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FORORD
Agder prosjektutvikling AS har fått utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for et
næringsareal på ~100 daa på Krøgenes nord. Hovedformålet med planforslaget er å
legge til rette for næringsetableringer som lettere industri, håndverksbedrifter o.l. Det
er særlig aktuelt for etableringer av virksomheter som kan bli benyttet som
underleverandører til Morrow Batteries sin etablering i Eyde energipark, eller nye
næringsetableringer som følge av ringvirkninger som batterifabrikken kan gi. I tillegg til
formålene industri/lager åpnes det opp for inntil 3000 m2 BRA med forretningsareal.
Reguleringsplanen fremmes som en detaljreguleringsplan iht. plan- og bygningsloven
§ 12-3. Planen krever konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskriften av 201812-20: «Å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår planer
eller tiltak kan gjennomføres.»
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble kunngjort i
Agderposten, på hjemmesidene til Arendal kommune og Stærk & co as, og ved brev
av
06.10.20
til
berørte
parter/grunneiere,
offentlige
instanser
og
grupper/organisasjoner.
Planprogrammet ble fastsatt i kommuneplanutvalget i Arendal kommune i møte
05.05.21. Planprogrammet er grunnlaget for forslag til detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning. Planbeskrivelse med konsekvensutredning (dette dokumentet)
utgjør sammen med forslag til reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser det
formelle plangrunnlaget.
Stærk & Co AS har vært engasjert av Agder prosjektutvikling AS for å utarbeide
detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning.
Brekke & Strand har beregnet støyutslipp til omgivelsene fra bygg- og anleggsstøy,
trafikkstøy og støy fra virksomheter.
Faun Naturforvaltning AS har gjennomført utredning knyttet til naturmangfold.
ViaNova har utarbeidet mobilitetsplan i tilknytning til næringsområdet.
Cowi har gjort undersøkelser knyttet til mulig sulfidholdig berggrunn.
Det er gjennomført arkeologiske registreringer av Agder fylkeskommune.

Arendal, 15.11.2021, rev. 30.11.21
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2. Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for planforslaget og igangsetting av planprosess
Agder Prosjektutvikling AS har planer om utvikling av et næringsområdeområde langsmed
tilførselsveien fra fv 409 Krøgenes til ny E-18.
I fbm. rullering av kommuneplanens arealdel for 2020-2030 var det foreslått markagrense i
områdene øst for Krøgenesveien. Agder Prosjektutvikling AS hadde innspill til justering av
markagrensen i dette området i løpet av høringsprosessene i tilknytning til
kommuneplanrulleringen, da en ønsket å regulere nevnte område til næringsvirksomhet.
Markagrensen ble justert til å gå utenom dette området på kommuneplanens arealdel, men en
fikk ikke endret området til næringsformål på kommuneplanens arealdel, da det ikke ble åpnet
opp for nye innspill til endring av byggeområder på dette tidspunkt i prosessen. Arealene er
dermed avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål på kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i møte i Arendal bystyre 24.05.2019.
2.2 Formål med planen
Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Ved kunngjøring om oppstart ble
det signalisert at aktuelle formål kunne være både industri/lager/kontor og forretning i form av
plasskrevende varer. På bakgrunn av innspill som er kommet i planprosessen foreslår en nå i
all hovedsak å regulere arealene til kombinert formål for industri/lager. Siden en kunngjorde
oppstart av planarbeid er det besluttet at Morrow Batteries skal etablere sin battericellefabrikk
i Eyde energipark, som ligger kun 2,5 km nord for planområdet til Krøgenes nord. I forbindelse
med prosessen med etablering av batterifabrikk er det fremkommet at det er stort behov for
næringsarealer til underleverandører o.l. til batterifabrikken. Krøgenes nord har dermed en
svært god beliggenhet for slike typer etableringer. I tillegg ser en for seg at området kan være
aktuelt for håndverksbedrifter, lettere industri, virksomheter som har behov for lager o.l.
I den sørlige delen av planområdet åpnes det også opp for formålet forretning i kombinasjon
med industri/lager. Det er begrensninger på forretningsetablering ved at det kun er tillatt med
inntil 3000 m2 med forretningsformål innenfor området. Det er foreløpig inngått avtale om at
Byggtorget som ligger på Krøgenes i dag skal flytte opp til området dersom
detaljreguleringsplanen blir vedtatt.
2.3 Beliggenhet
Planområdet ligger nord for Krøgenes, ved tilførselsveien fra Krøgenes (fv. 409) til ny E-18.
Arealene ligger rett øst for Krøgenesveien med adkomst fra første rundkjøringen i syd på fv.
409, jf. oversiktskart i Figur 1.
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Figur 1 Oversiktskart. Aktuelt område er grovt markert med rød sirkel. Kart: https://kart.1881.no

2.4 Vurdering av behov for konsekvensutredning
Plan og bygningsloven (pbl) § 4-1 krever utarbeidelse av planprogram for reguleringsplaner
som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. 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».
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3. Planprosess
3.2 Oppstartsmøte
Det ble avholdt oppstartsmøte med Arendal kommune 27.08.2020. 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:

3.3 Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble kunngjort i Agderposten, på
hjemmesidene til Arendal kommune og Stærk & co as, og ved brev av 06.10.20 til berørte
parter/grunneiere, offentlige instanser og grupper/organisasjoner. Frist for merknader ble satt
til 17.11.20. Kunngjøringskart er vist i Figur 2.
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. Området er
noe redusert etter kunngjøringen i det sydøstlige hjørnet i endelig planforslag.

Figur 2 Kart over området som ble varslet igangsatt.
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Det kom inn fem merknader ved kunngjøring om oppstart av planarbeid, fire fra offentlige
instanser og ett innspill fra Naturvernforbundet. Det er laget et eget vedlegg med sammendrag
av merknadene med forslagsstillers kommentarer. Alle merknadene vedlegges i sin helhet
planforslaget.
Enkelte av merknadene omfatter både merknader til kunngjøringen og merknader til offentlig
ettersyn av planprogrammet.
3.4 Fastsetting av planprogram
Planprogrammet ble fastsatt i kommuneplanutvalget i Arendal kommune i møte 05.05.21.
3.5 Medvirkning
Det har ikke vært avholdt egne informasjonsmøter i forbindelse med kunngjøringen. Dersom
kommunen ønsker å avholde informasjonsmøte i forbindelse med det offentlige ettersynet,
stiller tiltakshaverne og plankonsulent seg positive til det.
En stiller seg også positiv til å delta på møter i kommunen, og på regionalt planforum i
forbindelse med det offentlig ettersyn.
3.6 Politisk behandling
Planforslaget var til 1. gangsbehandling i møte i kommuneplanutvalget i Arendal kommune
24.11.21. Det ble fattet vedtak om at planforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
• Plankart: Det tegnes inn en utvidet grønn sone, BGB3 mot gangbroa i nordvest.
• Bestemmelse pkt. 3.2.1.1, 1 setning endres til: innenfor område BGB1 og BGB3 er
det kun tillatt med plukkhogst, ikke fyllinger eller skjæringer.
Planforslaget inkludert planbeskrivelsen og illustrasjoner er endret iht. vedtaket i
kommuneplanutvalget før det ble lagt ut på høring.
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4. Planstatus og rammebetingelser
Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen som planarbeidet må
forholde seg til.

4.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer
4.1.1 Nasjonale mål
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle skal ha
muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.
Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene over er omtalt i kap. 6 Konsekvenser
av planforslaget.
4.1.2 Statlige planretningslinjer, rikspolitiske retningslinjer og andre retningslinjer
Planforslaget må utarbeides og forholde seg til bl.a. følgende statlige planretningslinjer,
rikspolitiske retningslinjer og andre retningslinjer:
o Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
o Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
o Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
o Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
o Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
4.1.2.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging. Retningslinjen anbefaler utarbeidelse av
to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone.
Relevans for planarbeidet: Støyberegning er gjennomført og relevante
reguleringsbestemmelser er tatt inn i bestemmelsene til planen. Se kap. 6 Virkninger/
konsekvenser av planforslaget, kap. om forurensing-støy, og vedlagt rapport av Brekke
& Strand AS.
4.1.2.2 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012)
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god
arealplanlegging. Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter plan- og
bygningslovens § 6-2. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende. Retningslinjen skal legges
til grunn ved etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen.
Relevans for planarbeidet: Tiltaket vurderes ikke å medføre en vesentlig økning i
luftforurensningen sammenliknet med dagens situasjon. Eventuell utslipp av støv vil
være i fbm anleggsfasen. Se kap.6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget, kap. om
forurensning der luftkvalitet blir kort omtalt.
4.1.2.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og
transportsystem bør legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget, kap.
om mobilitetsplan og transportavvikling, og vedlagt rapport av ViaNova.
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4.1.2.4 Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:
a. Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
b. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med
å redusere klimagassutslipp.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget.
4.1.2.5 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen
Barnas Transportplan (kap 7 i Nasjonal Transportplan 2018-2029).
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:
a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin
løpende planlegging og byggesaksbehandling.
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med
andre hensyn/interesser.
Relevans for planarbeidet: Barn og unges interesser er omtalt under kap. 7 Virkninger/
Konsekvenser av planforslaget, under kap. om friluftsliv/by- og bygdemiljø, herunder
nærimiljø og barn- og unge og transport og mobilitetsplan.
4.1.3 Lover og forskrifter
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) og forskrift om konsekvensutredning vil planforslaget
måtte forholde seg til en rekke sektorlover (f. eks naturmangfoldloven, kulturminneloven,
forurensningsloven, mineralloven mv) som har bestemmelser om disponering av arealer og
naturressurser.
4.1.4 Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven av 2008.
Prinsippet er at universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og veileder til teknisk forskrift er krav
og løsninger nærmere nedfelt og beskrevet. Universell utforming er videre innarbeidet i bl.a.
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, friluftsloven og lov om offentlige anskaffelser.
En mye brukt definisjon av universell utforming er følgende: «Universell utforming betyr at
produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at
alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle
tilpasninger eller hjelpemidler.»
Relevans for planarbeidet: Planen tilrettelegger for industrietablering. Universell utforming
har mindre betydning. TEK17 vil legges til grunn i fbm. planlegging av bygg innenfor
planområdet.

4.2 Regionale planer
4.2.1 Regionplan Agder 2030
Regionalplan Agder 2030 ble vedtatt høsten 2019. Fokuset på bl.a. verdiskaping og bærekraft,
næringsutvikling, og samarbeid om nye arbeidsplasser, er relevante temaer for
konsekvensutredningen.
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Relevans for planarbeidet: Detaljreguleringsplanen legger til rette for næringsområder
som det bl.a. vil være behov for i tilknytning til etablering av batterifabrikk i Eyde
energipark. Dette er viktig for næringsutvikling og verdiskaping i hele regionen.
4.2.2 Regional transportplan Agder 2015- 2027
Areal- og transportplan for Arendalsregionen ble vedtatt i Aust-Agder fylkesting i møte
18.06.2019. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom 4 kommuner i tidligere Aust-Agder fylke,
herunder Arendal kommune, samt Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder,
Agder kollektivtrafikk og Aust-Agder fylkeskommune. Det overordnede målet for planen er en
bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer
folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget.
4.2.3 Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder («kjøpesenterplanen»)
Målet for regional plan for senterstruktur og handel for Aust-Agder er å legge til rette for
attraktive, miljøvennlige by- og tettstedssenter med et bredt utvalg av forretninger, i tillegg til
viktige funksjoner som møtested, offentlige kontorer og et godt og variert boligtilbud. Det er
også et mål å unngå en utvikling som fører til unødvendig spredning av handelsvirksomhet og
økt bilavhengighet. Videre er det et mål å etablere en samordnet politikk for lokalisering av nye
kjøpesentre eller utvidelser av eksisterende kjøpesentre og sentrumsutvikling i Aust-Agder.
Etablering av handel og tjenesteyting skal bygge opp under utviklingen av den eksisterende
by- og senterstrukturen.
Kjøpesenterplanen åpner for at det kan etableres handelsvirksomhet med et samlet bruksareal
inntil 3000 m2 utenfor sentre definert i regional plan. Krøgenes er definert som et lokalsenter i
kjøpesenterplanen.
Relevans for planarbeidet: Planen for Krøgenes nord tilrettelegger for inntil 3000 m2
bruksareal handelsvirksomhet, og planen er dermed ikke i strid med kjøpesenterplanen
når det gjelder arealbegrensninger knyttet til areal for forretning. Krøgenes nord vil i
hovedsak være et lokalt handelsområde for innbyggere i Arendal øst og Tromøy. Dette er
innbyggere som uansett kjører forbi dette området ifbm arbeidsreiser og fritidsreiser.
Planområdet ligger utenfor området definert som Krøgenes lokalsenter.
4.2.4 Energiplan for Agder
Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtok energiplan for Agder i 2007. Et av planens mål er
å redusere utslipp av klimagasser og NOx fra transportsektoren samt sikre bærekraftig
utvikling av industrien på Agder.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget.
4.2.5 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre
en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et langsiktig
perspektiv. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder sitt formål er å bedre
tilstanden for naturen i alle vannforekomster, og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12,
om bærekraftig bruk er ivaretatt. Miljømålet for naturlige vannforekomster av overflatevann
(elver, innsjøer og kystvann) er at de skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen
2021.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget, kap. om
vannmiljø.
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4.3 Kommunale planer og føringer
4.3.1 Kommuneplan 2020-2030
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Arendal bystyre i møte 24.05.2019.
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 AS om endring av markagrense for dette området. Det ble vedtatt at
markagrensen skulle justeres i dette området, slik at «nytt næringsområde» ikke ble liggende
i marka, jf. punkt 12 i saksprotokollen ved behandling av kommuneplanens areadel.
Siden kommuneplanens arealdel hadde vært på høring flere ganger, var det ikke et politisk
ønske å forsinke vedtaket av kommuneplanen ved å legge inn nye byggeområder som ville
medført ny begrenset høring. Det ble derfor ikke behandlet noe konkret innspill om å legge inn
området med næringsformål. Ved at en endret markagrensen i dette området for at ikke «nytt
næringsområde» skulle ligge i marka, gav man et sterkt signal om at dette området kunne
reguleres til næringsformål i en senere fase, jf. skisse i Figur 3 som lå til grunn ved
behandlingen.

Figur 3 Skisse ved behandling av kommuneplanens arealdel.
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Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Arendal bystyre i møte 30.05.2020. I
kommuneplanens samfunnsdel fokuserer kommunen på ti mål, med utgangspunkt i FN’s
bærekraftmål. Det er flere mål som er aktuelle knyttet til utvikling av næringsområde i Krøgenes
nord, der målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst er mest relevant.
Om næringsliv står det bl.a. følgende i kommuneplanens samfunnsdel: «Arendal kommune
ønsker å prioritere arbeidet med næringsutvikling på Agder og i kommunen, og ønsker at
kommunen skal være et attraktivt lokaliseringssted for ulike typer bedrifter. Arendal kommune
skal regulere nye næringsarealer og næringsbygg som tar høyde for økning i antall
arbeidsplasser.»
4.3.2 Reguleringsplaner
Området er i all hovedsak uregulert, mens mindre deler i syd og vest er regulert. Avkjørsel
fra rundkjøringen, som er regulert inn i reguleringsplanen for Krøgenesåsen boligområde er
tatt med, for å koble seg på innregulert vegadkomst. Første del av vegarmen er alt etablert.
Også et område langsmed annen veggrunn ved fv 409 (tilførselsveien) som er regulert til lnfformål er foreslått tatt med, jf Figur 4.

Figur 4 Planavgrensning vist på kart med reguleringsplanstatus. Kart: https://karttjenester.ikt-agder.
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Deler av reguleringsplan for Arendal Øst, vedtatt 18.01.1993, foreslås også tatt med i
planområdet. I fbm rullering av kommuneplanens arealdel for 2020-2030 ble reguleringsplan
for Arendal Øst avsatt til lnf-formål, og denne reguleringsplanen er således «fjernet» som en
styrende reguleringsplan.
Syd for planområdet er det vedtatt en reguleringsplan for Krøgenesåsen boligområde.
Adkomst til boligområdet er planlagt fra samme rundkjøring som fremtidig næringsområde
planlegger å benytte. Det er ~150 m fra adkomstvei fra rundkjøringen til nærmeste boligformål
innenfor reguleringsplan for Krøgenesåsen boligområde, jf. kartskisse i Figur 4.
4.3.3 Næringsarealstrategi 2017-2030 og næringspolitisk handlingsplan 2017-2023
Næringsarealstrategi 2017-2030 og Næringspolitisk handlingsplan 2017-2023 ble vedtatt i
Arendal bystyre 22.06.2017.
I samsvar med ATP for Arendalsregionen har kommunen sluttet seg til lokalisering av
næringsområder i tråd med ABC-metoden.
Målsetningen med ABC-metoden er at lokalisering av næringsvirksomhet skal gi mindre
bilbruk, sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter og et bedre tettstedsmiljø. B-lokaliteter
har middels tilgjengelighet med kollektivtransport og god tilgjengelighet med bil, med typiske
virksomheter med middels antall ansatte/besøkende og middel bilavhengighet, som
bilavhengig forretningsvirksomhet og lettere industri. C-lokalitet har høy tilgjengelighet med bil,
lett adkomst til hovedvegnett og gode parkeringsforhold, hvor det ikke stilles krav til
kollektivtilbud. Dette er virksomheter med få ansatte og besøkende og høy bilavhengighet.
Eksempler er lagervirksomhet, engros- og transportfirma og bla. salg av tyngre vareslag.
Kommunen anbefaler at det tilrettelegges for et høyt ambisjonsnivå med maksimal vekst når
det gjelder næring. Det er dermed vurdert et beregnet arealbehov for B- og C-områder på til
sammen over 1000 daa i perioden.
Relevans for planarbeidet: I næringsarealstrategien er næringsarealene i Krøgenes
lokalsenter definert som B-lokalitet, mens Heftingdalen er definert som C-lokalitet.
Beliggenheten til Krøgenes nord er nesten midt mellom disse to områdene, og
innholdet i reguleringsplanen hjemler også etableringer som kan defineres som «midt
mellom» virksomheter som er naturlig å etablere med den beliggenheten en har i
Krøgenes nord. I hovedsak reguleres det inn industri/lager formål i
detaljreguleringsplanen, noe som er i samsvar med en C-lokalitet.
4.3.4 Kommunedelplan klima- og energi
Kommunedelplan for klima- og energi ble vedtatt i Arendal bystyre i møte 02.05.2019. Planen
inneholder mål og virkemidler som skal gjennomføres for hele Arendalssamfunnet for temaet
klima- og energi.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget.
4.3.5 Kommundelplan for grønnstruktur
Kommunedelplan for grønnstruktur ble vedtatt av Arendal bystyret i møte 02.03.2005.
Kommunedelplanen gir en oversikt over kommunens grøntområder og utfordringer, og gir
grunnlag for valg og prioriteringer av konkrete tiltak. Det er vedtatt en tiltaksliste med prioriterte
tiltak.
Grønnstruktur og friluftslivsinteresser innenfor arealene til reguleringsplanen, og ikke minst i
tilstøtende områder, er i stor grad vurdert i fbm. kommunedelplan for E-18 TvedestrandArendal, og i fbm. nyere rulleringer av kommuneplanens arealdel. E-18 med tilhørende
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tilførselsvei til Krøgnes er bygd, og det er bl.a. avsatt markagrenser/hensynssoner friluftsliv i
fbm. siste rullering av kommuneplanens arealdel for 2020-2030 rundt planområdet. Arendal
kommune er i gang med å opparbeide nye turveier med høy standard i Arendal bymark øst.
Planområdet ligger utenfor områder avsatt til hensynssone friluftsliv på kommuneplanens
arealdel.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget, kap.
om friluftsliv, og kap. om støy.
4.3.6 Kommunedelplan for landbruk
Kommunedelplan for landbruket ble vedtatt av Arendal bystyre i møte 19.11.09.
Landbruksplanen skal være et verktøy for den kommunale landbruksforvaltningen og planen
skal være en temaplan som gir innspill til fremtidig arealforvaltning. Landbruksplanen omfatter
stedbunden næring som jordbruk, skogbruk, hagebruk og utmarksnæring.
Relevans for planarbeidet: Se kap. 6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget, kap.
om naturressurser - jordbruk og skogbruk. Det er ikke registrert kjerneområder for
landbruk innenfor området. Det ligger et mindre område registrert som verdiklassifisert
landbruksareal som var med innenfor planområdet i fbm. kunngjøring om oppstart.
Dette er nå tatt ut av planområdet.
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5. Beskrivelse av planforslaget
5.1 Generelt
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljreguleringsplan, jf. plan- og
bygningsloven (pbl) § 12-2 av 2008. Arealformål er angitt iht. § 12-5. Bestemmelser er
utarbeidet iht. § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2.
Forslag til reguleringsplankart er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i
Euref koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Focus Arealplan 2021 er
benyttet. Kartet er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.5.2.
5.2 Planavgrensning og eiendomsforhold
Planområdet var ved varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram på noe over
100 daa jf. Figur 2. Området som foreslås regulert omfatter bl.a. deler av gnr./bnr. 511/158,
509/357, 509/71 og gnr./bnr. 511/109. Tre av eiendommene er eid av Arendal kommune, og
en eiendom av Einar Aanonsen. Agder Prosjektutvikling AS har inngått avtaler med
grunneierne for aktuelle områder. Området er noe redusert i det sørøstlige hjørne i endelig
planforslag.
5.3 Arealbruk
Planområdet omfatter et areal på ~100 daa. I Tabell 1 fremgår arealformålene, og en
arealoversikt av de ulike formålene:
Areal
Arealformål
Symbol
(~daa)
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
Kombinert
bebyggelse
og
anleggsformål
–
BKB1-BKB2
industri/lager/forretning (1800)
Industri/lager (1826)
BKB3
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)
Kjøreveg (2011)
Fortau (2012)
Gang og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018),
Annen veggrunn – grøntareal (2019),
Grønnstruktur (§ 12-5, nr. 3)
Grønnstruktur (3002)
SUM

o_SKV1-o_SKV2,
SKV3
SF1
o_SGS1
o_SVT1-o_SVT3,
SVT4-SVT5
o_SVG1-o

BGB1-BGB3

38
44,2

3,7
1,2
176
m2
1,7
64 m2

12,5
101

Tabell 1 Arealoversikt.
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Forslag til reguleringsplankart framgår av Figur 5.

