

- Endring av siste setning under Grønnstruktur:Endres til:  «Øvrig del av område f_F3 
skal sikres opparbeidet med minimum 40 cm jordlag og etablert med gress og/eller 
annen beplantning». 

- Endring av siste setning under Bebyggelse og anlegg: Endres til:  «Området skal 
opparbeides med et 40cm jordlag og tilsåes med gress og/eller annen beplantning. 
Eventuelt skal område opparbeides med gummi. Området skal minimum utstyres 
med et huske- og/eller klatrestativ, sklie og bord/benker.  
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Reguleringsplanforslag for Rønningen boligområde KS9   
1. gangsbehandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Rønningen boligområde KS9 med plankart og bestemmelser datert 
12.02.19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Fellesbestemmelser: «Det tillates ikke 
bekkelukking». 

- Nytt punkt i planbestemmelsene under Grønnstruktur: Endres til: «I område f_F3 kan 
eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved flytting skal det settes av areal for nye 
kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig revegetasjon» 

- Endring av siste setning under Grønnstruktur:Endres til:  «Øvrig del av område f_F3 skal 
sikres opparbeidet med minimum 40 cm jordlag og etablert med gress og/eller annen 
beplantning». 

- Endring av siste setning under Bebyggelse og anlegg: Endres til:  «Området skal 
opparbeides med et 40cm jordlag og tilsåes med gress og/eller annen beplantning. 
Eventuelt skal område opparbeides med gummi. Området skal minimum utstyres med et 
huske- og/eller klatrestativ, sklie og bord/benker.  

 
 
Vedlegg 
Forslag til bestemmelser 12.2.19 
Forslag til plankart datert 12.2.19 
Illustrasjonsplan datert 12.2.19 
Planbeskrivelse datert 12.2.19 
Referat fra oppstartsmøte 
ROS-analyse datert 12.2.19 
Innkomne merknader - originaler 
 
 
Sammendrag  
 
Reguleringsplan for Rønningen boligområde ble vedtatt 29.09.2005. Reguleringsplanen legger til 
rette for utbygging av varierte boligtyper (eneboliger, flermannsboliger, blokkbebyggelse) innenfor 
et område på om lag 80daa.  
 
Opparbeidelse ble påbegynt, men anleggsarbeidene stoppet opp fram til området ble overtatt av 
selskapet Rønningen Boligfelt AS.  
 
Rønningen Boligfelt AS er nå i ferd med å bygge ut området og ferdigstille arealer og tekniske 
anlegg. 
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Utbygger har tidligere søkt om flere endringer av den gjeldende reguleringsplanen, for å tilpasse 
utbygging til boligmarkedet. Hovedsakelig har endringene vært å tilrettelegge for mer konsentrert 
boligbebyggelse, i stede for eneboliger. Det ble i 2018 også vedtatt en reguleringsplan (område 
KS6  KS7) som utvidet boligområde inn i et uregulert grøntareal i gjeldende kommuneplan med 
ytterligere 20 boenheter (fire 4-mannsboliger). 
 
Gjeldende plansituasjon for Rønningen boligområde:  
 

 
 
Rød stiplet linje på utsnittet over angir gjeldende planområde for Rønningen boligområde. 
 
Bakgrunn for planforslaget 
 
Arendal kommune har gitt tillatelse til å fjerne en større fjellkolle innenfor friområde F3 langs 
grensen mot byggeområde KS3, i hovedsak på grunn av risiko for fall og skader ved barns lek. 
Dette arbeidet er ferdig og i dag fremstår området flatsprengt, og er en sjenanse i område for øvrig. 
Verdien som et rekreasjonsområde eller lekeområde for barn er ikke lengre tilstede.  
 
Dette ser nå utbygger som en mulighet for at boligområdet kan utvides og samtidig gi de 
bakenforliggende tomtene i område KS3 bedre kvalitet med utsikt til Jovann. 
 
Asplan Viak har nå på vegne av utbygger fremmet et reguleringsplanforslag med hensikten å 
omdisponere denne delen av regulert friområde F3 til boligformål. Planforslaget viser planlagt 
oppføring av 4 nye eneboliger sammenkjedet 2 og 2. Det er tilsvarende de planlagte boligene i 
området KS3 på vestsiden av planlagt veg.  
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Bilde av dagens situasjon 

 
 
Illustrasjon av planlagt utbygging:  

 
 
 
Innkomne merknader til oppstart 
 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  brev datert 25.09.18 
 
