FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2013/557 / FMAAMFR

Dato
04.03.2013

ARENDAL KOMMUNE - INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV
PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR AGDERPARKEN NORD
Vi viser til brev fra Arendal kommune av 25.1.2013 med varsel om oppstart og høring av
planprogram for Agderparken Nord.
Planarbeidet er tidligere varslet igangsatt under navnet Agderparken Vest og planprogram ble
fastsatt 9.12.2009. Foreliggende planprogram er en justering og utfylling av dette. Årsaken til at
planarbeidet blir varslet på ny med nytt planprogram, er at arealformål og intensjoner for
planområdet er noe endret siden forrige oppstart av 14.04.2009. I hovedsak vil problemstillingene
og utredningstema fortsatt være de samme, og ny konsekvensutredning vil i stort omfang være en
gjengivelse av konsekvensutredning som ble utarbeidet i 2009 på bakgrunn av det fastsatte
planprogrammet.
Nye formål er forslag om høyhastighetsbane, jernbane/kollektivstasjon og boligutbygging. Disse
formålene utløser krav om revidert konsekvensutredning med tilhørende planprogram. I tillegg er
planområdet noe utvidet i nord for å få plass til justert rundkjøring, samtidig som at planområdet er
halvert ved at alt areal sør for jernbanen er tatt ut av planen etter at fylkesmannen fremmet
innsigelse til dette i forbindelse med offentlig ettersyn av kommuneplanen i 2011.
Etter møte i planforum har kommunen varslet at de vurderer å endre plantype fra områdeplan til
kommunedelplan for å unngå undersøkelsesplikten i kulturminneloven. Fylkesmannen tar dette til
etterretning.
Fylkesmannens vurdering
Planprogrammet inneholder de momenter loven legger opp til, og Fylkesmannen har ikke særlige
merknader til planprogrammet. Kommunen opplyste på planforum at planene for området foreløpig
er lite konkrete, og det er også vanskelig for Fylkesmannen å være særlig konkret i
tilbakemeldingen på dette stadiet i planprosessen. Den store utfordringen i saken er hvor stort
areal som vil være nødvendig å sikre til høyhastighetsbane, og hvordan en skal utvikle
«stasjonsbyen» i tilknytning til denne. Fylkesmannen er positiv til at kommunen planlegger med
høy utnyttelsesgrad og funksjonsblanding. Det forutsettes at regional plan for senterstruktur og
handel legges til grunn for arbeidet.
Myke trafikanter/parkering
Store åpne parkeringsplasser, stor avstand mellom bygningene og mangel på sikre ferdselsårer for
gående og syklende gjør at eksisterende industriområde på Stoa er svært dårlig tilrettelagt for
myke trafikanter. Fylkesmannen ber kommunen ha fokus på denne problemstillingen i planarbeidet
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og sørge for at fortau og sykkelveger sikres som rekkefølgetiltak til utbyggingen. Kommunen må
også sikre grønnstrukturen gjennom området. De små vannene innenfor planområdet, og
Sørsvann utenfor er populære for befolkningen i kommunen som utfartsområder, og det bør legges
vekt på at grønne korridorer mellom disse kan opprettholdes
I følge tidligere planarbeid er det et mål at området skal dekke behovet for næringsarealer i 30-50
år fremover. Fylkesmannen ber om at det planlegges kompakt og med høy utnyttelse, og at en
finner andre løsninger på parkeringsarealer enn de store åpne flatene på eksisterende Stoa som
fremstår svært lite arealeffektivt. Park- and ride bør vurderes i tilknytning til et evt. stasjon for