Figur 5 Forslag til reguleringsplankart.
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5.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen
5.4.1

Bebyggelse og anlegg

Overordnet beskrivelse
Planområdet har hele veien vært tenkt regulert til næringsvirksomhet fra en hadde innspill til
rullering av kommuneplanens arealdel. Endelig avklaring av hvilke type næringsvirksomhet det
skulle tilrettelegges for har vært diskutert og justert i løpet av planprosessen. Ved kunngjøring
om oppstart av planarbeid ble det varslet at det kunne være aktuelt å regulere området til både
industri/lager/kontor og forretning for plasskrevende varer uten at arealbegrensning var avklart.
På bakgrunn av merknader i kunngjøringsfasen presiserte en i revidert planprogram, som ble
fastsatt av kommuneplanutvalget i Arendal kommune, at områdene ville bli regulert til
formålene industri/lager og 6000 m2 til forretningsformål, hvorav 3000 m2 var aktuelt som
plasskrevende varehandel. I endelig planforslaget er forretningsformålet ytterligere redusert,
og en forholder seg nå til «Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder», når det
gjelder arealbegrensning for forretning, dvs. inntil 3000 m2 BRA. En spesifiserer da ikke lenger
type forretningsvirksomhet. Som kjent gjennom media har tiltakshaverne inngått avtale om at
Byggtorget, som holder til på Krøgenes i dag, flyttes til Krøgenes nord. Arealene hvor en kan
etablere forretningsvirksomhet er i de sydlige delene av planområdet, mens de nordlige
områdene kun er regulert til formålene industri/lager. I forhold til handel vil Krøgenes nord være
et lokalt handelsområde for innbyggerne i Arendal øst og Tromøy. Dette er innbyggere som i
dag benytter fv 409 og 410 i fbm arbeidsreiser og fritidsreiser. Det er et poeng å flytte trafikken
fra fv 410 Kystveien som har en høy ådt, til fv 409 Krøgenesveien som har lav ådt.
Det er ikke tatt inn eget reguleringsformål for kontor. Kontorfasiliteter for virksomheter som blir
etablert iht. formålene industri/lager kan etablere kontor for sin virksomhet i denne
bygningsmassen.
Med unntak av Byggtorget er det ingen andre konkrete virksomheter som tiltakshaverne har
inngått avtale med. Hvordan området vil bli bygget ut og hvor stort fotavtrykk en vil få fra
bygningsmasse, parkeringsareal, utomhusareal, internveier m.m. er derfor vanskelig å angi.
For alle byggeområdene er det tatt inn en %BYA=60%. Det er også tatt inn en lik
bygningshøyde for alle tomtene med maks møne/gesimshøyde på 15,0 m. Det er også tatt inn
en maks planeringshøyde for områdene. Områdene i sør, BKB1-BKB2 –
forretning/lager/industri, er foreslått planert på mellom kote + 46,0-49,5 moh, mens området i
nord, BKB3 – industri/lager, er foreslått planert på kote +54-55 moh. Det vil bli
masseoverskudd i området, men hvor stort overskudd det vil bli er avhengig av endelig
planeringshøyder på de ulike tomtene. Selv om en har satt et forslag til planeringshøyder på
prinsippskissen, vil det være mulig å legge deler av områdene noe høyere for å redusere
masseoverskuddet. På plankartet har en derfor tatt inn en maks planeringskote (PL) på kote
+52 moh på de to områdene i syd BKB1-BKB2, og en maks planeringskote (PL) på k+58 moh
for området BKB3 i nord. Dette er vudert til å få lite konsekvenser for de ulike temaene som er
vurdert i konsekvensutredningen.
Det er utarbeidet en prinsippskisse for å illustrere en mulig utbygging av området. Denne er
benevnt prinsippskisse, og ikke illustrasjonsplan siden det er helt skjematiske prinsipper med
inndeling av tomter, fotavtrykk på bygg og parkeringsplasser som er lagt inn, jf. Figur 6. I
prinsippskissen er området delt inn i 8 tomter. Det er lagt inn bygg på 3000 m2 i syv av
områdene, og bygg på 2000 m2 i ett område (tomt H). Totalt sett viser prinsippskissen en
bygningsmasse på 23.000 m2. Alle byggene er lagt inn med en bygningshøyde på 15,0 m,
som er maks bygningshøyde iht. reguleringsbestemmelsene. De fleste næringsbyggene vil
erfaringsmessig bli lavere. Parkeringsplasser er også illustrert. Det er krav om situasjonsplan
til byggesøknad, der inndeling av tomter, bygningsmasse, internveier m.m. vil fremgå.
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Hovedadkomstvei inn i området er regulert inn som privat kjøreveg SKV3, der en har regulert
denne inn med utgangspunkt i håndbok N100 fra Statens vegvesen; adkomstvei til
næringsområder. I prinsippskissen er det lagt inn forslag til planeringskoter for de ulike
tomtene, med utgangspunkt i lengdeprofil på adkomstvei SKV3.
Prinsippskissen, jf. Figur 6, er lagt til grunn i utredningene som er gjort for planområdet. Det er
gjort en mindre revisjon av prinsippskissen etter 1. gangsbehandlingen, der tomt E er redusert
som følge av utvidelse av grønnstrukturområde i det nordvestre hjørnet. Det er fortsatt vist
samme antall bygg og bygningsmasse i prinsippskissen, og endringen medfører ingen
endrede vurderinger eller konsekvenser for de ulike tema som er utredet.

Figur 6 Prinsippskisse av mulig utbygging i planområdet.

Videre beskrives hver enkelt byggeområde nærmere.
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Kombinert bebyggelse og anleggsformål – industri//lager/forretning, BKB1-BKB2
De sydlige arealene i planområdet er foreslått regulert til de kombinerte formålene
industri/lager/forretning, BKB1-BKB2, jf. Figur 7. Arealene er på 38 daa.
Som nevnt i avsnittet over er det inngått en avtale om at Byggtorget som holder til på Krøgenes
i dag kan etablere seg innenfor området. Tiltakshaverne har også fått forespørsler fra mindre
håndverksbedrifter og tilsvarende som ønsker å etablere seg i området.

Figur 7 Utsnitt av plankartet, områdene BKB1-BKB2.

Område BKB1 ligger mellom Krøgenesveien og innregulert hovedadkomstvei til planområdet.
Området er på 27,8 daa. Det er regulert inn en byggegrense 50 m fra senterlinje fra
Krøgenesveien. Det er tatt inn en bestemmelse om at det tillates å etablere fylling, skjæringer,
interne kjøreveier og parkeringsplasser på utsiden av byggegrensen.
Byggområde BKB2 ligger på østsiden av internt hovedadkomstvei SKV3. Området er på 10,2
daa.
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Industri/lager, BKB3
I den nordlige delen av planområdet er det regulert inn et område på 44,2 daa til kombinert
formål for industri/lager, jf. Figur 8. Området er noe redusert i det nordvestre hjørnet ifb. 1.
gangsbehandling, da grønnstrukturformålet er utvidet her. På prinsippskissen er det vist en
mulig inndeling i 4 tomter, men det er åpent hvordan en vil dele inn området. Som for de andre
byggeområdene er det ikke regulert inn interne adkomstveier på tomtene, parkeringsplasser
e.l, da det ikke er avklart hvilke virksomheter som vil etablere seg i området og hva behovet er
for tomteareal. Endelige planeringshøyder avklares også ved utbygging.

Figur 8 Utsnitt av plankartet som viser område for industri/lager, BKB3.

5.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det er regulert inn en hovedadkomstvei inn til planområdet fra rundkjøring på Krøgenesveien.
Første del er alt regulert inn i reguleringsplan for Krøgenesåsen boligområde. Her er det også
regulert inn gang- og sykkelveg fra rundkjøringen langs sydsiden av adkomstvei. Langs privat
hovedadkomstvei til næringsområdene er det regulert inn privat kjørevei med ensidig fortau
langs vestsiden av kjøreveien. Videre gis en kort beskrivelse av disse samferdselsformålene.
Kjøreveg, o_SKV1 og o_SKV2
Fra rundkjøringen på Krøgenesveien er det regulert inn offentlig kjøreveg o_SKV1, jf. Figur 9.
En har også regulert inn kryss fra denne adkomstveien inn til Krøgenesåsen boligområde som
offentlig kjøreveg, o_SKV2, jf. Figur 9. Begge disse veiene er regulert inn i samsvar med
reguleringsplanen for Krøgenesåsen boligområde.
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Figur 9 Utsnitt av plankartet, som viser kjøreveg o_SKV1-o_SKV2, og første del av SKV3, sammen med fortau SF1
og gang- og sykkelveg o_GS1.

Kjøreveg, SKV3
Hovedadkomstvei videre inn til næringsområdet er regulert inn som privat kjøreveg SKV3.
Denne er regulert inn sentralt i planområdet mellom byggeområde BKB1-BKB2 og inn i
byggeområde BKB3. Vegen er regulert inn som adkomstvei til næringsområde iht. håndbok
N100 fra Statens vegvesen. Den er regulert inn med 6,0 m kjørebane, 0,25 m skulder mot
fortau, og 0,75 m skulder mot grøft. Adkomstveien har maks stigning på 7 % på deler av veien.
Det er vedlagt lengdeprofil for vegen.
Fortau, SF1
Langsmed hovedadkomstveg SKV3 er det regulert inn fortau med privat eierform, SF1.
Fortauet er regulert inn med en bredde på 2,5 m inkludert skulder, jf. Figur 9. Det er tatt inn
rekkefølgebestemmelse for etablering av fortau.
Gang-/sykkelveg, o_GS1
Langs sydsiden av offentlig kjøreveg o_SKV1 er det regulert inn offentlig gang- og sykkelveg,
o_GS1. Gang- og sykkelvegen er regulert inn i samsvar med formålet i reguleringsplan for
Krøgenesåsen boligområde.
Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT1-o_SVT3, SVT4-SVT5
Annen veggrunn-tekniske anlegg, o_SVT1-o_SVT3, ligger i tilknytning til offentlig kjøreveg,
o_SKV1, og gang- og sykkelveg, o_GS1. Områdene er regulert inn med offentlig eierform.
Annen veggrunn-tekniske anlegg SVT4-SVT5 er regulert inn i tilknytning til privat kjøreveg
SKV3 og privat fortau SF1. Områdene er regulert inn med privat eierform.
Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1
Området mellom kjøreveg o_SKV1 og gang- og sykkelveg o_GS1 er regulert inn med formålet
annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1. Området er regulert inn med offentlig eierform, og er
regulert inn i samsvar med formålet på reguleringsplan for Krøgenesåsen boligområde.
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5.4.3

Grønnstruktur, BGB1-BGB2

Grønnstruktur, BGB1-BGB3
Langsmed hele planområdet i nord, øst og sør er det regulert inn et belte med formålet
grønnstruktur, BGB1-BGB3, som en avgrensning/buffer mot omkringliggende områder.
Arealene varierer i bredde. Mot nord er område BGB2 i all hovedsak 15 m bredt, og 5 m bredt
mot øst. Områdene har privat eierform.
Mot landbruksområde i sydøst er det bratte terrenget i sin helhet regulert inn som
grønnstrukturområde, område BGB1.
I det nordvestre hjørnet er grønnstrukturområdet utvidet jf. vedtak ved 1. gangsbehandling.
Området har fått benevnelsen BGB3.
Det er tatt inn likelydende bestemmelser for områdene BGB1 og BGB3. Det er kun tillatt med
plukkhogst, og ikke fyllinger eller skjæringer.
Innenfor mindre deler av område BGB2 kan det bli aktuelt med noe fylling og skjæring, mens
terrenget og vegetasjon kan bestå i mesteparten av området. Det er tatt inn følgende
reguleringsbestemmelse til dette formålet:
Innenfor området er det tillatt å avvirke skogen og etablere fyllinger og skjæringer.
Arealene som etableres med fylling skal tilbakeføres til naturmark ved at stedegne
masser med lokal frøbank legges tilbake på det nye terrenget (naturlig revegetering).
5.4.4 Bestemmelsesområde, #1
Kulturminnevern hos Agder fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registeringer og
kontrollregistrering i området. Det er registrert 2 automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet, ifbm planarbeid for E-18 inkludert tilførselsveier; fornminne med ID 161292 og
ID 161293. Det er opplyst at kulturminne med 16129 er frigitt av riksantikvaren og gravd ut
ifbm etablering av Krøgenesveien. Kulturminne ID 161293, som er en automatisk fredet
steinalderlokalitet, er ikke behandlet som en dispensasjonssak etter kulturminneloven. Dette
fornminnet ligger innenfor byggeområde for industri/lager/forretning, BKB1. Fornminnet er
derfor lagt inn med bestemmelsesområde H730_1, med tilhørende bestemmelse om at det må
søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for å frigi det automatisk fredete kulturminnet. I
det offentlige ettersynet vil det bli avklart om dette fornminne kan frigis, med eller uten vilkår.
Nye arkeologiske registreringer er gjennomført av Agder fylkeskommune i de områdene hvor
det ikke er gjort registreringer tidligere. Det ble ikke gjort nye funn av automatisk fredete
kulturminner i disse områdene.
5.4.5 Rekkefølgebestemmelser
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser knyttet til godkjenning av teknisk plan, støyanalyse,
utarbeidelse av tiltaksplan for sulfid og etablering av samferdselsanlegg.
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6. Konsekvenser av planforslaget
6.1 Krav om konsekvensutredning
Som omtalt i kap. 2.4 kreves det konsekvensutredning av detaljreguleringsplanen og det er
utarbeidet planprogram som ble fastsatt av kommuneplanutvalget i Arendal kommune i møte
05.05.21.
Iht. fastsatt planprogram skal følgende temaer konsekvensutredes iht. metoden i håndbok
V712 (2018) fra Statens vegvesen:
• Landskapsbilde
• Friluftsliv/by- og bygdeliv, herunder nærmiljø og barn og unge.
• Naturmangfold
• Kulturarv, herunder kulturmiljø og kulturminner
• Naturressurser
Øvrige temaer som skal utredes og beskrives, men der håndbok V712 (2018) ikke legges til
grunn omfatter følgende tema:
• Mobilitetsplan og transportløsninger
• Forurensing -støy, luft og grunn
Andre tema som skal utredes/beskrives:
• Bærekraftig planlegging
• Vannmiljø
• Kommunaltekniske anlegg
• ROS-analyse
6.2 Metode
Som det fremgår av håndbok V712 (2018) presiseres det at det er viktig at utredningene ikke
gjøres mer omfattende enn hva som er beslutningsrelevant, og at det kan være aktuelt å bruke
kun deler av metodikken. Temaene landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, herunder
nærmiljø, naturmangfold, kulturarv, herunder kulturmiljø og kulturminner og naturmangfold
utredes etter metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 (2018) Konsekvensanalyser så langt denne passer. Normalt brukes denne metoden ved siling av
alternativer i forholdsvis store veg-prosjekter for å sammenligne konsekvenser.
Reguleringsplan for Krøgenes nord omfatter et svært avgrenset areal i forhold til store
vegprosjekter, og det er også kun ett utbyggingsalternativ. Metoden i håndbok V712 (2018)
kan brukes til å belyse konsekvensen av et tiltak uten å sammenligne alternativer, slik det er
tilfelle i denne utredningen. En utreder også kun ikke-prissatte konsekvenser iht. håndboken.
Noen av temaene som f.eks. støy og skog er også tatt med i konsekvensutredningen, men
ikke som en prissatt konsekvens som håndboken legger opp til.
Metoden følger disse trinnene:
1 - Inndeling i delområder og beskrivelse av dagens situasjon i delområdene:
Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket (influensområde), inndeles i
enhetlige delområder. Delområder er enhetlige områder som skiller seg fra tilgrensende
delområder. Tiltaksområdet utgjør angitt planområde, jf. Figur 5 og Figur 6
Influensområder er de områdene på utsiden av planområdet som kan tenkes å bli påvirket og
få en vesentlig virkning av tiltak som planen hjemler. Størrelsen på influensområdet varierer
avhengig av hvilket tema som utredes. Influensområdene blir angitt under hvert enkelt tema
som utredes.

Rev. 0
Side 26 av 99

Planbeskrivelse med KU – forslag til detaljreguleringsplan for Krøgenes nord

2 - Verdi
Temaets verdi i det aktuelle delområdet. Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning
et område har i et nasjonalt perspektiv. Verdiskalaen spenner fra uten betydning til svært stor,
jf. fig. Figur 10.

Figur 10 Figur som viser verdiskalaen iht. håndbok V712-2018.

3 - Påvirkning
Påvirkningen er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre på det berørte
delområdet. Med påvirkning menes en vurdering av hvordan området påvirkes som følge av
et definert tiltak/planforslag. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen
(referansealternativet). Skala for påvirkning går fra sterkt forringet til stor forbedring, jf. Figur
11.

Figur 11 Skala for vurdering av påvirkning.

4 - Konsekvens
Konsekvens av tiltaket/planforslaget framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i
henhold til matrisen, jf. Figur 12. Konsekvensen er en vurdering av om et definert
tiltak/planforslag vil medføre miljøgevinst eller miljøskade for område. I Tabell 2 vises skala og
veiledning for konsekvensgrad.
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Figur 12. Konsekvensvifta – vifta viser sammenheng mellom verdi, påvirkning og konsekvens

Tabell 2 Tabell for skala og veiledning for konsekvensvudering av delområder.

6.2.1

Alternativer som skal utredes

6.2.1.1 Referansesituasjonen
Som referansesituasjonen (0-alternativet) legges til grunn gjeldende planstatus i området.
Referansesituasjonen er det utgangspunkt som konsekvensene ved planforslaget skal
vurderes opp mot.
Referansesituasjonen (0-alternativet) innebærer at dagens situasjon i området opprettholdes,
dvs. at området videreføres som landbruk-, natur- og friluftsområde som området er avsatt til
på kommuneplanens arealdel, jf. Figur 13. Området er et ubebygd naturterreng med
forholdsvis tett skog. Området ligger ikke innenfor markagrensa, men grenser mot denne i
nord og øst (jf. justering gjort i forbindelse med innspill til kommuneplan om nytt
næringsområde). I vest grenser området inn mot fv 409 Krøgenesveien. Det foreligger en
nyere reguleringsplan for et boligområde sør for planområdet (Krøgenesåsen boligområde),
som foreløpig ikke er realisert.
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Figur 13 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, der regulerte områder er hvite og de grønne områdene
er LNF-områder. Dette er 0-alternativet som konsekvensene av planforslaget vurderes opp mot.
Planområde for Krøgenes nord vises med sort stiplet linje. Området er redusert i det sørøstre hjørnet.

6.2.1.2 Alternativ 1 - Utbyggingsalternativet
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for et næringsområde med kombinert
formål for industri og lager. I tillegg åpnes det opp for inntil 3000 m 2 BRA med
forretningsformål.
Det er kun ett utbyggingsalternativ som vil bli vurdert. Prinsippskisse av utbyggingsalternativet
(alternativ 1) som er lagt til grunn for konsekvensutredningen fremgår av Figur 6.
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6.3 Landskapsbilde
6.3.1 Innledning
I håndbok V712 blir temaet landskapsbilde definert slik: «Temaet landskapsbilde omhandler
landskapets romlige og visuelle egenskaper, og hvordan landskapet oppleves som fysisk form.
Landskapsbilde omfatter alle omgivelser, fra det tette bylandskapet til det uberørte
naturlandskapet. Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for
temaet, og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene»
I planprogrammet, som ble sendt ut ved kunngjøring om oppstart av arbeidet med
reguleringsplanen, ble følgende skrevet om landskapsbilde:
Planområdet består at et småkupert hei- og sprekkelandskap, med en åsrygg som går nordsør. Området er dominert av fv. 420 i vest, mens det mot øst er ubebygd småkupert
skogsterreng. Rett sør for planområdet finner en noe jordbruksareal med dyrka jord i områdene
nord/nordvest for Dyviktjenn. Sør for Dyviktjenn er det vedtatt en reguleringsplan for
Krøgenesåsen boligområde, som strekker seg ned til fv. 410 Kystveien. Boligområdet er ikke
påbegynt. Se oversiktsbilde av området i Figur 14.

Figur 14. 3D-bilde av planområdet sett fra rundkjøringen i sør. Planområdet grovt markert med rød sirkel.
3D bilde: https://www.norgeibilder.no

Konsekvensutredningen vil utrede utbygging av området til næringsformål i forhold til dagens
status i området. Landskapsrommet planområdet ligger i, og nær- og fjernvirkning av planlagte
tiltak det legges til rette for, og hvilke konsekvenser dette får for landskapsbildet vil utredes.
Det skal utarbeides illustrasjoner, 3D-modell og snitt som viser konsekvenser av planforslaget
for landskapsbildet.
6.3.2 Influensområde
Tiltaksområdet utgjør angitt planområde og er vist i Figur 5 og Figur 6. Influensområdet for
temaet landskapsbilde er omkringliggende områder som kan ventes å bli vesentlig påvirket av
tiltaket. Dette gjelder en sone rundt hele området, men særlig vekt på områdene mot Dyviktjern
og framtidig boligområde på Krøgenesåsen.
6.3.3 Metode
Metoden som er brukt for å beskrive og verdisette landskapet er hentet fra Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Kunnskapsinnhenting:
Analysen er basert på eksisterende kunnskap fra tidligere faser i prosjektet. Studier av kart,
ortofoto og fotografier fra planområdet, søk i relevante databaser og foreliggende
planmateriale – reguleringsplankart, veggeometri, snitt og 3d-modell. Utreder befarte
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planområdet 10.06.2021 og kunnskapen om innsyn til planområdet er i stor grad basert på
denne befaringen og foreliggende 3d-modell.
6.3.4 Overordnet beskrivelse av landskapsbildet
Den overordnede beskrivelsen av planområdet er hentet fra NiN Landskap (kilde:
https://nin.artsdatabanken.no/), der NiN står for Natur i Norge.
NiN Landskap er en database med informasjon om ulike landskapstyper i Norge. En
landskapstype er en samling av variasjoner i terreng og landformer som sammen påvirker et
større område. I kartleggingen er den minste graden som måles på en kvadratkilometer. Man
kan dermed befinne seg i et isbrelandskap uten å være akkurat på en isbre. Det vil også kunne
være noen små variasjoner som ikke bestemmer landskapstypen da de er små og derav ikke
dominerende.
Planområdet er registrert som skjermet indre slakt til småkupert kystslettelandskap med tett
bebyggelse og er beskrevet slik:
Typen omfatter landskap på den indre delen av kystsletta, ofte på innsiden av større
øyer eller i kystslette innover mot fjordene som i større grad er skjermet for bølge- og
vindeksponering fra åpent hav. Landområdene har ‘innlandsegenskaper‘ i form av
forekomst av vassdrag og økt arealbruksintensitet. Områdene hører til den mer kuperte
delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå. Landskapet er
tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, småby eller
konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet.
6.3.5 Inndeling i delområder
Planområdet er ikke delt inn i delområder og beskrives under ett. Omkringliggende områder
som vil bli påvirket av tiltaket (influensområder) er tatt inn som egne delområder. Det er totalt
beskrevet 4 delområder, hvorav 3 kun er influensområder til planområdet.
Et delområde er et enhetlig område med forholdsvis like visuelle kvaliteter. Hvert delområde
skiller seg fra tilgrensende delområder og har ulike landskapskarakter. Det er tatt med områder
som ligger utenfor planområdets avgrensing. Dette er områder som vil bli påvirket av tiltaket
ved at det vil være innsyn til planområdet.
Følgende delområder er vist i kartet under. Se Figur 15.
• Krøgenes nord – fremtidig industri-/ og handelsområde (Delområde 1)
• Fv. 409 og arealene vest for planområdet (Delområde 2)
• Arendal bymark øst - arealene nordøst for planområdet (Delområde 3)
• Dyviktjern og område for planlagte Krøgenesåsen boligfelt (Delområde 4)
Hvert delområde blir beskrevet etter en rekke registreringskategorier for temaet
landskapsbilde. Se tabell 6-14 i V712. Under beskrivelse av delområde er det 9 ulike
registreringskategorier, som til sammen skal gi en utfyllende beskrivelse av landskapet i hvert
delområde.
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Figur 15. For temaet landskapsbilde er området delt inn i 4 delområder, der delområde 1 er selve
planområdet og de tre øvrige delområdene inngår som influensområde.

