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Forord

Forord
Arendalkommuneutarbeidetplanprogramsombeskriverbakgrunnenfor og
gjennomføringen avplanarbeidfor AgderparkenNord,tidligerekalt Agderparkenvest.
Programmeter utarbeidetetter plan- og bygningslovensforskrift om
konsekvensutredninger
(KU)av 1.juni 2009.Planprogrammetskalbeskrivehvilke
temaersomskalutredesi konsekvensutredningen,
hvordanplanprosessenskal
gjennomføresog oppleggfor medvirkningog informasjon.
Planarbeideter tidligerevarsletigangsattunder navnetAgderparkenVest,14.04.2009
og planprogramble fastsatt9. 12.2009.Foreliggendeplanprogramer en justeringog
utfylling av dette.
Årsakentil at planarbeidetblir varsletpå ny med nytt planprogram, er at arealformål
og intensjonerfor planområdeter noe endret sidenforrige oppstartav14.04.2009.
I hovedsakvil problemstillingeneog utredningstemafortsatt værede samme,og ny
konsekvensutredning
vil i stort omfangværeen gjengivelseav konsekvensutredning
somble utarbeideti 2009på bakgrunnav det fastsatteplanprogrammet.
Nye formål er forslagom høyhastighetsbane,
jernbane/kollektivstasjonog
boligutbygging.Disseformåleneutløserkravom ny konsekvensutredning
med
tilhørendeplanprogram.I tillegger planområdetnoeutvidet i nord for å få plasstil
justert rundkjøring, samtidiger planområdetinnskrenketmot syd,ved at alt arealsør
for jernbanener tatt ut av planeni tråd med anmodningfra fylkesmannen.
Forslagtil planprogram, og høringsuttalelsene til denne,skal ligge til grunn når ansvarlig
myndighet (Kommuneplanutvalgeti Arendal) fastsetter endelig planprogram.
Somnevnt basererforeliggendeplanprogramutarbeidetav Arendalkommune,segpå fastsatt
planprogram(9.12.09)og konsekvensutredning
for KommunedelplanAgderparkenvest, somble
utført avMulticonsult AsvedprosjektlederBjarneOtterdal,LarsHjermstadog GunnarBratheim.
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Sammendragog innledning

Planarbeidetstartet opprinneligopp somkommunedelplanfor Bråstad- Stoa- Selde,somsiden
endret navntil Kommunedelplanfor AgderparkenVest, og somnå er endret til ”Kommunedelplan
for AgderparkenNord”.
Bakgrunnenfor igangsettingav planarbeidetvar for å imøtekommebehovetfor nærings- og
industriareali kommunen.
Sidenoppstartav planeni 2009har manogsåsett behovetfor boligetableringerher. Områdeter
vel egnetfor boligbebyggelsemed nærhettil store friluftsområder,skole,barnehage,idrettsanlegg
og handel.
Formåletmedplanarbeideter å leggetil rette for etableringavnæring,industri,lagerogkontor,
sikregrønnekorridorerogvidereførefriluftsområder, leggetil rette for boligetableringog å
avsettekorridor for fremtidighøyhastighetsbane
(hensynssone
medjernbaneformål). Det er
ogsået ønskeå utvikleområdetlangshøyhastighetsbanen
i et stasjonsby
konseptmed de formål
og funksjonersomtilhører en stasjonsby, somhøyutnyttelsemedurbankvaliteti en blandingav
næring,boligog handel.
Foreslåttekorridorer for høyhastighetsbane
Oslo– Stavangergåri utredningenfra Jernbaneverket
omtrent i planområdet.Korridoreneer av overordnetog omtrentlig karakter,og utbyggingav
høyhastighetsbanermellomstorbyenei segselvusikkerog liggerlangt frem i tid. Kommunenhar
hatt en intensjonom å avsetteareali planenfor å kunneværemed å styreplasseringav en evnt.
fremtidig korridor gjennomArendal.Men dersomdet i løpet av arbeidetmed planenvisersegat
overordneteføringerfor høyhastighetsbane
endres,eller kommunenav andregrunnerikkefinner
det hensiktsmessigå avsettearealtil jernbane,avsettesikkearealtil en slikkorridor i planen.
Somnevnt ble det i 2009utarbeideten konsekvensutredning etter et fastsatt planprogramfor
området.Grunnentil at det målageset nytt planprogrammed supplerendekonsekvensutredning
er at planarbeidetnå ogsååpnerfor utstrakt boligbebyggelseog høyhastighetsbane.

1.1 Bakgrunn
Det er lageten oversiktover næringsarealbehov
i Arendalmed utgangspunkti pågangfra
privataktørerog samtalermednæringslivog driverei kommunen.Herfremgårat det er et stort
behovfor ubebygdenærings- og industriarealer.Industrii kategorienanleggs- og
transportvirksomhet,verkstedsaktivitetermedrelativt storelogistikkarealerog lettere industri.
Stoaer et områdehvor det er alleredeeksistererdennetype nærings- og industriarealersom
etterspørsog hvor det er tilgjengeligearealer.
Kommunenhar et stort fokuspå å utvikle robustefunksjonsblandeteområdersomkanbidra til å
minimerebehovetfor transport. Det handlerblant annetom å leggetil rette for høyboligetablering
sentralt og i nærhettil handel,næring,friluftsliv og service.
I områdeneomkringStoaer det myeubebygdarealog store friluftsområder. Planområdetliggeri
fortsettelseav størreboligområderpå nordøstsidenav Frolandsveien.Boligutviklingher kanbygge
opp om utviklingenpå Myra med videregåendeskoleog størreidrettsanlegg.
Stoasomregionalthandelsområdebør videreutviklesi en mer bærekraftigretningmed høyere
utnyttelse og en størreandelboligertilknyttet området.
Dersomdet avsetteskorridor for mulighøyhastighetsbanegjennomplanområdet, medførerdet at
det ogsåer nærliggendeå tenkesegutviklingav et lokalt ogregionaltkollektivknutepunkti et
stasjonsbykonsept
meden fremtidigstasjonfor høyhastighetsbane,
eksisterendejernbanesomgåri
utkantenavplanområdettil sentrumogkort veitil E18.
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1.2 Planområdetslokalisering

Planområdet

Sentrum

Planområdetliggernord for StoaVest.Det regionalehandelsområde
t vedE18,ca 3 km. nordvestfor
Arendalsentrum.
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1.3 Planavgrensning

Planområdets avgrensninggårlangsSørsvannsveien
mot sydøst,tar med segStoavestog følger
Sagvannsveien
mot sørog viderelangsmedjernbanentil ØvreSagvannfor deretter å gårett nord
gjennomBlokkeheia,kryssefylkesveg175og følgeåskammenpå Maurefjellnordovertil
Frolandsveien.Mot nord følgerplanavgrensningen
Frolandsveientil vegkryssvedSørsvan
nsveien.