høyhastighetsbane. Fylkesmannen anbefaler at det fastsettes maksimal normer for parkering.
Vannforskriften
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) trådde i kraft 1.1.2007 og er Norges
gjennomføring av EU’s vannrammedirektiv. Hovedmålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende
miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Vannforskriften legger opp
til at det settes miljømål for vannforekomster. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst
skal opprettholde, eller oppnå, god miljøtilstand (etter Klima- og forurensningsdirektoratets
klassifisering) innen 2021.
I planområdet for Agderparken Nord ligger det fire innsjøer og to bekkefelt. Ettersom innsjøene er
2
små (under 0,5 km ) defineres ikke disse som vannforekomster i Vann-Nett (databasen som
brukes i arbeidet med vannforskriften). Det vil si at det ikke er utført noen vurdering av innsjøene
etter vannforskriftens krav. Karakteriseringsveilederen sier at små innsjøer også skal defineres
som vannforekomster dersom de:
 Har stor naturfaglig verdi
 Er beskyttet pga drikkevannsforsyning
 Er SMVF (sterkt modifisert vannforekomst)
 Av andre årsaker har risiko for å ikke oppnå miljømålene
Ved en utbygning beskrevet i oversendt plan er det svært sannsynlig at de fire innsjøene i
planområdet vil omfattes av det siste punktet og dermed defineres som vannforekomster. De to
bekkefeltene «Assævannet» og «Biebekken – Solbergvassdraget» er i dag karakterisert basert på
tilgjengelig datamateriale, og begge er i tilstand «moderat», altså en klasse under miljømålet.
Industriområdet/planområdet, kan komme til å påvirke innsjøene og bekkefeltene, som er en del av
Nidelva vannområde i vannregion Agder. Forurensere og påvirkere må påregne å bidra i arbeidet
med å nå vannforskriftens målsetting om god tilstand.
Annet
Fylkesmannen viser til innspill av 9.6.2009 til Agderparken vest (kommunedelplan for Bråstad,
Stoa, Selde) og til side 14-17 i vår uttalelse til kommuneplanen i 2011.
Her ble det bl.a. gitt utfyllende kommentarer om forholdet til vernet vassdrag (Lillelv)
friluftsliv/grønnstruktur og biologisk mangfold. Vi viser også til hva vi skrev ved frafall av innsigelser
til kommuneplanen datert 9.5.2011
«Kommunen har opplyst at det hadde oppstått en feil ved koding av kartet, slik at et større polygon som var
tenkt lagt ut som grønnstruktur ble vist som byggeområde for industri. Nå som dette er rettet opp, faller
mange av problemstillingene Fylkesmannen pekte på i dette området bort. Dette gjelder særlig
problemstillingen ved at det var vist byggeområde helt inntil vannene. Det er videre tatt inn bestemmelser i
tråd med Fylkesmannens krav. Fylkesmannen anser dette som en tilfredsstillende løsning og frafaller
innsigelsen. Vi vil videre signalisere at det vil bli nødvendig å se på detaljavgrensingen av områdene i
forbindelse med reguleringsplanprosessen når oppdatert KU for biologisk mangfold foreligger. Det kan være
rom for noe utvidelse av byggeområdene nord for Nelaugbanen, dersom kommunen finner at det legger til
rette for effektiv arealutnyttelse og et oppdatert kunnskapsnivå viser at det er forsvarlig.»
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Fylkesmannens avdelinger har derfor ikke andre merknader til planarbeidet på nåværende
tidspunkt.
Med hilsen
Maria Fremmerlid
Senioringeniør

