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Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - endring av forenklet prosess - 
vedtaksbehandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-17 Endring av kommuneplanens 
arealdel 2019-2031.  
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Sammendrag  
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyret 21.10.2019. I etterkant av 
vedtaket har det kommet frem en rekke punkter som har behov for endring og presisering.  
 
Formålet med å gjennomføre en endring av forenklet prosess for kommuneplanens arealdel er 
blant annet å rette opp i inkurier i plankartet, konkretisere bestemmelse § 2.1 c) punkt 4 som åpner 
for unntak fra plankravet.  
 
For å sikre medvirkning ble saken først fremmet til KPU og KS før endringsforslaget ble lagt ut på 
høring og offentlig ettersyn i en periode på 6 uker.  
 
Fylkesmannen i Agder og Agder fylkeskommune har begge påpekt i sine uttalelse til 
endringsforslaget, at dersom endringsforslaget vedtas som foreslått ved høring, vil de betrakte det 
som et ugyldig vedtak da deres merknader er av karakter av innsigelse. Dette gjelder forslaget til 
bestemmelsene for unntak av plankravet (§ 2.1 c) punkt 4 og 6) samt ny avgrensing for 
Homborsund nærmiljøsenter. Rådmannen har til vedtaksbehandling fulgt innspillet fra 
Fylkesmannen i Agder, og fremmer nå et forslag i tråd med deres føringer. 
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Parallelt med endringen av kommuneplanen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
avgjort spørsmålene knyttet til innsigelsene til kommuneplanen. Kommuneplanens dokumenter; 
plankart, beskrivelse og bestemmelser er oppdatert i tråd med avgjørelsen og fremkommer også 
av de vedlagte dokumenter.  
 
Fakta 
I etterkant av vedtak av kommuneplanens arealdel 2019-2031 er det oppstått utfordringer i 
tilknytting til to bestemmelser, samt en rekke inkurier i plankartet.  
 
Under behandling for utlegging til offentlig ettersyn ble det fremmet en rekke endringspunkter. 
 
Gjenstand for endring:  

A) Kommuneplanbestemmelse § 2.1 c) punkt 4: 
 
Forslaget som lå ute til offentlig ettersyn:  
«I områder avsatt til nåværende boligbebyggelse eller områder til fremtidig boligbebyggelse 
i kommuneplanen, kan det tillates fortetting ved 1-2 boenheter (tomannsbolig, to eneboliger 
eller enebolig med leilighet) fra vedtaksdato med en grense på maksimalt 30 % BYA eller 
225 m2 BRA per bruksenhet uten krav til regulering jf. pbl. §11-10 (1) maksimal 
tomtestørrelse per enhet er 2000 m2. Det tillates kjeller/ underetasje.» 
 

B) Kommuneplanbestemmelse §2.1 c) punkt 6: 
 
Forslag som lå ute til offentlig ettersyn: 
«Området avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen kan fradeles fra 
grunneiendommen uten krav til reguleringsplan. Plankravet vil gjelde for det fradelte 
området. Reguleringens omfang må fortsatt fastsettes i ordinær detaljregulering.» 
 

C) Kommuneplanbestemmelse §2.5.4 a) 
 
Forslag som lå ute til offentlig ettersyn: 
Bestemmelsen beholdes slik den er i dag:  
Bolighus skal ha en avstand mot dyrket mark på minst 30 meter. 
 

D) Homborsund nærmiljøsenter SE02: 
 
Forslag som lå ute til offentlig ettersyn: 
Områdets avgrensing justeres slik at det er i tråd med arealinnspill til kommuneplanen. 
 

E) Hensynssone landbruk: 
Hensynssonen justeres i kartet slik at det er i tråd med intensjonen og avgrensingen i areal 
og transportplan for Arendalsregionen(ATP) for regionalt viktige landbruksarealer.  
 