1.4

Planprosess

Saksgangen
for kommunedelplanermed konsekvensutredning
er beskreveti plan- og
bygningsloven,forskrift om konsekvensutredning
og tilhørendeveiledningsmateriale.Førstskaldet
utarbeideset forslagtil planprogramfor tiltaket (dette dokumentet). Planprogrammetskalbeskrive
tiltaket, muligekonsekvensersomvil bli belystog hvilkeutredningersomer nødvendige.
Planprogrammet leggesi januar2013 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Kommunensammenstiller og vurderer alle uttalelser som kommer inn til programmet.
Programmet endres eller gis tillegg ett er behovut fra dette. Deretter sendesforslagtil
planprogram til kommuneplanutvalget i Arendal kommune. Kommuneplanutvalget
fastsetter programmet i eget vedtak, ev. med endringer somfremkommer av
behandlingen.
Deretter utarbeideskommunedelplan med konsekvensutredning,plankart,
bestemmelser og retningslinjer. Planenførstegangs
behandlesi kommuneplanutvalget
i Arendal,somvedtarom planenskalleggesut for offentlig ettersyneller må revideres
før ettersyn.Planenleggesut på offentlig ettersyn med 6 ukershøringsfrist.
Kommunensammenstiller innkomnemerknaderogavklarer ev. innsigelser eller krav
om tilleggsutredninger, før konsekvensutredning og områdeplan kan vedtasav Arendal
bystyre.
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Etter at kommunedelplanen er vedtatt, kan man gå i gang med detaljregulering avet
eller flere delområder i planenetter de regler plan- og bygningsloven stiller for det
aktuelleområde.

1.5

Fremdrift

Følgendefremdriftsplanfor prosjekteter utgangspunktetpr. dagsdato.
Milepæl
Varselav igangsattreguleringsplanarbeidog høringavplanprogram
Høringav planprogram/Fristfor merknadertil varselom oppstart
Fastsettelseav planprogram
Førstegangsbehandlingavområdeplanmed konsekv.utr.
Offentligettersynav planen
Andregangsbehandlingog vedtakav planmed konsekv.Utr.
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Dato/ Tidsrom
januar2013
febr./mars2013
Nov.2015
Des./jan.2015/2016
Jan-febr. 2016
April 2016
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Beskrivelseav tiltaket, planformål

2.1 Dagenssituasjon(situasjonsbeskrivelse)
Planområdet
Frolandsveien

Maurefjell
Haugåsdalstjenn

Soletjenn
Haugåsen

Blokkeheia

Daletjenn

Bergtjenn

StoaVest

Sørsvann

Areal: Planområdeter på ca1600 daa.
Stoa er avsatt somregionalt handelsområdei regionalplanfor senterstrukturogtettstedsutvikling,
vedtatt 23.10.2012. Intensjonen med å gi Stoa en slik posisjon er å sørge for at regionsentereti
fylket har arealer for nye større etableringer, somdet er naturlig å legge til et regionsenter.
Overordnedeplaner peker ut følgendesom satsingsområder for Agder-regionen:
Næringer knytt et til energisektoren (vannkraft, vindkraft, gass,biobrensel m.m.)
Maritime næringer (skipsfart, offshore, IKT, fritidsbåter) Utviklingog produksjon av
materialet
IKT med vekt på telecom-miljøet og maritimt nivå
Knoppskyting rundt høyskolen i Agder Opplevelsesindustrien,
Fritidshusmarkedet
Vekst i dagensnæringer
I Arendaler det gjort en grovsortering i hvor de ulike virksomhetstypenebør ligge.
Besøksintensive virksomheter med lavt transportbehovbør liggei sentrum, somfor eksempel
offentlige kontorer.
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Sørlandets kunnskapshavn er etablert i Barbupå Tollbodkaia.Kunnskapshavna
huserbl.a.
kompetansebedrifterinnenarkitektur og byutvikling,forskningog kompetanseutvikling,
opplevelsesbasert læring ogmaritimenæringer.
Maritime næringer bør liggeved sjøen, ikke nødvendigvis fordi de er avhengig avdet
produksjonsmessig, men tradisjonelthar de liggether og det anses som et poeng
markedsmessig. Eydehavn og Hisøyer eksempler på slike lokaliseringer.
PåStoaer det aktuelt med:
Lettere produksjonsindustri, for eksempel knytt et til fritidsbåter somdet allerede er
mye virksomheter rundt,
Mekaniskindustri,
Lager og distribusjon for handel, entreprenørvirksomhet og annet,
Godstransport knytt et til jernbanen
Tyngre produksjonsvirksomhet knytt et til for eksempel biobrensel eller gjenbruk av
materialer
Plasskrevende handelsvirksomhet, store konsepter

2.2 Behov
Det utløsendeog primære behovet er:
Arendal kommunetrenger tilgjengelige nærings- og industriarealer på kort og langsikt.
Sekundære behover at kommunedelplanen skalsikre:
Boligeri sentraleområder.Stoaer ikkeen del av sentrum,mener et regionalt
handelssentersomliggeri nærhetenav store rekreasjonsområder,skoleog idrettsanlegg.
Høyhastighetsbanekorridor
med mulighetfor utbyggingav en stasjonsby i forbindelsemed
stasjonfor lokalog nasjonaltrafikk.
Mangfold; plasstil både de store (handels-)konseptene og de små
virksomhetene(for eksempel mekaniske verksteder), plass til arealkrevende
virksomheter med utendørs lagring(for eksempel entreprenører), plasstil
industrivirksomhet.
Fleksibilitet; planen skal være langsiktig og må kunnetilpasses fremtidige endringer,
uten at planprosessen må tasopp igjen; kombinerte formål.