6.3.5.1 Alternativ 0
Metoden tar utgangspunkt i at alle vurderinger sammenlignes med 0-alternativet eller
referansealternativet. Som referansesituasjonen (0-alternativet) legges eksisterende situasjon
i og rundt planområdet til grunn.
6.3.6

Dagens situasjon, delområder og verdivurdering

6.3.6.1 Beskrivelse og verdisetting for delområde 1: Krøgenes nord - planområdet
Delområdet omfatter planområdet i sin helhet og markert med oransje farge i Figur 15.
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Registreringskategorier:

Forklaring

Betydning
uvesentlig –
mindre viktig
– svært viktig
- avgjørende

Topografiske
hovedformer

Planområdet er et kupert skogsareal. Lavereliggende deler
av terrenget ligger på omtrent på kote 50, mens toppene
ligger på rundt kote 60. De høyeste toppene ligger 64 moh.
Terrengformene har en hovedretning fra sør mot nord.
Landskapet er så kupert og oppstykket at det ikke er lett å
å få oversikt over terrengformer og retninger i landskapet
uten å se på kart.
Delområdet grenser mot fv. 420 i vest, men kontakten mot
fylkesveien er fraværende når en er inne i delområdet.
Terrenget
er
kupert
og
tett
skogbevokst.
Landskapsrommene er små og av lokal art. På toppene er
det ofte litt mindre tett med vegetasjon og lengst nord i
området også noen år gamle hogstflater, som gir et litt mere
åpent landskap. Det er ikke god utsikt fra noen deler av
planområdet.

Viktig

Romlige
egenskaper

Naturskapte
visuelle
egenskaper/
Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon

I de lavereliggende delene av landskapet er det i hovedsak
gran som vokser, sammen med et lavt dekke av
bunndekkeplanter. I disse arealene dannes det tydeligere
rom, ved at avstanden mellom stammene er større og at
busksjiktet er bortimot fraværende.
Det er ingen visuelle egenskaper eller nøkkelelementer i
området.

På toppene, der det er god lystilgang, vokser det i
hovedsak eik, furu, bjørk, einer og noe gran.
Bunnvegetasjon av ulike moser, blåbærlyng, røsslyng og
gress. Se Figur 16.

Viktig

Uvesentlig

Viktig

I de tetteste granskogpartiene vokser det kun et sparsomt
dekke av moser og litt bregner ellers er bunnen dekket av
barnåler og blader. Se Figur 17.

Arealbruk

Det forekommer noen mer frodige barskogområder i fuktige
drag, der bunnen er dekket av bregner, gjøksyre og moser.
I disse arealene forekommer også hassel. Se Figur 18.
Områdene er verken brukt som friluftsområde eller til andre
formål. Det har forekommet hogst på deler av arealet nord
i området.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt

Byform og arkitektur
Menneskeskapte
visuelle egenskaper
Menneskeskapte
Ikke aktuelt
nøkkelelementer
Tabell 3. Registreringskategorier landskapsbilde

Mindre viktig

Uvesentlig
Uvesentlig
Uvesentlig
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Figur 16. De høyereliggende delene av terrenget er mer solfylte og preges av furuskog med
lyngvegetasjon.

Figur 17. Typisk for de lavereliggende områdene er granskog nesten uten bunnvegetasjon.
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Figur 18. Deler av de lavereliggende områdene har en mer åpen granskog med et grønt teppe av
bregner, moser og gjøksyre.

Fastsatt karakter for landskapsbilde for delområde 1: Krøgenes nord - planområdet
Delområde 1 er et kupert skogsområde. Hovedretningen på terrengformasjonene går fra nord
mot sør, men ute i terrenget er ikke denne retningen fremtredende. Landskapet er uoversiktlig
uten tydelige rom. Det er ingen visuelle kvaliteter utover det som er vanlig i skogsområder på
Sørlandet.
Vegetasjonen er det som gir mest variasjon til landskapet. Toppene er kledd med furuskog
med et tett og frodig lyngdekke, mens de lavere områdene er dominert av granskog med
sparsomt med bunnvegetasjon, bortsett fra i de fuktigste områdene, der det vokser en del
bregner og andre bunndekkeplanter for fuktig mark.
Vurdering av verdi
Delområdet grenser mot fv.409 i sør, men området har ikke reduserte kvaliteter som følge av
nærheten til veien siden utsynet til veien er begrenset av tett vegetasjon. Delområdet har en
variasjon mellom de høyereliggende områdene kontra de lavereliggende områdene og er
nesten uberørt av mennesker. Verdien på delområde 1 er satt til noe-middels verdi, jf. Figur
19

▲
Figur 19 Verdi for delområde 1 – Krøgenes nord - planområdet

6.3.6.2 Beskrivelse og verdisetting for delområde 2: fv. 409
Delområdet omfatter fv. 409 med omkringliggende arealer. Området ligger vest for
planområdet. Delområde 2 er markert med rosa farge i Figur 15.
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Registreringskategorier:

Forklaring

Betydning
uvesentlig –
mindre viktig
– svært viktig
- avgjørende

Topografiske
hovedformer

Topografien er typisk for det moderne veilandskapet med
fjellskjæringer, grøftearealer og istandsatt terreng i de
nære veiarealene. Rundt disse er området preget av
småkupert skogsterreng.
Veien er med på å danne et langt og smalt rom, omkranset
av skogsvegetasjon på begge sider.
Ikke aktuelt

Viktig

Skogsvegetasjon/blandingsskog i arealene langs veien på
begge sider.
Fv.409 dominerer delområdet. Dette er en ny tofelts vei,
som følger hele planområdets vestre grense. Arealene er
opparbeidet med asfalt, veibelysning og sør i området en
stor rundkjøring, som skal betjene det planlagte industri-/og
handelsområdet. Arealene består av skjæringer,
grøftearealer og et slakt bearbeidet terreng på den siden
av veien som vender inn mot planområdet. Se Figur 20

Mindre viktig

Veien er ny og landskapet rundt landlig, men gang/sykkelveien, belysningen og gangbrua nord i delområde
gir inntrykk av at vi er i bynære strøk.
Gangbrua nord i planområdet, veien, rundkjøringen med
tilhørende belysning utgjør et menneskeskapt veilandskap.
Ikke aktuelt

Viktig

Romlige
egenskaper
Naturskapte
visuelle
egenskaper/
Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon
Arealbruk

Byform og arkitektur

Menneskeskapte
visuelle egenskaper
Menneskeskapte
nøkkelelementer
Tabell 4. Registreringskategorier landskapsbilde

Viktig
Uvesentlig

Viktig

Viktig
Uvesentlig

Figur 20. Fotografiet er tatt mot planområdet. Rundkjøringen i forkant av bildet har en arm til høyre i
bildet. Denne leder inn i sørlige deler av planområdet.

Fastsatt karakter for landskapsbilde for delområde 2: Fv 409
Delområde 2 er dominert av et nyetablert veilandskap. Veien har belysning og gang-/sykkelvei
mot vest, en rundkjøring sør i delområde og en gangbru i tre nord i planområdet. Til sammen
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gir disse inntrykk av at vi er i mer bynære strøk, selv om de øvrige omgivelsene består av
småkupert skoglandskap.
Vurdering av verdi
Delområdet er i hovedsak et menneskeskapt landskap, tilrettelagt for biler, gående og
syklende. Området skjærer seg igjennom et opprinnelig naturlandskap med forholdsvis stram
kurvatur. Dette gjør at veien har en del skjæringer og kunstig opparbeidet terreng, som ikke
passer inn i de øvrige omgivelsene. Veien og sidearealene er imidlertid pent opparbeidet.
Trebrua er det elementet som er mest vellykket med tanke på å tilpasse seg omgivelsene, ved
at den har en utforming som passer til et skogsmiljø. Verdien på delområde 2 er satt til noemiddels verdi, jf. Figur 21Figur 19

▲
Figur 21 Verdi for delområde 2 – Fv. 409

6.3.6.3 Beskrivelse av delområde 3 – Arendal bymark øst
Delområdet omfatter arealene nord og øst for planområdet. Delområdet avgrenses av
turvegene som ligger nord og øst for planområdet og som grenser mot bymarka. Delområde
3 er markert med blå farge i Figur 15.
Registreringskategorier:

Forklaring

Betydning
uvesentlig –
mindre viktig
– svært viktig
- avgjørende

Topografiske
hovedformer

Delområdet ligner planområdet ved at det er dominert av
kupert skogsterreng, som er svært tettvokst. Veiene nord
og øst for planområdet ligger noe lavere (kote 35-45) enn
terrenget som stiger opp mot planområdet, som ligger på
kote 50-60.
Veiene i ytterkant av delområdet danner lange, smale rom.
Bortsett fra disse, er det ikke tydelige rom i landskapet. Den
tette vegetasjonen er som en vegg mot planområdet og det
er få åpne arealer, bortsett fra noen år gamle hogstfelt rett
nord for planområdet, se Figur 22.
Ikke aktuelt

Viktig

Vegetasjonen ligner den som er beskrevet i delområde 1.
Det går noen få turveier inn i området, men ellers er
arealene urørt.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Viktig
Mindre viktig

Romlige
egenskaper

Naturskapte
visuelle
egenskaper/
Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon
Arealbruk

Byform og arkitektur
Menneskeskapte
visuelle egenskaper
Menneskeskapte
Ikke aktuelt
nøkkelelementer
Tabell 5. Registreringskategorier landskapsbilde

Viktig

Uvesentlig

Uvesentlig
Uvesentlig
Uvesentlig
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Figur 22. Fotografiet viser veien øst for planområdet, der planområdet ligger et godt stykke inn fra veien
mot venstre. Den tette vegetasjonen gjør at det ikke vil bli innsyn til planområdet fra delområde 3.

Fastsatt karakter for landskapsbilde for delområde 3: Bymarka øst
Delområde 3 består av noen turveier som i hovedsak ligger i et naturlig daldrag nord og øst i
delområdet og ellers tett bevokst og kupert skogsterreng i arealene som stiger opp mot
planområdet fra veiarealene. Planområdet har ingen visuelle kvaliteter utover det som er vanlig
i kystnære strøk på Sørlandet.
Vurdering av verdi
Delområdet har ikke visuelle kvaliteter, som gjør området til noe mer enn et vanlig landskap.
Ved ferdsel langs veiene i området vil en i stor grad se inn i tette skogarealer. Det er ikke utsikt
eller andre visuelle kvaliteter i området, som trekker verdien opp. Området er i stor grad urørt,
bortsett fra noen turveier, som i hovedsak ligger godt forankret på terreng. Det at delområde
for det meste består av naturområder er positivt for temaet landskapsbildet, men delområdet
mangler visuelle kvalitetene (utsikt, variasjon, åpenhet eller spesielle landskapselementer)
som skal til for å komme opp på middels verdi. Verdien på delområde er satt til noe-middels,
jf. Figur 23.Figur 19

▲
Figur 23 Verdi for delområde 3 – Bymarka øst

6.3.6.4 Beskrivelse av delområde 4: Dyviktjern og planlagt boligfelt i sør (Krøgenesåsen)
Delområdet omfatter arealene sør og øst for planområdet. Delområdet avgrenses av åsene
rundt beitemarka i øst og det planlagte boligområdet Krøgenesåsen i sør. Delområde 4 er
markert med grønn farge i Figur 15.
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Registreringskategorier:

Forklaring

Topografiske
hovedformer

Delområdet består av større flater med beitemark
omkranset av et mer kupert og skogbevokst terreng. I det
åpne landskapet ligger også et mindre tjern (Dyviktjern) og
en avlang kolle, som gir variasjon til landskapet.
De åpne gressarealene som er omkranset av kupert
skogsmark, danner et overordnet landskapsrom. Kollen i
midten av delområdet er med på å dele opp arealene i flere
mindre rom.
Det åpne landskapet sammen med de grønne åsveggene
og Dyviktjern gjør at området har gode visuelle egenskaper.
Både tjernet og den åpne beitemarka utgjør
nøkkelelementer, som en lett kan kjenne igjen og orientere
seg etter. Se Figur 24 og Figur 25.
Beitemarka er åpne arealer med gress. Kollen i midten av
delområdet har til dels tett, og til dels ganske åpen
vegetasjon av furu, bjørk og gran med lyngvegetasjon i
bunnen.
Kantene av delområdet består av kupert skogsterreng, som
ligner det som er beskrevet i delområde 1.
Beitemark/kulturmark.

Romlige
egenskaper

Naturskapte
visuelle
egenskaper/
Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon

Arealbruk

Byform og
Ikke aktuelt
arkitektur
Menneskeskapte
Ikke aktuelt
visuelle
egenskaper
Menneskeskapte
Ikke aktuelt
nøkkelelementer
Tabell 6. Registreringskategorier landskapsbilde

Betydning
uvesentlig
–
mindre viktig –
svært viktig avgjørende
Viktig

Viktig

Viktig

Viktig

Viktig
Uvesentlig
Uvesentlig

Uvesentlig

Figur 24. Fotografiet viser innsynet til planområdet fra den åpne beitemarka øst for planområdet.
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Figur 25. Dyviktjern er et nøkkelelement i landskapet.

Fastsatt karakter for landskapsbilde for delområde 4: Dyviktjern og planlagt boligfelt i sør
(Krøgenesåsen)
Området kjennetegnes ved at det innehar store åpne gressletter omkranset av stigende
skogsterreng på alle kanter. Kulturlandskapet er godt vedlikeholdt av beitedyr. Sammen med
Dyviktjern har landskapet gode visuelle kvaliteter. Landskapet bryter opp det mindre varierte
skogsterrenget som ellers kjennetegner området. Samtidig er skogsterrenget og åsene et
viktig element for å skape de gode rommene, som fins i dette landskapet.
Vurdering av verdi
Delområdet har gode visuelle kvaliteter med tanke på det åpne beitelandskapet i området og
skogen rundt, som danner tydelige landskapsrom. Omkringliggende arealer er mer vanlig
skogsterreng. For at delområdet skal komme opp på stor verdi må landskapet være av regional
betydning. Verdien på delområde er satt til middels, jf. Figur 26.
Figur 19

▲
Figur 26 Verdi for delområde 4 - Dyviktjern og planlagt boligfelt i sør (Krøgenesåsen).

6.3.7 Påvirkning og konsekvens
I vurdering av påvirkning og konsekvenser er det den permanente situasjonen som er vektlagt.
Det er ikke gjort egne vurderinger for anleggsfasen.
6.3.7.1 Delområde 1: Krøgenes nord - planområdet
Krøgenes nord er et nesten urørt naturområde med tett skogsterreng. Området er kupert, noe
som gir variasjon i vegetasjonssammensetning mellom de høyereliggende områdene med
mye lys og de lavereliggende områdene med tett og fuktig granskog. Tiltaket vil bidra til at
skogområdene omgjøres til store, åpne, flater, som ikke er tilpasset skalaen i landskapet. I
utgangspunktet tilsier dette at påvirkningen settes til sterkt forringet.
Området skal utvikles til et handels-/ og industriområde. Reguleringsplanen åpner opp for 15
m høye bygg. Tilførselsveier og parkeringsplasser bidrar til store, grå flater. Nye fasader,
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opparbeiding av utearealer med vegetasjon og parkeringsplasser kan bidra til at området får
et ryddig preg, noe som trekker påvirkningen noe opp. Se Figur 27 og Figur 28.

Figur 27. Landskapssnitt viser eksisterende terreng med rød, stiplet linje. Byggene er vist med maksimal
høyde på 15 m.

Figur 28. Utsnitt fra 3d-modell viser det nye industri-/ og handelsområdet. Byggene er skjematisk
fremstilt med maksimal tillatt høyde på 15 m.

Tiltaket vil føre til en varig endring av landskapet og et industri-/ og handelsområde vil fremstå
som et fremmedelement, som står i kontrast til i omgivelsene rundt.
Tiltakets påvirkning for kategorien landskapsbilde i delområde 1 vurderes til «sterkt forringet»,
jf. Figur 29, venstre figur. Konsekvensen av tiltaket er vurdert ut ifra at tiltaket vil medføre store,
flate arealer som ikke er tilpasset det småskala landskapet, som er typisk for området. Det
opprinnelige landskapet vil bli ødelagt.
Det er usikkerhet knyttet til hvordan de nye arealene vil fremstå, siden dette ikke er planlagt i
detalj på dette tidspunktet. Det at området ligger i tilknytning til fv.409 er vurdert å ha liten
betydning for vurderingene av delområdet, fordi kontakten mot veien oppfattes som
fraværende når man befinner seg inne i delområdet.
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Det at det tas hull på et sammenhengende naturområde trekker i negativ retning.
Påvirkningen er vurdert til sterkt forringet. På bakgrunn av verdi og påvirkning for
landskapsbilde for delområde 1, vurderes konsekvensgraden til 2 minus (--), noe som
innebærer betydelig miljøskade for delområdet, jf. Figur 29, høyre figur.

Figur 29 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på landskapsbilde
innenfor delområde 1 vest. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for landskapsbilde vist
med rød prikk=betydelig miljøskade for delområde.

6.3.7.2 Delområde 2: fv. 409
Fv. 409 ligger langs delområdet og tiltaket vil medføre direkte innsyn til planområdet i hele
delområdets lengde. Den bymessige opparbeidelsen av veiarealene gjør at det på et vis vil
passe inn med et industri-/og handelsområde i tilknytning til veien. Samtidig vil endringen være
dominerende i landskapet og irreversible. Fra å være en rolig landevei, vil de nye arealene
som skal opparbeides endre stedets karakter fra et naturområde til et industri- og handelssted.
Se Figur 30.

Figur 30. Utsnitt fra 3d-modell viser det nye industri-/ og handelsområdet.

Konsekvensen for delområdet er at naturområder blir ødelagt og erstattet med industri- og
handel. Landskapet endrer seg, men vil ikke være totalt fremmed med tanke på de inngrepene
som allerede er gjort for å bygge veien. Tiltakets påvirkning for kategorien landskapsbilde i
delområde 2 - vurderes på den bakgrunn til «forringet», jf. Figur 31, venstre figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for landskapsbilde for delområde 2, vurderes
konsekvensgraden til 1 minus (-), noe som innebærer noe miljøskade for delområdet, jf. Figur
31, høyre figur.

Rev. 0
Side 42 av 99

Planbeskrivelse med KU – forslag til detaljreguleringsplan for Krøgenes nord

Figur 31 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på landskapsbilde
innenfor delområde 2. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for landskapsbilde vist med rød
prikk=noe miljøskade for delområde.

6.3.7.3 Delområde 3: Arendal bymark øst
Delområdet kan i noen grad påvirkes av tiltaket sett fra de nordlige delene av delområdet, der
høydeforskjellene på terrenget er mindre og avstanden til tiltaket mindre enn lenger øst (60100 m fra veien i nord og inn til reguleringsplangrensa). De store høydeforskjellene, den
forholdsvis store avstanden (150 m fra veien i øst og inn til reguleringsplangrensa) og den tette
vegetasjonen i områdene mot øst gjør at tiltaket ikke vil bli synlige fra denne delen av
delområdet. Dersom det på noe tidspunkt skulle bli en snauhogst i området vil planområdet
kunne sees fra veiene. Siden dette kan skje, settes påvirkningen i negativ retning, men trolig
vil tiltaket ikke bli synlig fra delområdet. Tiltakets påvirkning for kategorien landskapsbilde i
delområde 3 vurderes til «noe forringet», jf. Figur 32, venstre figur.
De nordlige delene av delområdet ligger med forholdsvis kort avstand til planområdet. Ved en
eventuell hogst av områdene vil planområdet kunne bli synlig mot sør.
For de østlige delene av områdene er avstanden større og det må en snauhogst til for at
arealene skal kunne sees fra veien øst i delområdet.
Arealene som ligger som buffer mellom veien og planområdet er i liten eller ingen grad benyttet
til rekreasjon og har ingen spesielle visuelle kvaliteter. Påvirkningen er vurdert til noe forringet.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for landskapsbilde for delområde 3, vurderes
konsekvensgraden til 1 minus (-), noe som innebærer noe miljøskade for delområdet, jf. Figur
32, høyre figur.
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Figur 32 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på landskapsbilde
innenfor delområde 3. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for landskapsbilde vist med rød
prikk=noe miljøskade for delområde.

