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ARENDAL,

06.10.20

DETALJREGULERING FOR KRØGENES NORD, ARENDAL KOMMUNE
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

På bakgrunn av at planen utløser konsekvensutredning, kunngjøres det samtidig at forslag til
planprogram for Krøgenes Nord legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 4-2 og
iht. forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med planleggingen
Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert
formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. Det planlegges ikke
etablert detaljvarehandel i området. En ser for seg at området kan være aktuelt for
håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal
som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Planområdet
Planområdet ligger nord for Krøgenes, ved tilførselsveien fra Krøgenes (fv. 409) til ny E-18.
Arealene ligger rett øst for tilførselsveien med adkomst fra første rundkjøringen i syd på Fv 409.
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og
511/43, og er avgrenset som vis på vedlagte kart. Området er på ~100 daa.
Planstatus
På kommuneplanens arealdel er området avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNFområde). I forbindelse med kommuneplanprosessen ble det sendt inn et innspill fra Agder
Prosjektutvikling om endring av markagrense for dette området. Det ble vedtatt at markagrensen
skulle gå utenom dette området. I kartvedlegget som ble lagt ved behandlingen av
kommuneplanens arealdel, var området som det meldes om oppstart av planarbeid for, markert
som «nytt næringsområde». Pga. at kommuneplanens arealdel alt hadde vært ut på høring i flere
runder, var det ikke ønskelig å ta inn nye byggeområder i siste del av behandlingen av
kommuneplanen.
Området er i all hovedsak uregulert, mens mindre deler i syd og vest er regulert i reguleringsplan
for E-18 Tvedestrand-Arendal. Dette omfatter avkjørsel fra rundkjøring, og et område langsmed
annen veggrunn ved fv 409 (tilførselsveien) som er regulert til lnf-formål.
Oppstartsmøte og politisk behandling
Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i Arendal kommune 27.08.2020.
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Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl)
§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.

Siden formålet med planen er i strid med formål i kommuneplanens arealdel ble saken lagt frem for
behandling i kommuneplanutvalget i møte 09.09.2020, før kunngjøring. Følgende vedtak ble fattet:

På bakgrunn av vedtaket i kommuneplanutvalget igangsettes det nå planarbeid med formål som
beskrevet.
Konsekvensutredning
Formålet med planforslaget er å regulere inn et område på ~100 daa til næringsformål, som vil hjemle
næringsbygg med bruksareal på mer enn 15.000 m2. Planforslaget vil på den bakgrunn utløse krav
om konsekvensutredning med planprogram, jf. forskriftens § 6, bokstav b, «Reguleringsplaner etter
plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I», vedlegg I - punkt 24; «Næringsbygg, bygg for offentlig
eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2».
Tiltakshaver
Forslagsstiller er Agder Prosjektutvikling AS. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.
Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 17.11.2020 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836
Arendal, eller per e-post: lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk &
Co. as., v/ Lisbet Rake Zeiffert, tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.
Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no og på www.arendal.kommune.no. Her finnes også
planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte med Arendal kommune.
Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Endelig forslag til planprogram
vil deretter bli sendt inn til Arendal kommune for fastsetting. Selve planforslaget med
konsekvensutredning vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første
gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen med konsekvensutredning lagt ut til offentlig
ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre
politisk behandling.
Med hilsen
Stærk & Co. a.s.

Lisbet Rake Zeiffert
Arealplanlegger

Vedlegg:
Oversiktskart med planavgrensning, datert 06.10.2020
Planprogram datert 06.10.2020
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