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Arendal kommune 
Att. Houge, Gidske 
Postboks 123 
4891  GRIMSTAD 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2018/7386 13.09.2018 
 
Innspill til melding om oppheving av reguleringsplan for Hisøy, Vestre del 
 
Vi viser til oversendelse av 23.8.18 med varsel om oppheving av reguleringsplan for Hisøy, 
Vestre del.  
 
Planarbeidet vil utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan. Gjeldende 
reguleringsplan, vedtatt 3.2.1955, anses som utdatert og har ingen styringshjemmel. Planen 
regulerer et større område på Hisøy til boligområde. Flere delområder er omfattet av nyere 
reguleringsplaner.  
 
Det oppgis at kommuneplanen angir områdene med formål bolig, LNF (landbruk‐ natur‐ og 
friluftsliv) og hensynssone for videreføring av reguleringsplan. Vi antar at også arealformål på 
Sagdammen videreføres som vist i forslag til ny kommuneplan.  

Fylkesmannen har ingen merknader til planarbeidet. 

 

Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Loland (e.f) Sigrid Lofthus Drange  
rådgiver rådgiver 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Sigrid Lofthus Drange, tlf: 37 01 78 66 
 
 
Kopi til:    
Aust-Agder fylkeskommune  Postboks 

788 Stoa 
4809 

ARENDAL Statens vegvesen, 
Region Sør 

 Postboks 723 Stoa 

4808 ARENDAL   
 
 

http://www.fylkesmannen.no/


 

 

 

 
ARENDAL KOMMUNE 
Postboks 123 
4891 GRIMSTAD 
 
 
   

 
   

Dato: 24.09.2018 

Vår ref: 18/5094-3 
Deres ref:    
Arkivkode: L12 
Saksbeh.:  Anita Henriksen 

 
  

 
 
 

Innspill til varsel om oppstart - reguleringsplan for Hisøy vestre del  
 
Vi viser til deres oversendelse 23.8.2018 vedrørende oppheving av reguleringsplan for 
Hisøy, Vestre del. Vi beklager at vi ikke har overholdt høringsfristen. 
 
Planen som skal oppheves ble vedtatt i 1955, og det oppgis at den anses som utdatert og 
har ingen styringshjemmel. Planen regulerer et større område på Hisøy til boligområde, men 
flere delområder er omfattet av nyere reguleringsplaner. Kommuneplanen angir områdene 
med formål bolig, LNF og hensynssone for videreføring av reguleringsplan.  
 
Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune har ingen merknader til planarbeidet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Henriksen 
Seksjonsleder 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER 

STATENS VEGVESEN region sør 
 
 
 



From: Oddvar <oddvgab@online.no> 
Sent: 28. august 2018 15:15 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Oppheving reguleringsplan Hisøy vestre del 
 
Categories: TGK 
 
Håper planarbeidet tar hensyn til et allerede overbelastet veinett/ infrastruktur på Hisøy. 
 
mvh/ Oddvar Gabrielsen 
 
Sendt fra min iPhone 



Tormod Engedal       Arendal, den 10.9.2018 
Galliåsen 7 
4816 KOLBJØRNSVIK 
 
 
 
Arendal kommune 
postmottak@arendal.kommune.no 
 
 
 
OPPHEVING AV REGULERINGSPLANER PÅ HISØY 
 
Jeg viser til annonse i Agderposten 24.8.2018. De gamle planene for Hisøy Haveby skal 
oppheves. Jeg er usikker på hva dette arbeidet innebærer, men ønsker å benytte 
anledningen til merknader.  
 
Det aktuelle området er i dag ganske ensartet med småhusbebyggelse og umoderne 
infrastruktur. Havebyen er sterkt utsatt for press for store og omfattende utbygginger og 
fortetting.  
 
Jeg viser til samordnet areal- og transportplan for Arendalsregionen og revisjonen av 
kommuneplanen 2017-2027 som begge tar hensyn til konsentrert utbygging og fortetting i 
definerte områder. Miljøhensynet er her i fokus. Dessuten er det viktig å bevare de gode 
boligmiljøene som i dag eksisterer i Hisøy Haveby. La oss bevare dette for framtida, og ikke 
skusle det vekk med grov terrengarrondering og med ukontrollert trafikkvekst på dårlige 
veier. Trafikksikkerhet og framkommelighet er forhold som må prioriteres. 
 
Dersom de gamle planene skal erstattes med en ny, må hensynet til disse forhold veie meget 
tungt! 
 
Med vennlig hilsen 
Tormod Engedal 
Galliåsen 7 
4816 KOLBJØRNSVIK 
 
Kopi:  
Havebyen Vel lederhavebyenvel@gmail.com 
Gidske 
 Houge gidske.houge@arendal.kommune.no 
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