6.3.7.4 Delområde 4:
Tiltaket vil medføre at terrenget vest og nord for delområdet omgjøres til et industri-/og
handelsområde. Nye bygg kan bli opptil 15 m. Jordene i delområde ligger på omtrent kote 32,
mens det nye industriområdet ligger på kote +46-54. Det er en god høydeforskjell mellom
områdene. I tillegg blir det et grønt belte mellom det nye området og det flate kulturlandskapet
på minst 40 m. På de bredeste partiene er denne bufferen 95 m. Se Figur 33.

Figur 33. Utsnittene fra 3d-modell viser det nye industri-/ og handelsområdet sett fra Dyviktjern.

For det planlagte boligfeltet Krøgenesåsen, som kan komme sør for tiltaket vil det bli innsyn til
planområdet. Veien til det nye feltet er planlagt å gå inn til feltet fra samme arm i rundkjøringen,
som den som går til det nye industri-/og handelsområdet. Boligfeltet vil ha boliger som ligger
på mellom kote 40 og 54. Boligene vil dermed ligge litt lavere, til dels på samme høyde som
det planlagte området. Det er en liten kolle som bevares mellom tiltaket og boligområdet.
Denne er på det høyeste på kote 50 og vi i liten grad kunne skjerme inngrepene. Se Figur 34.
For østre deler av delområdet vil buffersonen med tettvokst vegetasjon begrense innsynet til
det planlagte tiltaket. Toppen av byggene vil kunne sees fra delområdet i øst, spesielt hvis
byggene får maks tillatt høyde.
For det planlagte boligområdet vil det være innsyn til tiltaket. Det er i liten grad mulig å skjerme
for innsynet til området, men avstanden på 150 m fra nærmeste bolig til søndre kant av tiltaket
er positiv.
Påvirkningen vurderes til å være forringet.
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Figur 34. Utsnitt fra 3d-modell viser det nye industri-/ og handelsområdet sett fra Krøgenesåsen.

På bakgrunn av verdi og påvirkning for landskapsbilde for delområde 4, vurderes
konsekvensgraden til 2 minus (--), noe som innebærer betydelig miljøskade for delområdet,
jf.Figur 35, høyre figur.

Figur 35 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på landskapsbilde
innenfor delområde 4. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for landskapsbilde vist med rød
prikk=betydelig miljøskade for delområde.

6.3.8 Konsekvenser for alternativer
En skal, i tillegg til å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket har på hvert delområde, også gjøre
en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. I dette tilfellet er det kun ett
utbyggingsalternativ å vurdere referansetilstanden (0-alternativet) opp imot.
For delområde 1 og 4 er verdien satt til middels og middels-stor. Det er for begge delområdene
vurdert at påvirkningen er stor. Delområde 1 endres fra å være et kupert skoglandskap til å bli
et handels- og industriområde, mens delområde 4 vil ha innsyn til dette området. Det åpne
kulturlandskapet øst for planområdet er et definert landskapsrom, der veggene (åsene med
skogsvegetasjon) utgjør en viktig del av dette rommet. Når deler av veggene forsvinner vil
området miste noe av det urørte preget, selv om det kun vil bli toppen av bygningene som vil
bli mest synlige.
For det planlagte boligområde på Krøgenesåsen, vil det bli innsyn til tiltaket. De to områdene
ligger omtrent på samme høyde i terrenget og det er ikke terreng eller vegetasjon mellom
områdene som er høye nok til å ha skjermende effekt. Den mindre kollen rett sør for
planområdet, vil kunne skjerme helt lokalt, når en beveger seg inn eller ut til det planlagte
boligfeltet.
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For delområde 2 er både verdien og påvirkningen satt lavere, siden arealene allerede er
benyttet til utbyggingsformål og et industri- og handelsområde i mindre grad er et
fremmedelement i et veilandskap.
For delområde 3 er det vurdert at den tette skogsmarka og i tillegg avstanden til tiltaket gjør at
området i liten grad blir påvirket av tiltaket. Ved en snauhogst i området, vil det derimot bli
innsyn til tiltaket. Påvirkningen er derfor satt til noe forringet for dette delområdet. Samlet
vurdering av tiltaket for temaet landskapsbilde viser at alternativ 1 (planlagt utbygging) vil føre
til konsekvensgrad 2 minus (--), tilsvarende betydelig miljøskade for delområder for tema
landskapsbilde samlet, jf. Figur 36.
Delområde
1 – Krøgenes nord
2 – Fv 409
3 – Arendal bymark øst
4 -Dyviktjern og planlagt boligfelt sør
Avveining

Alternativ 0
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

Samlet vurdering, konsekvens for
temaet landskapsbilde:
Rangering
Forklaring til rangering

0 / ubetydelig

Alternativ 1
2 minus (--) betydelig miljøskade
1 minus (-) noe miljøskade
1 minus (-) noe miljøskade
2 minus (--) betydelig miljøskade
Den samlede vurderingen trekkes
opp av at selve planområdet er
vurdert til å få betydelig miljøskade
2 minus (--)
2 minus (--)

1
2
Alternativet vil
Alternativet vil medføre en samlet
ikke føre til
konsekvensgrad på 2 minus (--),
vesentlige
med betydelig negativ endring av
endringer for
landskapsbilde.
delområdene
Figur 36 Sammenstilling av samlet konsekvens for dagens situasjon (0-alternativet) sammenlignet med
planlagt utbyggingsalternativ (alternativ 1) iht. metodikk fra Statens vegvesen (2018).

6.3.9 Skadereduserende tiltak
For å redusere de negative konsekvensene kan det gjøres tiltak for å redusere det visuelle
skadeomfanget. Noen eksempel:
• Lage en plan for hver tomt, som viser tomteopparbeiding og bygningstype som er
tilpasset tomta.
• Få inn trær og grøntarealer inne i det nye området, for å myke opp og gjøre området
mer innbydende. En trerekke ut mot veien eller internt i området kan løfte kvaliteten på
arealene en god del.
• De høyeste og største næringsbyggene legges i nord, med en avtrapping av høyden
på byggene mot sør, for å ta hensyn til en eventuell utbygging av Krøgenes nord og
kulturlandskapet sørøst for planområdet.
• Fasader mot fylkesveien og Krøgenesåsen prioriteres når det gjelder
utforming/estetikk.
• Naturlig revegetering: Alle fyllinger og mellomarealer som ligger ut mot skogsterreng
revegeteres. De øverste 20 cm av jorddekket i skogsterreng inneholder frø fra
vegetasjonen som hører naturlig til på stedet. Disse massene må lagres i egne hauger,
som til slutt legges løst tilbake på ferdig arronderte fyllinger.
Konklusjon skadereduserende tiltak:
Flere av disse skadereduserende tiltakene er tatt inn i reguleringsbestemmelsene, som krav
til situasjonsplan før igangsettingstillatelse og naturlig revegetering av eventuelle fyllinger i
grønnstrukturområdene. Det er også regulert inn lavere maks planeringshøyde i sør enn mot
nord på plankartet, slik at en får en avtrapping av bygningsmassen fra nord mot sør.
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6.4 Naturmangfold
6.4.1 Innledning
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som «biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat
av menneskers påvirkning».
Hele kapittelet om naturmangfold er hentet fra rapport utarbeidet av Faun: «Reguleringsplan
for Krøgenes nord – konsekvenser for naturmangfold», datert 25.06.21. Rapporten er vedlagt
planforslaget og det vises i sin helhet til rapporten. Videre er innhold fra rapporten i form av
metode, beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering, påvirkning og konsekvens tatt
direkte inn i konsekvensutredningen fra rapporten. Også omtale av forholdene til kravene i
kap. II i naturmangfoldloven er hentet direkte fra rapporten.
6.4.2

Utbyggingsplaner og influensområdet

Referansesituasjonen (0- alternativet)
0-alternativet innebærer at dagens situasjon i planområdet opprettholdes, dvs. at området
videreføres som landbruk-, natur- og friluftsområde bestående av naturterreng uten
bebyggelse. Nærmere beskrivelse av referansesituasjonen fremgår av kap. 6.2.
Alternativ 1: Utbyggingsalternativet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et næringsområde med kombinert formål for
industri, lager og noe forretning. Prinsippskisse for utbygging er illustrert i Figur 6.
Influensområdet
I denne vurderingen er influensområdet definert som selve planområdet inkludert ei buffersone
på 100 m.
6.4.3

Metode

6.4.3.1 Eksisterende datagrunnlag
Oversikt over planområdets avgrensning er mottatt av forslagsstiller. Grov oversikt over
geologiske forhold og løsmasser er hentet fra NGU sine databaser. Vurdering av status for
naturmangfold innenfor influensområdet til planlagte tiltak er gjort på bakgrunn av
sammenfatning av eksisterende kunnskap, samt egen feltbefaring. Herunder er tilgjengelig
data fra offentlige databaser som Naturbase (miljødirektoratet) og Artskart (Artsdatabanken)
sjekket ut. Se vedlagt rapport som viser til oppgitte referanser
6.4.3.2 Verktøy for kartlegging og verdi-, påvirkning- og konsekvensvurdering
Kartleggingen av naturtyper er basert på DN-håndbok 13 (2007) og -15 (2000). Vurdering av
verdi og konsekvens følger metodikk fra Statens vegvesen, håndbok V712 i
konsekvensanalyser (2018). Rødlistearter følger gjeldende Norsk rødliste 2015 (Henriksen og
Hilmo 2015). Rødlistede naturtyper følger Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken
2018a). Registrering av fremmede arter følger Artsdatabankens fremmedartsliste
(Artsdatabanken 2018b). For en nærmere beskrivelse av metode, se SVV-Håndbok V712.
6.4.3.3 Feltregistreringer
Faun Naturforvaltning AS ved Ole Roer har gjennomført feltbefaring i området, se Figur 37 for
sporlogg.
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Figur 37 Sporlogg fra befaringsrute for Ole Roer hhv. 13.4.21 (blå strek) og 19.06.21 (brun strek). Grove
eiketre registrert ved egen befaring er vist med grønne punkt hhv «Hul eik» (80 cm dbh), «2 eik» (2*60
cm dbh), samt «Eik <60 cm».

6.4.4

Dagens situasjon og verdivurdering

6.4.4.1 Naturgrunnlaget
Berggrunn og løsmasser
Berggrunnen i planområdet er dominert av granittisk gneis jf. Figur 38. Bergartene i området
er normalt fattige på plantenæringsstoff.
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Figur 38 Grov oversikt over berggrunn i området fra N50 (www.ngu.no). Planområdet er omtrentlig
plassert med svart stiplet sirkel.

Løsmassene i området er dominert av bart fjell med partier med usammenhengende tynt
morenedekke over berggrunnen. I området ved eksiterende rundkjøring inngår mindre parti
med torv og myr omdannet til organisk jord jf.
Figur 39.

Figur 39 Grov oversikt over fordeling av løsmasser i tiltaksområdet (www.ngu.no). Planområdet er
omtrentlig plassert med svart stiplet sirkel.

Klima
Planområdet ligger på grensen mellom nemoral- og boreonemoral vegetasjonssone, med en
klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Mb-O2) (Moen 1998). Gjennomsnittlig årsnedbør for
perioden 1990-2012 ved Arendal brannstasjon (stasjonsnr.: SN36060) var 1113 mm
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(www.met.no). Ved Arendal lufthavn (stasjonsnr.: SN36330) har middeltemperaturen gjennom
året variert mellom 7,5 til 8,5 Co i siste 5 års periode.
Kunnskapsstatus naturmangfold
Naturbase, Artskart og NIBIO-Kilden er kontrollert for eksisterende registreringer. Det
foreligger ingen tidligere registreringer av naturtyper eller rødlistede arter innenfor planområdet
til Krøgenes nord, jf. Figur 40. I 2018 ble det gjennomført kartlegging av viktige naturtyper for
naturmangfold etter NiN2 innenfor hele planområdet, uten funn av viktige naturtyper i
tiltaksområdet (Miljødirektoratet 2018, naturbase). I forbindelse med nevnte NiN-kartlegging i
2018 ble den rødlistede naturtypen «rik åpen sørlig jordvannsmyr» registrert ca. 100 m øst for
grensen til planområdet jf. Figur 40. Nevnte naturtype er karakterisert som sterkt truet (EN)
etter norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018a). Lokaliteten med sørlig
jordvannsmyr av dårlig tilstand grunnet grøfting og nærgående skogsbilvei registrert øst for
planområdet (naturbase), antas ikke å bli berørt av foreliggende planer.

Figur 40 Lokalisering av tidligere registrerte naturtyper og artsfunn i området, basert på naturbase,
artskart og NIBIO, Kilden. Kart hentet fra NIBIO, Kilden (24.06.2021).

Rødlistearter og ansvarsarter
Av nevneverdige funn i nærheten av planområdet er det registrert 4 rødlistearter og to
fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse, jf. Tabell 7 Rødlistearter og arter av særlig stor
forvaltningsinteresse observert nær planområdet for Krøgenes nord. Rødlistestatus etter
(Henriksen & Hilmo 2015). Kilder: Artsdatabanken, naturbase og NIBIO, Kilden
Tabell 7 Rødlistearter og arter av særlig stor forvaltningsinteresse observert nær planområdet for
Krøgenes nord. Rødlistestatus etter (Henriksen & Hilmo 2015). Kilder: Artsdatabanken, naturbase og
NIBIO, Kilden
Gruppe
Vitenskapelig navn
Norsk navn
Rødlistestatus
Fugl

Sopp

Turdus pilaris

Gråtrost

LC

Accipiter gentilis

Hønsehauk

NT

Buteo buteo

Musvåk

LC

Emberiza schoeniclus

Sivspurv

NT

Delichon urbicum

Taksvale

NT

Fistulina hepatica

Oksetungesopp

NT
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Utover opplistede rødlistearter og ansvarsarter kan nevnes at det er registrert småsalamander
(LC) og krikkand (LC) i ei grøft rett sør for eksisterende rundkjøring, dvs. rett sør for
planområdet, jf. Figur 40. Seineste observasjon av småsalamander ved nevnte lokalitet var i
2019 (Artskart).
Kvalitetsvurdering av eksisterende data:
Kvaliteten på gjennomført NiN kartlegging utført av Ecofact Sørvest AS i 2018 da hele
planområdet ble gjennomsøkt for kartlegging av viktige naturtyper, antas med bakgrunn i egen
feltbefaring å ha vært av tilfredsstillende kvalitet ut fra benyttede kartleggingsinstruks
(Miljødirektoratet 2018). Roer fant ei hul eik på ca. 80 cm i diameter brysthøyde som var
oversett ved kartleggingen i 2018, men da denne stod inne i produktiv skog er dette ikke
overraskende. Det er fort gjort å gå forbi et enkelt tre når større arealer skal kartlegges. Utover
nevnte finnes flere små arealer med innslag av fattig sumpskogmark i planområdet, men ingen
av nevnte lokaliteter skal etter Roer sin vurdering kartlegges verken etter Miljødirektoratets
instruks i 2018 eller 2021, se nærmere omtale under «Viktige naturtyper». Oppgitte funn av
rødlistede arter og arter av særlig stor forvaltningsinteresse vist i Figur 40, er oppgitt med
varierende koordinatpresisjon. Registreringen antas å være av tilfredsstillende kvalitet.
6.4.4.2 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Landskapsøkologiske funksjonsområder er vurdert med hovedfokus på hjortevilt. Kunnskap
om vilttrekk i området ble innhentet i forbindelse med planlegging av ny E18 TvedestrandArendal inkludert ny tilførselsvei til Krøgenes (Statens vegvesen 2012 og Roer 2013). Vilttrekk
er basert på definisjon fra DN-håndbok 11 (Direktoratet for naturforvaltning 2000). Et vilttrekk
kan representere et tråkk/sti eller et bredere belte på 50-500 m, som utgjør en
utveklingskorridor for vilt.
Med bakgrunn i landskapsøkologiske trekk og samtaler med lokalkjente personer, ble «Dalen
vilttrekk» pekt ut som en strekning med viktig trekkaktivitet av alle viltarter fra «indre bygder»
og ut mot kysten (Statens vegvesen 2012). Nevnte vilttrekk som går mellom Molandsvann og
Longumvannet over E18, utgjør en utvekslingskorridor mellom innland og skogområdene mot
Sagene, Mørland/Ottersland og Mørefjær/Saltrød. Også «bymarka» betjenes av dette trekket
(Roer 2013).
Langs ny E18 blir trekkmulighetene øst-vest over nevnte «Dalen vilttrekk» opprettholdt av
Røydalen bru, sammen med Hestehag- og Trælfjell- tunneler, samt bru ved Sagene. Røydalen
bru ligger godt plassert for å opprettholde den viktigste utvekslingskorridoren for storvilt (elg
og hjort) på tvers av ny E18 trasé på Arendalsiden (Roer 2013).
Til tross for observasjon av overraskende mye fersk elgmøkk i planområdet ved Krøgenes
nord, antas elgen i mindre grad å bruke bymarka vest for fv. 409 som leveområde, dette
grunnet mye menneskelig aktivitet kombinert med begrenset areal med skog egnet som
leveområdet for vårt største hjortevilt.
Langs fv. 409 rett nord for eksisterende rundkjøring planlagt brukt som adkomst til planområdet
ved Krøgenes nord, ble det i forbindelse med planlegging av ny E18 med tilførselsvei, påvist
et vilttrekk for rådyr retning øst-vest over fv. 409 av lokalkjente personer (Roer 2013, jf. Figur
41).
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Figur 41 Kartet viser vilttrekk for rådyr i tilknytting til planområdet «Krøgenes nord». Kilde: Roer (2013).

Nevnte trekkvei for rådyr vurderes å være av lokal verdi tilsvarende «noe verdi» jf. Figur 42.

Figur 42 Verdivurdering av landskapsøkologisk funksjonsområde, vilttrekk vist i figur 42 iht. SVV,
håndbok V712.

6.4.4.3 Vernet natur
Det forekommer ingen områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller internasjonal
status i planområdet eller i umiddelbar nærhet av dette.
6.4.4.4 Viktige naturtyper
Ved befaring ble det fokusert på kartlegging av viktige naturtyper etter DN-håndbok 13, samt
utvalgte og rødlistede naturtyper.
Det ble ikke funnet lokaliteter med naturtypekvalitet i hht. DN håndbok 13 innenfor
planområdet. Det ble heller ikke funnet lokaliteter med rødlistede naturtyper i tiltaksområdet
som tilfredsstiller krav til utfigurering.
Det ble funnet et mindre areal med våtmark dominert av fattig sumpskog, men også med
mindre fragmenter av rik åpen sørlig jordvannsmyr. Sistnevnte er en rødlistet naturtype vurdert
som sterkt truet (EN). Da arealet av nevnte naturtype var mindre enn minste grense for
utfigurering på hhv. 0,5 daa (Miljødirektoratet 2021), samt inngikk i mosaikk med fattigere
sumpskog, var det ikke grunnlag for avgrensning av egne lokalitet av nevnte naturtype.
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Det mest verdifulle funnet i planområdet med tanke på naturmangfold var ei hul eik med
rødmold på ca. 80 cm i diameter brysthøyde registrert nordøst i planområdet, jf. Figur 37 og
Figur 43. Hule eiker er en utvalgt naturtype med egen handlingsplan (DN 2012), med unntak
for hule eiker > 20 m inn i produktiv skog. Da denne eika står i produktiv skog omfattes den
ikke av kriteriene for «utvalgt naturtype». Det presiseres at eika likevel har verdi for
naturmangfold.

Figur 43 Hul eik på ca. 80 cm i dbh ved UTM32: 489156 6482663 = «Sauetjenn sør», se Figur 47 hvor
eika er merket av i planområdet. Eika er fortsatt vital med høy krone, men kunne med fordel vært fristilt
fra omkransende barskog.

Det ble også funnet to eiktre på ca. 60 cm i diameter brysthøyde i vestkanten av planområdet
(UTM32: 489099 6482516), samt ei eik på snaue 60 cm i dbh nær innmarka helt sørøst i
planområdet (UTM32: 489203 6482388), jf. Figur 37. Sistnevnte eik, som står < 20 m fra
innmarka hadde vært utvalgt naturtype om den hadde vært noe større (>63 cm i diameter).
Vegetasjonen i planområdet domineres av blandingsskog på blåbær og bærlyng mark. Vest i
planområdet langs åspartiet som følger parallelt med fv. 409, dominerer furuskog på
bærlyngmark. Nord i planområdet dominerer ungskog etter hogst for få år tilbake, mens det
inngår eldre granskog i hogstklasse 5 på småbregnemark øst i planområdet. Her inngår også
partier med eldre planta granskog. Partivis finnes mindre mosaikker med fragmenter av
lågurtvegetasjon hvor skogfiol inngår. Det er også innslag av enkelte lindetrær bl.a. ei lind på
sokkel på grensa mot innmarka i sørøst, mens også enkelte hasselbusker ble observert. Det
ble imidlertid ikke funnet areal med rik vegetasjon stort nok til å ha naturtypekvalitet.
Mindre areal dominert av fattig sumskogmark hvorav flere mindre dammer med stillestående
vann, ble notert ved følgende punkt hhv. UTM32: 489126 6482334; 489139 6482523; 489247
6482583; 489157 6482593; 489181 6482653 og 489051 6482649. I tillegg ble kunstig
opparbeidet dam langs fv. 409 ved UTM32: 489060 6482460 notert. Det ble videre observert
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spredt forekomst av liggende død ved i tidlig nedbrytningsfase bl.a. i sørøst nær innmarka,
samt rett øst for plangrensen i området med eldre granskog.
Den hule eika vist i Figur 43 er ikke utvalgt naturtype da den står i produktiv skog. Da hul eik i
produktiv skog skal registreres etter NiN2 (Miljødirektoratet 2021), er det valgt å verdisette eika
som egen naturtype «Sauetjenn sør» med radius 15 m fra stammen tilsvarende et areal på 0,7
daa, jf. Figur 44 og Figur 47.

Figur 44 Verdivurdering av naturtypen «Sauetjenn sør» bestående av hul eik iht. til SVV, håndbok V712.