2.3 Mål
Nyearealer for nærings/industrietableringog arealerfor boligutbygging
Et mål er å planleggefor en tettere by, planleggefor mer funksjonsblandingog etablereboligeri
sentraleknutepunkt.
Ut fra føringer gitt i statlige, regionale og kommunale dokumenter, bør hovedmålet nås uten at
det går utover andre viktige samfunnsmål som å;
redusere transportbehov
universell tilgjengelighet
bevaring av biologiskmangfold
ivareta friluftslivsinteresser, særlig knytt et til
bynære områder
utvikling i Arendalsregionen uten at dette
går på bekostning av nabokommuner
bygge opp under regionens satsingsområder,
jf. kapittel 1.1
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2.4

0 - alternativet

0-alternativetinnebærerat områdetbeholdessomi dag,med et størreområdeavsatttil
næringsutbyggi
ngi kommuneplanenfor 2013-2023, men med kravom områdeplan/
reguleringsplanfør utbygging.
Øvrigeareali planområdeter ogsåuregulerteog avsatttil grønnstruktur,noeboligog offentlig eller
privat tjenesteytingi kommuneplanen.Formåleneboligog offentlig/privat tjenesteytingavspeiler
eksisterendebruk,hvilket vil si at det ikkeliggerpotensialfor mer boligutbyggingi planområdet.

2.5

Tiltaket

Planområdetønskesutbygdtil næring,industri,lager,bolig,grønnstruktur,privat eller offentlig
tjenesteyting,høyhastighetsbane
og handel.
Dersomhøyhastighetsban
e blir utbygdi fremtiden er intensjonen å byggeut nærliggendeområde
langskorridoreni et stasjonsbykonseptsominnebærerhøyutnyttelsei en blandingav kontor,
handel,boligog offentligeplasser. Det vil bli stilt kravi reguleringsbestemmelsene
om detaljplanfor
bebyggelses
- og anleggsområdene
og for samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur. Derdet ikke
stillesspesifiktkravom dette, er det kommuneplanenskravom reguleringsplansomer gjeldende.
Kommunedelplanenblir i stor gradutarbeidetsomen formålsplanmed få detaljer om hvordan
hvert enkeltområdeskalutbygges, mhp utnyttelse,høyder,arkitektur, intern infrastrukturmed
mer.
Det leggesvekt på at det skalutarbeidesgodesammenhengendeforbindelserinternt i områdetog
forbindelser til omkringliggendeområderfor gåendeog syklende.Universellutforming og
etableringav kvalitativt godefellesutearealerog møteplasserskalliggetil grunnfor videreutvikling.
Næringsformål
Gjennomplanarbeidetvil en senærmerepå plasseringav de forskjelligetypenenæringog industri
bla. i fht. landskapsinngrep,hensynvernedevassdragog nedslagsfelt,sjenansestøyog forurensning
i sammenhengmed boligplasseringog vegforbindelserinternt og inn i området.
Friluftsliv/grøntområder
Planområdetomfatter storeog viktigelandskaps- og friluftsområder.
Planarbeidetvil leggevekt på at viktigegrønnkorridorerivaretasog at tilgjengelighetentil
friluftsområdenebedreseller bevares.Det vil bli tatt hensyntil verneområdeomkringviktige
vassdrag.Sentrallandskapstopografisøkesbevart.
Boligformål/ bebyggelse
Kommunenhar et overordnetmål om høyutnyttelsei nyebyggeområder
, bla for å redusere
arealbrukenog minimereinngrepi terrenget.Det er ønskeligmed en variert utbyggingstypologi
somgir rom for en sammensattbefolkningsgruppe,familie,enslige,eldre, forflytningshemmede
med mer.
Det er foreløpigingenkonkreteplaner om utbyggingog det er usikkertnår områdetvil bli byggetut.
Det vil derfor ikkebli utarbeidetillustrasjonereller analyseri fht. landskapstilpasning
, silhuett og
volum på dette nivået.
Det er først på detaljplannivåat bebyggelsesstruktur, terrengtilpasning,uteoppholdsrom,
grønnstrukturosv.vil bli skissertog analysert.
Tilkomsttil området/ infrastruktur
Internveieri hvert utbyggingsområdevil ikkefremkommepå dette nivået.
De størreinnfartsårenevil bli regulert,men med kravom detaljplansomvisersiktlinjer,sideareal,
gang/sykkelfeltmed mer.
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Høyhastighetsbane
/stasjon
Utbyggingav høyhastighetsbane
liggerlangt frem i tid, det vil derfor væremeningsløstå utrede
konsekvenserfor dette på nåværendestadium. Korridorenvil bli lagt inn planenmed en betydelig
hensynssonefor å reduseremuligenegativekonsekvenserfor omkringliggendebebyggelse.
Det ble lageten konsekvensutredning
til forrige planprogram.
Plasseringav korridor vil ta hensyntil utredningerog analyserfremkommeti dennemhp
naturinngrepog biologiskmangfold,vernesonerrundt vassdragog inngrepifht til avrenning.Store
deler av korridorenliggerinnenforarealavsatttil næring i kommuneplanenfor 2013-2023.

3

Forutsetningerfor planarbeidet

3.1 Overordneteplaner og retningslinjer
3.1.1 Forskrift om konsekvensutredninger
Plikten til konsekvensutredning
Plikten til konsekvensutredningfølger av forskrift om konsekvensutredninger av 2009.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning underforberedelsen av planer eller
tiltak, og når det tasstillingtil om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltakkan
gjennomføres.
Kommunedelplanen for Agderparken Nord utløser plikt til konsekvensutredning bla.etter
forskriftens§ 2:
Følgende planer og tiltak skal alltid behandlesetter forskriften, jf. KapittelIII:
d) områdereguleringersominnebærerutleggingav nyeområdertil utbyggingsformål
e) områdereguleringersomleggertil rette for seneredetaljreguleringav tiltak nevnti vedlegg1
vedlegg1:
A1)Industrianlegg,næringsbygg,byggfor offentlig ellerprivat tjenesteytingog byggtil
allmennyttigeformål meden investeringskostnadpå mer enn500mill kr. elleret bruksarealpå
mer enn15 000m2.
A29)Jernbanelinjerfor langdistansetrafikk.Infrastrukturmedinvesteringskostnader
på mer enn
500mill. kr.

