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1. Innledning 
 
Arendal kommune ønsker å oppheve gjeldende reguleringsplan for Klinkelia, plan ID 2519r1. 
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 Klinkelia ble vedtatt 21.06.1967. Reguleringsplanen la da opp til 
utbygging av hele kollen og områdene ned mot Kystveien. Det er kun de øverste områdene 
på kollen som er utbygd. Områdene nedenfor toppen er ubebygd. 
 
Reguleringsplanen hjemler dels en utbygging som strider mot kommuneplanens arealdel. 
For de resterende områdene er det avvik mellom reguleringsplanen og faktiske forhold. Det 
er på denne bakgrunn ønske om å oppheve reguleringsplanen.  
 
 

3. Planstatus og eksisterende forhold  
 
Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 100 daa. Reguleringsplanen består av plankart 
og bestemmelser. Det foreligger ikke planbeskrivelse. På plankartet er det angitt formål men 
ikke utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgrad fremgår heller ikke av bestemmelsene. Plankartet har 
tegnet opp veier, tomter og friområder. I tillegg er det tegnet inn bygninger.  
 
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.  
 
Deler av området er senere regulert på nytt. Det gjelder det nyere boligfeltet ved Kystveien 
som er omfattet av reguleringsplan for Nylund fra 2012 og en planlagt ny fylkesvei som 
omfattes av reguleringsplan for Lindvika, rv. 410 Saltrød-Dyvika Østre del fra 1989. De nyere 
reguleringsplanene gjelder foran reguleringsplanen fra 1967. I utsnittet under er de delene av 
reguleringsplanen fra 1967 som ikke er omregulert vist med blått omriss.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel 2019-2029 vist med flere formål; eksisterende 
boligområde, fremtidig boligområde 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 
Klinkelia ikke er erstattet av nyere reguleringsplan. 
Høyre side: Kommuneplan 2019-2029 med avgrensningen av reguleringsplan for Klinkelia (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.    
 

  
Reguleringsplan på venstre side og kommuneplan på høyre.  
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4. Innkomne merknader med kommentarer 
 
Det ble varslet oppstart av planarbeid 22.03.19. Frist for merknader ble satt til 22.04.19. Det 
kom inn to innspill til planarbeidet.  
 
Fylkesmannen i Agder, brev datert 15.04.19 
Er positive til at Arendal kommune rydder i utdaterte reguleringsplaner. Bemerker at det er 
viktig med god styring for sikring av stinett, snarveier, lekeareal og grønnstruktur ved 
fortetting.  

Kommentar: Området som er boligformål i kommuneplanen ligger høyt med bratte 
sider. Det er ingen stier som går gjennom området eller lekeplasser som vil gå tapt 
ved en eventuell fortetting av boligområdet.   

 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 30.04.19 
Har forståelse for at kommunen ønsker å avvikle utdaterte reguleringsplaner. Mener at 
kommuneplanen er et lite egnet plannivå for å styre arealbruken i et tettstedsområde med 
tanke på grønnstruktur, uteopphold, lek og infrastruktur. Samtidig er det klart at gjeldende 
reguleringsplan også er et lite egnet styringsverktøy. I planarbeidet er det viktig å avklare 
konsekvenser av opphevingen.  

Kommentar: Tas til orientering. Konsekvensene er beskrevet i kapittel 5. 
 
 

5. Konsekvenser av opphevingen  
 
Der reguleringsplanen er tilsidesatt av nyere reguleringsplaner vil de nyere 
reguleringsplanene fremdeles gjelde. Dette gjelder reguleringsplan for Nylund fra 2012 og 
reguleringsplan for Lindvika, rv. 410 Saltrød-Dyvika Østre del fra 1989.  
 
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 eksisterende 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. Etter nylig vedtatt kommuneplan vil tiltak være unntatt fra det generelle 
plankravet dersom: 

• grad av utnytting ikke overskrider 30 % BYA. I beregning av BYA skal krav til 
biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2 pr. plass. 

• tiltaket ikke medfører etablering av mer enn 2 nye boenheter med utspring i samme 
eiendom.  

• tiltaket ikke klart vanskeliggjør fremtidig regulering, særlig med tanke på adkomst til 
bakenforliggende arealer eller avskjærer etablerte eller fremtidige snarveier, o.l. 

• tiltaket ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, eller medfører negative 
terrengendringer, oppstykking av grønnstruktur og landskap, eller tar areal av stor 
verdi for barn og unge.  

• eksisterende teknisk infrastruktur (vei, vann, og avløp) har tilstrekkelig kapasitet eller 
kan videreutvikles i samsvar med kommunal standard. 
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Muligheten for fortetting er vurdert opp mot ønske om ivaretakelse av stier, grønnstruktur og 
lekeplasser. Boligområdet ligger på en høy kolle omkranset av bratte sider. Grunnet terreng 
går det ikke stier gjennom i området i dag, og potensialet for å etablere slike er små. 
Mulighetene for å gå tur i skogen er meget gode da det etableres ny lysløype rett nord for 
planområdet. Lekeplasser finnes ikke i området i dag, og det er ikke ledige areal innenfor 
boligformålet som kunne ha blitt benyttet til slikt formål.   
 
For områdene avsatt til fremtidig byggeområde for bolig og til LNF-formål vil mulighetene for 
å bygge ut ikke endres. Her gjelder kommuneplanen foran reguleringsplanen. For LNF-
området betyr det at området uavhengig av reguleringsplanen ikke vil kunne bebygges med 
boliger, og for det fremtidige byggeområdet betyr det at det er krav om ny reguleringsplan. 
 
I revideringen av nylig vedtatt kommuneplan 2019-2029 ble området Saltrød terrasse grundig 
diskutert. Bystyret har vedtatt at områdene i vest settes av som LNF-område for å knytte det 
fremtidige boligfeltet opp mot Saltrød senter. Det vil i forbindelse med den planprosessen 
være naturlig å se nærmere på områdene som omfattes av reguleringsplan for Klinkelia.  
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