Fylkesmannen viser til at kommunen forutsetter at utbygger gir tilbake en betydelig økt kvalitet på 
den gjenværende delen av område F3, tilrettelegger for god terrengtilpassing 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 anbefaler at bekkeløpet gjennom området som i stor grad er gjengrodd med liten 
eller ingen vannføring, brukes som kvalitetselement i friområdet. Klimaprofil Agder 2001 og 
prognosene for økt nedbør med sterkere og oftere styrtregn som medfører at bør legges til rette for 
flomvannsføring. Dette bør også reflekteres dersom bekken legges i rør. 
Fylkesmannen mener det er lagt opp til omfattende vei- og parkeringsarealer i tilknytning til de nye 
boligene. Det anbefales å vurdere andre muligheter, f.eks. å bruke samme atkomst som til område 
KS3 eller løsninger der bilparkering samles slik at areal til kjøreatkomst til hver enkelt bolig kan 
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reduseres. Det bør videre brukes mur fremfor fylling utover i F3, dersom dette vil gi et større 
tilgjengelig areal for friluftsliv i F3. 
 
Rådmannens kommentar:  
Opparbeidelse av område F3 er vist i vedlagte illustrasjonsplan. Opparbeidelsen er sikret med 
krav/rekkefølgekrav i bestemmelsene om at området skal være ferdig opparbeidet før første bolig 
tas i bruk iht. illustrasjonsplanen. 
 
Rådmannen anbefaler å tilføye følgende setning i planbestemmelsene for å sikre åpen bekkføring 
gjennom planområdet: «I område f_F3 kan eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved 
flytting skal det settes av areal for nye kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig 
revegetasjon» 
 
Fylkesmannen viser til skissen i planinitiativet og mener at det legges opp til for mye vei- og 
parkeringsareal. Utbygger har sett på muligheten for å legge atkomst gjennom område KS3, men 
det vil splitte opp dette området og beslaglegge minst 1 tomt, uten at dette medfører særlig mindre 
veiareal. I forslaget til regulering er felles parkeringsplassene tatt ut. 
 
Aust-Agder Fylkeskommune  brev datert 25.09.2018 
 
Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune har ingen merknader til planarbeidet under 
forutsetning av at momentene knyttet til lekareal og friområder som kommer frem i 
kommunens referat fra oppstartsmøtet, datert 30.5.2018, følges opp i planprosessen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Opparbeidelse av område F3 er vist i vedlagte illustrasjonsplan. Opparbeidelsen er sikret med 
krav/rekkefølgekrav i bestemmelsene om at området skal være ferdig opparbeidet før første bolig 
tas i bruk iht. illustrasjonsplanen. 
 
 
Planstatus 
 
I Kommuneplan 2019  2029 er område avsatt til LNF-formål. Planforslaget er ikke i tråd med 
overordnet plan. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Dokumentnr.: 18/4731-9  side 5 av 8 
 

 
I gjeldende reguleringsplan er område regulert til friområde (F3): 
 

 
 
 
 
Beskrivelse av planforslaget 
 

 
 
Planforslaget viser et byggeområde på ca. 1,3 daa avsatt til 4 eneboliger i kjede med felles, privat 
atkomstvei. Planlagt bebyggelse tilsvarer bygningstyper som planen legger til rette for i begge 
naboområdene KS3 og KS8. Løsningen gir 4 ekstra boliger i området.  
 
Gjeldende regulering omfatter til sammen ca. 35 daa friområde, store deler av dette med høy 
brukskvalitet. 
 
Plankartet angir tillatt utnyttelse, maks tillatt høyde for topp gulv (Tg), maks tillatt høyde for møne 
(Mm) og gesims (Mg). Høydeplassering tilsvarer omtrent nivået på tilgrensende område KS3. 
 
Et område mellom boligrekkene, langs vestsiden av atkomsten inn til området er satt av til felles 
uteoppholdsområde f_UT1 med et areal på 220 m², som er tenkt nyttet til kombinert møteplass og 
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sandlek for de minste barna, med fin utsikt mot Jovannet. Området er felles for boligene i 
områdene KS3 og KS9.  
 
Område f_F3 
Det er utarbeidet illustrasjonsplan for friområde f_F3 med krav til opparbeidelse og rekkefølge for 
ferdigstillelse knyttet til brukstillatelse for boligene i nytt område KS9. Etter et møte med planetaten 
og bygartneren den 08.02.19 er eierkode endret fra offentlig til felles, illustrasjonen er justert og 
konkrete krav til opparbeidelse av friområdet er tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
 
Området skal opparbeides med en turvei med bredde 2,0 - 2,5 m fra kjøreveien ned til stranden og 
videre ut til eksisterende sti/tråkk langs Jovannet mot øst (som vist på illustrasjonsplan). Det skal 
opparbeides sandvolleyballbane og området skal utstyres med grillplass og sittebenker. 
Sandstranden skal opprettholdes som i dag, men tilføres noe mer sand for å tilrettelegge best 
mulig for barns lek. 
 