Lillian Raudsandmoen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
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Varsel om oppstart av planarbeid Agderparken Nord, Arendal og offentlig høring av
planprogram
Det vises til oversendelse datert 24.01.13 med melding om oppstart av områdeplan for Stoa vest. Det
sendes samtidig med høringsforslag for planprogram for områdeplanen.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næring, industri, lager og kontor. I
tillegg ønsker kommunen å sikre grønne korridorer, videreføre friluftområder, legge til rette for
boligetablering og å avsette areater til en fremtidig høyhastighetsbane. Området er i kommuneplanen
vist som næring, grønnstruktur, offentlig/privat tjenesteyting og bolig.

Planfaglige kommentarer
Kommunen har etter møte i planforum varslet at det vurderes å endre plantype fra områderegulering
til kommunedelplan. Aust-Agder fylkeskommunes seksjon for plan og natur har ingen motforestillinger
til at kommunen eventuelt gjør denne endringen.
I det videre planarbeidet bør det legges spesielt vekt på de overordende hensyn som skal ivaretas
gjennom plan- og bygningsloven som fremkommer i § 1 og § 3-1.
Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til
rammer og retningslinjer som gjelder for området.
Ved offentlig høring vil Aust-Agder fylkeskommune legge spesielt vekt på at planbeskrivelsen belyser og
drøfter hvilke virkninger planforslaget vil ha for følgene forhold:
Fremme bærekraftig utvikling (§ 1)
Universell utforming (51)
Barn og unges oppvekstvilkår (§ 1)
Estetisk utforming av omgivelsene (§ 1)
- Sikre kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer
3-1)
Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling(§ 3-1)
Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og
levekår (5 3-1)
Ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport fremme samfunnssikkerhet
ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle
verdier mv. (§ 3-1)
Vår seksjon for kulturminnevern minner om at det må foretas arkeologiske undersøkelser i området.
Det er etter hva vi forstår fortsatt usikkert om kommunen ønsker å utarbeide en områderegulering eller
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kommunedelplan. Ved områderegulering må området undersøkes arkeologisk. Det vil ikke bli aktuelt på
det nåværende tidspunkt, men kan bli aktuelt senere i prosessen når endelig plantype er valgt.
Av kulturminner fra etterreformatorisk tid som ligger innenfor eller grenser til planområdet vil
kulturminnevernseksjonen peke på.
Bråstad gård, der deler av bebyggelsen er fra tidlig 1800-tallet.
Bråstad skole, oppført i 1872, nå nedlagt som skole.
Bråstad gruver. Anlegget utgjør en av de største og viktigste gruveområdene i distriktet. Deler
av gruveområdet ligger trolig innenfor planområdet (ved Bråstad gård og mellom Slottekjenn og
Bergtjenn).
Det forutsettes at vern av kulturminner og kulturmiljøer fra tidligere virksomhet i området, som
gårddrift, g vevirksomhet og ferdsel, blir tatt med i vurderingen når endelig planforslag skal utformes.
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Reguleringsplan - høring av planprogram - Agderparken Nord Arendal kommune - melding/ høring
Nriser til oversendelse datert 24.01.13. hvor dere varsler oppstart av planarbeid for
Områdeplan Agderparken Nord med horing av planprogram. og beklager at vi ikke har svart
innen fristen som var 08.03.13.
Omradet er pa ea. 1600 daa. og er i kommuneplanen vist som næring. gronnstruktur. offentlig
og privat henestevting og bolig. Kommuneplanen er under ret
Planens avurensning gar langs Sorsvannsveien ((v.171) i sor-ost. tar med seg Stoa i vest og
folger Sagvannveien (privat) i sor. Deretter gar den nord gjennom Blokkheia. krysser
Brastadlina ((v.175) og folger askammen på Nlaureljell nordover til krolandsveien (ft 421.
\lot nord folger planavgrensningen l'rolandst eien (fv.42).
Ilensikten med planen er a tilrettelegge thr næring, industri, lager, kontor. boligetablering.
sikre gronne korridorer samt viderefore friluftsomrUder. Det skal ogsa ayseues en korridor for
)amtidig hoyhastighetshane. Det er onskelig å utvikle området langs hovhastighetshanen i et
stasjonsbykonsept med de formai og innhold som tilhorer en stasjonsbv. som hoy utmuelse
med urban kvalitet i en blanding av næring, bolig og handel.
Planen het opprinnelig KommunedelpIan for Brastad —Sma og Selde. 011 det ble meldt
oppstart 24.04.2009.
har i brev datert 19.06.09 kommet med innspill og opplvsninger til
planarbeidet.
Det har skjedd endringer siden 2009. i Mrhold til byggegrenser langs Ikesveg, dette som
folge av forvaltningsreformen som tradte i krah 01.01.10. Byggegrensene langs
f\lkest egnettet ble da endret tiI 50 meter. I en overgangsfase skilte vi mellom gamle og nve
fylkesveger inntil det ble foretan en ujennomuang av veinettet. Aust-Agder fylkeskommune
vedtok 26.02.13 retningsl injer for behandling av avkjorsels- og bvggegrensesaker. noe som
innebærer ar de generelle byggegrensene langs fv. 171. fv.175 er 30 meter, langs fv.42 er det
50 meter.
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Til: Arendal kommune
Vår ref: 201300931-3
Deres ref:
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for områdeplan Agderparken Nord med høring
av planprogram - Arendal kommune
Vi viser til brev av 28.januar 2013 med varsel om oppstart og planprogram for områdeplan Agderparken
Nord. Vi beklager at vi har gått over fristen som ble satt i varslingsbrevet.
NVE er forvatningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE
skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og
hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
I planprogrammet ser vi at det er oppmerksomhet knyttet til at vassdragene og bevissthet på at deler av
området er en del av det vernete vassdragsområdet Lilleelva. Det er viktig i planleggingen av nye områder at
vassdragene og vannveiene tas hensyn til. NVE anbefaler åpne løsninger for vassdrag og overvann. Åpne
systemer er lettere å kontrollere og vedlikeholde, og videre er vannets selvrensningsevne bedre i en
åpenløsning fremfor en lukket løsning. Kulverter, stikkrenner og bekkelukkinger er sårbare punkt. Det bør
vurderes hvilke områder som blir oversvømt dersom slike kulverter og bekkelukkinger går tett. Det bør videre
lages en alternativ flomvei som leder vannet tilbake i bekken/elva igjen.
Vedlagt føler en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder:
Tema
Er det vassdrag i
planområdet?
Er planområdet
innenfor 20metersbeltet
langs bekk eller
100-metersbeltet
langs elv?
Er vassdraget
vernet?