Relevansfor planarbeidet
Det er lageten konsekvensutredning
med grunnlagi forrige vedtatte planprogramfor
området.Denvil i stor gradværedekkendefor planarbeidet.
Somdet fremgårav planprogrammeter en intensjonå avsettehensynssonefor fremtidig
jernbane/høyhastighetsbane
i planen. Men som nevnt er det usikkert når og om
høyhastighetsbane
Stavanger– Osloblir realisertog hvor jernbanekorridorensendelige
plasseringvil bli. Derfor vil ikkehøyhastighetsbane
bli utredet i konsekvensutredningen.
Dette er ogsådiskutertmed Aust-Agderfylkeskommune.
Høyhastighetsbanetraseleggesinn sombred hensynssonemed kravom detaljreguleringog
konsekvensutredning
i tilknytningtil denne.
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3.1.2 Rikspoliti ske bestemmelser for kjøpesenteretablering
Nye rikspolitiskbestemmelsefor kjøpesentre trådte i kraft 01.07.2008.Bestemmelsen
gjelder for hele landet med unntak av områderhvor det i godkjente fylkesplaner og
fylkesdelplaner er tillatt å etablere kjøpesentre.
I forskrift en fastleggesat kjøpesentre bare kan etableres eller utvidesi samsvar med
retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områdersomikke
omfatt esavgodkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner vil kjøpesentre større enn3
000m² bruksareal ikke væretillatt .
Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal sikre bedre oppfølgingav fylkenes
retningslinjer. Nye byggetill atelser eller rammetillatelser kan ikke gis i strid med den
rikspolitiske bestemmelsen. Fylkesmannenfår myndighet til å håndheve bestemmelsen.
Formåletmed de rikspolitiske bestemmelsene:
å sikreen sterkereregionalsamordningav kjøpesenterpolitikken
å styrkeeksisterendeby- og tettstedssentre
å unngåen utviklingsomfører til byspredningog bilavhengighet
å bidra til miljøvennligetransportvalg
å begrenseklimagassutslippene
Definisjoner
Med kjøpesenter forståsdetaljhandel i bygningsmessige enheter og
bygningskomplekser sometableres, driveseller framstår somen enhet, samt utsalg som
krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som
kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehussomomsetter én eller flere
varegrupper. Somkjøpesenter regnesogsåhandelsvirksomhet lokalisert i flere enheter
innenfor et områdesom for eksempel en handelspark.

Relevansfor planarbeidet
De rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesenteretablering gjelder ikke der det i
godkjente FP/ FDPer tillatt å etablere kjøpesentre. Dvs.at de gjelder ikke på gamle Stoa
og StoaVest, men vil gjelde for planområdet for Agderparken Nord. Fylkesdelplaner for
kjøpesenteretableringer erstattet av regionalplanfor senterstrukturog handel,sepkt.
3.1.4nedenunderom planen.

3.1.5 Rikspoliti ske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Retningslinjene tar sikte på å;
redegjøre for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging
klargjøre viktige prinsipper for hva som bør vektleggesi planleggingen
peke på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen
Målet er at arealbruk og transportsystem skal utviklesslik at de fremmer samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige godeløsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø,
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktsutvikling og senterutvikling i forbindelse med videre
utbygging (bolig og næring) understrekessom særlig viktig relatert til transportplanlegging, blant
annetfor å kunnebegrense transportbehovet. Det skal leggestil grunn et langsiktig bærekraftig
perspektiv i planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
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Relevansfor planarbeidet
Planarbeidetvil følgeopp intensjoneneom fortettingog arealøkonomisering,
knutepunktsutvikling og senterutvikling i forbindelse med videre utbygging(bolig og
næring).

3.1.6 Rikspoliti ske retningslinjer for varig vernede vassdrag
Siden 1973har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdragav Stortinget. Vernet gjaldt i
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verne- verdieneheller
ikke må undergravesavandre inngrep.RPRgjelder for hundremetersbeltet og for spesielt
verdifulle områderutenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi.
Forå oppnåmålenemed vern av vassdragangir retningslinjene at det særlig bør leggesvekt på å;
unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø
sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene
sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områdernær befolkningskonsentrasjoner
sikre verdien knytt et til forekomster/ områder i de vernede vassdragenesnedbørfelt som
det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi
sikre de vassdragsnæreområdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der
disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket
De fleste punktene har aktualitet i forbindelsemed Lilleelva.
RPRangir ulike klasser av områdermed ulikt forvaltningsregime, ett er hvor tett bebygd
og påvirket områdeneer.

Relevansfor planarbeidet
Lilleelva ligger i området mellom Nidelva i nordvest ogbyen Arendal i sørøst.
Elva renner ut i Nidelva rett før dennesutløpved Vrengen, slik at Lilleelva er en
sidegren til Arendalsvassdraget. Nedbørfeltets arealer 39 km2. Vassdraget har
mange innsjøer somtidligere har vært regulert i forbindelse med
tømmerfløtning. Det største vannet er Assævatnet 36 moh, somer 0,8km2
stort. Området er et viktig nærrekreasjonsområdefor Arendalsregionen. Flere
av vanneneer viktige for fritidsfiske og elva har et stort potensial som
sjøørretelv. Lilleelva har lite jordbruksarealer. Vassdraget er vernet i Verneplan
IV for vassdrag.
Forarbeidet med områdeplanAgderparkennord er det ivaretakelseav de
verdienesomrepresenterte det opprinnelige grunnlaget for vern somer av
størst interesse.
Begrunnelsen for vernet var:
” Kontaktutvalget viser til at objektet er representativt for vassdrag i
midtre kystsonemed relativt lite jordbruksareal. Nedbørfeltet har meget
stor verdi for naturvern, friluftsliv og fiske, og utvalget foreslår at objektet
tasmed i verneplanen.”

3.1.7 Rikspoliti ske retningslinjer for barn og unge
RPRfor barn og ungeskal bidra til å styrke barn og ungesinteresser i planleggingen.
Det skal opparbeidesgodeutearealer for variert bruk. Det stilles kravom erstatning
for nedbyggingav arealer somer i bruk for lek.