F) Inkurier i plankart: 
 
Forslag som lå ute til offentlig ettersyn:  
 Omriss av eldre hensynssoner 

- Inkurie: Omriss av eldre hensynssoner er tatt inn i plankartet  
 Hensynssone drikkevann  

- Inkurie: Dobbel hensynssone for drikkevann er kommet inn i plankartet. Endres ved 
å ta ut hensynssonen om ikke er riktig og videreføre hensynssonen fra 
kommuneplanens arealdel 2015-2027.  

 Hensynssone friluftsliv  
- Uoverensstemmelser i plan. Rettes opp til å videreføre de områder som tidligere er 

vedtatt. Med unntak av de områder som ble justert i revisjonen 2019.  
 Hensynssone landskap  

- Ikke gjenstand for endring av revisjon i 2019. Uoverensstemmelser i plan. Rettes 
opp til å videreføre de områder som er vedtatt i kommuneplan fra 2015.  

 Byggegrenser mot sjø  
- Ikke gjenstand for endring av revisjon i 2019. Byggegrensene tas ut av planen.  

 Bestemmelsessoner for parkering og skiltbruk  
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- Feil i fremstilling. Avgrensing ved Vessøya tas ut.  
 
Offentlig ettersyn 03.07.20 – 20.08.20:  
Det kom i høringsperioden inn 10 merknader, av disse var 2 fra nabokommuner, 6 fra offentlige 
instanser og 3 fra privatpersoner. Se vedlegg for sammendrag av merknadene. Merknadene i sin 
helhet legges ved saken.  
 
Froland kommune og Lillesand kommune:  
Har ingen kommentarer til endringsforslaget.  
 
Private parter:  
Det er kommet inn tre merknader fra private parter. Alle disse omhandler tegnsetting i kartet og 
beskriver nye påtegnede turstier i området rundt Marivollveien.  
 
Offentlige instanser:  
Av de 6 innkomne merknadene er det bare 3 av disse som har kommentarer til endringsforslaget:  
Fylkesmannen i agder, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen har merknader i til følgende 
punkter:  

 Bestemmelse § 2.1 c) punkt 4 
 Bestemmelse § 2.1 c) punkt 6 
 Homborsund nærmiljøsenter SE02 
 Bestemmelse § 2.10 skilt og reklame 

 
Vurderinger: 
En endring av forenklet prosess kan gjennomføres i de tilfeller der det ikke er i strid med nasjonale 
eller viktige regionale hensyn, som ville vært gjenstand for innsigelse ved en ordinær planprosess. 
De tilfeller der det foreligger endringsforslag som er i strid med disse føringene og det er kommet 
inn merknader som fremstår som innsigelse vil en ikke kunne treffe et vedtak etter forenklet 
prosess. Et slikt vedtak vil da være ugyldig jf. pbl § 11.17. 
 
De punkter det ikke er kommet inn merknader til vil ikke bli videre kommentert i dette 
saksframlegget, det vises derfor til tidligere saksfremlegg som ligger vedlagt.  
 
Kommuneplanbestemmelse § 2.1 c) punkt 4: 
Fylkesmannen i agder og Agder fylkeskommune har begge merknader til denne bestemmelsen 
som fremstår som en innsigelse. Det er derfor ikke rom for å vedta foreslått endring etter en 
forenklet prosess. Fylkesmannen åpner opp for at bestemmelsen som ble foreslått av rådmannen 
til behandling før offentlig ettersyn kan aksepteres. Dette dersom det gjøres noen ytterligere 
presiseringer som på en bedre måte sikrer at tiltak, etter unntaksbestemmelsen fra plankravet, ikke 
vil medføre vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn. Agder fylkeskommune deler 
fylkesmannens vurderinger av unntaksbestemmelsen og legger til at bestemmelsen bidrar til å 
redusere kulturminneforvaltningens interesser og kan medføre store konsekvenser for både 
utbygger og kulturminnene. 
 
Fylkesmannen beskriver at bestemmelsen som ble lagt ut til offentlig ettersyn mangler presisering 
og forutsetninger for unntaket. For å unngå at en generell unntaksbestemmelse fra plankravet får 
vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn, er det nødvendig å avgrense mulighetene 
for unntak, samt formulere forutsetningene for når tiltak skal kunne unntas fra plankravet.  
 
