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Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til
kommunedelplan for Agderparken Nord med plankart og bestemmelser datert 03.04.18
legges ut til offentlig ettersyn.
Arendal kommuneplanutvalg åpner samtidig for at det kan startes opp arbeid med
reguleringsplan for næringsområdet parallelt med kommunedelplanen.

Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2018 sak 18/61
Møtebehandling
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til
kommunedelplan for Agderparken Nord med plankart og bestemmelser datert 03.04.18
legges ut til offentlig ettersyn.
Arendal kommuneplanutvalg åpner samtidig for at det kan startes opp arbeid med
reguleringsplan for næringsområdet parallelt med kommunedelplanen.
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Agderparken Nord - forslag til kommunedelplan
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 11-14 at forslag til
kommunedelplan for Agderparken Nord med plankart og bestemmelser datert 03.04.18 legges ut
til offentlig ettersyn.
Arendal kommuneplanutvalg åpner samtidig for at det kan startes opp arbeid med reguleringsplan
for næringsområdet parallelt med kommunedelplanen.
Vedlegg
Vedlegg 1 - Forslag til plankart - 03.04.18
Vedlegg 2 - Forslag til bestemmelser - 03.04.18
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse med KU - 03.04.18
Vedlegg 4 - Rapport biologisk mangfold
Vedlegg 5 - Innspill til oppstart
Vedlegg 6 - Konsekvensutredning Agderparken Vest

Bakgrunn
Arendal kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for Agderparken Nord. Planarbeidet
er forankret i den vedtatte planstrategien for Arendal kommune 2015-2019, og er således å anse
som en bestilling fra Arendal bystyre.
Formålet med planen er å avsatte næringsarealer rettet mot bransjene lagervirksomhet, engros- og
transportfirma, håndverksbedrifter og industri. Planområdet avgrenses av Frolandsveien i nord, går
ned til Daletjenn i øst, følger jernbanelinja vestover mot Øvre Sagvann for deretter å gå nord
gjennom Blokken, krysse fv. 175 og følge åskammen på Maurefjell nordover til Frolandsveien.
Planområdet omfatter 1759 daa.
Innspill
Det ble kunngjort oppstart av områdeplan med høring av planprogram 22.01.13. I høringsperioden
kom det inn 11 merknader. Alle innspillene er kommentert i planbeskrivelsen. Innspillene er i
hovedsak imøtekommet, med unntak av der ulike innspill/interesser står mot hverandre.
Rådmannens vurdering
Planforslaget hjemler en utvikling av næringsområdet som er i tråd med målsettingen for
planarbeidet.
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Kommunedelplanen gjør flere endringer i forhold til gjeldende kommuneplan. Større avsatte
næringsområder er i kommunedelplanen foreslått endret til LNF-områder, da det ennå er knyttet
mye usikkerhet til etablering av høyhastighetsbane og «stasjonsby». Ved å ikke bygge ut disse
områdene nå vil det være mulig å omdisponere de ved eventuelle fremtidige behov.
Samtidig med innskrenkningen i sør er næringsområdet utvidet noe nordover mot Maurefjell for å
sikre tilstrekkelige areal iht. de definerte arealbehovene i den kommunale næringsplanen.
Endringene er mer utfyllende omtalt i planbeskrivelsen.
Konsekvensutredningen følger planbeskrivelsen i vedlegg 3. Utbygging av området vil sett i forhold
til dagens bruk (skogsområde) få middels store negative konsekvenser for temaene nærmiljø og
friluftsliv, landskap, naturmiljø og naturressurser. Sett i forhold til gjeldende planstatus i
kommuneplanens arealdel der større arealer er avsatt til byggeområde vil konsekvensene være
intet eller positive for nevnte tema. Planforslaget får i liten grad konsekvenser for tema kulturmiljø
og vil få positive konsekvenser for tema næringsliv.
En nærmere vurdering og begrunnelse av planforslaget er gitt i planbeskrivelsen med
konsekvensutredning. I tillegg er det lagt ved konsekvensutredningen for Agderparken Vest da
denne er brukt som grunnlag for nåværende konsekvensutredning.
Utbygging av området vil påføre kommunen utgifter i form av oppgradering av infrastruktur knyttet
til vann og avløp, samt framtidig drift av kommunale anlegg.
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 9. april 2018.
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