Relevansfor planarbeidet
Tilgangentil nærfriluftsområder som er viktig for barn og unge i dette
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planarbeidet, så sant det ikke tilretteleggesfor boligbygging. Sikre kvalitativt
godearealertil lek og tryggeforbindelsertil friluftsområder,skoleog andre
barneog ungdomsrelaterteaktiviteter.

3.2. Regionalemål og strategier
3.2.1

Regionplanfor Agder2020

Regionplanen erstatter fylkesplaner(eks.fylkesplanfor Aust-Agder2004-2007)
somoverordnetdokumentog strategiplanfor utviklingav regionen.
Planenstiller opp 5 hovedmålfor regionenmot 2020.
1. Klima: Høyemål - laveutslipp. Fokuspå bla.miljøvennligog fornybar
energibruk
2. Det godelivet: Agderfor alle.
3. Utdanning: Verdiskapingbygdpå kunnskap
4. Kommunikasjon:De viktigeveivalgene
5. Kultur:Opplevelserfor livet

Relevansfor planarbeidet
Sentraltfor planarbeideter fokuspå fortetting og arealøkonomiseringogmulighetfor å
utbyggeet lokalt og regionaltkollektivknutepunktfor å reduseretransportbehovetog
byggeopp om lavutslippssamfunnet.Godtransportplanlegginghandlerogsåom å
utvikle godeforbindelsertil regionenog restenav landet. Det stilleskravom
energiutredninger i alt planarbeid,med fokuspå alternativenergi.
Det er et stort fokuspå utviklingav næringslivetog en viktig premisser å leggetil rette
for næringsetableringvedblant annetå skaffetilgangtil arealer.Det er viktig å skape
goderammerfor utviklingav og tilgangtil kultur, idrett og frilufstliv.

3.2.3 Regionalplanfor senterstruktur og handel.
Regionalplan for senterstrukturog handelble vedtatt av fylkestinget23.oktober 2012.
Mål og hensikt:
Å leggetil rette for attraktive,miljøvennligeby- og tettstedssentramed bredt
utvalgav forretninger,i tilleggtil viktigefunksjonersommøtested,offentlige
kontorer og et godt og variert boligtilbud.
Å unngåen utviklingsomfører til unødvendigspredningav handelsvirksomhetog
økt bilavhengighet.
Å etablereen samordnetpolitikk for lokaliseringav nyekjøpesentreeller utvidelser
av eksisterendekjøpesentreog sentrumsutviklingi Aust-Agder.
Strategienefra fylkesdelplanen for kjøpesenteretableringog tettstedsutviklingvedtatt 11.09.01,
videreføres.

Relevansfor planarbeidet
I planendefinereslokalsentreog regionalehandelsparkeri tilleggtil sentrumssonene.
Det skillesikkemellomulike typer handel.Styringav bransjerkanikkegjøresmed
rettslig bindendevirkningergjennomkommuneplanens arealdeleller regionalplan.

Planenleggeropp til at det innenfordefinerte sentrumssonerog innenfor
andreangitteområderer tillatt etablerehandeluten forutgående
konsekvensutredninger.
Planenfår følgerfor handelsetableringeri
området.Planområdet liggerutenfor grensenetil denregionale
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handelsparkenStoaog planenmå derfor ta hensyntil kravenetil
begrensethandelsetablering(et samletbruksarealpå maks3000kvm)som
gjelderutenfor sentrums- og handelsonenei regionplanen.Planenangir
også begrensningerfor hvaslagstype offentlig tjenesteytingsomer lov å
etablereutenfor lokalsentre.

3.2.4

Energiplan for Agder

(Fylkesutvalgenei Vest-Agderog Aust-Agder, 2007)
Energiproduksjonen i Agder består i hovedsak avvannkraft som i stor grad blir eksportert
(større produksjon enn forbruk i regionen). Samtidig finnesdet i regionen potensial for ny
energiproduksjon bygd på fornybare energikilder somvann,vind og biobrensel.

Relevante mål i planener:
Minst 60 prosent av oppvarmingsbehovet på Agder skal i 2020kunnedekkesav andre
energibærere ennelektrisitet og fossiltbrensel.
Utslippene av klimagasser fra transportsektoren skal reduseresmed 20 prosent innen
2020. Sikre en bærekraftig utvikling av industrien på Agder.
Aktuelle tiltaker:
Fylkeskommunenskal i samarbeid med kommuner og næringslivet bidra til at det utvikles
et bedre ogmer velfungerende biobrenselmarked i regionen.
Fylkeskommunenskal bidra til å bygge ut infrastrukturen for flytende naturgass,LNG,
og stimulere til bruk avnaturgass der dette er fordelaktig.
Fylkeskommunenskal arbeide for utbygginger av infrastruktur for fjernvarme.
Fylkeskommunenskal arbeide for grenseoverskridende areal og
transportplaner.
Fylkeskommunenskal styrke det kollektive trafikktilbudet for å redusere
klimautslippenefra veitrafikken.

Relevansfor planarbeidet
Energiplanlegging må inn på alle plannivå med den grad av konkretisering som er
nødvendig for å sikre mulighet for energi- og utslippsbesparende løsninger.

3.3

Lokalemål,planerogstrategier

3.3.1 Kommuneplanen
I Arendalkommunesgjeldendekommuneplan for samfunnsdelen2011-2021(ikke
revidert), står det om næringsutvikling,
Dette vil vi:
Bidra til at nyeområdertilretteleggesfor næringslivetfor å skapegrunnlagfor
vekstog nyskaping.
Delmål:
Tilbykonkurransedyktigenæringsarealerfor eksisterendenæringslivog for
tilflytting av nyebedrifter.
Arealkonsekvenser:
Det skaltil enhvertid væreplanavklartenæringsområdermedulikekvaliteter.
Transportkorridorermå avklares.
Store nyenæringsområderer lagt til StoaVest,basertpå konsekvensutredninger
utarbeidet
for kommunedelplanfor området.Denneplanenforventesvedtatt i 2011.
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Kommuneplanensarealdelble revidert i 2013.Gjeldendeplankarter for 2013-2023.
Planområdeter båndlagtfor regulering.