Ved å avgrense unntaket til å gjelde ved fortetting i eksisterende boligområder, samt for fremtidig 
boligområder der samlet områdeareal for hele det avsatte boligområdet i kommuneplanen er 
mindre enn 2000 m2, begrenses unntaket til tilfeller der infrastruktur enten allerede er utbygd eller 
til nye boligområder med et såpass begrenset areal at felles infrastruktur trolig kan sikres på 
tilfredsstillende vis gjennom byggesak.  
 
Den store fallgruven ved å ikke ha en begrensing for områdeareal i kommuneplanen for fremtidig 
boligområder er at en vil kunne risikere at en «tar hull» på nye store boligområder uten at det 
foreligger en plan for hele det avsatte boligområdet. En «punktering» av et større boligområde 
innskrenker potensialet for å finne gode løsninger for leke- og uteoppholdsarealer, 
sammenhengende grønnstrukturer og korridorer, overvannshåndtering, adkomstveier og annen 
infrastruktur for det resterende avsatte boligområdet. Alle disse momentene kan videre medføre 
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dårligere bokvaliteter for de nye boligene i området, større landskapsinngrep, samt dyrere og 
potensielt dårligere løsninger for fremføring av infrastruktur.  
 
Rådmannen anbefaler at fylkesmannen og fylkeskommunens merknader tas til følge og har 
arbeidet disse inn i en ny bestemmelse.  
 

4. I områder avsatt til nåværende boligbebyggelse, eller områder til fremtidig boligbebyggelse 
under 2000m2 områdeareal i kommuneplanen, kan det tillates fortetting ved 1-2 boenheter 
fra kommuneplanens vedtaksdato, uten krav til regulering jf. pbl § 11-10 (1).   

 Det er en forutsetning for unntaket at byggesøknaden belyser og ivaretar forhold som 
normalt ville blitt vurdert i en reguleringsplan jf. kommuneplanbestemmelse §2.13, 
bokstav a-w. 

 Annet lovverk må belyses og ivaretas i byggesøknaden, eksempelvis kulturminnelova. 

 Utnyttelsesgraden på fortettingstiltaket kan ikke overstige 30% BYA eller 225 m2 BRA. 

 Byggesøknaden skal alltid inneholde: 
- Tiltakets utnyttelsesgrad og arkitektur tilpasses eksisterende bebyggelse og stedets 

identitet. 
- Forholdet til teknisk infrastruktur som transport, vann, avløp og renovasjon må 

sikres. 
- Sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal og lekeareal. 

Bestemmelsen som nå foreslås begrenses til å gjelde områder i kommuneplanen avsatt til 
eksisterende boligområder. Dette vil i praksis gjelde for uregulerte områder og medføre fortetting i 
eksisterende strukturer. For områder avsatt til framtidig boligformål i kommuneplanen er arealene 
begrenset til å gjelde områdeareal mindre enn 2000m2. Dette for å sikre at det i store nye områder 
avsatt til bolig vil gjøres vurdering som sikrer at alle lovpålagte hensyn blir ivaretatt, samt at en 
sikrer gode bokvaliteter og infrastruktur i en større sammenheng.  
 
Det presiseres i første kulepunkt at det er en forutsetning at en byggesøknad etter 
unntaksbestemmelsen skal belyse og ivareta alle de forhold som normalt sett ville gjort seg 
gjeldende i en ordinær reguleringsprosess.  
 
I andre kulepunkt presiseres det at annet lovverk som vil gjøre seg gjeldene også må belyses og 
ivaretas i byggesøknaden. Fylkeskommunen skriver i sin merknad at unntaksbestemmelsen vil 
kunne redusere kulturminneforvaltningens interesser og kan medføre store konsekvenser for både 
utbygger og kulturminne i seg selv. Rådmannen ser seg delvis enig i dette, men viser til den 
generelle undersøkelsesplikten. Gjennom byggesaker for tiltak etter unntaksbestemmelsen må det 
gjøres vurderinger i tilknytting til kulturminne på stedet. Dersom det skulle vise seg å være et 
kulturminne på det omsøkte området må det i de tilfeller vurderes om hensynet til lovverket blir 
tilstrekkelig belyst og ivaretatt. Dersom det ikke innfris, vil kommunen kunne avvise 
byggesøknaden.  
 