6.4.4.5 Økologiske funksjonsområder for arter
Det er ikke dokumentert hekkelokaliteter for rovfugl eller andre verdifulle funksjonsområder for
rødlistede arter eller ansvarsarter påvist i nærområdet, jf. Tabell 7 og Figur 40. Potensialet for
funn av rødlistearter vurderes som middels til stort bl.a. i gruppen insekter i tilknytning til
registrerte hule eik nordøst i området. I resten av planområdet vurderes potensialet for funn av
sjeldne arter som begrenset ut fra naturforholdene.
Hjortevilt
Ved feltbefaring ble det ut fra sportegn konstatert at området har tett bestand av rådyr. Det ble
videre observert overraskende mye fersk elgmøkk i området. Under befaringen i juni ble det
også skremt ut to elger. Elgbestanden i Arendal hadde et historisk toppnivå på første del av
1990-tallet. Gjennom målrettet jakt ble tettheten av elg deretter kraftig redusert. Lave jaktuttak
etter 2011 har resultert i en svak bestandsvekts for elg i kommunen som helhet (Meland og
Myhren 2021). Det er tydelig at planområdet benyttes som beiteområde av lokal elg- og
rådyrbestand.
Samlet vurderes planområdet å ha «noe verdi» i form av å utgjøre deler av større beite og
leveområder for vanlig forekommende fugl og pattedyr jf. Figur 45.

Figur 45 Verdivurdering av utmark innenfor planområdet som inngår som funksjonsområde/del av større
leveområder for vanlig forkommende fugl og pattedyr iht. til kriteriene fra SVV, håndbok V712.

6.4.4.6 Geosteder
Det er ikke kjent at det forekommer verdifulle geosteder i planområdet av typen geologiske
naturarv.
6.4.4.7 Oppsummering kategorier og verdi
Verdisetting av ulike delområder innenfor de fem registreringskategoriene som inngår i
naturmangfold ifølge anvendt metodikk (Statens vegvesen 2018), er oppsummert i Figur 46
og verdikart Figur 47.
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Registreringskategorier

Delområde

Verdi

Landskapsøkologiske
funksjonsområde

Hjortevilt

Noe verdi

Vernet natur

Ikke eget delområde

Uten betydning

Naturtyper

Sauetjenn sør

Middels

Kommentar
«Vilttrekk for rådyr»
øst-vest over fv. 409
Forekommer ikke i
tilknytning til
planområdet
Hul eik (1 tre)

Økologiske
funksjonsområder

Fugl og pattedyr

Noe verdi

Del av større beite og
leveområder for lokal
elg- og rådyrbestand,
samt vanlig
forekommende fugl og
pattedyr.

Geosteder

Ikke eget delområde

Uten betydning

Forekommer ikke i
tilknytning til
planområdet

Figur 46 Oppsummering av verdivurdering for ulike delområder innenfor hver registeringskategori som inngår som
del av tema naturmangfold iht. til kriteriene fra SVV, håndbok V712.

Figur 47 Verdikart for tema naturmangfold, «Krøgenes nord» iht. til kriteriene fra SVV, håndbok V712.
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6.4.5 Påvirkning og konsekvens for delområder
Negative konsekvenser for naturmangfold avhenger av hvilken påvirkning de direkte
inngrepene vil få på registrerte naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder. I tillegg kan
indirekte effekter av inngrep, som f.eks. uttørking etter hogst av skog gi negative effekter. I
vurdering av påvirkning og konsekvenser er det den permanente situasjonen som er vektlagt.
Det er ikke gjort egne vurderinger for anleggsfasen.
6.4.5.1 Landskapsøkologisk funksjonsområde
«Vilttrekk rådyr»
Vilttrekket av «noe verdi» over fv. 409 sør i planområdet utgjør en utvekslingskorridor som i
hovedsak benyttes av rådyr, men også tidvis av elg. Planområdet vil etter etablering sperre
inntegnet trekkvei, men det vil fremdeles være passasjemulighet for hjortevilt øst-vest over fv.
409 via skogsterreng sør og nord for planområdet. Tiltakets påvirkning relatert til ferdig etablert
industriområde for angitt vilttrekk vurderes til «forringet» jf. Figur 48 , venstre figur.
Konsekvensgraden for angitt vilttrekk over fv. 409 vurderes til 1 minus (-), noe miljøskade for
delområdet (Figur 48, høyre figur).

Figur 48. Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på angitt
«vilttrekk». Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for omtalte «vilttrekk» vist med rød prikk,
1 minus (-) = noe miljøskade for delområdet, i konsekvensvifte hentet fra Statens vegvesen, håndbok
V712.

6.4.5.2 Viktige naturtyper
«Sauetjenn sør»
Naturtypen som består av ei hul eik på ca. 80 cm i diameter brysthøyde utgjør 0,7 daa basert
på radius 15 m fra stammen. Tiltakets påvirkning relatert til ferdig etablert industriområde for
angitt naturtype blir «ødelagt» jf. Figur 49, venstre figur.
Konsekvensgraden for den hule eika vurderes til 2 minus (--), betydelig miljøskade for
delområdet. jf. Figur 49, høyre figur.
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Figur 49 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på naturtypen
«Sauetjenn sør». Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for naturtypen «Sauetjenn sør» vist
med rød prikk, 2 minus (- -) = betydelig miljøskade for delområdet, i konsekvensvifte hentet fra Statens
vegvesen, håndbok V712.

6.4.5.3 Økologiske funksjonsområder for arter
«Fugl og pattedyr»
Alt utmarksareal innenfor planområdet har «noe verdi» som beite og leveområde for vanlig
forekommende fugl og pattedyr. Herunder utgjør planområdet del av større leveområder for
elg, rådyr og ulike fuglearter. Etablering av industriområdet som skissert vil ødelegge
planområdets funksjon som leveområde for fugl og pattedyr jf. Figur 50, venstre figur.
Konsekvensgraden for planområdets økologiske funksjon som beite og leveområde for vanlig
forekommende fugl og pattedyr vurderes til 1 minus (-), noe miljøskade for delområdet jf. Figur
50, høyre figur.

Figur 50 Venstre figur viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på planområdets
funksjon som leveområde for fugl og pattedyr. Høyre figur viser konsekvensgrad av tiltaket for
planområdets økologiske funksjon som beite og leveområde for vanlig forekommende fugl og pattedyr
vist med rød prikk, 1 minus (-) = noe miljøskade for delområdet, i konsekvensvifte hentet fra Statens
vegvesen, håndbok V712.
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6.4.6

Konsekvenser for alternativer - konklusjon

I tillegg til å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket har på hvert delområde, skal det også gjøre
en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. I dette tilfellet er det kun ett
utbyggingsalternativ å vurdere referansetilstanden (0-alternativet) opp imot. Vurderingen viser
at alternativ 1 (planlagt utbygging) med planering av hele området som forespeilet, vil føre til
konsekvensgrad 1 minus (-), tilsvarende noe miljøskade for delområder for tema
naturmangfold samlet jf. Figur 51.
Delområde
Alternativ 0
Alternativ 1
Vilttrekk rådyr
Sauetjenn sør (Hul eik)
Leveområde for vanlig
fugl- og pattedyrarter

Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

1 minus (-)
2 minus (--)

Ubetydelig (0)

1 minus (-)

Avveining

Samlet vurdering
Rangering

Forklaring til rangering.

Ubetydelig (0)
1
Alternativet vil ikke medføre
vesentlig endringer for de
ulike delområdene.

Den samlede
konsekvensvurderingen er
identisk med vurderingen av
at hele planområdet utgår
som leveområde for vanlige
fugl- og pattedyrarter.
1 minus (-)
2
Alternativet vil medføre en
samlet konsekvensgrad på
1 minus (-), tilsvarende noe
miljøskade på delområder
for tema naturmangfold.

Figur 51 Sammenstilling av samlet konsekvens for dagens situasjon (0-alternativet) sammenlignet med
planlagt utbyggingsalternativ (alternativ 1) iht. metodikk fra Statens vegvesen (2018).

For vurdering av samlet belastning vises det til kapittel 6.4.8, vurdering etter
naturmangfoldloven.
6.4.7 Skadereduserende tiltak
Skadereduserende tiltak blir normalt gjennomført for å begrense negative konsekvenser for
registrerte naturtyper eller arter i området der utbygging er planlagt. De største naturverdiene
i området er knyttet til ei grov hul eik «Sauetjenn sør». Videre utgjør skogen i planområdet
leveområdet for flere fugl- og pattedyrarter. Det er dessuten angitt et vilttrekk over fv. 409 som
i hovedsak benyttes av rådyr.
For naturtypen «Sauetjenn sør» bestående av ei hul eik av middels verdi, er det etter angitte
utbyggingsplaner mindre sannsynlig at eika kan spares. Faun oppfordrer til å spare eika ved
å etablere ei grønn lomme der eika står. Dersom dette skulle la seg gjøre vil det også være av
avgjørende betydning å påføre rotsystemet til eika minst mulig skader.
Inntegnet areal med grønnstruktur (BGB1) sørøst i planområdet mot tilgrensende innmark,
som vist i planforslaget anbefales opprettholdt for å ivareta større eik med potensial for på sikt
å bli utvalgt naturtype.
For angitte vilttrekk av «noe verdi» over fv. 409 sør i planområdet, så vil dette delvis kunne
opprettholdes ved å bevare et belte med skog både sør og nord for tiltaksområdet. For at
nevnte vilttrekk skal kunne opprettholde på sikt, må alle planlagte utbygginger i nærområdet
sees i sammenheng.
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Konklusjon skadereduserende tiltak:
Det er ikke regulert inn hensynssone i tilknytning til den registrerte eika i område «Sauetjønn
sør» for å bevare denne, da den ligger midt i område for industri/lager, BKB3. Området skal
sprenges ned, og det er ikke mulig å bevare eika på et gjenstående areal som ligger over det
planerte arealet, da bl.a. røttene vil tørke ut. Område BGB1 er regulert til grønnstruktur, og her
er det tatt inn bestemmelse om at det kun er tillatt med plukkhogst. Det vil dermed være mulig
å ivareta eik som står i dette området.
Når det gjelder vilttrekket så anbefales det fra Faun å bevare et belte med skog sør og nord
for planområdet. Nord for planområdet er bymarka, og det vil derfor ikke være aktuelt med nye
utbyggingsområder her. I sør er det regulert inn lnf-område i reguleringsplanen for Krøgenes
boligområde. Med dagens plansituasjon er dermed forslaget til skadereduserende tiltak i form
av bevaring av skog i hovedsak ivaretatt gjennom arealformål på kommuneplanens arealdel
og tilstøtende reguleringsplan.
Fremmede arter
Det er ikke registrert fremmede arter innenfor planområdet, men det kan likevel ikke utelukkes
at dette kan forekomme. Det advares spesielt mot fare for å spre arter i kategorien SE, dvs.
arter med svært høy økologisk risiko (Artsdatabanken 2018b). Det er særlig som følge av at
masser blir flyttet på/tilført i anleggsfasen, at faren for å spre fremmede arter er stor.
Generelt
Det anbefales at sår i terrenget etter anleggsarbeidet arronderes og tilrettelegges for naturlig
revegetering ved påkjøring av topplag med jord fra stedegne masser, slik at sårene skjules
raskest mulig på arealer der dette er aktuelt.
6.4.8 Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål er «at naturen med dens
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur».
§8 (Kunnskapsgrunnlaget)
Naturverdiene i planområdet er grundig beskrevet i foreliggende notat som tar utgangspunkt i
søk gjort i nasjonale databaser, eksisterende rapporter, samt egne befaringer. I 2018 ble det
også gjennomført NiN kartlegging i hele planområdet. Funnene som er gjort vurderes å være
tilstrekkelige i forhold til sakens karakter, samt for å kunne gjøre nødvendige vurderinger av
tiltakets påvirkning og konsekvens på naturmangfoldet i planområdet.
§9 (Føre-var-prinsippet)
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når kunnskapsgrunnlaget ikke er tilfredsstillende.
Siden kunnskapsgrunnlaget her vurderes som tilfredsstillende, er dette prinsippet ikke tillagt
stor vek i denne plansaken. Det er likevel foreslått skadereduserende tiltak for naturmangfoldet
i planområdet.
§10 (Økosystemtilnærming og samlet belastning)
Paragraf 10 medfører at man konkret skal vurdere hva som tidligere har berørt landskapet,
økosystemene, naturtypene og artene i det aktuelle tiltaksområdet. Videre skal man også
vurdere det omsøkte tiltaket opp mot hvilke framtidige tiltak som kan være aktuelle.
Av tidligere utbygginger i og rundt planområdet så har ny E18 mellom Tvedestrand-Arendal
inkludert ny tilførselsvei til Krøgenes, Heftingsdalen renovasjonsanlegg, samt industri og
bebyggelse ved Krøgenes og Enghaven, berørt naturmiljøet i nærområdet i betydelig grad.
Nevnte tiltak har bidratt til direkte nedbygging av natur, samt bidratt til barrierevirkninger for
flere vilttrekk. Ny E18 med viltgjerder har bl.a. resultert i betydelig barrierevirkninger for vilt i
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forhold til utvekslingsmuligheter mot innlandet. Bymarka med mange turgåere og stor
menneskelig aktivitet virker dessuten forstyrrende på flere artsgrupper.
Foreliggende planforslag for «Krøgenes nord» vil resultere i nedbygging av ca. 100 daa
skogsterreng som bl.a. vil utgå som leveområde for flere fugl- og pattedyrarter. Et vilttrekk av
lokal verdi vil også bli berørt. Av andre planer i nærområdet nevnes Eyde energipark inkludert
planer om ny vei til Neskilen, samt Arendal næringspark øst med forbindelse til
Neskilen/Eydehavn. Om nevnte planer blir godkjente, vil dette føre til at større naturområder i
nærheten blir bygget ned i tillegg til at vilttrekket som betjenes av Røydalen bru på E18, som
utgjør utveklingskorridoren for hjortevilt mot innlandet, blir sterkt forringet.
Aktuelt areal som leveområde for elg sør for E18 vil med dette bli sterkt redusert. Arealet er
allerede av liten utstrekning som leveområde for elg i dag, og i vesentlig grad påvirket av
menneskelig aktivitet. Summen av planlagte utbygginger kan på sikt resultere i at skogområdet
sør for E18 vil utgå som leveområde for elg og hjort.
Rådyr og småvilt er generelt mer tilpasningsdyktige sammenlignet med elg og hjort, og
forventes i større grad å kunne tilpasse seg den nye situasjonen etter en omfattende
nedbygging av naturområdene.
Samlet sett så ansees den samlede belastningen for økosystem, naturtyper og arter i det
aktuelle tiltaks- og influensområdet til å være stor, ettersom det gradvis er planlagt for en «bit
for bit nedbygging» av leve- og funksjonsområder til arter som lever i området.
§11 (Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Eventuelle tiltak som er nødvendige for å sikre naturverdiene må dekkes av tiltakshaver. I dette
tilfelle vil det ved å spare ei grønn lomme inne i planområdet være mulighet for å spare den
hule eika «Sauetjenn sør». Dette vil om mulig måtte gå på bekostning av noe areal inne i
planområdet. Videre er det positivt med foreslått grønnstruktur sørøst i området mot
tilgrensende innmark hvor en også har innslag av grøvre eik.
§12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Det legges til grunn at utbyggingen gjennomføres med miljøfaglige teknikker og driftsmetoder.
Tema som er aktuelle for denne planen vil være å hindre infisering/spredning av fremmede
arter i planområdet.
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6.5 Naturressurser
6.5.1 Innledning
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler jordbruk,
reindrift, utmarksarealer, fiskeri, vann og mineralressurser. I denne konsekvensanalysen er
også skog vurdert under naturressurser, og ikke under prissatte konsekvenser som håndbok
V712 legger opp til. Iht. håndbok V712 (2018) skal naturressursene ses på ut fra samfunnets
interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Det gjelder både som
grunnlag for sysselsetting og verdiskaping, og av hensyn til samfunnssikkerhet.
6.5.2 Influensområde
Tiltaksområdet utgjør angitt planområde og er vist i Figur 5 plankartet, og Figur 6
prinsippskisse. Influensområdet for temaet naturressurser er omkringliggende områder som
kan bli påvirket av tiltaket. For temaet jordbruk er tilgrensede registrert jordbruksområde i
sørøst vurdert som influensområder.
6.5.3 Metode
Statens vegvesen sin metode i håndbok V712 (2018)- Konsekvensanalyser er benyttet for
konsekvensutredningen. For en nærmere beskrivelse av metode, se SVV-Håndbok V712.
6.5.3.1 Eksisterende datagrunnlag
Analysen er basert på søk i relevante databaser, rapporter som er utarbeidet i tilknytning til
områdeplanen og uttalelser til kunngjøring om oppstart av planarbeid.
Vurdering av status for jordbruksareal er gjort på bakgrunn av verdiklasser i kartløsningen
Kilden (www.kilden.nibio.no) til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Kartløsningen er også
benyttet for å avklare status for tema utmarksbeite og skog. Avklaringer knyttet til
mineralressurser er gjort på bakgrunn av søk i NGU sine databaser (www.ngu.no).
I tillegg er tilgjengelig data fra offentlige databaser som Naturbase (miljødirektoratet), Artskart
(Artsdatabanken), Vann-Nett (NVE) og Vannmiljø (Miljødirektoratet) sjekket. Kommunens
kartløsning er også benyttet.
6.5.4 Dagens situasjon, delområder og verdivurdering
Planområdet blir beskrevet etter en rekke registreringskategorier for temaet naturressurser iht.
håndbok V712 (2018). Se beskrivelse i Tabell 8.
Registreringskategorier:

Forklaring

Jordbruk

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbar jord innenfor
planområdet. Planområdet grenser til registrert jordbruksareal
i sørøst. Disse arealene er tatt med i influensområdet for
jordbrukstemaet.
Ikke aktuelt.
Planområdet og influensområdene er ikke benyttet til
utmarksbeite. Jordbruksarealene på utsiden av planområdet
er benyttet som innmarksbeite, og blir vurdert under
kategorien jordbruk.
Det er observert noe vilt i området, men området er ikke et
viktig område som jaktressurs i næringssammenheng.
Kategorien er dermed ikke aktuell.
Ikke aktuelt.
Området inngår ikke i/er ikke et større grunnvannsreservoar
(akvifer). Ikke aktuelt.

Reindrift
Utmark

Fiskeri
Vann
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Mineralressurser

Ikke registrert forekomst av grus- eller pukkressurser eller
mineralressurser. Området berører ikke områder med
bergrettigheter eller masseuttak i drift. En vurderer at
konsekvenser for temaet mineralressurser ikke er aktuelt å
vurdere.
Skog
Iht. håndboken er skog definert som en prissatt konsekvens. I
dette planforslaget er skog likevel tatt med under kap.
naturressurser da området er av begrenset omfang. Iht.
kartløsningen Kilden (www.kilden.nibio.no) er skogen
innenfor området av middels bonitet. Det er mest barskog
innenfor området.
Tabell 8 Registreringskategorier for temaet naturressurser.

Delområder
Det er kun to tema som er aktuelle å utrede videre knyttet til naturressurser, dette gjelder tema
skog som er aktuelt i planområdet, og temaet jordbruk som er aktuelt i området som ligger på
utsiden av planområdet mot sydøst, dvs. i influensområdet.
6.5.4.1 Delområdet planområdet - Skogbruk
Skogsarealet innenfor planområdet er angitt som barskog med middels skogbonitet på Kilden
(www.kilden.nibio.no), jf. Figur 52.

Figur 52 Kartutsnitt som viser bonitet i området. Oransje område er registrert jordbruksareal på utsiden
av planområdet, lysegrønn viser skog med middels bonitet i planområdet. (www.kilden.nibio.no).
Planområdet er grovt markert med rød sirkel.

I landskapskapittelet er skogen beskrevet slik: På toppene, der det er god lystilgang, vokser
det i hovedsak eik, furu, bjørk, einer og noe gran. Bunnvegetasjon av ulike moser, blåbærlyng,
røsslyng og gress. Se Figur 16. I de tetteste granskogpartiene vokser det kun et sparsomt
dekke av moser og litt bregner ellers er bunnen dekket av barnåler og blader. Se Figur 17. Det
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forekommer noen mer frodige barskogområder i fuktige drag, der bunnen er dekket av bregner,
Gjøksyre og moser. I disse arealene forekommer også hassel. Se Figur 18.
Skogen har begrenset verdi som ressurs. Samlet sett vurderer en verdien for kategori
skogbruk som «noe til middels verdi», jf. Figur 53.

▲
Figur 53 Verdivurdering av skogbruk, iht. SVV, håndbok V712.

6.5.4.2 Delområde - Jordbruk
Sydøst for planområdet er det registrert fulldyra og overflatedyrka jordbruksareal som har fått
verdiklasse 2 – middel verdi på Kilden (www.kilden.nibio.no), og jordressursklasse 3 –
moderate begrensninger, jf. Figur 54. Dette området benyttes som innmarksbeite for sau.
Mindre deler av jordbruksarealet grenser inntil formålet grønnstruktur i planområdet.
Mesteparten av jordbruksarealene ligger lenger øst og sør for planområdet. Mellom de østlige
delene og planområdet er det avgrensning i form av avstand, terreng og vegetasjon.

Figur 54 Kartutsnitt fra Kilden (www.kilden.nibio.no), som viser verdiklassifisering for jordbruksarealer.
Områdene med rød skravur i vest er endret som følge av utbygging av Krøgenesveien, og er ikke vurdert
i konsekvensutredningen for Krøgenes nord.

På kommunens kartløsning er ikke jordbruksarealene registrert som kjerneområder for
jordbruk, og de er heller ikke vist som regionalt viktige jordbruksarealer i areal- og transportplan
for Arendalsregionen (ATP-planen).
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På bakgrunn av at jordbruksarealet er registrert med jordressursklasse 3 med moderate
begrensninger er områdene gitt middels verdi, jf. Figur 55 og Figur 54 .

▲
Figur 55 Verdivurdering av jordbruk, delområde 2 -jordbruk, iht. SVV, håndbok V712.