Vurderinger
Styring av arealbruken bort
fra vassdragene er det beste
virkemiddelet for å ta vare på
vassdragsmiljø og begrense
vassdragsrelatert fare.
Dersom det planlegges tiltak
som berører vassdrag, må
konsekvensene av dette
beskrives, som grunnlag for
ev. vurdering etter
vannressursloven og
vannforvaltningsforskriften.
Hvis det er muligheter for å
restaurere vassdrag, kan det
søkes om bistand fra NVE.

Kan området
være flomutsatt?

Sjekk om det finnes
flomsonekart i planområdet.
Utenfor kartlagte soner kan
en første vurdering baseres
på observasjoner fra tidligere
flommer, lokal-kunnskap og
kartanalyse.
Ved tvil må det gjøres en
fagkyndig utredning.

Innarbeiding i plan
Byggegrense til
vassdrag
Alle vassdrag med
årssikker vannføring
skal merkes tydelig i
plankartet, med
formålet bruk og
vern av sjø og
vassdrag, jf pbl §125 nr. 6.
Verna vassdrag bør
vises som
hensynssone med
retningsliner for
forvaltningen.
Flomutsatte areal
skal vises som
hensynssone og
tilknyttes
bestemmelser som
ivaretar sikkerheten
gitt i TEK10 §7-2.

Eventuelle bekkelukkinger
som kan oversvømmes bør

file:///D:/ePhorte/PDFConvert/EPHORTE-AK/438802_FIX.HTML

Linker til mer informasjon
Karttjenesten NVE Atlas
Arealplanlegging og
vassdragsmiljø
Verneplan for vassdrag
RPR for vernede vassdrag
Vannressursloven
www.vannportalen.no
Bistand til miljøtiltak i
vassdrag
Flomsonekart utarbeidet av
NVE
Retningslinje nr. 2/2011
Flaum- og skredfare i
arealplanar.
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinjer for
flomberegninger

13.03.2013
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kartlegges.

Kan området
være skredutsatt?