Tredje kulepunkt presiserer den generelle utnyttelsesgraden for tiltakene etter 
unntaksbestemmelsen. Den kan ikke overstige maksimalt 30% BYA eller 225m2 BRA. Her menes 
ikke at det er valgfritt om en vil benytte BYA eller BRA, men den første begrensing som nås vil 
være utslagsgivende for utnyttelsen. 
 
Fjerde kulepunkt presiserer hva som alltid skal være en del av byggesøknaden. Dette for at en skal 
kunne vurdere tiltakene etter omliggende strukturer og sikre gode løsninger. Det er satt en 
maksimal utnyttelsesgrad i bestemmelsen, men det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvilke 
utnyttelse som kan settes. Dette da det skal vurderes opp mot områdets bebyggelse og arkitektur.  
Det må være kapasitet eller mulighet for utvidelser på teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp. 
Det må også i hvert enkelt tilfelle vurderer om det er tilstrekkelig uteoppholdsarealer og lekearealer 
i området. Eksempelvis kan det vurderes i noen tilfeller at det skal tilføres kvaliteter på 
eksisterende lekeplasser.  
 
Kommuneplanbestemmelse § 2.1 c) punkt 6:  
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Det er kommet inn merknader til denne bestemmelsen fra Fylkesmannen i agder, Agder 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Merknadene tar form som innsigelse og bestemmelsen kan 
derfor ikke vedtas gjennom en forenklet prosess.  
 
Fylkeskommunen fraråder å legge til denne bestemmelsen og mener at bestemmelsen om 
fradeling kan medføre forvirring omkring tolkning og bruk av bestemmelsen. Statens vegvesen 
poengterer at bestemmelsen vil kunne gi grunneiere urealistiske forventninger om å få bygd ut og 
realisert den verdi som ligger i boligbygging. Videre skriver SVV at det vil kunne medføre negative 
konsekvenser for trafikksikkerhet og gode løsninger dersom en kan skille ut tomter uten å se 
tomtene i et helhetlig perspektiv. 
Fylkesmannen i Agder skriver at forslaget til ny bestemmelse i punkt 6, i sammen med endring i 
punkt 4 vil kunne innebære en mulighet for å omgå plankravet ved bygging av 1-2 boenheter. 
 
Rådmannen anbefaler at bestemmelse 2.1 c) punkt 6 tas ut av kommuneplanens bestemmelser. 
Dette da bestemmelsen ikke vil gi en rett til utbygging, men vil gi grunneiere en forventning om at 
det kan bygges bolig innenfor området. Fradeling av tomter må og bør sees i sammenheng med 
reguleringsarbeidet for et større område, slik at en kan finne de beste løsningene og de beste 
inndelingene av arealene for å sikre blant annet god bokvalitet, teknisk infrastruktur, lekearealer, 
uteoppholdsarealer og grønnstruktur. 
 
Homborsund nærmiljøsenter SE02:  
Det er kommet inn to merknader til den foreslåtte endringen om å utvide område SE02 
Homborsund nærmiljøsenter. Merknadene tar form som innsigelse og endringen kan derfor ikke 
vedtas gjennom en forenklet prosess.  
 
Det ble foreslått å ta inn den opprinnelige avgrensingen innsendt til revisjonen av kommuneplanen. 
Avgrensingen som nå foreligger er justert grunnet feil plassering av blant annet tjernet. 
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn med opprinnelig innsendt avgrensing. Til dette er det 
kommet inn to merknader fra Fylkesmannen i Agder og Agder fylkeskommune.  
 