Gjeldende plan inneholder ingen bestemmelser om opparbeidelse og tilrettelegging av 
friområdene. 
 
Nytt planforslag gir bestemmelser om minimum opparbeidelse og utstyr for område f_F3, 
utarbeidet i samråd med planenheten og bygartner. Illustrasjonen er for øvrig ikke juridisk 
bindende for innhold eller for plassering av de ulike funksjonene. 
 

 
 
 
Planbestemmelsene angir følgende for opparbeidelse av f_F3: 
 

 «Område f_F3 er regulert til område for felles grønnstruktur (friområde) for alle boligene 
innenfor Rønningen boligområde, og skal inneholde minimum følgende funksjoner: 
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- sandvolleyballbane 
- grillplass 
- strand 
- sittebenker 

Turvei som vist på illustrasjon for området skal opparbeides med grus- eller asfaltdekke med 
bredde 2,0  2,5 meter».  

 
 «Område f_F3 må være opparbeidet iht. bestemmelsenes krav før første boenhet tas i 

bruk». 
 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
 
Barn og unge 
 
Innspill til oppstart fra barn- og unges representant (Tone Worren Kløcker): 
 
«Jeg er i utganspunktet IKKE positiv til at uteområdet F3 gjøres om til boliger. Dette området 
hadde kvaliteter med nærhet til badevann som kunne gitt mye aktivitet særlig for unge og større 
barn. Første opplevelsen jeg fikk da skaden var kjent for oss, var at dette var trist og uopprettelig. 
At tiltakshaver skal omgjøre F3 til boligformål oppleves spontant som feil. At disse tomtene har en 
høy økonomisk verdi er lett og tenke seg, og slik jeg ser det. Sitter barna som tapere og utbygger 
som er ansvarlig for skaden, sitter med belønningen». 
 
Rådmannen anbefaler å endre planbestemmelsene for å sikre en bedre kvalitet på området f_UT1 
med følgende formulering: «Underlag skal enten opparbeides med 40cm jordlag og tilsåes med 
gress og/eller annen beplantning. Eventuelt skal område opparbeides med gummi. Området skal 
minimum utstyres med et huske- og/eller klatrestativ, sklie og bord/benker.» 
 
Rådmannen anbefaler å endre planbestemmelsene for å sikre en bedre kvalitet på området f_F3 
med følgende formulering: «Øvrig del av område f_F3 skal sikres opparbeidet med minimum 40 
cm jordlag og etablert med gress og/eller annen beplantning». 
 
 
Biologisk mangfold 
 
Rådmannen anbefaler å tilføye følgende setning i planbestemmelsene for å sikre åpen bekkeføring 
gjennom planområdet: «I område f_F3 kan eksisterende bekk flyttes men ikke bli lagt i rør. Ved 
flytting skal det settes av areal for nye kantsoner. Vegetasjon skal etableres gjennom naturlig 
revegetasjon». I tillegg er det tatt inn i vedtaket at det ikke er tillat med bekkelukking innenfor 
planområdet. 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
Planforslaget vil ikke medføre driftsmessige konsekvenser for kommunen. 
 
 
Konklusjon 
 
Planavdelingen har internt drøftet spørsmålet om det angitte område på deler av friområde F3 kan 
omdisponeres til boligformål med 4 nye boenheter. Området har blitt befart i forkant.  
 
Det er enighet at område som nå er sprengt ned, og som fremstår som en stor steinfylling, ikke 
lengre har den verdien som et naturlige rekreasjonsområde eller lekeområde for barn. Område vil 
imidlertid kunne la seg gjenoppbygge/omarbeides til et fellesområde/lekeområde igjen. 
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Administrasjonen er positiv til å bygge flere boliger på Rønningen. Område ligger sentralt plassert i 
forhold til Moltemyr skole, med en gangavstand på om lag 800m. Det er kort avstand til nærbutikk 
og annen virksomhet i Torsbudalen og det ligger i kort avstand til Harebakken senter og 
bysentrum.  Det er gode rekreasjons- og turmuligheter tilknyttet boligområde. 
 
I oppstartsmøte ble det stilt som forutsetning for omdisponeringen at utbygger gir tilbake en 
betydelig økt kvalitet på den gjenværende delen av område F3. Det har utbygger fulgt opp i 
planarbeidet og laget en landskapsplan for opparbeidelse av et nærmiljøanlegg på en del av 
område F3. Denne landskapsplanen er gjort juridisk bindende i reguleringsplanen. Planen viser 
området opparbeidet, med beplantning, gangsti, sittegrupper, grillplass og sandvolley. 
 
Rådmannen anbefaler å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn og høring. 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 12. juni 2019.  
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