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Kommuneplanutvalget anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende vedtak
Arendal bystyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 og §12-11 forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser
datert 15.2.2021

Bystyret har behandlet saken i møte 25.03.2021 sak 21/60
Møtebehandling
Jonny Ingebrigtsen (Rødt) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av Rødt
og MDG:
Arendal Bystyre sender tilbake til rådmannen, forslaget til ny vei, Eydehavn havn med ønske
om å få utredet en tunnelløsning på den aktuelle strekningen.
Thore Karlsen (Hovelista) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Bystyret ber administrasjonen oppnevne et utvalg som skal utrede
muligheten til å legge veien fra Eyde energipark til havna i tunnel. Dette innebærer også å
undersøke muligheten for å få til et spleiselag mellom relevante aktører og statlige midler for
å utvikle en trase med selvkjørende biler.
Votering, utsettelse:
Utsettelsesforslaget fikk 3 (1 Hovelista, 1 MDG, 1 Rødt) og falt mot 36 (11 Ap, 8 H, 4 FrP, 4
Sp, 3 SV, 2 KrF, 1 V, 1 Pp, 1 Hp, 1 uavh.) stemmer.
Votering
Kommuneplanutvalgets innstilling ble satt opp mot alternativt forslag fremmet av Jonny
Ingebrigtsen (Rødt). Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 36 (11 Ap, 8 H, 4 FrP,
4 Sp, 3 SV, 2 KrF, 1 V, 1 Pp, 1 Hp, 1 uavh.) mot 3 (1 Rødt, 1 MDG, 1 Hovelista) stemmer.
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 og §12-11 forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser
datert 15.2.2021.
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Reguleringsplanforslag for Ny vei til Arendal Havn. Endelig behandling.
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal bystyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 og §12-11 forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser datert
15.2.2021
Vedlegg
Delutredning Trafikkstøy_2020-11-27
Notat Vurdering eiker_2020-11-11
Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for ny vei til Arendal havn - Eydehavn i Arendal
kommune
Vedlegg 5 Støysonekart_oppdatert
Vedlegg 1 Eydehavn_plankart 2021-02-15
Vedlegg 2 Eydehavn_reg.best 1502
Vedlegg 4 Notat Revisjon av planforslag
Vedlegg 3 Eydehavn_planbeskrivelse
Vedlegg 6 Oppsummering av merknader
Vedlegg 7 a) merknader til off. ettersyn
Vedlegg 7b) merknader til off. ettersyn
Vedlegg 7 c) begrensa høring
Sammendrag / Bakgrunn for saken
Den 02.02.2017 gjorde Arendal bystyret følgende vedtak:

Etter at bystyret gav rådmannen mandat til å igangsette arbeidet med regulering av ny vei til
Arendal havn ble det etablert et prosjekt hvor kommuneplanutvalget fulgte opp med vedtak i møte
den 22.03.2017 om å varsle planoppstart av detaljreguleringsarbeid for ny vei til Arendal havn på
Eydehavn.
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Det ble samtidig varslet forslag om nye næringsarealer i forbindelse med den nye
veien. Varselet ble sendt ut og annonsert den 31.03.2017.
Arendal kommune har utarbeidet planprogram med fastsetting av utredningsprogram og prosess
for medvirkning, samt siling av alternativer. Planprogrammet ble behandlet og fastsatt av
kommuneplanutvalget i møte den 12.12.2018.
Statens vegvesen har på oppdrag fra Agder fylkeskommune prosjektert den nye fylkesveien og
utført nødvendige grunnundersøkelser.
Agder fylkeskommune har utført nødvendig kulturhistorisk registrering.
På grunnlag av prosjektert veitrase har konsulentfirmaet Asplan Viak AS utarbeidet forslaget til
detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning i henhold til § 12-3 i plan- og bygningsloven.
Formålet med planforslaget er å legge til rette for å skaffe hjemmel for etablering av ny effektiv
og trygg vei til Arendal havn på Eydehavn.
Planområdet strekker seg fra kystveien (fv.410) i nordvest til Nitridveien i sørøst. Planen grenser
mot Else Hagens vei og eksisterende boligområder i øst, følger tidligere plangrense mot nord og
mot Kystveien i vest.
Planområdet omfatter alle arealer berørt av gjeldende regulerte hovedadkomst, slik at disse kan
reguleres i samsvar med gjeldende bruk og/ eller tidligere regulering.
Hovedårsaken til at planområdet er blitt utvidet til også å ta for seg store deler av eksisterende
boligområder syd for den planlagte fylkesveien, er at dagens regulerte tilførselsvei da vil kunne bli
opphevet.
Planforslaget omfatter i hovedsak bygging av ny fylkesvei og tilrettelegging av nye næringsarealer
nede ved Arendal havn.
Prosess og oppfølging av vedtak fra 1. gangs behandling.
Kommuneplanutvalget behandlet planforslaget i møte 29.04.2020 etter å ha vært på felles befaring
på Eydehavn. Link til saken med vedlegg under.
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/motekalender-ogsaksdokumenter/#se:mote/moteid:650382/utvalgid:200609
Det ble fattet følgende vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser datert
20.04.2020, legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:



Næringsområdene N7, N8 og N9 tas ut av planen før den legges ut til offentlig ettersyn.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2, 2. strekpunkt, endres fra «Minimum 1,5
biloppstillingsplasser per boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 4 boenheter» til
«Minimum 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet i rekkehus,
kjedebolig og småhus inntil 3 boenheter.»

I de fire siste strekpunktene tilføyes «... og 1 sykkelparkeringsplass ...» etter «biloppstillingsplass».
Før 2.gangsbehandling av planen må følgende foreligge:
a) Avtale om reetablering av frisbeegolfbane mellom kommune/fylkeskommune og SSK.
b) Ytterligere krysningspunkt mellom Gif1/Gif2 og o_Skv1.5 for å legge til rette for bruk av
naturområdene øst og vest for veien.
Det må i høringsperioden utredes en sammenkobling av de to avkjørslene fra Fv 410, slik at den
gamle avkjørselen kan stenges.
Ulemper i form av vann- og masseforskyvning for de nærmeste naboene til Kloppedalsmyra må
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ivaretas.
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/motekalender-ogsaksdokumenter/#se:mote/moteid:650382/utvalgid:200609
Revidert planforslag, datert 12.06.2020, justert iht. kommuneplanutvalget vedtak, ble lagt ut til
offentlig ettersyn i perioden 06.07.2020 til 23.08.2020.
Som følge av det offentlige ettersynet og merknader som kom inn her, har det også vært
gjennomført ny begrenset høring. Begrenset høring ble sendt til regionale etater, skole,
barnehager og organisasjonene på Eydehavn. Frist for innspill til denne høringen ble satt til 16.
10.2020.
Etter begrenset høring ble det foretatt ytterligere justeringer som følge av innspill. Disse ble
gjennomgått i eget møte med Statsforvalteren og ligger også til grunn for deres uttalelse.
Justeringene er også oversendt Agder fylkeskommune.
Prosess og justeringer er beskrevet i kap. 7 i planbeskrivelsen.
Merknader ligger i sin helhet som vedlegg til saken, det gjør også en oppsummering av merknader
med kommentarer.
Rådmannen stiller seg bak kommentarer som er gitt til innspillene.
Rådmannens kommentar til oppfølging av vedtak og innspill:
Planforslaget er endret i tråd med KPU sitt vedtak. Det er også justert iht. til innspill som har
kommet inn fra innsigelsesmyndighetene;



Næringsområdene N7, N8 og N9 ble tatt ut av planen før offentlig ettersyn.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2, 2. strekpunkt er endret iht. til vedtak