Sjekk om det finnes fare-/
aktsomhetssoner for skred
eller marine avsetninger i
planområdet: i slike områder
må det gjøres en fagkyndig
vurdering av skredfaren.
Utenfor kartlagte soner kan
en første vurdering baseres
på lokal informasjon om
grunn- og terrengforhold.
Ved tvil benyttes fagkyndig.

Alternative
flomveier bør vises
som hensynssone i
planen
Skredutsatte
områder vises som
hensynssone i
planen og tilknyttes
bestemmelser som
ivaretar sikkerheten
gitt i TEK 10 §7-3.

www.skrednett.no
NGUs løsmassekart
Retningslinje nr. 2/2011
Flaum- og skredfare i
arealplanar.
Kartlegging og vurdering av
skredfare i arealplaner
Vurdering av områdestabilitet
ved utbygging på kvikkleire og
andre jordarter med
sprøbruddegenskaper

Hvis det ikke er tilstrekkelig
sikkerhet må avbøtende tiltak Ansvar for fremtidig
beskrives.
tilsyn og vedlikehold St.meld. nr. 15 (2011-2012)
av sikringstiltak må kap. 7.6 Sikring i forbindelse
med nybygging
avklares.
Kan
klimaendringer
påvirke
planområdet?

Er det
konsesjoner for
vassdrags- eller
energianlegg i
området?
Er anleggseier
varslet?

NVE forventer økt
flomvannføring med minst
20% i små nedbørfelt og
kystvassdrag.
Det må vises særlig
aktsomhet langs bratte
masseførende vassdrag.
Det må ikke planlegges ny
arealbruk i konflikt med
etablerte eller planlagte
kraftlinjer, trafoanlegg,
dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og
-overføring .

Byggegrense til
vassdrag, eventuelt
hensynssone
dersom flom-,
erosjons- eller
skredfare.

Hvordan ta hensyn til
klimaendringer i
arealplanleggingen

Anlegg for
energiforsyning og overføring skal
reguleres som
teknisk infrastruktur
etter Pbl §11-7 nr.2,
med unntak av
kraftledninger i
sentral og
regionalnettet som
skal vises som
hensynssone.

Planloven og energianlegg
Oversikt over konsesjoner
som er gitt eller under
behandling
Bebyggelse nær
høyspentanlegg

Dersom det kan svares nei på disse spørsmålene er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE.
Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. For å lette
høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og
konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante
fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle
plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no.
NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold
som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller
skredfare.
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema undervegs i
planprosessen.

Hilsen fra

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 59
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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Agder Energi Nett AS
Post: Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal
Besøk: Stoaveien 14, 4848 Arendal
Telefon: 38 60 70 00
Telefaks: 38 60 72 80
Kundetelefon: 07272
E-post: nett@ae.no

Arendal kommune
v/ Elin Lunde
Postboks 780 Stoa
4809 ARENDAL

DERES REF.:

Org nr.: NO 982 974 011 MVA
www.aenett.no

VÅR REF.:
288603/v1

DATO:
12.02.2013

Områdeplan for Agderparken Nord
Viser til brev av 24.01.2013.
Gjennom deler av planområdet har Agder Energi Nett AS høyspent og lavspentlinjer som må
hensyntaes i det videre planarbeidet.
Sender med kart som viser linjer og kabelnettet i området.
Med hilsen
Agder Energi Nett AS

Olav Åsulv Skomedal
Senioringeniør
E-post:olaskm@ae.no

Vedlegg
Kart
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Østre Agder brannvesen har pr ingen merknader ved oppstart til regulering av overnevnte område.
Vennlig hilsen
Petter Vinje Svendsen
Leder forebyggende avdeling
______________________________________
Østre Agder brannvesen
Telefon: 37 01 38 81 / 90 60 65 60
pvs@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no
www.oabv.no
______________________________________
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Rådet for funksjonshemmede viser til brev datert 24.01. vedr. ”Varsel om oppstart av planarbeid for
Områdeplan Agderparken Nord med høring av planprogram”
Rådet har følgende merknad:
Universell utforming er tatt med i planprogrammet (ref. punkt 1.4.2.5) og har ingen merknader til forslaget.
Vennlig hilsen
Hege Fjeldstad Larsen
Spesialkonsulent
______________________________________
Politisk sekretariat
Telefon: 37 01 36 04/453 94 965
hege.fjeldstad.larsen@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no
______________________________________
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Fra: Gunhild Ostensbu Hågensli,
Slottev. Poststativ, sloyfe Riksv. 42,
4848 Arendal.
Telefon: 37098151