Kommuneplanenavsetterområdettil næring/ industri, grønnstruktur,offentlig og privat
tjenesteyting. Forområdersomer regulert gjelderformål og bestemmelseri reguleringsplan
.
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3.3.2 Kommunedelplaner
Kommunedelplanen for Myra-Bråstad

Figur3.3.2: Kommunedelplan Myra-Bråstad vedtatt28.05.2009

18

Kommunedelplanen for Myra-Bråstad avsetterområdet til friområder, boliger, idrett og offentlig
bebyggelse. Innslaget av næringog erverv er kun til stedeinn mot Stoa.
Størreboligområderer avsattmot oversidenavFrolandsveien.

Relevansfor planarbeidet
Planenvil gi tomtereserver for boliger i noen år. Myra-Bråstad-planengrenser til
nordre del avAgderparken Vest-planenog er i samsvar med vedtatt vekstretning
for kommunen.Siden næringsdelener vesentlig redusert i forhold til tidligere
planer, aktualiserer dett e at næringer hovdetema i områdeplanenfor
Agderparken Nord.

Kommunedelplan for grønnstruktur
Hovedtrekkenefra grønnstrukturplanenfra 2005er innarbeidet i
gjeldendekommuneplan.
Kommunedelplanen angir en grønnkorridor langs Lilleelva og rundt Sørsvann.
Planområdet er ikke utpekt som et av de mest brukte i Arendal, men planenforeslår at
området sør for jernbanen ikke byggesut. Planen åpner for utbygging av området
mellom jernbanen og rv. 42.

Relevansfor planarbeidet
Planenhar samlet kunnskap og gir føringer somdet er viktig å ta med segi
planarbeidet.Planenleggerikkeopp til utbyggingsørfor jernbanen.

3.3.3 Arendal kommunesklima- og energiplan, av 09.01.2007
Til grunn for Arendal kommunespolitikk ligger intensjonen om å tenke globalt og
handle lokalt.
Arendal kommunesvisjon i klima– og energisammenhenger: “Utviklingen i Arendal
kommuneskal baserespå prinsippenefor bærekraftig utvikling.” Dette skal man
oppnåblant annet ved å redusereklimagassutslippene
fra transportsektoren,redusere
2
energibehovpr. m i nybygg.
Kommunenvil kreve energiutredningved framleggelseav plan for utbyggingtil
nærings- eller boligformål.

Relevansfor planarbeidet
I forbindelsemed detaljreguleringav hvert enkelt delområdeskaldet
utarbeidesen energiutredning for området med utgangspunkt i
kommunensKlima- og energiplan.
Energiutredningen skal vurdere:
Sit uasjoneni tilstøtendeområder
Energi og effektbehovi planområdet
Konsekvenser for energiforsyningen og klimapåvirkningen ved ulike systemer
Kapasitet i eksisterendeel. nett
Effektiv energibruk i henhold til TEK10
Evt. lokal varmesentral for varmeforsyning
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3.3.4 Reguleringsplaner
Haugåsdalen
Reguleringsplan for Haugåsdalen ble vedtatt 14.06.1990.Området ligger på sørsidenav fv. 42 nord
for Haugås. Delerav planenligger innenfor planområdet. Berørteområderer regulerttil bolig,vei
og landbruk.

Relevansfor planarbeidet
Det er tankerom utvidelseavrundkjøringog veginn i planområdet.

4 Forslagtil utredningstema
Vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger gir rammer for krav til innhold i
konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen skal utarbeidespå bakgrunn av fastsatt
planprogram. Planforslagmed konsekvensutredningskal normalt utgjøre et samlet dokument.
Konsekvensutredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Det skal
utarbeides et sammendragav planforslaget med konsekvensutredning.
Ut fra at de konkrete tiltakenesomområdeplanenvil åpne for er ukjent på utredningstidspunktet,
vil man ikke kunnespesifisere annetenn hovedgrupperav virksomhet, ikke kunnesi noe om
tidsplan for gjennomføring, ikke kunnesi noe om arkitektoniskform og uttr ykk, mengder utslipp
eller nødvendig arbeidskraft.
Visertil konsekvensutredning
somer utført med grunnlagi vedtatt planprogramfor Agderparken
Vest fastsatt9. 12.2009

4.1 Metode
Det er ikke utviklet noen generell metodikk som er allment akseptert at skal brukespå dennetype
planer. Metodikken må derfor variere noefra tema til tema avhengig av problemstilling.
Metodikken i Statensvegvesens håndbok140om konsekvensanalyser leggestil grunn for
kartlegging og systematisering av verdiene i området. Metodikken i H140når det gjelder
verdisetting, bedømming av omfangog konsekvens, er imidlertid ikke utviklet for eller egnet
arealplaner generelt.
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot dagensbruk av området, ev.
tilbud i kommunen.Dett e er kalt 0-alternativet.

4.2 Planforslaget
Somet grunnlagfor tidligerefastsattplanprogram for Agderparkenvester det vurdert ulike
scenarier. Disse vil væremedå danne utgangspunktet for utformingen av planforslaget.
Beskrivelsen avplanforslaget skal:
begrunnebehovet for arealbruken som planentilrettelegger for
beskrive planensinnhold og hovedformål
beskrive planensmuligheter og begrensinger hva gjelder type utbyggingsformål
beskrive mulig variasjon i areal av bygninger og utendørs plasser somet grunnlagfor å
synliggjøre noen hovedtall for utbyggingen(areal, investering, utnytt elsesgrad,
arbeidsplasser)
beskrive krav til videre planprosess
gi en generell oversikt over offentlige og private tiltaksomer nødvendige for gjennomføring
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av planen. Planenskal gi overordnede føringer på vannforsyning, spillvannsnett ,
overvannshåndtering, ev. krav om kablingav ledninger, energiforsyningog vegtilknytninger
til dagensvegnett .