Videre – forhold som må foreligge før 2. gangs behandling:
a) Intensjonsavtale om reetablering av frisbeegolfbane er utarbeidet og signert.
b) Dette ble lagt inn to kulverter på plankartet (versjon 03 datert 12.06.2020) før det ble sendt på
høring. En rett øst for kanalen og en ved dagens stitrase ved Gaupedalen (ved kulturminne id
131813).
Dette er i revidert planbeskrivelse (versjon 05 og 06) nærmere beskrevet i punkt 4.12.2 og
punkt 4.12.3. På det siste plankartet er området for turdrag Gt5 utvidet slik man har mer
fleksibilitet mht. å finne gode og terrengtilpassende stiforbindelser.
Det har i forbindelse med utarbeidelse av planen blitt gjort flere forsøkt å koble sammen veien til
skolen og den nye veien til Arendal havn, da Agder fylkeskommune ved SVV i utgangspunktet ikke
ønsker to kryss så tett på hverandre.
Ingen av løsningene for å koble de to veiene sammen ble tilfredsstillende for skoleveien eller de
eksisterende beboerne i området. SVV/Agder fylkeskommune valgte derfor å gå for å beholde det
gamle krysset samtidig som det ble etablert et nytt.
Da det har vært gjort grundige vurderinger og forsøk på å kutte et av disse kryssene under
utarbeidelse av planen, er det ikke gjort nye utredninger under høringsperioden.
Siste punkt i vedtaket er ivaretatt ved at det er lagt inn en egen bestemmelse under kapitlet
dokumentasjonskrav 10.5, siste strekpunkt. Bestemmelsen setter krav til en geoteknisk vurdering
med evt nødvendige tiltak som hindrer at det oppstår ulemper i form av vann- masseforskyvning
for de nærmeste naboene.
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Rådmannens vurdering
Planforslaget bygger på nasjonale mål for transportpolitikken gitt i Stortingsmelding om ny
Nasjonal transportplan 2014-2023.
Det nasjonale målet for transportpolitikken er:
«Å tilby et effektivt, tilgjengelig sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets
behov for transport og fremmer regional utvikling».
Målene i planforslaget er brutt ned i fire hovedmål:
 God fremkommelighet og regional utvikling.
 Trafikksikkerhet.
 Miljø.
 Universell utforming.
Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning
mellom hensyn til å følge opp nasjonale/regionale og kommunale føringer i forhold til havne- og
næringsvirksomheten og dens utvikling på den ene siden og boligområdene med deres
nærområder og ikke minst trafikksikkerheten i området.
Samtidig må kommunen/offentligheten være bevisst i forhold til økonomien i prosjektet, både i
forhold til etablering og fremtidig vedlikeholdsutgifter.
En gjennomføring av planforslaget vil bidra til at dagens trafikale utfordringer gjennom Eydehavn
«sentrum» bedres. Tungtrafikken til og fra havna vil gå på ny effektiv og trafikksikker vei.
Ny vei vil bidra til en trafikksikker løsning i området som også bygger opp under verdiskapning i
regionen ved å gjøre forbindelsen til Arendal havn mer tilgjengelig.
Realisering av veien vil også inngå i en større helhet av næringsutvikling ved realisering av større
næringsarealer ved Eyde energipark.
Oppsummert vil planforslaget bidra til en god måloppnåelse for regional utvikling, bedre
trafikksikkerhet og tilrettelegging for næringsutvikling.
De negative konsekvensene ved planforslaget omfatter bl.a stedvis store landskapsinngrep,
nedbygging av natur og frilufts arealer og at man ved skole og barnehager får tungtrafikken
nærmere sitt område.
For de negative konsekvensene av planforslaget er det foreslått avbøtende tiltak for å minimere
disse. Disse er beskrevet i vedlagt planbeskrivelse kap. 5 og 6.
Driftsmessige konsekvenser
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Arendal kommune og (Aust-)Agder fylkeskommune om
bygging og finansiering av ny vei fra Neskil til Arendal havn. Bystyret godkjente avtalen vedtak i
møte den 02.02.2017.
Det legges opp til at veien blir fylkesvei og det vil da være fylkeskommunen som står for videre drift
av veien.
Konklusjon
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor og henvisning til planbeskrivelse med KU og tilhørende
rapporter anbefaler rådmannen at planforslaget detaljregulering for Ny vei til Arendal Havn,
Eydehavn, datert 15.2.2021 vedtas slik den nå foreligger.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 23. februar 2021.
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