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Saksprotokoll 

Hisøy Haveby østre del - forslag til oppheving 

 

Arkivsak-dok. 18/11085 
Saksbehandler Gidske Houge 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kommuneplanutvalget 10.10.2018 18/151 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om 
oppheving av reguleringsplan for Hisøy Hageby østre del, stadfestet 27.02.58, legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 10.10.2018 sak 18/151 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om 
oppheving av reguleringsplan for Hisøy Hageby østre del, stadfestet 27.02.58, legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 18/11085-11 
Saksbehandler Gidske Houge 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget             

 
   

Hisøy Haveby østre del - forslag til oppheving 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-14 at forslag om oppheving 
av reguleringsplan for Hisøy Hageby østre del, stadfestet 27.02.58, legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Oversiktskart 
Vedlegg 2 - Planbeskrivelse 28.09 
Vedlegg 3 - Vedtatt plankart 
Vedlegg 4 - Innspill oppstart 
 
 
 
Bakgrunn  
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.   
 
Arendal kommune varslet 24.08.18 arbeid med å oppheve eksisterende reguleringsplan for Hisøy 
Hageby østre del. Rådmannen mener at reguleringsplanen er foreldet. Den er også dels i strid 
med kommuneplanens arealdel. Rådmannen mener derfor at reguleringsplanen bør oppheves. 
Konsekvensene er nærmere beskrevet i vedlagt planbeskrivelse.  
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
Det vil være ingen driftsmessige konsekvenser av opphevingen.  
 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at forslag om oppheving av reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 2. oktober 2018. 
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