4.2.1 Trafikk
Det skal gjøresanslagpå variasjonsområdet på trafikk somkan bli skapt ved ulik utnytt else av
planområdet innenforeslåtte planformål. Trafikken skal fordeles ut til E18,rv. 42 og
Sørsvannsveien. Flaskehalser identifiseresog beskrives. Områdeplanenskal visehovedatkomster
inn til og gjennomområdet.
Trafikale konsekvenser avdisse strømmenefor andre deler av vegnett et i Arendal vil ikke
utredes.Temaet forutsettesbehandlet i arbeidet med areal- og transportplanen for Arendal Grimstadsompågår parallelt.

4.2.2 Infrastrukt ur
Planenskal skjematiskviseadkomster til området fra overordnet vegnett og andre viktige veger i
området.
Planenskal gi standardkrav til atkomstvei/ hovedvei gjennomområdet, samt parallell gangog
sykkelveg.
Planenskal beskrive prinsipper for forsyning avområdet vannog bortleding av spillvann
og overvann.
Planenskal visehovedtraseer for overordnet infrastruktur sikringssone rundt
høyspentlinje.

4.2.3 Høyhastighetsbane
Jernbaneverketfikk i februar2010i oppdragav samferdselsdepartementet
å lageen utredningom
muligheterfor utbyggingav høyhastighetsbanerisør-Norge,heriblantstrekningenOsloKristiansand
- Stavanger.
Konklusjonenei rapportener blant annet;
Det er et stort potensialefor høyhastighetsbanermellomde storebyenei sør-Norgei forhold til
befolkningsmengde.
Utredningenhar vist at 30-40 %av trafikkenpå strekningeneer såkalt
underveistrafikk,d.v.s.passasjerersomgår av og på stasjonermellomendepunktene.Eneventuell
realiseringav høyhastighetsbanervil forkorte reisetidenfor befolkningeni regionerog distrikter
mellomdestorebyenei enbetydeliggrad.Vedeneventuellrealiseringav høyhastighetsbaneri
Norge bør disseframføresslikat devil betjenebefolkningenunderveismellomde storebyene.
Det fremhevesat strekningenOslo- Kristiansand- Stavangerer denstrekningensommest
sannsynligvil bli gjennomførtførst. Samtidiger planenelagt på is i uoverskueligfremtid av
nåværenderegjeringog samferdselsminister.
Høyhastighetsbanevil derfor ikkekonsekvensutredes
på dette planstadiet.Men planarbeidetvil
somtidligerenevnt, evnt. sikrekorridoren en bred hensynssoneog denvil i stor gradplasseresut
fra opplysningerom naturforhold,viktigevernehensynifht vassdragog biologiskmangfold.

4.2.3 Energi
Planenskal gjøre rede for aktuelle virkemidler for å redusere framtidig energiforbruk innen
planområdet. Det utarbeidesen energiutredningi samsvar med pkt. 4.2.3.ovenfor.
Gjeldendeplanogbygningslov(2009), åpner for at det kan gis retningslinjer om energibruk på
kommunedelplannivå. Planen skal vurdere hva som er hensiktsmessig for området og foreslå
retningslinjer.
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Planenskal sikre areal til energianlegg hvis det er aktuelt med løsninger somkreverslike
føringer.

4.2.4 Støy
Bådeområdeplanen og påfølgendereguleringsplaner må forholde segtil retningslinjene
for behandling avstøyi arealplansaker, SFT T1442.
Pådette planstadiet, når verken utbyggingstype eller beliggenhet av bygninger eller internveier er
kjent, vil støyvurderingenevære begrenset til beregning av gul og rød støysonelangs eksisterende
veier og planlagtehovedveiermed høyhastighetsbane,
der det er aktuelt å foreslå boliger.

4.2.5 Universell utforming
Planenskal gjøre rede for universell utforming. Utredningen skal være på et overordnet
nivå, og nødvendige krav innarbeidesi planbestemmelsene.

4.3

Overordnede føringer

Det skal gis en redegjørelsefor forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre
regionale og nasjonale planer somer relevante i forhold til den aktuelle planen,samt for
relevante miljømål fastsatt gjennomRikspolitiske retningslinjer, nasjonale miljømål,
Stortingsmeldinger eller lignende,og hvordandisseer tatt hensyn til under utarbeidelse
av planen.

4.4 Utredningstemaer
4.4.1 Nærmilj ø og fri luftsliv
Metode
Metodikken i Statensvegvesens håndbok140om konsekvensanalyser leggestil grunn
for kartleggingog systematiseringav verdiene i området.
Kartleggingen skal baserespå foreliggendekunnskap og samtaler med representanter
for ulike brukergrupper.
Konsekvensen skal vurderes ut fra de tap avverdier eller endringer av bruk og
tilgjengelighet somtiltaket vil medføre og hvilken grad alternativer finnes.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet og bomiljøer i randsonen rundt, samt
den delen av Lilleelva som ligger langs planområdet.

Program
Bomiljøeneinnen planområdet og i randsonen skal beskrivesmed hensyn til størrelse,
skolevei og bruk avplanområdet.
Bruken av planområdet til friluftsliv (turgåing, idrett, trening, bading, fritidsfiske, jakt)
skal beskrives. Friluftsliv i tilknytning til Lilleelva skal behandles særskilt.
Nye boligområder, skal vurderes mhp:
Tilgjenglighet til servicefunksjoner (skole, barnhage, idrettsanlegg, butikk, kollektivnett)
Trafikksikker atkomst
Egnethet (sol, helning, infrastruktur)
Støyfra nærliggendeaktiviteter somdrivesi dagog somforeslås
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Konsekvensene skal vurderes i forhold til faktiske endringer og måloppnåelse i forhold til
overordnede kommunale planer.

4.4.2 Landskapsbilde
Metode
Metodikken i Statensvegvesens håndbok140om konsekvensanalyser leggestil grunn for
kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Konsekvensen målesi forhold hvordan tiltaket anseså kunnetilpasseslandskapet.

Influensområde
Influensområdet et begrenset til planområdet og områderi 1-2 km avstandrundt der tiltaket
kan bli synlig.

Program
Det skal utarbeidesen landskapsbeskrivelseav planområdet. Beskrivelsen skal dele området i
enhetlige områder. Beskrivelsen skal redegjøre for:
Områdets kvaliteter
Områdersombør bevares
Føringer innen utbyggingsområder
Prinsipper for lokaliseringavstor flate tomter i småkupert terreng
Ev. begrensinger i byggehøyder

4.4.3 Naturmiljø
Metode
Metodikken i Statensvegvesens håndbok140om konsekvensanalyser leggestil grunn for
kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Konsekvensen målesiht. håndbok140i forhold til ingen utbygging av området.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet og vurderingav spredningskorridorer
(trekkveier) mot naboterreng.