6.5.4.3 Oppsummering registreringskategori, delområder og verdi
Verdisetting av de ulike delområder innenfor registreringskategoriene som inngår i
naturressurser ifølge anvendt metodikk i håndbok V712 (2018) er oppsummert i Tabell 9 og
verdikart Figur 56.
Registreringskategorier

Delområde

Jordbruk

Jordbruk
influensområde

Skogbruk

Planområdet –øst

Utmarksressurser
Mineralressurser
Vannressurser

Verdi
i Middels verdi

Noe-middels verdi

Planområdet
og
Uten betydning
influensområder
Planområdet
og
Uten betydning
influensområder
Planområdet
og
influensområder
Uten betydning

Kommentar
Verdiklassifisert
iht Kilden
(www.kilden.nibio.no)
Verdi i forhold til bestående skog,
og mulig uttak av skogen.
Ingen utmarksressurser av verdi.
Ingen mineralressurser av verdi

Ingen vannressurser av verdi.
Tabell 9 Oppsummering av registreringskategorier, delområder og verdi for tema naturressurser

Figur 56 Verdikart for temaet naturressurser iht. kriteriene fra SVV, håndbok V712.
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6.5.5

Påvirkning og konsekvens

6.5.5.1 Jordbruk
Delområde 1 - jordbruk
Jordbruksarealene ligger på utsiden av planområdet, og grenser heller ikke direkte til
byggeområder. Mesteparten av jordbruksarealet i øst ligger med en buffer i form av avstand til
byggeområdene, et lavereliggende terreng og tett skog mot byggeområdene. Arealene kan
dermed fortsatt benyttes både til dyrka mark og som beiteområde for sau. Tiltakets påvirkning
for kategorien jordbruk i influensområdet vurderes på den bakgrunn til «ubetydelig endring»,
jf. Figur 57, venstre figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for kategori jordbruk, vurderes konsekvensgraden til
ingen/ubetydelig (0), noe som innebærer ubetydelig miljøskade for delområdet, jf. Figur 57,
høyre figur.

Figur 57 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på kategori
jordbruk. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for jordbruk vist med rød prikk=ubetydelig
miljøskade for delområde.

6.5.5.2 Skogbruk
Planområdet
Delområde for skogbruk omfatter planområdet på ~100 daa. Planen innebærer at hele arealet
blir berørt gjennom utbygging. All skog avvirkes og området utgår som produktivt skogsareal.
Tiltakets påvirkning for kategorien skogbruk, vurderes til «sterkt forringet», jf. Figur 58, venstre
figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for kategori skog vurderes, konsekvensgraden til 1 minus
(-), noe som innebærer noe miljøskade for delområdet, jf. Figur 58, høyre side.
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Figur 58 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på kategori skog
innenfor delområdet. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for skogbruk vist med rød prikk,
1 minus = noe miljøskade for delområde

6.5.5.3 Konsekvens for alternativer
En skal, i tillegg til å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket har på hvert delområde, også gjøre
en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. I dette tilfellet er det kun ett
utbyggingsalternativ å vurdere referansetilstanden (0-alternativet) opp imot. Vurderingen
viser at alternativ 1 (planlagt utbygging) vil føre til konsekvensgrad 1 minus (-), tilsvarende
noe miljøskade for delområder for tema naturressurser samlet, jf.
Figur 59
Delområde
Delområde - planområdet - skog
Delområde - jordbruk

Alternativ 0
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

Avveining

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering.

Ubetydelig (0)
1
Alternativet vil ikke
medføre vesentlig
endringer for de
ulike delområdene.

Alternativ 1
1 minus (-)
Ubetydelig (0)
Den samlede konsekvensvurderingen
er identisk med konsekvens for
naturressursene
innenfor
planområdet. Her får planforslaget
konsekvens for kategorien skog, hvor
en har vurdert at planforslaget får noe
miljøskade
for
skog.
Samlet
konsekvens settes på den bakgrunn til
1 minus (-).
Noe miljøskade (-1)
2
Alternativet vil medføre en samlet
konsekvensgrad på 1 minus (-),
tilsvarende
noe
miljøskade
for
delområde for tema naturressurser.

Figur 59 Sammenstilling av samlet konsekvens for dagens situasjon (0-alternativet) sammenlignet med planlagt
utbyggingsalternativ (alternativ 1) iht. metodikk fra Statens vegvesen (2018).

6.5.6 Skadereduserende tiltak
Det foreslås ingen skadereduserende tiltak da den eneste konsekvensen planforslaget
medfører er at skogen innenfor planområdet blir avvirket. For å etablere byggeområde må en
avvirke skogen, og det er dermed ingen skadereduserende tiltak i form av å bevare skogen
som vil være aktuelle.
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6.6 Friluftsliv/by- og bygdeliv, herunder nærmiljø og barn og unge
6.6.1 Innledning
Temaet friluftsliv / by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av området.
Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv
som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepet
friluftsliv defineres som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring
og naturopplevelse» iht. håndbok V712 (2018). Hensynet til nærmiljøet, herunder barn- og
unge vil også bli utredet under dette temaet.
Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som
grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er
definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til
tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB2012). Begge
definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass- og
tettstedsnære uteområder, byrom og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i
temaet.
Temaet nærmiljø belyser tiltakets virkninger for beboerne (og brukere) av det berørte området.
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som
ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima og miljøverndepartementet 2013) og områder
der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller sykkel, (nærmiljøfunksjoner er boligen,
bolignære utendørs oppholdsarealer og boligtilknyttede servicefunksjoner).
Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble vedtatt i
1995, og skal legges til grunn for all planlegging. Formålet med den rikspolitiske retningslinjen
er bl.a. å styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter planog bygningsloven.
Konsekvensene av planforslaget for temaet friluftsliv og by/bygdeliv vurderes kun i forhold til
bruken og opplevelsen av området. De visuelle konsekvensene vurderes under temaet
landskapsbilde. Konsekvenser knyttet til støy vurderes under temaet forurensning-støy.
6.6.2 Influensområde
Tiltaksområdet utgjør angitt planområde og er vist i Figur 5 og prinsippskisse i Figur 6.
Influensområde for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv, herunder nærmiljø og barn- og unge vil
være større enn tiltaksområdet. For temaet friluftsliv vil influensområdet også omfatte
tilgrensede friluftsområder i bymarka øst, som ligger nord og øst for planområdet. For temaet
nærmiljø, herunder barn og unge, vil regulert boligområde på Krøgenesåsen være del av
influensområdet.
6.6.3 Metode og kunnskapsinnhenting
Statens vegvesen sin metode i håndbok V712 (2018) Konsekvensanalyser er benyttet for
konsekvensutredningen så langt det er mulig. For en nærmere beskrivelse av metode, se SVVHåndbok V712.

6.6.3.1 Eksisterende datagrunnlag
Analysen er basert på befaringer, kart, ortofoto og søk i relevante databaser, som Naturbase
(miljødirektoratet) (www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/) og kart knyttet til areal- og
transportplan for Arendalsregionen. Kommunens kartløsning er også benyttet.
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6.6.4 Dagens situasjon, delområder og verdivurdering
Planområdet omfatter et ubebygd område med naturterreng. Planområdet grenser inntil større
friluftsområder i bymarka øst, som strekker seg på begge sider av Krøgenesveien. Planlagte
turveger i bymarka øst er nå nær ferdigstilt.
Før E-18 ble etablert ble friluftsområdene i kommunen kartlagt og verdisatt i forbindelse med
arbeidet med areal- og transportplan for Arendalsregionen (ATP-planen). Friluftsområdene
som Krøgenes nord ligger innenfor, har områdenavn bymarka øst-nordøst, og er definert med
områdetype marka, jf. Figur 60. Områdene er gitt verdi A – svært viktig friluftsområde. På
faktaarket i naturbasen som da var utarbeidet før ny E-18 ble etablert, framkommer det at ny
E-18 og tilførselsvei vil endre mye, men at de kommer nye turveisystemer som erstatning. Det
fremkommer også at området ikke har særlig regionale og nasjonale brukere.

Figur 60 Kartutsnitt fra naturbasen til Miljødirektoratet, www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/),
der avgrensning av kartlagt friluftsområde bymarka øst-nordøst fremkommer.

De viktigste friluftsområdene i bymarka øst er ivaretatt i kommuneplanens arealdel for 20202030, der en har lagt inn markagrense, og satt av større deler øst for Krøgenesveien til
hensynssone friluftsliv, jf. Figur 61. Også planlagte turveier vises. Hele turveinettet i dette
området skal etter planen være ferdig høsten 2021 som et avbøtende tiltak for ny E18 og
tilførselsvei fra Krøgenes til Longum.
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Figur 61 Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel, der opparbeidede og planlagte turveger fremkommer.
Områder avsatt med hensynssone friluftsliv vist med blå linje. Planområdet er grovt markert med rød
sirkel.

I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel for 2020-2030 ble markagrensen
justert, og markagrensen og hensynssone for friluftsliv ble lagt utenom området som nå tas
opp til regulering jf. Figur 3 og Figur 61.
I referat fra oppstartsmøte blir det også påpekt at det ikke er turveier i selve området, men at
det er regulert og bygd turveier og lysløyper i friluftsområdene i Arendal øst. Selve planområdet
er dermed i svært liten grad i bruk til friluftsliv. Kommunen stilte i oppstartsmøte krav om minst
75 m buffer fra turløype til bebyggelse, og påpeker samtidig at det er over 100 m fra turveier
til markagrensen, dvs. at avstand fra turløyper til bebyggelse alt er ivaretatt av hensynssonen
for friluftsliv.
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Det er ingen boligeiendommer eller annen bebyggelse innenfor planområdet, eller i direkte
nærhet til planområdet. Det er vedtatt en reguleringsplan for Krøgenesåsen boligområde sør
for planområdet. Det er mer enn 150 m til nærmeste planlagte boligformål i denne
reguleringsplanen. Adkomst til boligområde vil være fra samme avkjørsel fra rundkjøring på
Krøgenesveien som til Krøgenes nord.
Planområdet er ikke i bruk av skole/barnehage, og siden området ligger et godt stykke unna
eksisterende boligområder er ikke området benyttet av barn og unge som lekeareal eller
rekreasjonsareal.
Planområdet blir beskrevet etter en rekke registreringskategorier for temaet friluftsliv/by- og
bygdeliv iht. håndbok V712 (2018). En har også definert nærmiljø som en del av
registreringskategoriene. Se beskrivelse i Tabell 10.
Registreringskategorier:
Forbindelseslinjer/soner
Ferdselsforbindelser

Blå/grønn korridorer
Sykkelruter

Geografiske områder
Turområder
Utfartsområder
Nærturterreng

Marka/bymarka

Urbane uteområder
Leke- og rekreasjonsområder

Strandsone med tilhørende sjø- og
vassdrag
Jordbrukslandskap som brukes til
friluftsliv

Andre rekreasjons- og
friluftsområder.

Forklaring

Det er ingen sammenhengende ferdselsforbindelser gjennom
planområdet. Det er turveger utenfor planområdet i bymarka
øst.
Det er ingen sammenhengende vegetasjonspregede
forbindelsessoner som brukes av gående eller syklende.
Det er ingen sykkelruter innenfor planområdet. På utsiden av
planområdet er det gang- og sykkelveg langsmed fv 409. Dette
omtales under kap. om transport og mobilitet.
Ikke aktuelt. Det er ingen områder innenfor planområdet, eller i
influensområdene som kommer under definisjonen.
Ikke aktuelt. Det er ingen områder innenfor planområdet, eller i
influensområdene som kommer under definisjonen.
Det er ingen boligområder, skoler eller barnehager i umiddelbar
nærhet til planområdet. På utsiden av planområdet kan en
definere bymarka øst som nærturterreng til boligområder lenger
unna planområdet. Dette området passer likevel bedre til
definisjonen i neste kategori; marka/bymarka.
Ikke område som defineres som bymark områder innenfor
planområdet. Bymarka øst med turveger ligger nord og øst for
planområdet og defineres som influensområde til planområdet.
Ikke aktuelt.
Det er ingen leke- og rekreasjonsområder iht. definisjonen av
slike områder. En utvider definisjonsbegrepet for dette tema og
vurderer her boligområder som er regulert inn i Krøgenesåsen
boligområde til å gå under denne kategorien i tilknytning til
vurdering av områdene som nærmiljø.
Ikke aktuelt.
Det vil være mulig med fri ferdsel over jordbruksområdene på
utsiden av planområdet på frossen eller snølagt mark. Disse
områdene blir omfattet av kategorien marka/bymarka og blir
vurdert der.
Ikke aktuelt.

Tabell 10 Registreringskategorier for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv, herunder nærmiljø.

Det kun registreringskategorier under geografiske områder som er aktuelle kategorier i forhold
til temaet friluftliv/by- og bygdeliv. Det er kategorien marka/bymarka og boligområde på
Krøgenesåsen og fremtidig leke- og rekreasjonsområder/nærmiljø områder for disse.
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Innenfor selve planområdet har en ingen registreringer knyttet til friluftsliv/by- og bygdeliv, alle
kategoriene ligger i influensområdene.
Vurdering av verdi i planområdet
Verdi for planområdet i forhold til temaet friluftsliv/by- og bygdeliv er vurdert i forhold til
vurderingskriteriene bruksfrekvens, betydning, kvaliteter og kartlagte friluftslivsområder i
naturbasen.
6.6.4.1 Planområdet
Planområdet har ikke noe stisystem og er ikke i bruk til friluftsformål hverken til opphold eller
til ferdsel. Det er heller ingen kjent lokal betydning knyttet til friluftsliv i området. Planområdet
er ikke avsatt med hensynssone friluftsliv på kommuneplanens arealdel. Det er ingen
bebyggelse som ligger innenfor eller i direkte nærhet til området. På denne bakgrunn settes
verdi for planområdet knyttet til temaet friluftsliv og nærmiljø som uten betydning. jf. Figur 62.

▲
Figur 62 Verdivurdering av planområdet, iht. SVV, håndbok V712.

6.6.4.2 Marka/bymarka
Rundt planområdet er det større arealer særlig nord og øst for planområdet som er avsatt til
hensynssone friluftsliv på kommuneplanens arealdel, jf. Figur 61. Dette blir influensområdet til
planområdet for kategorien friluftsliv. I dette området er turvegene øst for Krøgenesveien nå
nesten ferdig etablert, og området er blitt et populært turområde. I forhold til verdikriterier for
temaet friluftsliv vurderer en at området har lokal/regional betydning og at det brukes av
«flere». På denne bakgrunn vurderes bymarka øst i influensområdet med verdien middels
verdi, jf. Figur 63.

▲
Figur 63 Verdivurdering av marka/bymarka, iht. SVV, håndbok V712.

6.6.4.3 Nærmiljø – Krøgenesåsen boligområde
Sør for planområdet er det regulert inn et boligområde; Krøgenesåsen. Området er ikke
utbygd. Boligområdet vil ha adkomst fra samme avkjørsel som reguleres inn til Krøgenes nord.
Nærmeste boligformål i reguleringsplanen ligger mer enn 150 m fra planområdet, og deres
nærmiljø vil dermed ligge i avstand fra planlagt byggeområde i Krøgenes nord. Mellom
boligområdet og næringsarealene i Krøgenes nord er det regulert inn et lnf-område. Det er et
avgrenset boligområde som er regulert inn, og boligformålet med tilhørende nærmiljøområde
grenser ikke direkte inntil byggeområdene i Krøgenes nord. På denne bakgrunn settes verdien
for influensområdet Krøgenesåsen som nærmiljøområde, herunder leke- og
rekreasjonsområde som noe verdi, jf. Figur 64.

▲
Figur 64 Verdivurdering av leke- og rekreasjonsområder, herunder nærmiljø, iht. SVV, håndbok V712.
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6.6.4.4 Oppsummering registreringskategori og verdi
Verdisetting av de ulike områdene innenfor registreringskategoriene som inngår i friluftsliv/byog bygdeliv ifølge anvendt metodikk i håndbok V712 (2018) er oppsummert i Tabell 11 og
verdikart i Figur 65.
Registreringskategorier

Delområde

Verdi

Kommentar

Lite/ingen bruk av
området
Turveger og Marka/bymarka
Bymarka øst
Middels verdi
områder i bymarka
Lekeog
Planlagte
rekreasjonsområder,
Krøgenesåsen
Noe verdi
boligeiendommer
herunder nærmiljø
inkl. uteareal.
Tabell 11 Oppsummering av registreringskategorier, delområder og verdi for tema friluftsliv/by- og
bygdeliv, inkl. nærmiljø.
Friluftsliv

Planområdet

Uten betydning

Figur 65 Verdikart for temaet friluftsliv- og bygdeliv, herunder nærmiljø iht. kriteriene fra SVV, håndbok
V712.
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6.6.5 Påvirkning og konsekvens
Planforslagets/tiltakenes påvirkning for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv herunder nærmiljø er
vurdert i forhold til følgende påvirkningsfaktorer; opplevelseskvalitet, areal/omfang,
tilgjengelighet/barriere og bruk av området/ferdselsforbindelse. Lydbilde vurderes i tilknytning
til støyberegning
6.6.5.1 Planområdet
Planområdet er vurdert til å være uten verdi i tilknytning til registreringskategoriene under
temaet. Hele planområdet vil bli berørt som følge av tiltak som planen hjemler, og vil ikke kunne
benyttes til ferdsel i friluftssammenheng eller være attraktivt i forhold til opplevelseskvaliteter
mv. Tiltakets påvirkning for planområdet knyttet til temaet friluftsliv og nærmiljø vurderes på
den bakgrunn som «sterkt forringet», jf. Figur 66 venstre figur.
På bakgrunn av at verdi for området er vurdert til å være uten betydning, vil konsekvensgraden
bli ubetydelig endring (0), selv om påvirkning av tiltaket er vurdert til sterkt forringet, jf. Figur
66, høyre figur. Konsekvensgrad 0 innebærer ubetydelig miljøskade for delområdet.

Figur 66 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på planområdet
for temaet friluftsliv. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for friluftsliv i delområdet vist med
rød prikk=ubetydelig miljøskade.

6.6.5.2 Marka/bymarka øst
Marka/bymarka er vurdert å omfatte influensområdet i hovedsak nord og øst for planområdet.
Nærmeste turveg ligger mer enn 100 m fra planområdet der de går inn i bymarka. I denne
sonen er det et kupert terreng, og mye vegetasjon som vil skjerme innsyn fra turvegene inn til
planområdet. Gangbro over Krøgenesveien ligger rett ved planområdet, og en vil se inn på
planområdet fra denne gangbroa. Fra jordbruksarealene nord for Dyviktjenn og fra Dyviktjenn
er det noe begrenset innsyn til planområdet, også pga. ulike høydenivå og pga.
skog/vegetasjon mellom planområdet og disse arealene. Det gjøres ingen fysiske tiltak i
områdene som er avsatt til hensynssone friluftsliv, dvs. markaområdene. Tiltaket medfører
ingen endringer av bruken av markaområdene, eller at turveger blir berørt.
Planforslaget ligger mer enn 75 m unna turvegene, som er anbefalingen fra bygartneren. Pga.
avstand, terrengmessig forskjell og skog/vegetasjon mellom turveger og planområdet vurderer
en også at det vil bli lite endring i forhold til opplevelseskvalitet. Lydbilde blir vurdert under kap.
om støy. Tiltakets påvirkning for kategorien marka/bymarka, vurderes på den bakgrunn til
«ubetydelig endring», jf. Figur 67 venstre figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for kategori marka/bymarka, vurderes konsekvensgraden
til ingen/ubetydelig (0), noe som innebærer ubetydelig miljøskade for temaet, jf. Figur 67, høyre
figur.
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Figur 67 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på
marka/bymarka. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for marka/bymarka vist med rød
prikk=ubetydelig miljøskade.

6.6.5.3 Krøgenesåsen - nærmiljø, herunder leke- og rekreasjonsområder
Nærmiljø herunder leke- og rekreasjonsområder er vurdert å omfatte influensområdet i
tilknytning til regulert boligområde på Krøgenesåsen. I dette området vil det ikke bli noen
fysiske inngrep da det ligger på utsiden av planområdet. Det eneste er felles kryss/arm fra
rundkjøring i Krøgenesveien, som blir opprettholdt iht. reguleringsplanen for Krøgenesåsen.
Mellom nærmeste boligformål på Krøgenesåsen og nærmeste byggeområde i Krøgenes nord
er det mer enn 150 m, jf. Figur 68. Krøgenesåsen ligger dermed med en viss avstand til
næringsområdet.

Figur 68 Utsnitt av kommunens kartløsning som viser regulert boligområde Krøgenesåsen i syd, og planområdet
for Krøgenes nord markert med rød skravur. Boligområdene på vestsiden av Krøgenesveien er nå endret til
landbruk-, natur- og friluftsområder.
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Landskapsvirkning knyttet til Krøgenesåsen blir vurdert under kap. om landskap, og lydbilde
under kap. om støy. Planlagt utbygging, med plassering av boliger, lekeområder og
friluftsområder i Krøgenesåsen trenger ikke endres som følge av planforslaget for Krøgenes
nord. I forhold til påvirkning vurderes boligområdet Krøgenesåsen til å få en redusert
attraktivitet for beboerne i forhold til opplevelseskvalitet.
Barn- og unges interesser knyttet til selve boligeiendommene blir ikke direkte berørt, dette
inkluderer hager og nærmeste utomhusområder, som benyttes som leke- og
rekreasjonsområder.
Totalt sett vurderes tiltakets påvirkning for kategorien nærmiljø, herunder leke- og
rekreasjonsområder som «noe forringet» i hovedsak begrunnet med opplevelseskvalitet for
boligene, jf. Figur 69 venstre figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for kategori leke- og rekreasjonsområde, herunder
nærmiljø, vurderes konsekvensgraden til (-1), noe som innebærer noe miljøskade for temaet,
jf. Figur 69, høyre figur

Figur 69 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på Krøgenesåsen
- nærmiljø. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for nærmiljø vist med rød prikk=noe
miljøskade.

6.6.5.4 Konsekvens for alternativer
En skal, i tillegg til å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket har på hvert delområde, også gjøre
en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. I dette tilfellet er det kun ett
utbyggingsalternativ å vurdere referansetilstanden (0-alternativet) opp imot. Vurderingen viser
at alternativ 1 (planlagt utbygging) vil føre til konsekvensgrad 1 minus (-), tilsvarende noe
miljøskade for delområder for tema friluftsliv/by- og bygdeliv, herunder nærmiljø samlet, jf.
Figur 70.
Delområde

Alternativ 0

Alternativ 1

Planområdet - friluftsliv

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Bymarka-/markaområder

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Krøgenesåsen - Leke- og
rekreasjonsområder,
herunder nærmiljø.

Ubetydelig (0)

1 minus (-)

Avveining

Tiltaket som planforslaget hjemler
innebærer ubetydelig til noe
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miljøskade for de ulike
registreringskategoriene under
temaet. En har vektlagt
konsekvensen som tiltaket har for
planlagt boligområde på
Krøgenesåsen, og på den
bakgrunn settes den samlede
konsekvensvurderingen for
temaet settes til ubetydelig til noe
miljøskade (-1).
Samlet vurdering
Ubetydelig (0)
Noe miljøskade (-1)
Rangering
1
2
Alternativet vil medføre en samlet
Alternativet vil ikke medføre konsekvensgrad på 1 minus (-),
Forklaring til rangering.
vesentlig endringer for de
tilsvarende noe miljøskade på
ulike delområdene.
delområder for tema friluftsliv/byog bygdeliv, herunder nærmiljø
Figur 70 Sammenstilling av samlet konsekvens for dagens situasjon (0-alternativet) sammenlignet med
planlagt utbyggingsalternativ (alternativ 1) iht. metodikk fra Statens vegvesen (2018).