Utvidelsen som ønskes ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet for sjø og omfatter et lite tjern, 
samt en eksisterende hytte. Ved en utvidelse av område må det gjennomføres tilstrekkelig 
vurderinger i forhold til gjeldende regelverk for konsekvensutredning på kommuneplannivå. Det er 
ikke gjennomført utvidet konsekvensutredning for området. Merknadene omtaler også at det må 
sikres tilstrekkelig medvirkning. Dette medfører at området med konsekvensutredning må legges 
frem for offentlige instanser, samt at medvirkning med lokalbefolkning må sikres. Det pågående 
reguleringsarbeidet for Homborsund nærmiljøsenter har vist seg å bringe stort engasjement både 
for nærmiljøet, fastboende og hyttebeboere i Homborsund.  
 
Fylkesmannen og fylkeskommunen anbefaler at området tas ut av planforslaget da det per nå ikke 
foreligger nok informasjon som kan bekrefte at det ikke finnes forhold som kommer i strid med 
nasjonale og/eller vesentlige regionale hensyn. 
 
Rådmannen anbefaler at området tas ut av planforslaget, da dette vil medføre et ugyldig vedtak 
etter § 11-17. Dersom det er et ønske at området tas inn i kommuneplanen kreves det 
konsekvensutredninger og kartlegging som kan avdekke om det finnes forhold som er i strid med 
nasjonale og/eller vesentlige regionale hensyn, samt ivareta medvirkning tilsvarende som ved 
full/normal planrevisjon.  
 
Rådmannen anbefaler heller at utvidelsen tas ut av planforslaget og at det gjennom arbeidet med 
reguleringsplanen for Homborsund nærmiljøsenter som nå pågår gjennomføres en 
konsekvensutredning for området som kan avklare videre muligheter. 
 
Turstier i kommuneplanen: 
Det er kommet inn 3 merknader fra private parter angående nye linjer som kan oppfattes som en 
sti langs sjøkanten. Merknadene omhandler stier i området ved Marivollveien 91,93, 99 og 101,  
Det fremstår for partene som at det er kommet inn nye påtegnede stier som ikke tidligere er 
inntegnet i kartet. Det opplyses videre om at de nye stiene ikke er opparbeidede eller egnet som 
stiforbindelser. 
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I kommuneplanen som ble vedtatt 21.10.2019 ble det ikke vurdert eller gjort noe arbeid med å 
kartlegge stier langs kysten. Stier og forbindelser fra forrige plan er blitt videreført. Linjene som det 
vises til er ikke nye i kommuneplan, men er kommet inn i ny plan med feil koding. Dette medfører 
at linjen i kartet fremstår som en heltrukket tykk strek fremfor en stiplet linje slik den var i forrige 
plan. Stiene lå inne allerede i kommuneplanen av 2011 som turvegstrasseer. I utsnittene under 
vises stiforbindelsene i området fra 2011 til dagens forslag.  

 
 
Rådmannen mener at det ikke er grunnlag for å ta ut stiforbindelsene uten at det er i sammenheng 
med et større arbeid som kartlegger eksisterende og mulige nye stiforbindelser langs kysten. Dette 
har ei heller vært gjenstand for endring i revisjonen av kommuneplanen og er derfor ikke utredet. 
Koding er rettet opp i og stiforbindelser i kommuneplanen skal nå fremtre på samme måte i hele 
kommunen. 
 
 
Kommuneplanbestemmelse § 2.10.1 skilt og reklame: 
 
I bestemmelsen står det at reklameinnretninger som henvender seg mot riks- og fylkesveger, skal i 
tillegg godkjennes av Statens vegvesen. Fra og med 01.01.20 er det Agder fylkeskommune som 
godkjenner dette mot fylkesveg.  
 
