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Svinodden - Varmekroken, utvidelse Gard
Kommunens tilslutning til oppstart av planarbeid
Kommunen gir sin tilslutning til at det startes opp arbeid med forslag til detaljreguleringsplan
for Svinodden - Varmekrogen, basert på de opplysninger som kom fram av planinitiativ av
24.06.2021 og under oppstartsmøtet 24.08.2021.
I følge plan- og bygningsloven § 12-8, annet ledd skal kommunen ta stilling til planspørsmålet så fort
som mulig. Det må gis skriftlig samtykke til å gjennomføre varsling og kunngjøring om planoppstart.
Kommunen har gjort en konkret vurdering av om forslaget støter an mot statlige og regionale rammer og
mål, overordnede planer eller lokale forhold i planområdet eller tilstøtende arealer, eller kommunens
praksis i tilsvarende saker. Saksbehandler har i samråd med planavdelingen kommet til at forslaget ikke
støter an mot slike forutsetninger. Det samsvarer med kommunens praksis i tilsvarende saker, der
formålet er i tråd med overordna plan. Det er derfor ingen grunn til å motsette seg at planarbeidet settes i
gang.
Kommunen vil likevel gjøre oppmerksom på at det er stor usikkerhet knyttet til konfliktnivå i nabolaget,
trafikkbelastning og generell belastning med økt utbygging. Kommunens reguleringsmyndighet er
undergitt et fritt planfaglig og politisk skjønn. Et planinitiativ som har fått positiv tilbakemelding i
oppstartsfasen, kan derfor likevel bli stoppet når kommunen skal vurdere om endelig forslag skal
fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen er altså ikke bundet av de tidlige vurderingene
som ligger til grunn for denne tilslutningen.
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Referat oppstartsmøte
Detaljregulering for Svinodden - Varmekrogen
Saksnummer:
Møtedato:

21/12647
24.08.2021

MØTEDELTAKERE
Fra kommunen:
Kristin J. Fløystad
Nora Moberg

Planavdelingen, fagleder
Planavdelingen, saksbehandler

Fra utbygger:
Svein Just
Cecilie Helberg
Johan Nyland

AS Assuransegården
Jurist, Gard
Asplanviak, konsulent

Internt oppstartsmøte
Saksbehandler har i forkant av oppstartsmøte avholdt internt (oppstarts)møte med
nødvendige fagansvarlige i kommunen. Dette er avholdt uten tilstedeværelse av
plankonsulent eller forslagsstiller. Opplysninger fra det interne oppstartsmøte er
videreformidlet i oppstartsmøte med forslagsstiller.
Internt oppstartsmøte er avholdt 13.08.2021
Informasjon om planen fra forslagsstiller
Navn på planen : Svinodden - Varmekrogen
Forslagsstillers intensjoner/planide
Gard ønsker å utvide virksomheten med bedre plass og kontorer.
Det planlegges tilbygg på 2500-3500 m2, sør for dagens bygg.
De har ca 330 ansatte, og har siden år 2000 fått i snitt 12 nye ansatte hvert år. Kapasiteten
er nå sprengt. De har i tillegg vesentlig underdekning på stille-rom og for lite møteroms
kapasitet. Kantina m. kjøkken er dimensjonert for 150 personer, og denne har nå altfor
liten kapasitet. Det forventes fortsatt vekst for Arendals kontoret.
Arendals kontoret er Gards hovedkontor med felles kjernefunksjoner, og det skal det
fortsatt være.

Planens avgrensning

Avgrensningen skal finjusteres noe før varsling om oppstart.

AVKLARINGER ETTER § 2
Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
Gard har opplyst at de ønsker å ha en «åpen kontordag» tidlig i oppstartsfasen f.eks fra kl.
14- kl. 19. De er positive til at Arendal kommune v/saksbehandler deltar for å orientere om
planprosessen. Det foreslås liknende åpen kontordag under det offentlige ettersynet.
Arendal historielag bør inviteres til å delta aktivt m. historiske opplysninger.
Konsekvensutredning
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. Selvom det er sannsynlig at planen
berører, eller til og med tillater rivning av bebyggelse som er regulert til bevaring, vil det
neppe føre til store konsekvenser for miljø og samfunn.
Tema kulturmiljø- og kulturminner må utredes grundig.
Andre utredninger om bestemte tema
Kulturmiljø og kulturminner- her må det lages en grundig vurdering
Arendal historielag bør være høringspart allerede i oppstarten. Det bør avholdes eget
møte ang. Temaet.
Mobilitetsplan
VA-rammeplan

Hva kommunen kan bidra med i prosessen:
Møter og avklaringer, dialog med berørte parter/ naboer
Behov for dialogsmøter
Det blir trolig behov for møter med de ulike personene som har uttalt seg i referatet under.
Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter § 12-8
Det er ingen grunn til at kommunen skulle motsette seg oppstart. (se eget brev)
Vurdering av fagkyndighet
Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3.
Asplanviak har lang og solid erfaring på planprosesser, og utarbeidelse av
plandokumenter.