6.6.6 Skadereduserende tiltak
Det er kun ett tema hvor det er vurdert at planforslaget får en negativ konsekvens, og det er
for nærmiljøet i form av planlagt boligområde på Krøgenesåsen. Her har en vurdert at
planforslaget vil kunne medføre en negativ konsekvens i hovedsak begrunnet med
opplevelseskvalitet for boligene. Det er få skadereduserende tiltak som kan endre på
konsekvensen av «opplevelseskvaliteten» for boligområde med å ha et næringsområde i
nærheten. Det viktigste skadereduserende tiltaket er alt innarbeidet i planen for Krøgenesåsen
boligområde, ved den avstanden som er mellom næringsområdet og boligområdet, og at det
er et lnf-formål som ligger mellom næringsområdet og boligområdet.
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6.7 Kulturarv, herunder kulturmiljø og kulturminner
6.7.1 Innledning
Temaet kulturarv omfatter iht håndbok V712; spor etter menneskers virksomhet gjennom
historien knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Kulturminner og
kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som «alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø». Begrepet kulturmiljø er definert som «områder
hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng». I håndbok V712 er
kulturlandskap definert som «større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den
kulturhistoriske dimensjonen er framtredende».
I forbindelse med planarbeidet for E18 Tvedestrand-Arendal og planarbeid for Krøgenesåsen
boligområde ble det gjennomført arkeologiske registreringer, og gjort funn innenfor, og i
nærheten av planområdet for Krøgenes nord. Det ble gjort funn knyttet til bosetnings- og
aktivitetsområder fra steinalderen, jf. kartutsnitt i Figur 71. Det er 2 registrerte kulturminner
som ligger innenfor planområdet. Dette er ID 161292 og ID 161293. Det er opplyst at
kulturminne med 16129 er frigitt av riksantikvaren og gravd ut, sammen med de andre
fornminnene som ligger utenfor planområdet, men i konflikt med Krøgenesveien. Kulturminne
ID 161293, som er en automatisk fredet steinalderlokalitet, er ikke behandlet av riksantikvaren.
Nye arkeologiske registreringer er gjennomført av Agder fylkeskommune i de områdene hvor
det ikke er gjort registreringer tidligere. Det er ikke gjort nye funn av kulturminner i disse
områdene.

Figur 71 Utsnitt av
https://kulturminnesok.no

kartløsning

fra

kulturminnesøk

til

riksantikvaren.

Kartutsnitt:

Det er ingen bebyggelse i området, og dermed ingen fredete, eller sefrak-registrerte
bygninger. Det fremkommer heller ingen andre registrerte kulturminner, eller kulturmiljø, på
riksantikvarens kulturminnesøk.
6.7.2 Influensområde
Tiltaksområdet utgjør angitt planområde og er vist i fig. Figur 5 plankartet, og Figur 6,
prinsippskisse. Det er kun planområdet som utredes i tilknytning til temaet kulturarv.
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6.7.3 Metode og kunnskapsinnhenting
Statens vegvesen sin metode i håndbok V712 (2018) Konsekvensanalyser er benyttet for
konsekvensutredningen. For en nærmere beskrivelse av metode, se SVV-Håndbok V712.
6.7.3.1 Eksisterende datagrunnlag
Analysen er basert på søk i relevante databaser, rapporter som er utarbeidet i tilknytning til
reguleringsplanen og uttalelser til kunngjøring om oppstart av planarbeid.
Søk er gjort i riksantikvaren sin database for kulturminner i Norge; Askeladden
(www.askeladden.ra.no), utsjekk av SEFRAK-registeret i forhold til bygninger og anlegg før
1900, Naturbasen (www.naturbase.no) i forhold til utvalgte kulturlandskap i landbruket og
verdifulle kulturlandskap. Kommunens kartløsning er også benyttet.
Agder fylkeskommune, kulturminnevern, har gjennomført arkeologiske registreringer i juni
2021. Det ble ikke registrert nye automatisk fredete kulturminner. Ett kulturminne ble
kontrollregistrert. Rapport er ferdigstilt 08.07.21; Arkeologisk registrering – 2026753,
reguleringsplanarbeid Krøgenes nord.
6.7.4 Dagens situasjon, delområder og verdivurdering
For temaet kulturarv har en gjort konsekvensutredning kun av planområdet.
Planområdet blir beskrevet etter en rekke registreringskategorier for temaet kulturarv iht.
håndbok V712 (2018). Se beskrivelse i Tabell 12.
Registreringskategorier:
Kulturmiljønivå
Gårdsmiljøer/fiskebruk m.m
Kulturmiljøer i tettbygde områder
Teknisk-industrielle kulturmiljøer
Steder det knyttes tro eller tradisjon til
Forsvarsanlegg
Kulturminner i utmark
Andre kulturmiljø
Landskapsnivå
Kulturhistoriske landskap
Infrastruktur
Bystruktur

Forklaring

Det er ingen gårdsbruk, småbruk eller husmannsplasser innenfor
planområdet. Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ett kulturminne, automatisk fredet steinalderlokalitet – ID 161293.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Tabell 12 Registreringskategorier for kulturminner.

Det er kun kulturminner i utmark som er aktuell kategori under temaet kulturminner. De andre
kategoriene utredes ikke nærmere.
6.7.4.1 Kulturminner i utmark
Delområde kulturminner i utmark, automatisk fredet kulturminne
Innenfor området er det registrert 2 automatisk fredete kulturminner. Disse ligger i den
sydvestlige delen av planområdet mot Krøgenesveien, jf. Figur 72. Kulturminne ID 161292 er
frigitt av riksantikvaren og er fjernet i fbm. etablering av Krøgenesveien. Kulturminne ID 161293
ble også registrert i fbm planarbeid for E-18 inkludert Krøgenesveien. Dette kulturminnet er nå
kontrollregistrert ifbm planarbeid for Krøgenes nord. Det ble ikke gjort noen endringer i
lokalitetens beskrivelse eller innmålinger. Kulturminnet er et aktivitetsområde fra
boligbosetning, og de konkrete funnene er varmepåvirkede fragmenter av flint.
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Figur 72 Kart over tidligere registrert kulturminner, og kontrollregistrert steinalderlokalitet ID 161293. Kart: Rapport
for arkeologisk registrering, Agder fylkeskommune.

Spor etter aktivitetsområde med fragmenter av flint fra steinalder er alminnelig i kommunen
og regionene, og det er gjort svært mange slike funn i fbm arkeologiske registreringer i
hovedsak i tilknytning til reguleringsplanarbeider. På denne bakgrunn settes verdien for
delområde fredete kulturminner som noe verdi da det er vurdert som alminnelig/lokalt vanlig,
jf. Figur 73.

▲
Figur 73 Verdivurdering av kulturminner i utmark, delområde kulturminner-fredet, iht. SVV, håndbok

Delområde – kulturminner, resterende planområdet
I resterende del av planområdet er det ikke registrert kulturminner av nyere, eller eldre tid fra
kulturminnevern i Agder fylkeskommune. På denne bakgrunn vurderes resterende del av
planområdet med verdikategorien – uten betydning, jf. Figur 74.

▲
Figur 74 Verdivurdering av kulturminner i utmark, delområde kulturminner-resterende planområde, iht. SVV,
håndbok V712.
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6.7.4.2 Oppsummering verdi
Det er kun registreringskategorien kulturminner i utmark der en har vurdert at det er verdier
knyttet til temaet kulturarv. For kategorien kulturminner i utmark har en igjen delt inn
kategorien i 2 delområder; ett delområde med et automatisk fredet kulturminne og ett
delområde som er resterende del av planområdet. Verdisetting av de to delområdene
innenfor registreringskategoriene som inngår i kulturhistorisk betydning, ifølge anvendt
metodikk i håndbok V712 (2018), er oppsummert i Tabell 13 og Figur 75.
Registreringskategorier

Delområde

Verdi

Kulturminne-fredet

Noe verdi

Kommentar

Kulturmiljønivå:
Kulturminner i
utmark

Resterende planområde

Aktivitetsområde fra
steinalder
Uten betydning Ingen registreringer

Tabell 13 Oppsummering av registreringskategorier, delområder og verdi for tema kulturarv.

Figur 75 Verdikart for temaet kulturarv iht. kriteriene fra SVV, håndbok V712.
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6.7.5 Påvirkning og konsekvens
I vurdering av påvirkning og konsekvenser er det den permanente situasjonen som er
vektlagt. Det er ikke gjort egne vurderinger for anleggsfasen.
6.7.5.1 Kulturminne – fredet
Det registrerte automatisk fredete kulturminnet ligger innenfor det kombinerte byggeområde
for industri/lager/forretning, BKB1. Planen hjemler dermed at fornminnet vil bli helt ødelagt ved
at det blir liggende i byggeområdet. Tiltakets påvirkning for delområde kulturminne - fredet,
vurderes på den bakgrunn til «ødelagt/sterkt forringet», jf. Figur 76 venstre figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for delområde kulturminne - fredet, vurderes
konsekvensgraden til 1 minus (-), noe som innebærer noe miljøskade for delområdet, jf. Figur
76, høyre figur.

Figur 76 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på delområde kulturminne
fredet. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for delområde fredet kulturminne vist med rød prikk =noe
miljøskade for delområde.

6.7.5.2 Kulturminne – resterende del av planområdet
Innenfor resterende del av planområdet er det ikke registrert kulturminner. Resterende
områder er regulert til byggeområder og samferdselsanlegg, med unntak av områdene som er
regulert til grønnstruktur. Byggeområdene og samferdselsanleggene vil bli berørt av
utbyggingen. Tiltakets påvirkning for delområde resterende del av planområdet vurderes på
den bakgrunn som «ødelagt/sterkt forringet», jf. Figur 77, venstre figur.
På bakgrunn av verdi og påvirkning for delområde resterende del av planområde, vurderes
konsekvensgraden til ingen/ubetydelig (0), noe som innebærer ubetydelig miljøskade for
delområdet, jf. Figur 77, høyre figur.
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Figur 77 Figuren til venstre viser skala med vurdering av planlagte tiltak sin påvirkning på delområde kulturminneresterende del av planområde. Figuren til høyre viser konsekvensgrad av tiltaket for delområde kulturminneresterende del av planområde vist med rød prikk =ubetydelig miljøskade for delområde.

6.7.5.3 Konsekvens for alternativer
En skal, i tillegg til å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket har på hvert delområde, også gjøre
en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. I dette tilfellet er det kun ett
utbyggingsalternativ å vurdere referansetilstanden (0-alternativet) opp imot. En har vurdert at
alternativ 1 (planlagt utbygging) vil føre til konsekvensgrad 1 minus (-), tilsvarende noe
miljøskade for delområder for tema kulturarv, herunder kulturmiljø og kulturminner samlet, jf.
Figur 78.
Delområde
Kulturminner – fredet
Kulturminner-resterende del
av planområde.

Avveining

Samlet vurdering
Rangering

Forklaring til rangering.

Alternativ 0
Ubetydelig (0)

Alternativ 1
1 minus (-)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Mesteparten av området har en
vurdert får ubetydelig miljøskade.
Det er kun en enkeltregistrering
knyttet til kulturminner der det er noe
miljøskade. Dette er pga. at
gjennomføring av planforslaget
innebærer at kulturminnet blir fjernet.
En legger dette til grunn, og vurderer
dermed at samlet
konsekvensvurdering settes til 1
minus (noe miljøskade).
Ubetydelig (0)
1 minus (-)
1
2
Alternativet vil
ikke medføre Alternativet vil medføre en samlet
vesentlig
konsekvensgrad på 1 minus (-),
endringer for
tilsvarende noe miljøskade på
de ulike
delområde for tema kulturarv.
delområdene.