Rådmannen foreslår derfor med grunnlag i orientering fra fylkeskommunen å endre bestemmelsen 
til følgende:  
 
«..Reklameinnretninger som henvender seg mot riks- og fylkesveier, skal i tillegg godkjennes av 
henholdsvis Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Kommunens samferdselsavdeling skal gi 
uttalelse for tiltak langs kommunale veier.» 
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Konklusjon 
 
En betingelse for å kunne behandle saken etter forenklet prosess etter 11-17 andre ledd, er at 
berørte statlige og regionale organer ikke protesterer mot den foreslåtte endringen. Dette 
understøttes av forutsetningen i Ot.prop. nr 31 (2007-2008) hvor endringen «ikke må komme i strid 
med nasjonale og viktige regionale hensyn som ellers ville medført innsigelse til planen» 
 
Til kommuneplanbestemmelse 2.1 c) punkt 4 og 6, samt avgrensingen av sentrumsformålet til 
Homborsund nærmiljøsenter foreligger det protester fra berørte regionale organer. Et vedtak som 
ikke følger disse merknadene vil dermed resultere i et ugyldig vedtak.  
 
Det åpner opp for endringer i bestemmelse 2.1 c) punkt 4 som kan aksepteres av de offentlige 
organer, mens for de to andre må endringene tas ut av planforslaget.  
 
Da det i arbeidet med kommuneplanen er oppdaget en rekke tegnetekniske feil anbefaler 
rådmannen at rådmannen gis myndighet til å gjennomføre opprettinger i kommuneplanens 
dokumenter dersom det skulle fremkommet at det finnes flere tekniske feil i dokumentene.  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende endringer: 

A) Kommuneplanbestemmelse 2.1 c) punkt 4 – justeres i tråd med endringsforslaget. 
 

B) Kommuneplanbestemmelse 2.1 c) punkt 6 - Tas ut av planforslaget 
«Området avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen kan fradeles fra 
grunneiendommen uten krav til reguleringsplan. Plankravet vil gjelde for det fradelte 
området. Reguleringens omfang må fortsatt fastsettes i ordinær detaljregulering.» 
 

C) Kommuneplanbestemmelse 2.5.4 a) – Beholdes slik den er i dag. 
«Bolighus skal ha en avstand mot dyrket mark på minst 30 meter.» 
 

D) Homborsund nærmiljøsenter SE02: - Tas ut av planforslaget 
 
Områdets avgrensing justeres slik at det er i tråd med arealinnspill til kommuneplanen. 
 

G) Hensynssone landbruk: 
Hensynssonen justeres i kartet slik at det er i tråd med intensjonen og avgrensingen i areal 
og transportplan for Arendalsregionen(ATP) for regionalt viktige landbruksarealer.  
 

H) Inkurier i plankart: 
 
 Omriss av eldre hensynssoner 

- Inkurie: Omriss av eldre hensynssoner er tatt inn i plankartet  
 Hensynssone drikkevann  

- Inkurie: Dobbel hensynssone for drikkevann er kommet inn i plankartet. Endres ved 
å ta ut hensynssonen om ikke er riktig og videreføre hensynssonen fra 
kommuneplanens arealdel 2015-2027.  

 Hensynssone friluftsliv  
- Uoverensstemmelser i plan. Rettes opp til å videreføre de områder som tidligere er 

vedtatt. Med unntak av de områder som ble justert i revisjonen 2019.  
 Hensynssone landskap  

- Ikke gjenstand for endring av revisjon i 2019. Uoverensstemmelser i plan. Rettes 
opp til å videreføre de områder som er vedtatt i kommuneplan fra 2015.  

 Byggegrenser mot sjø  
- Ikke gjenstand for endring av revisjon i 2019. Byggegrensene tas ut av planen.  

 Bestemmelsessoner for parkering og skiltbruk  
- Feil i fremstilling. Avgrensing ved Vessøya tas ut.  

 Turstier i kommunen endres slik at de fremstår likt  
- Ikke gjenstand for endring. Feil rettes opp i.  

 
I) Kommuneplanbestemmelse 2.10.1 – justeres 



 

Dokumentnr.: 20/4722-16  side 8 av 8 
 

Det tilføyes at agder fylkeskommune skal godkjenne saker angående skilt og reklame som 
henvender seg til fylkesveger. 
 

 