Opplysninger fra internt møte formidles;
SAK

Kontaktperson i
kommunen

Overordna planer og føringer

Saksbehandler

Området omfattes av reguleringsplan for Kittelsbukt- Ormeviga.
Nåværende Gard-område er regulert til kontorer.
Planen berører en husgruppe som er regulert til antikvarisk spesialområde.
Et hvert planforslag skal behandles etter de overordna føringer som gjelder når
endelig forslag er sendt inn og skal til behandling første gang. Det gjelder både
nasjonale, regionale og kommunale lover, forskrifter og retningslinjer.
Klima

Tverrfaglig

Området er sentralt i forhold til sosial infrastruktur, skoler, barnehager og
bysentrum med god kollektivdekning til de fleste mål.
Det er få minutter å gå herfra inn til sentrum og bussterminalen, der det går
busser i alle retninger.
Parkeringskrav, min og maks, bil og sykkel: det skal legges til rette for lading av
el-biler og sykler. Det forventes en bevisst holdning til bilbruk.
Mobilitetsplan må leveres, og der må de opplyse mer om antall ansatte og bil- og
parkeringsholdningen de har. Hvordan arbeidsreisene skal foregå.
Gard har ansatte som pendler fra hele landsdelen. Det er forståelse for at det
trengs et fåtall parkeringsplasser til ansatte i den forbindelse.
De går inn for en «breem»- sertifisering
Sosial infrastruktur
Avstand til offentlige servicetilbud, skole, SFO, barnehage og kollektivtilbud, i den
grad det er relevant for denne saken, må beskrives i mobilitetsplanen.
Selv om dette ikke er en boligplan har den sosiale infrastrukturen betydning for
de ansatte, og om det er attraktivt å bosette seg i området.

Tverrfaglig

Universell utforming/TEK 17

Mariann Olsen

Teknisk forskrift gjelder
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør stå på høringslista.
Det er Mariann Olsen i kommunen som er sekretær for rådet.
Trafikksikkerhet

Hanne Goodwin

Gang og sykkelveien langs vannet må beholdes.
Biltrafikken vil gå i Svinoddveien, og den er både trang og svingete. Det er
vanskelig å gjøre noe med veien, siden det ligger private hus og eiendommer
helt i veikanten.
Hun er bekymret for økt trafikk som følge av utbyggingen.
Det må sørges for at veien fortsatt vil være trygg skolevei .
Landskap

Kristin Fløystad

Et nytt bygg må tilpasses omgivelsene og bygget som allerede er der. Det må
vises hvordan nytt bygg blir i møte med eksisterende landskap og bebyggelse.
Det må arbeides med ulike alternativer, som må komme frem av
planbeskrivelsen.
Eksisterende bygning er et signalbygg, og nytt bygg må også tilpasses dette på
en god måte- ikke bare boligbebyggelsen rundt.
Volumene det tenkes lagt til rette for må vises i en 3D modell fra ulike vinkler. Det
er ikke nødvendig å tegne ut bygget i detalj.
Sjø og vassdrag

Kristin Fløystad

Det fremgår av pbl § 1-8 at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal
tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser. Byggegrense til sjø må angis i planen.
Småbåthavna er ikke planlagt utvidet.
Kulturminner og kulturmiljø
Det kan bli aktuellt å få noen alternativer på bordet, siden flere bevaringsverdige
hus står i fare for å måtte rives.
Asplanviak opplyser at de tar dette som et eget tema i planen. De har egne
medarbeidere som har god erfaring i den sammenheng. Arendal historielag bør
inviteres inn i prosessen, for å få historiske opplysninger frem i saken.
De sier også at det har vært noen ulike alternativer, og det bes om at de drøftes
særskilt med tanke på kulturminnene.
Det er en fortøyningsinnretning helt sør i planområdet som de ønsker å bevare.
Friluftsliv og forholdet til nærområdet
Gard har vært bevisste på å få til små opplevelsesplasser og muligheter for å
komme til vannet. Det nevnes en ide om å legge til rette for en liten badeplass
der den tidligere nevnte fortøyningsinnretningen er plassert. Planavdelingen

Nora Moberg

stiller seg positive til en sånn ide, forutsatt at den blir tilgjengelig for folk flest,
siden mesteparten av strandlinja i dette området er privatisert.
Teknisk infrastruktur: krav om VA- rammeplan

Senita Demirovic

Det må beskrives om utbyggingen kan ha påvirkning på kapasitet, og om det er
behov for pumpestasjoner eller bedre kapasitet.
Vann (mengde og trykk)

