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1. Innledning 
 

Arendal kommune ønsker å oppheve gjeldende reguleringsplan for del av Hisøy Haveby 

Østre Del, plan ID 2011r2. Intensjonen med planarbeidet er å oppheve en eldre 

reguleringsplan som anses å være utdatert.   

 

 

2. Bakgrunn for saken 
 

Arendal bystyre vedtok 8. desember 2016 planstrategi for Arendal kommune i valgperioden 

2015-2019. Et av punktene i strategien er å vurdere oppheving av vedtatte reguleringsplaner 

der disse er foreldet eller i strid med overordnede planprinsipper.  

 

Reguleringsplan for Hisøy Haveby Østre Del ble vedtatt 20.11.1957 og stadfestet 

27.02.1958. Reguleringsplanen la da opp utbygging av områdene mellom Kirkeveien og 

Hisøy skole. Det er kun områdene nærmest Kirkeveien som er utbygd. Områdene mot 

skolen er ubebygd. 

 

Reguleringsplanen er foreldet da den ikke inneholder formål eller bestemmelser. Planen 

hjemler også dels en utbygging som strider mot kommuneplanens arealdel. Det er på denne 

bakgrunn ønske om å oppheve reguleringsplanen.  

 

 

3. Planstatus og eksisterende forhold  
 

Reguleringsplanen omfatter et større område. Reguleringsplanen består kun av et plankart, 

og er uten bestemmelser og planbeskrivelse. På plankartet er det hverken angitt formål eller 

utnyttelsesgrad. Plankartet har tegnet opp veier, tomter og friområder. I tillegg er det tegnet 

inn noen få bygninger. Formålene må tolkes ut fra hvordan plankartet er tegnet opp.  

 

Av nyere praktisering av plan- og bygningsloven følger det at det er ikke tillatt å bygge i 

området i henhold til reguleringsplanen da den mangler utnyttelsesgrad. Dette gjelder både 

nye boliger og mindre tilbygg og bygninger som bod og garasje til eksisterende eiendommer. 

Sistnevnte medfører en urimelig situasjon for eksisterende beboere. Det medfører også store 

problemer for byggesaksbehandlingen i kommunen.  

 

Kun mindre deler av området er senere regulert på nytt. De nyere reguleringsplanene gjelder 

foran reguleringsplanen fra 1958. I utsnittet under er de delene av reguleringsplanen fra 

1967 som ikke er omregulert vist med blått omriss.  

 

Området er i kommuneplanens arealdel 2013-2023 vist med flere formål; eksisterende 

boligområde, fremtidig boligområde, næringsområde, tjenesteyting, grønnstruktur og LNF-

område, samt hensynssone detaljeringssone reguleringsplan. Sistnevnte innebærer at 

reguleringsplanen skal styre arealbruken. Dette gjelder områder der det er nyere 

reguleringsplaner som styrer arealbruken.  
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Venstre side: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Blå markering viser der reguleringsplan for Hisøy 

Haveby Østre del ikke er erstattet av nyere reguleringsplan. 

Høyre side: Kommuneplan 2013-2023 med avgrensningen av reguleringsplan for Hisøy Haveby Østre 

del (rød markering).  

 

 

Flere steder er reguleringsplanen ikke fulgt, som vist i eksempelet nedenfor der flere 

bolighus ligger innenfor regulert friområde. I kommuneplanen ligger området som 

eksisterende boligområde. For boligeiere (og byggesaksavdelingen) vil det være en 

forenkling dersom reguleringsplanen blir opphevet.    

 

 
Området rundt Vestheibakken. Reguleringsplan på venstre side og kommuneplan på høyre.  
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4. Innkomne merknader med kommentarer 
 

Det ble varslet oppstart av planarbeid 24.08.18. Frist for merknader ble satt til 17.09.18. 

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 13.09.18 

Har ingen merknader til planarbeidet.  

Kommentar: Tas til orientering. 

 

Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 24.09.18 

Har ingen merknader til planarbeidet.  

Kommentar: Tas til orientering. 

 

Tormod Engedal, brev datert 10.09.18 

Viser til et godt bomiljø i dag og press om fortettinger. Ønsker ikke grov terrengarrondering 

og trafikkvekst i området. Dersom de gamle planene skal erstattes må disse hensynene 

vektlegges.    

Kommentar: Tas til orientering. Oppheving av reguleringsplanen fjerner muligheter for 

utbygging.  

 

Svein Bjørnstad, e-post sendt 16.09.18 

Har ønske om tilleggsareal til sin boligeiendom. 

Kommentar: Oppheving av reguleringsplan vil ikke gi muligheter for dette.  

 

Det har ellers kommet mange henvendelser på e-post og telefon der det ønskes informasjon 

om hva dette planarbeidet dreier seg om. Denne korrespondansen er besvart og refereres 

ikke her da det ikke inneholder merknader til planarbeidet.  

 

 

 

5. Konsekvenser av opphevingen  
 

Oppheving av reguleringsplanen fra 1958 vil ikke ha noen negative konsekvenser for den 

enkelte grunneier. 

 

Der reguleringsplanen er tilsidesatt av nyere reguleringsplaner vil disse fremdeles gjelde.  

 

Der reguleringsplanen ikke er tilsidesatt av nyere reguleringsplaner vil saksbehandling av 

byggesøknader skje direkte etter bestemmelser og formål i kommuneplanens arealdel. For 

området avsatt til byggeområde for boliger vil oppheving av reguleringsplanen gi en forbedret 

situasjon for eiere av eksisterende boliger. Dette begrunnes med nyere tolkninger av 

utbyggingshjemler i reguleringsplaner uten grad av utnytting, jf. kapittel 3.  

 

For de større områdene som er vist som LNF-formål i kommuneplanen vil mulighetene for å 

bygge ut ikke endres. Her gjelder kommuneplanen foran reguleringsplanen, slik at området 

uavhengig av reguleringsplanen ikke vil kunne bebygges med boliger.  

 