Program
Det er gjennomført kartlegging av naturverdier i planområdet. Konsekvensutredningen
skal baseres på disse. Bl.a.skal det leggesvekt på å etablere en sammenhengende
grøntstruktur.
Barrierevirkningen av ev. gjennomgåendeveiere skal vurderesi den forbindelse.
Arealer somønskessøkt bevart skal prioriteresmhp. størrelse, buffersone og
forbindelser mot andre områder.
Det skal utredeshvilke konsekvenser tiltaket kan ha i forhold til biologiskmangfold,
inkludert vilttrekk og dyreliv i vann.

4.4.4 Kult urmiljø
Metode
Metodikken i Statensvegvesens håndbok140om konsekvensanalyser leggestil grunn
for kartleggingog systematiseringav verdiene i området.
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Konsekvensen målesiht. håndbok140i forhold til ingen utbygging av området.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet

Program
Det skal gis en overordnet beskrivelse av:
fornminner i planområdet, ev. basert på typer som er kjent og ev.
kan forventeså bli funnet
minner fra drift av utmark (sager, kverner, fløtning, steingjerder)
plasser i området
ferdselsveier
Eldre og nyere tidskulturminner i planområdet skal kartfestesog beskrives. Tiltakets
innvirkning på kulturmiljøer og kulturminner skal utredesi forhold til direkte
påvirkning/i nngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet og opplevelse.

4.4.5 Naturressurser
Metode
Metodikken i Statensvegvesens håndbok140om konsekvensanalyser leggestil grunn
for kartleggingog systematiseringav verdiene i området.
Konsekvensen målesiht. håndbok140i forhold til ingen utbygging av området.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet

Program
Utredningen skal inneholde en beskrivelseavressurser knyttet til jord, skogog berggrunn
i planområdet.
Konsekvenser av tiltaket skal beskrivessomarealforbruk av:
fulldyrket mark beite og lignende, skog av ulike boniteter, massetak
Det skal ogsågjøresen vurdering av hvor mye av de omkringliggendeområdenesom ev. vil gå ut
av produksjon somen følge av tiltaket (vanskelig beliggenhet, oppsplitting av arealer, ønske om å
bevare vegetasjon).
Det skal vurderes om det midlertidig kan være aktuelt med massetaki deler av området, bådefor å
skaffe masser internt og for salg.

4.4.6 Næringsliv
Metode
Næringslivet skal beskrivesut fra faktiske, tilgjengelige opplysninger om virksomhetstype, størrelse,
omsetning, arbeidsplasser, markedsområdeog konkurransesituasjon.
Virkninger skal vurderes ut fra historiske trender og forventet utvikling.
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Influensområde
Influensområdet omfatter hele det felles arbeids-, bolig- og serviceområdet i Aust- og
Vest-Agder innen 40-60 min. reisemed privatbil.

Program
Det skal beskriveshva slags type virksomhetstyper som planenåpner for.
Forhver hovedgruppeskal de gjøres en beskrivelse av historiskutvikling, dagenssituasjon og
forventninger fremover basert på offentlig statistikk og samtaler med aktuelle aktører og
grupper.
Konkurranseforholdeneskal både vurderesregionalt oglokalt i Arendal kommune for aktuelle
hovedgrupper av virksomhet.

4.4.7 Risiko og sårbarhet
Metode
EnROS-analyseer en systematiskgjennomgangav mulige uønskedehendelser med en tilhørende
vurderingav sannsynlighet og konsekvens (risiko) for disse hendelsene. Sannsynligheten for at en
hendelseinntreffer må anslås,på dette plannivået på en skala lav-middels-høy, og konsekvens
likeså.

Influensområde
Foralle utbyggingsområderi planen

Program
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse) for planforslaget. Analysen skal
vurdere om det planlagte tiltaket vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/ eller materielle
verdier. Ev. risikoreduserendetiltakskal vurderes innarbeidet i planforslaget.
Momenter somskal vurdereser brann,ev. farlig virksomhet, geotekniske og geologiske forhold,
forurenset grunn, avrenning fra blottlagte mineraler fra utsprengte masser, trafikksikkerhet,
energiforsyning, høyspentledningog radonstråling. Liste er ikke utt ømmende.

Sammenstilling
De ulike temaeneutredesetter til dels svært forskjellig metodikk. Noentema har til en vissgrad
overlappmed andre slik at noenforhold kan bli vektlagt flere ganger. Disse metodiske
begrensingenegjør at temaeneikke uten videre kan presenteres enhetlig i en sammenstillingstabell
og veiesmot hverandre.
Sammenstillingen skal gjøresved at:
Først vurderesplanforslagets måloppnåelsei forhold til utløsendebehovDeretter vurderes
ev. positive og negative konsekvenser av tiltaket for miljø, naturressurser og samfunn. Det
fortasen avveining og det fokuseres på forhold sombør ha betydning for beslutning om og
på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.
Til slutt gjøres en vurderingavom og ev. på hvilke vilkår planforslaget kan
anbefales.
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Oppfølgende undersøkelser
Det skal gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslagtil, nærmere undersøkelser før
gjennomføring av planen ev. somen del av påfølgendereguleringsplanarbeid.
I den grad spesielle forhold peker seg ut, skal det gis en vurdering av behovet for, og eventuelt
forslagtil, undersøkelser ogtiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningeneav
planen (oppfølgendeundersøkelser etter plangjennomføring)

5.

Informasjon og medvirkning

Kravet til informasjon ogmedvirkning i denvidere prosesssikresgjennom:
Informasjonsmøter i forbindelsemed høringerav planforslaget
Møter med grunneierei området
Utsendelse avvedtatt planprogram til alle som gir høringsutt alelse
Varsel om oppstart av respektive reguleringsplaner
Informasjon om planene vil dessuten være tilgjengelig på Arendal kommunesInternettsider
www.arendal.kommune.no. Her vil alle resultater av gjennomførte utredninger og planforslag
være tilgjengelige.
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