Asgeir Øybekk

Det ble lagt ny ledning i 2011, og det er god kapasitet.
Avløp – Viktig kommunal avløpsledning som leder alt fra sentrum ligger langs
Sten Terje
vannet under gang- og sykkelveien, og delvis ut i sjøen. Den må tas hensyn til, Jørgensen
kartfestes i plankart og avsettes til infrastruktursone med bredde 5 meter på hver
side av ledningen.
Kommunalteknikk har planer om å sanere anlegg i Kittelsbuktveien bak østre del
av bygget. Det må vurderes om det er behov for kapasitetsutvidelse i forbindelse
med utbyggingen.
Overvann – det må sørges for flomveier fra overliggende bebyggelse og terreng, Sten Terje
og at ny bebyggelse ikke sperrer de naturlige flomveiene.
Jørgensen
Overvannshåndtering må også gå frem av VA- rammeplan.
Vei
Gang- og sykkelveien langs vannet er en del av en sammenhengende kyststi.
Vidar H. Engh
Den må opprettholdes for allmennheten. Det blir et viktig tema i saken om denne
Anne Lise
forbindelsen skal reguleres til offentlig, slik at det offentlige overtar den til drift og
Halvorsen
vedlikehold i fremtiden, eller om det er tilstrekkelig at det gjøres en avtale. Den
delen av g/s-veien som går over Gards eiendom brøytes/driftes ikke av det
offentlige i dag.
Sett fra et planfaglig synspunkt bør veien reguleres til offentlig gang- og
sykkelvei, være åpen for alle og driftes og vedlikeholdes av det offentlige.
Gard nevner selv at de vil gjøre strandpromenaden litt bedre enn i dag.
Kulturnettverket har også nevnt en viktig trappeforbindelse fra bryggene opp til
Svinoddveien,som de mener ikke må forsvinne. Dette ligger utenfor og sør for
den foreslåtte planavgrensningen.
Det blir også snakket noe om gang- og sykkelveien i dette området- her er det en
krapp og uoversiklig sving med et pumpehus som står i veien.
Det bør vurderes om dette området sør for den foreslåtte avgensningen skal
inngå i planområdet, for om mulig å rette noe på det.
Brannteknisk
Det er ikke utfordringer i dag.
Det er tilstrekkelig kapasitet for slukkevann, 50 l/s.
Det må settes krav til dekning og kapasitet, og være 50 + 50 meter slangeutlegg
fra kum/hydrant til alle deler av fasadene (50 meter fra kum/hydrant til brannbil
og videre 50 meter fra brannbil til fasade).
Det er viktig å opprettholde bredden på gang- og sykkelveien som går opp til
Kittelsbuktveien, siden den fungerer som en ekstra vei for å ivareta

Ingeborg Wormli
Rømyr

samfunnssikkerheten. (brann, sykebil mm) Denne delen av gang- og sykkelveien
er regulert delvis i reguleringsplan for Kittelsbukt- Ormeviga og Indre Kittelsbukt.
Næring
Gard har behov for mer plass og flere funksjoner. Plassen begrenser for tiden
hvor mange ansatte de kan ha.
Dette er en av kommunens viktigste bedrifter som trekker til seg ansatte fra hele
verden. Samfunnsnytten av utvidelsen er dermed svært høy.
ROS
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3
Det gjøres oppmerksom på flomgrensen, som i følge komuneplanens
bestemmelser er kote + 3,0 moh for gulv 1. etasje. Eksisterende ligger i dag på
kote 1,80 moh. Utomhusanlegg kote +2,0 moh.
Det må vurderes hvordan bygget skal knyttes til eksisterende, eller om det bør
legges som et separat bygg. Etasjehøyder er også høyere i dag enn den gang
bygget ble bygd.
Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav
Rekkefølgekrav for å sikre seg at ikke bevaringsverdig bebyggelse blir revet
dersom nytt bygg ikke blir realisert. (se Jomfruholmen-planen)
Det kan også være aktuelt å ha rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av
uteområder før bygget kan tas i bruk.
Opplegg for planprosess
Det kan bli behov for drøftelse av prosessen og samarbeid mellom forslagsstiller
og saksbehandler eller noen av de andre som har deltatt på dette møtet.
Saksbehandler kan være behjelpelig med å sette opp møter.
Utbyggingsavtale
Det kan bli behov for avtaler om gang- og sykkelvei og annet av teknisk
infrastruktur for å sikre tilstrekkelig kapasitet og god kommunal standard.
Dersom det planlegges offentlige anlegg som gang- og sykkelvei eller
badeområde el.l. kan det bli aktuelt med utbyggingsavtale. Konsulenten foreslår
at det varsles i oppstarten i tilfellet det blir aktuelt.
Gebyr
Utgifter i forbindelse med "Melding om oppstart" må forslagsstiller dekke.
Det samme gjelder utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandlingen, f.
eks. støyvurderinger, undersøkelser av forurenset grunn, arkeologiske
undersøkelser o. l., uavhengig av når disse utføres.
Det må betales gebyr for følgende i samsvar med enhver tids gjeldende
gebyrregulativ:
 Oppstartsmøte
 Førstegangsbehandling

Kåre Andersen

Nora Moberg

Dato: 1. sept. 2021

Referent

Forbehold:
Opplysninger som fremkommer i referatet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslaget. Dersom
det går lang tid mellom oppstartsmøtet og offentlig ettersyn, gjør planavdelingen oppmerksom på at
det kan komme inn skjerpende regler i overordna planer, som da vil bli gjeldende til tross for at
oppstartsmøtet refererer noe annet.
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter eller forpliktelser i den senere saksbehandlingen.