Arendal, 11.02.2013.
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Til Avdelingsarkitekt Elin Lande, Arendal kommune,
Postboks 780,
4809 Stoa.
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Jeg takker for varslingsbrev, varslings kart, tlyfoto og Forslag til Planprogram
for Agderparken Nord.
Jeg er eier av eiendommen 445.1 som strekker seg fra riksv.42 og fra
Slotteveien ned mot Daletjonn, videre uti del av vannet samt langs riksv.42
inntil Vegvesenets påler langs veien mot syd, så inntil bekken som deler ICA og
445.1. Ved ICA s parkeringsplass langs riksv.42 går det en stor bekk i rør og
deretter under riksvei 42 over på mitt jorde på ostsiden av riksv.42. Allerede
nå svommer utlopet over på mitt jorde fordi groften er for liten for den går ut i
hovedbekken mot sydost. Før Ole Ottersland anla parkeringsplassen, gikk
bekken langs bygningen. Den ble altså flyttet.
Denne bekken er ca 3 meter bred og skiller området til KIWI og Byggmakker
fra min eiendom 445.1. I loveddelen av mitt bruk ligger nordost for riksv.42.
Denne bekken eller vassdraget gar mot det gamle småbruket Nedre Stoa, videre
gjennom små stillestående vann som har gitt navnet til Stoa, og så videre i en
dypere groft til Solbergvannet under jernbanelinja like ved hvor L- 18 krysser
hovedveien mot Arendal fra Stoa. Deretter har den utlop i Nidelva etter å ha
passert tlere eiendommer
Daletjonn har tilløp fra Sorsvann, fra bekker ellers på sydvest, fra Haugåsdalen,
fra Ostensbu Gård, 4 utlop fra nordøstsiden av riksv.42 samt et utløp fra
Ostensbulia ned på Haugåsdalens jorde. Disse fem går under riksv.42.
Bekken fra Haugåsdalen gar under Slotteveien og kommer frem ved mitt jorde
og danner grensen mot naboeiendom på sydvest siden og fortsetter ned til
Daletjonn.
Ved forandring av naturen med nedhugging av stor gran og furuskog på sydvest
siden av riksy. 42, på ca. 1600 mål, kan vannforingen i denne bekken øke og
resultere i oversvommelser av min eiendom langs Daletjonn. Likeså vil min
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dyrkede jordarealer nordost for riksv. 42 bli oversvommet av den mye større
vannforingen i den tidligere omtalte bekken. Allerede har det vist seg at
dimensjonen på bekken er for liten til å klare vannforingen fra Stoa Ost og Vest
samt utbyggingen av parkeringsplassen som tilhører ICA, tidligere Ole
Ottersland. Der KIWI og Byggmakker er anlagt, var det jorder og skog. Etter
utbygging er det svært mye storre vannforing i bekken som skiller dette utbygde
plataet fra min dyrka jord. For denne massive utbygging klarte bekken å ta unna
vannet. Det er ikke tilfellet allerede nå. Utvilsomt vil den store utbygging i
Haugåsdalen og tilstotende omrader øke vannforingen ytterligere og kan på sikt
også påvirke den gamle gårdsveien ned forbi Stoa og ut til hovedveien mot
Arendal.
Jeg ber med dette om at bekken fra ICA over mitt jorde og ut i hovedlopet på
nordost siden av riksv.42 mot Solbergvannet gjores dypere og kanskje noe
bredere for a klare den ekstra tilforsel av vann som allerede er kommet og ikke
minst på sikt kommer, I den videre utbygging av området må utbyggerne
redegjores for at de må beregne kostnader for vedlikehold og dimensjonering av
denne store bekken og også av bekken som krysser under Slotteveien. Også
utbyggere i Stoa Ost og Vest må snarest gjores oppmerksom på hva som nå skjer
på eiendommene nedenfor og i nærheten av Daletjønn. De som forårsaker
problemene, må betale.
Likeså vil jeg ikke ha oversvommelse på mitt jorde langs riksv.42 og Slotteveien
forårsaket av bekken fra Haugåsdalen eller forhoyMng av vannstanden i
Daletjønn. Problemer med oversvommelse tilsier erstatning pga tapt
dyrkingsmulighet for meg, fra utbyggerne eller den etat som har gitt tillatelse til
utbyggingen, uten å ha tatt hensyn til vannforingen i området.
Jeg foreslar en befaring i området denne varen 2013 med den etat som har med
utbyggingen av både Stoa Ost, Vest og Haugåsdalen.
Som en tilleggsopplysning:
Langs hovedveien gjennom Stoa Ost og Vest går bekken helt opp mot veibanen
like ved utkjoringen fra Euro og utgjor en fare for syklende ungdom. Om
sommeren skal mange bort for å bade i Sorsvann. De fleste sykler. Likeså er
bakken herfra opp mot shoppingsenteret mot COOP uten betryggende gjerde.
Vennligst ta dette opp med rette person/avdeling.

