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Uttalelse til oppstart av planarbeid - opphevelse av reguleringsplan for 
Klinkelia i Arendal kommune 

Vi viser til brev fra Arendal kommune med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for å 
oppheve reguleringsplan for Klinkelia i Arendal kommune. 
 
Gjeldende reguleringsplan for Klinkelia ble vedtatt 21.6.1967. Det er kun de nordre delene av 
planområdet som er utbygd. De midtre deler er tilsidesatt av LNF-formål i kommuneplanen i 2003, 
mens de sørlige deler er omregulert og omfattet av reguleringsplan for Nylund (2012).  

Formålet med planarbeidet er å utrede følgene av å oppheve reguleringsplanen. Ved en eventuell 
oppheving, vil kommuneplanens arealbruk, bestemmelser og retningslinjer være førende for 
utviklingen i området, med unntak av området omfattet av reguleringsplanen for Nylund.  

Det er ikke foreslått endringer på stedet i forbindelse med den pågående rullering av 
kommuneplanen. 

Innspill fra Fylkesmannen 
Fylkesmannen er positiv til at Arendal kommune rydder i utdaterte reguleringsplaner og at det 
gjennomføres en grundig prosess med god tilrettelegging for innbyggernes medvirkning. Ettersom 
det er kommuneplanen som blir styringsverktøyet etter opphevelse av planen, for de områder som 
ikke er omfattet planen for Nylund, legger vi til grunn at planvedtaket fattes etter at ny 
kommuneplan er vedtatt. Vi mener det er positivt at kommunen vil gjøre en grundig vurdering av 
hvordan utviklingen i området vil kunne styres gjennom kommuneplanen. En utfordring er å sikre 
viktige stinett og snarveier, samt lekearealer og grøntstruktur ved fortetting som ikke utløser 
plankrav (en og en bolig over tid). Vi tenker at dette må ses på spesielt. Fortetting med kvalitet sikrer 
slike områders kapasitet og kvalitet. 

Vi minner ellers om vår sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten kan hentes 
elektronisk fra vår hjemmeside; https://www.fylkesmannen.no/agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/.  
Den kan være en god hjelp til å sikre at alle relevante tema belyses i planarbeidet. 

https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
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fagdirektør 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om oppheving av reguleringsplan for Klinkelia i Arendal 
kommune  
 
Vi viser til brev av 18.3.19 vedrørende oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplan 
for Klinkelia, vedtatt 21.6.67, jf pbl § 12-14. 
 
Bakgrunn 
I oversendelsen legger kommunen vekt på at formålet med opphevingen er å forenkle 
byggesaksbehandlingen i allerede utbygde områder. Reguleringsplanen er av eldre dato, og 
det er derfor vanskelig for kommunen å vurdere søknader om tiltak på eksisterende 
eiendommer.  
 
Planarbeidet vil ytterligere utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan. 
 
Planfaglig vurdering 
Administrasjonen har forståelse for at kommunen ønsker å avvikle utdaterte 
reguleringsplaner. Etter hva vi forstår, vil kommuneplanen etter oppheving være styrende for 
de nordre deler av planområdet. I utgangspunktet mener vi at kommuneplanen er et lite 
egnet plannivå for å styre arealutviklingen i et tettstedsområde, hvor blant annet 
grønnstruktur, uteopphold, lek, infrastruktur og det bebygde miljø forutsetter vesentlig mer 
detaljert avklaring enn i rurale områder. Samtidig er det klart at gjeldende reguleringsplan 
også er lite egnet som styringsverktøy. 
 
Dersom kommunen ønsker å la kommuneplanen alene være styrende for deler av området, 
vil det være viktig å avklare hvilke endrede rammer for hva som kan tillates av tiltak i området 
en oppheving vil medføre, og hvilke konsekvenser som eventuelt kan følge av dette. 
 
Kulturminnevern 
Administrasjonen har ingen merknader. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Ogwyn Lindaas 
Rådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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