Med vennlig hilsen

Arendal Kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal, 4. mars 20l3
OMRÅDEPLAN FOR AGDERPARKEN NORD
Deres ref.: 20l0/l864-l4
Jeg viser til Deres brev av 24/l-l3 med vedlegg.
Jeg er innforstått med at deler av min eiendom, Gnr. 445/bnr.4, ”Slottet”,
omfattes av ovennevnte Plan og utvikles til boligformål.
Under mitt første orienteringsmøte med kommunen den 3l/l0-l2 ga jeg uttrykk
for at Planen burde utvides med en romsligere del av Haugåshei-området, for å
kunne utnytte og realisere boligpotensialet. En slik løsning vil gi bedre grunnlag
for en helhetlig og fremtidsrettet planlegging og gi rom for alternative veitraseer
inn i området.
Jeg forutsetter at gårdsbebyggelsen med hage/plenarealer blir skjermet.
Slottet har vannreservoar i ”Slottetjenna”, med pumpehus i aktiv bruk,
beliggende ved vannet. Dette området er inkludert i ”gårdsbebyggelse”.
En tilgrensende ”buffersone” rundt nevnte arealer bør også legges inn!
Som grunneier vil jeg legge vekt på et nært samarbeid med Arendal Kommune
dersom man velger å gå videre med område/utbyggingsplaner.
Vennligst hold meg løpende orientert!
Med hilsen
Eirik Sætra

Terje Espeland
Bråstadlina 139
4848 Arendal

08.03.13

Arendal kommune ved
planavdelingen

Vedrørende Agderparken Nord – merknader til oppstart av planarbeid.
Jeg viser til kommunens brev datert 24.01.13 og til informasjonsmøte som ble avholdt på
Rådhuset 14.02.13.
Størstedelen av det planområdet som er varslet er min eiendom, og det er bestående av
skog. Helst hadde jeg ønsket at eiendommen foreble uendret, men jeg ser at kommunen har
et stort behov for arealer til nærings- og boligformål for videre utvikling i Stoa-området.
Med bakgrunn i ovenstående ber jeg at byggeområdene planlegges med en høy
utnyttelsesgrad slik at en lengst mulig slipper ¨å ta i bruk nye områder.
I tillegg bes om at randsoner/friluftsområder gjøres minst mulige da slike områder svært
sjeldent lar seg utnytte i skogbrukssammenheng.
Avslutningsvis ber jeg om fortløpende å bli orientert i den videre planprosessen.

Med hilsen

Terje Espeland