Figur 78 Sammenstilling av samlet konsekvens for dagens situasjon (0-alternativet) sammenlignet med
planlagt utbyggingsalternativ (alternativ 1) iht. metodikk fra Statens vegvesen (2018).
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6.7.6 Skadereduserende tiltak
Planforslaget får konsekvenser for ett automatisk fredet kulturminne, som ligger inne i
byggeområde for industri/lager/forretning, BKB1. Et skadereduserende tiltak vil være å
redusere byggeområde slik at kulturminnet ligger utenfor byggeområdet. Dette vil redusere en
viktig del av byggeområde BKB1, og en har derfor valgt å beholde byggeområdet og regulerer
inn kulturminnet med en båndleggingssone, der det søkes om dispensasjon fra
kulturminneloven for å frigi kulturminnet.
6.8 Mobilitetsplan og transportløsninger
ViaNova har utarbeidet rapporten «Mobilitetsplan for Krøgenes nord». Rapporten er vedlagt
planforslaget, og det vises i sin helhet til denne.
Videre gjengis sammendrag fra rapporten:
Det er igangsatt reguleringsarbeid for Krøgenes nord i Arendal kommune. Planområdet
ligger omtrent 6 km øst for Arendal sentrum og 500 meter nord for eksisterende
næringsområde på Krøgenes. Reguleringsplanen legger opp til etablering av omtrent
20 000 m2 industri og lager, samt 3000 m2 forretning.
Planområdet ligger et stykke fra annen bebyggelse, og er ikke tilknyttet et tettmasket
veinett. Det er derimot god infrastruktur for gående og syklende, men avstanden gjør
at tilgjengeligheten til fots er dårlig. Tilgjengeligheten med sykkel vurderes å være god.
Det vil være minst 600 meter til nærmeste bussholdeplass, noe som regnes som relativt
lang avstand. Bussholdeplassene betjenes av ulike linjer og minst fire busser pr. time.
Tilgjengeligheten med kollektivtransport vurderes derfor å være god. Tilgjengeligheten
med bil vurderes å svært god.
Reiser til og fra planområdet vil i stor grad være bilbaserte. Reguleringsformålet industri
og lager er dermed passende til planområdets lokalisering utenfor tettsted og i direkte
tilknytning til hovedveinettet.
Det reguleres også for opptil 3000 m2 forretningsformål. Det er vurdert at et lokalt
handelstilbud av arealkrevende handel vil være gunstig. Dette fordi arealkrevende
handel da kan løses lokalt i Arendal øst, og dermed bidra til opptil 10 km kortere
reisevei, enn til f.eks. Stoa, hvor mesteparten av slike handelsvirksomheter er etablert
i dag. Handelsvirksomheter i planområdet vil i ingen, eller svært liten grad tiltrekke
trafikk fra annet enn de nærmeste bydelene, da det bare er lokale aktører som vil
etableres her.
Det er beregnet at utbyggingen av hele planområdet i forhold til regulerte formål, vil
generere omtrent 1000 bilturer i gjennomsnitt pr. virkedag, avrundet til 900 ÅDT. 400
av disse bilturene vil være i forbindelse med industri- og lagervirksomheter, og kun 500
i forbindelse med handel. Trafikkøkningen vil ikke medføre vesentlige negative
konsekvenser for trafikkavvikling eller trafikksikkerhet i nærområdet.
Konklusjon
Rapporten konkluderer med at hovedformålene industri og lager i planforslaget passer til
planområdets lokalisering utenfor tettsted og i direkte tilknytning til hovedveinettet. I rapporten
fremkommer det også at ¾ av all trafikk til og fra planområdet vil være i forbindelse med disse
formålene. Området vil ha en svært god beliggenhet bl.a. til etableringer knyttet til
batterifabrikketableringen i Eyde energifabrikk.
I forhold til handel vil området være å anse som et lokalt handelsområde i tilknytning til
befolkningen i Arendal øst og Tromøya som kjører forbi området på vei til og fra jobb og i fbm
fritidsreiser mot sentrum og f.eks. Arendal idrettspark. Som det fremgår vil f.eks. arealkrevende
handel som flytting av Byggtorget være gunstig, istedenfor at dette etablerer seg på Stoa. Det
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er også vurdert at trafikkøkningen ikke vil få vesentlig negative konsekvenser for
trafikkavvikling eller trafikksikkerhet i nærområdet.
I rapporten fremgår det også at i forhold til måloppnåelse knyttet til nullveksmålet, bidrar all
etablering av handelsvirksomheter utenfor eller i utkanten av tettstedsbebyggelse til ingen eller
liten grad av oppnåelse av nullvekstmålet. Likevel vil etablering av et lokalt tilbud for
arealkrevende handel, kunne medføre redusert transportarbeid med bil.
Skadereduserende tiltak
Det vises til at med de formål som foreslås vil reiser i forbindelse med storhandel, eller i
tilknytning til lager og industri uansett utføres med bil. Tiltak for å endre reisemiddelvalg bør
derfor i hovedsak rettes mot ansatte. Det foreslås både fysiske tiltak og tiltak i bedriftene. Flere
av de fysiske tiltakene, er skadereduserende tiltak som er innarbeidet i reguleringsplanen.
Dette er tiltak som fortau inne i planområdet, krav om sykkelparkeringsplasser og
reguleringsbestemmelser om maks parkeringsdekning. Når batterifabrikken i Eyde energipark
blir etablert, vil det også kunne bli kollektivtilbud på fv. 409, men dette vil ikke kunne styres
gjennom reguleringsplan.
I reguleringsbestemmelsene har en tatt inn følgende bestemmelser når det gjelder parkering
for bil og sykkel:
Biloppstillingsplasser:
Det skal etableres minimum 0,2 og kan etableres maksimum 0,6 parkeringsplass pr.
100 m2 BRA bygningsmasse for formålene industri/lager.
Det kan etableres maksimum 2,5 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA bygningsmasse for
formålet forretning.
5 % av parkeringsplassene skal være HC-plasser med min. størrelse 4,5 x 6 meter.
Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.
Sykkelparkering:
Det skal etableres minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA
forretningsbebyggelse, og 0,2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA industri-/lager
bebyggelse. Plasseringen av sykkeloppstillingsplassene må ligge lett tilgjengelig, i
nærheten av hovedadkomst og personalinngang til de ulike virksomhetene.
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6.9 Forurensning
6.9.1 Forurensning - støy
Brekke & Strand har utarbeidet rapport for støyutslipp til omgivelsene i forbindelse med
regulering av nytt næringsområde i Krøgenes nord. Rapport datert 18.08.21 er vedlagt
planforslaget, og det vises i sin helhet til denne. Videre gjengis oppsummering fra rapporten:
Det er fullt mulig å etablere ny industri innenfor reguleringsområdet med støyutslipp
innenfor anbefalte grenseverdier. En må dog sette støykrav til nye virksomheter, slik at
totalnivået ikke overskrider anbefalte målsettingsnivåer.
Ved etablering av ny industri/næring må en ha kontroll på alle utendørs støykilder og
aktiviteter, spesielt mot regulert boligområde i sør og mot friluftsområder. Dette bør
gjøres gjennom lydprosjektering i tidlig fase der en setter krav til tillatt lydeffekt fra den
enkelte støykilde, samt lydisolasjonskrav til fasader og tak avhengig av forventet
innendørs støynivå i de ulike bygningene.
Nytt næringsområde vil generere noe mer veitrafikk på FV 409. Ingen eksisterende
boliger eller annen støyfølsom bebyggelse i nærheten av planområdet ligger i støysone
fra veitrafikk og vil heller ikke havne i støysone som følge av økt veitrafikk. Eventuelle
boliger lenger nord, nærmere E 18, er ikke vurdert.
Per i dag vil trolig ingen eksisterende boliger påvirkes av bygg- og anleggsstøy fra
grunnarbeider dersom arbeidet utføres på dagtid på hverdager. Dersom Krøgenesåsen
boligområde bygges ut før grunnarbeider igangsettes kan dette gi støyutfordringer.
Bygg- og anleggsstøy må derfor vurderes mer i detalj på et senere tidspunkt i
prosessen. Med et etablert boligområde må det trolig vurderes tiltak i form av begrenset
driftstid eller skjermingstiltak.
Konklusjon
Støyrapporten viser at planlagte tiltak i området kan etableres i forhold til støyutslipp, forutsatt
visse krav til bygge- og anleggsperioden og virksomhetene som etablerer seg innenfor
området.
Skadereduserende tiltak
For å ivareta støysituasjonen i omkringliggende områder både i fbm. bygge- og anleggsarbeid
og for virksomheter som skal etablere seg, er anbefalte reguleringsbestemmelser knyttet til
støy fra rapporten tatt inn:
Fellesbestemmelser:
2.2.
Støy:
Støynivå fra nye virksomheter i planområdet skal samlet tilfredsstille
grenseverdier gitt i T-1446:2016 skjerpet med 3dB, dvs. Lden = 52dB ved
nærmeste eller mest støyutsatte bygning med støyfølsomt bruksformål
herunder boliger. Grenseverdier for de ulike døgnperiodene er gitt i tabell 13 i
retningslinjen.
Nødstrømsaggregat skal tilfredsstille krav som gitt for tekniske installasjoner i
NS 8175 lydklasse C. Testkjøring av disse skal foregå på dagtid på hverdager.
Rekkefølgebestemmelser:
4.2
Støy
o Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeider innenfor områdene må
det gjennomføres en støyanalyse av planlagte arbeider. Støynivåene
vurderes opp mot grenser gitt for bygg- og anleggsstøy i T-1442:2016
o Før
det
gis
igangsettingstillatelse
skal
støysituasjonen
for
enkeltvirksomheter dokumenteres, jf. § 2.2.
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6.9.2 Forurensning grunn, sulfid
Cowi har utarbeidet «Rapport berggrunn og sulfid – Krøgenes nord», som redegjør for mulige
sulfidholdige bergarter innenfor planområdet. Rapport datert 06.06.21 er vedlagt planforslaget,
og det vises i sin helhet til denne.
Videre gjengis deler av sammendrag fra rapporten:
Arendal kommune er lokalisert innenfor aktsomhetsområdet for sulfidholdige bergarter
i Agder, og det utløser mistanke om at det kan være bergarter som gir sur avrenning
ved utsprengning av fjell. Håndtering av sulfid faller inn under samme regelverk som
for forurenset grunn. Ved inngrep i grunn der det er mistanke om sulfid/forurensning,
skal det i henhold til kapittel 2 i forurensingsforskriften utføres undersøkelser for å
kartlegge forurensningsgraden. Lillesand kommune har i samarbeid med andre lokale
myndigheter utarbeidet en ny veileder til klassifisering av syredannende bergarter som
ennå ikke er offentliggjort, men som brukes allerede nå, også i Arendal.
I mars 2021 gjennomførte COWI en geologisk kartlegging i område for næringsområde
Krøgenes nord i Arendal kommune. Det ble tatt ut steinprøver der hvor det var tilgang
til fjellbløtninger og lite forvitret materiale. Det ble tatt ut 12 steinprøver til analyse.
Prøvene ble analysert med svovel analyse med XRF og med peroksidtesten.
Analyseresultatene fra steinprøvene viser at den største delen av område har bergarter
som har ingen eller liten fare for å danne sur avrenning. Ved ett prøvepunkt ble det
identifisert svovel over grenseverdien på 0,15 % svovel med XRF. Peroksidtesten slår
ut over grenseverdi på prøven.
Geologien på NGU sitt berggrunnskart viser granittisk gneis som dominerende bergart.
Det forekommer overganger til charnockittisk gneis vist som migmatitt på
berggrunnskart fra NGU. Spesielt charnockittiske gneiser kan ha mineraliseringer med
magnetitt og ilmenitt, og i flere tilfeller opptrer også sulfider, sannsynligvis pyritt.
Etter forurensningsforskriften kapittel 2, §2-6 Krav til tiltaksplan, må det utarbeides en
tiltaksplan som følge av påvist sulfid, hvis det skal gjennomføres terrenginngrep i
sulfid/forurenset grunn. Sulfidholdig berg er ikke forurenset grunn når berget ligger
urørt. Det blir kun et problem når det sprenges i disse bergartene som kan være
syredannende. En tiltaksplan vil gjøre rede for håndtering av sulfidholdig berg i
forbindelse med anleggsarbeidet. Det er ikke utarbeidet en tiltaksplan for Krøgenes
nord ennå.
Konklusjon
Størstedelen av arealene innenfor detaljreguleringsplan for Krøgenes nord har ikke bergarter
med fare for å danne sur avrenning. Det er to punkter der det er funnet bergarter/
mineraliseringssoner som kan gi sur avrenning. På bakgrunn av disse funnene er det
konkludert med at det må lages tiltaksplan for området. Tiltaksplanen vil ivareta sikker
håndtering av disse bergartene.
Skadereduserende tiltak
For å sikre utarbeidelse av tiltaksplan er det tatt inn følgende rekkefølgebestemmelse i § 4.3:
Tiltaksplan
Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeider innenfor planområdet skal
tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig berg være vedtatt, jf. rapport «Berggrunn og
sulfid – Krøgenes nord», Cowi av 03.06.2021.
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6.9.3 Forurensning, luftkvalitet
Det planlegges i utgangspunktet ikke luftforurensende næringsvirksomhet innenfor
planområdet og planområdet omfatter heller ikke bebyggelse som er følsom for
luftforurensning. Det er regulert inn et boligområde, Krøgenesåsen, sør for planområdet, som
ligger mer enn 150 m fra planområdet til Krøgenes nord. Dette området er ikke utbygd i dag.
Dersom det etableres virksomhet med utslipp til luft må disse forholde seg til
forurensningsforskriften i forhold til utslipp. Eventuell utslipp av støv vil være i anleggsfasen,
men vurderes ikke å få konsekvenser for omkringliggende områder.
Konklusjon
Det er ingen konkrete luftforurensede næringsvirksomheter som det pr. i dag er planlagt
etablert i området. Det er ikke tatt inn noen reguleringsbestemmelser knyttet til temaet.
6.10 Vannmiljø
Vannforskriften stiller krav om miljømål i alle vannforekomster. Det følger av forskriften § 4
«Miljømål for overflatevann» at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og
god kjemiske tilstand.
Det er utarbeidet VA-rammeplan for planområdet. I denne vises det til at overvann fra de
nordlige områdene i dag renner mot Sauetjenn og videre ut i Mjåvann, mens fra de sørøstre
områdene renner overvann mot Dyviktjenn. Fra Dyviktjenn renner en bekk ut i sjøen i Dyvika.
Det er ikke opplyst problemer med overvann i området i dag.
Dyvika ligger innenfor vannforekomsten Tromøysund - Arendal (jf. vann-nett). Sjøarealet er
registrert med moderat økologisk tilstand. Av kommentaren til tilstandsvurderingen framgår det
at «sedimentet i Arendal indre havn har vært svært forurenset. Tildekking av forurenset
sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen ble gjennomført i 2018/2019. Dette er et av 17 prioriterte
områder for opprydning i Norge. Tilstanden vil vurderes på nytt og evt. justeres etter endt tiltak,
og overvåkes i årene framover». Miljømålet er satt til god økologisk tilstand i løpet av 20222027. Miljømålet for den kjemiske tilstanden er også satt til god.
Planforslaget innebærer utbygging av området med tette flater, som igjen vil medføre at
avrenningshastigheten fra området vil øke. Planforslaget legger opp til fall der alt overvann
ledes mot Dyviktjenn. Dyviktjenn vil fungere dempende på avrenningshastigheten og har noe
fordrøyende effekt. Det er ikke lagt opp til ytterligere fordrøyning. Dersom det vil bli nødvendig
å fordrøye og rense overvann innenfor planområdet er det flere alternative løsninger som kan
benyttes, som oppstuving av vann på parkeringsarealer, nedsenkninger i terrenget eller
steinmagasin under tomtene. Virksomheter som etablere seg på området vil måtte forholde
seg til forurensningsloven og forurensningsforskriften mht. utslipp til vann. Endelig løsning
avklares i tekniske planer.
Det er gjort undersøkelser etter sulfidholdige bergarter, og det er gjort noen funn som
innebærer at det må utarbeides tiltaksplan for området.
Flom
Planområdet er ikke flomutsatt Ved store nedbørsmengder vil vannet følge terrenget og
veiarealer i planområdet før det renner ut i grøntområdene rundt planområdet, og ned i
Dyviktjenn, og deretter i bekk ut i Dyviga. Se vedlagte VA-notat.
Konklusjon
Ved god håndtering av overvann før det slippes ut fra utbyggingsområdet, og med spesielt
fokus på anleggsperioden når risikoen er størst, vil ikke miljøtilstand bli forverret. Overordnet
antas det at det planlagte tiltak ikke vil forverre dagens miljøtilstand i Dyviktjenn og bekk til
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Dyviga, samtidig antas det at tiltaket ikke vil forbedre miljøtilstanden i Tromøysund. Forhold
knyttet til sulfidholdige bergarter avklares i tiltaksplan.
6.11 Bærekraftig planlegging
Det er ikke utarbeidet en detaljert beregning av klimagasskonsekvenser for
detaljreguleringsplan for Krøgenes nord, men en har tatt utgangspunkt i den svært detaljerte
rapporten som ble utarbeidet for dette temaet for områdeplan for Eyde energipark. Årsaken til
at det var mulig å gjøre en detaljert beregning i Eyde energipark var at konkrete detaljer knyttet
til etableringen med batterifabrikk, der størrelse, antall ansatte, planeringshøyder m.m. i stor
grad var avklart. En har gjort en vurdering av tiltak som reguleringsplanen for Krøgenes nord
hjemler, i forhold til konklusjoner fra rapporten fra Eyde energipark. Vurderingene er også gjort
på bakgrunn av innspill som er kommet i kunngjøringen i forhold til hvor bærekraftig det er å
etablere næringsvirksomhet i Krøgenes nord vs. andre områder i kommunen.
Klimagassutslipp i rapporten for Eyde energipark vurderer utslipp fra arealbruk, energibruk,
transport, materialer og anleggsfasen. De største klimagassutslippene er knyttet til energibruk,
transport og materialer. Når det gjelder energibruk er det vesentlig om en benytter ren norsk
elektrisitet i produksjonen, eller om en benytter en europeisk produksjonsmiks.
Klimagassutslipp som følge av endring av arealbruk og anleggsfasen innebærer vesentlig
mindre utslipp enn de tre andre områdene.
For virksomheter som kan tenkes å etablere seg i Krøgenes nord iht. formålene industri og
lager vil klimagassutslipp i forhold til temaene energibruk (energi til drift av bygg, anlegg og
produksjon), materialer og byggeplass/anleggsfase bli likt uavhengig av hvor virksomhetene
ville lokalisert seg, dvs. om de ville etablert seg på Stoa/Agderparken nord/Molandsparken,
eller i Krøgenes nord. Tiltak for å redusere energibruk ved drift av bygg og anlegg, type
materialbruk for nye bygg og gjennomføring av anleggsfasen kan gjennomføres på lik linje
innenfor Krøgenes nord, som i andre næringsområder i kommunen. Det er ikke foreslått å stille
krav gjennom reguleringsbestemmelsene knyttet til disse temaene. Dette er det ikke praksis
for i kommunen i forhold til næringsformål.
Når det gjelder arealbruk vil det alltid være høyere klimagassutslipp ved utbygging i områder
med naturmark, enn dersom en f.eks. skulle transformert et eksisterende byggeområde. Dette
er sjeldent aktuelt ved utbygging til næringsformål, og mer aktuelt ved transformasjon fra
næringsområder til boligformål, som en f.eks. har fått til i Bryggebyen (Vindholmen). For dette
temaet vil en konsekvens av planforslaget naturlig nok bli økt klimagassutslipp, slik som det
også vil være for næringsområdene i Eyde energipark, Agderparken nord og Moland park. I
Krøgenes nord er det mye fjell med mindre jordsmonn, og ingen myrer. Dette er naturmark
som absorberer og lagrer mindre CO2, enn f.eks. myr.
Når det gjelder temaet transport viser mobilitetsplanen at planforslaget vil medføre økt trafikk
isolert sett. Området vurderes som et lokalt næringsområde både når det gjelder etableringer
knyttet til formålet forretning, og også virksomheter knyttet til industri- og lagerformålet. Her vil
det som nevnt tidligere være lokale virksomheter som forventes å etablere seg i denne delen
av kommune fordi de har en lokal tilknytning til de østlige delene av Arendal. I tillegg vil det
kunne bli virksomheter som har behov for å ligge nærme den nye batterifabrikken i Eyde
energipark. Alternativt ville disse virksomhetene etablert seg på f.eks. Stoa, som også er et
bilbasert område. Formålene industri/lager medfører at mesteparten av transporten vil være
bilbasert som følge av virksomhetene som blir anlagt på slike områder, både når det gjelder
lettere industribedrifter og lager. Det samme vil gjelde for byggevareforretning som er planlagt
etablert i området. Siden aktuelle virksomheter som vil etablere seg i området i hovedsak vil
være bilbaserte, viser mobilitetsplanen til at aktuelle tiltak for å få ned trafikkmengden bør rette
seg særlig mot transport for ansatte.
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Konklusjon
Planforslaget vil medføre økte klimagassutslipp, både som følge av endring av arealbruk fra
naturmark til byggeområde, energibruk i driftsfasen, økt trafikkmengde, materialbruk og
anleggsfasen. Virksomheter som planforslaget hjemler knyttet til industri og lager, og planlagt
byggvareforretning vil være bilbasert. Virksomheter og kunder til forretninger som etablerer
seg i området vil trolig ha mer lokal tilknytning. I forhold til etablering av tilsvarende tiltak andre
steder i kommunen, vil trolig ikke klimagassutslippene bli høyere i Krøgenes nord enn andre
steder ved samme type etableringer. Planforslaget vil ikke bidra til å redusere nasjonale og
lokale mål om reduksjon av klimagassutslipp.
Skadereduserende tiltak
Det er tatt inn bestemmelser knyttet til maks parkeringsdekning, sykkelparkering og
innregulering av fortau inn i utbyggingsområdet. Det er konkrete tiltak som kan bidra til å
redusere bilbruk, og øke attraktiviteten til bl.a. å benytte sykkel til arbeidsreiser.
6.12

Kommunaltekniske anlegg/teknisk infrastruktur

6.12.1 VA-rammeplan
I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Krøgenes nord, er det gjort en
innledende vurdering av løsninger for håndtering av vann og avløp i området. Videre
detaljering utføres i forbindelse med utarbeiding av tekniske planer for området.
Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger langs planområdet med tilstrekkelig kapasitet
for tilkobling. Området planlegges med fall mot Dyviktjenn og overvannet vil ledes hit. Det er
ikke lagt opp til fordrøyning av overvann da Dyviktjenn fungerer som naturlig fordrøyning. Om
det er behov for fordrøyning er det flere ulike fordrøyningsløsninger som kan anlegges i
planområdet.
Ved store nedbørsmengder vil vannet følge terrenget og veiarealer i planområdet før det
renner ut i grøntområdene rundt planområdet, og ned i Dyviktjenn, og deretter i bekk ut i
Dyviga.
Det vises til VA rammeplanen for detaljer.
6.12.2 Brann
Det er tilstrekkelig kapasitet på ledningsnettet i området for å ta ut 50 l/sek jf. brannvesenets
krav. Atkomstvei er kjørbar for brannbil og veier skal dimensjoneres for brannbil (16 tonn
akseltrykk). Oppstillingsplass for brannbil vil være i tilknytning til hovedangrepsvei. Detaljerte
løsninger vedr. dette vil avklares i f bm. detaljprosjektering av bygg.
6.12.3 Energiforsyning
Det planlegges nettstasjon i området. Endelig plassering er ikke avklart. Dette vil bli detaljert i
senere detaljprosjektering.
6.13 Risiko- og sårbarhet analyse (ROS-analyse)
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med
detaljreguleringsplan for Krøgenes nord. Det overordnede formålet med risiko- og
sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for samfunnsverdiene liv og helse, trygghet
(stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med reguleringen.
Følgende 3 uønskede hendelser er identifisert for området:
• 7
Skog- og lyngbrann
• 9
Radon
• 10
Sulfid
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Oppsummering av risiko – risikomatriser:
Risikomatriser for de ulike konsekvenstypene følger nedenfor:

Risikomatrise for liv og helse:

Sannsynlighet

Konsekvens for liv og helse
Høy
Høy

Middels

Lav

9-Radon

Middels
Lav

7-Skog-og
lyngbrann

Risikomatrise for stabilitet:
Konsekvens for stabilitet

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Høy
Middels
Lav

7-Skog-og
lyngbrann

Risikomatrise for materielle verdier:

Sannsynlighet

Konsekvens for materielle verdier
Høy

Middels

Lav

Høy
Middels
Lav

7-Skog-og
lyngbrann

Oppsummering av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
Sammenstilling av forslag til tiltak og oppfølging av disse er oppsummert i Tabell 14
nedenfor.
Tabell 14 Sammenstilling av forslag til tiltak og oppfølging av disse.

NR Risiko

Forslag til tiltak

Oppfølging

7

Skog- og
lyngbrann

God avstand mellom bygg og
inntilliggende skogsarealer hindrer
spredning av brann. Brannbil har
god atkomst til området. Begrense
vegetasjon mot bygningsmassen.

Ivaretas for øvrig
gjennom teknisk
forskrift (TEK17) og
byggesaksbehandling.

9

Radon

Radonsperre.

Ivaretas gjennom
teknisk forskrift
(TEK17) og
byggesaksbehandling.
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10

Sulfid

Tiltaksplan for områder med sulfid.

Ivaretas for øvrig
gjennom teknisk
forskrift (TEK17) og
byggesaksbehandling.

Konklusjon
I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging.
Radon ivaretas gjennom teknisk forskrift, og det skal utarbeides tiltaksplan knyttet til
sulfidholdig berggrunn.
De registrerte hendelsene er ikke av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi
at tiltaket ikke bør gjennomføres.
Det vises til vedlagt ROS-analyse for detaljer.
6.14 Samlet konsekvens, vurdering og konklusjon
Det er kun ett utbyggingsalternativ som er vurdert, da det er arealene som er tatt opp til
regulering som en disponerer. Samlet konsekvens innebærer dermed ikke noe rangering av
ulike alternativer, som er grunnlaget for metodikken i håndbok V712 (2018). For
detaljreguleringen for Krøgenes nord er vurderingen knyttet til 0-alternativet, å få frem de
samlede konsekvensene knyttet til tiltaket/planforslaget. Dette legges til grunn for
konklusjonen.
6.14.1 Sammenstilling av konsekvenser
I Tabell 15 vises samlet konsekvens for de ulike tema som er utredet, med utgangspunkt i
tabell 6-6 Samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene i håndbok V712 (2018). I tillegg er
tabell 6-7 Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer i håndboken lagt til grunn. I
denne tabellen vises det bl.a. hvor mange tema som kan ha ulik grad av f.eks. negativ
konsekvens, i forhold til hva samlet konsekvens blir. Det kan bl.a. være maks ett tema som
kan ha middels negativ konsekvens for at samlet konsekvens kan bli bedre enn noe negativ
konsekvens. Dette gjelder også dersom det er flere tema som er vurdert til å ha ubetydelig,
eller positiv konsekvens.
Tabell trinn 3
Landskapsbilde

Referansealternativ
0

Utbyggingsalternativ
2 minus (--)

Naturmangfold

0

1 minus (-)

Kort beskrivelse og vurdering
For temaet landskapsbilde er det både
endring av selve planområdet fra
naturområde til byggeområde, i tillegg
til konsekvenser for landskapsbilde
sett fra Dyviktjern og planlagt
boligområde på Krøgenesåsen som
forringer landskapsbilde. Selv om de
ulike områdene som er vurdert har ulik
verdi, vil konsekvensen for de to
omtalte områdene over innebære at
konsekvensen for temaet blir 2 minus
(--).
Konklusjon: betydelig miljøskade for
delområder.
For temaet naturmangfold er det kun
en kategori som har fått middels verdi
(1 hul eik), og for øvrig to kategorier
som har fått noe verdi, dette er
vilttrekk for rådyr og beite og
leveområde for lokal elg- og
rådyrbestand og vanlig forekommende
fugl og pattedyr.
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Naturressurser

0

1 minus (-)

Kulturarv

0

1 minus (-)

Friluftsliv, by- og
bygdeliv, herunder
nærmiljø og barn- og
unge

0

1 minus (-)

Den samlede konsekvensvurderingen
er identisk med vurderingen der hele
planområdet utgår som vanlig
leveområde for vanlige fugl- og
pattedyrarter. Dette innebærer at
konsekvensen for temaet blir 1 minus
(-).
Konklusjon: noe miljøskade for
delområder.
Innenfor planområdet er det kun
kategorien skogbruk det er knyttet
verdi til. Skogen har fått noe til
middels verdi. Det er ingen verdi
knyttet til jordbruk, utmarksressurser,
mineralressurser eller vannressurser. I
influensområde mot sørøst er det gitt
middels verdi til kategorien jordbruk.
En har vurdert at planforslaget ikke får
noen konsekvenser for
jordbruksarealene mot sørøst. Den
samlede konsekvensvurderingen er
identisk med konsekvens for
kategorien skog innenfor planområdet,
hvor en har vurdert at planforslaget får
noe miljøskade.
Den samlede konsekvensen for
temaet naturressurser settes på
denne bakgrunn til 1 minus (-).
Konklusjon: noe miljøskade for
delområder.
Det er kun en kategori under temaet
kulturarv som har vært vurdert kunne
hatt verdi i tilknytning til planforslaget.
Dette gjelder kulturminner i utmark.
Det er ett automatisk fredet
kulturminne innenfor området, som ble
registrert ifbm planarbeid for E-18 med
tilhørende tilførselsveier. Ved
arkeologisk registrering i juni 2021 ble
det ikke gjort nye funn av automatisk
fredete kulturminner.
Hele planområdet blir endret som
følge av planforslaget, og dermed helt
forringet. Dette innebærer at det
automatisk fredete kulturminnet også
vil kunne bli fjernet. Dette er vurdert å
innebære noe miljøskade for temaet
kulturarv.
Den samlede konsekvensen for
temaet kulturarv settes på denne
bakgrunn til 1 minus (-).
Konklusjon: noe miljøskade for
delområder.
Det er tre tema/kategorier som har fått
verdi under temaet friluftsliv/by- og
bygdeliv, herunder friluftsliv,
marka/bymarka og nærmiljø, herunder
leke og rekreasjonsområder. Temaet
friluftsliv innenfor planområdet er ikke
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Mobilitetsplan og
transportløsninger

0

1 minus (-)

Forurensning-støy

0

0

Forurensninggrunn, herunder sulfid

0

0

Forurensning-luft

0

0

gitt noe verdi, mens bymarka øst er
gitt middels verdi. Nærmiljø i
delområde Krøgenesåsen er gitt noe
verdi. En har vurdert at planforslaget
ikke får noe konsekvens for friluftsliv i
planområdet – da det er vurdert at det
ikke er noe verdi knyttet til denne
kategorien. En har også vurdert at
planforslaget får ubetydelig
konsekvens for bymarka øst. Når det
gjelder nærmiljøet i planlagt
boligområde i Krøgenesåsen har en
vurdert at planforslaget vil gi noe
miljøskade pga. opplevelseskvalitet.
Den samlede konsekvensen for
temaet friluftsliv/by- og bygdeliv,
herunder nærmiljø og barn og unge
settes på denne bakgrunn til 1 minus
(-).
Konklusjon: noe miljøskade for
delområder.
Området er bilbasert da det ligger et
stykke fra annen bebyggelse, men har
god infrastruktur for gående og
syklende. Formålene planen legger til
rette for er bilbasert, og planområdet
ligger dermed godt plassert i direkte
tilknytning til hovedveinett. Det er
vurdert at lokalt handelstilbud av
arealkrevende handel vil være
gunstig, da slik handel kan løses lokalt
i Arendal øst. Det vil bli trafikkøkning
som følge av planforslaget, men den
vil ikke medføre vesentlige negative
konsekvenser for trafikkavvikling eller
trafikksikkerhet i nærområdet. På
denne bakgrunn vurderes
konsekvensen for temaet mobilitet og
transportløsninger som
1 minus (-)
Konklusjon: noe miljøskade
Støy knyttet til industri – og
lagervirksomhet kan ivaretas. Ikke
støy pga. veitrafikk. Anleggsfasen kan
være en utfordring dersom
Krøgenesåsen boligområde blir
etablert først. Da må det gjøres
avbøtende tiltak, noe som er
gjennomførbart.
Konsekvensvurderingen for temaet
settes til 0.
Konklusjon: ingen/ubetydelig
miljøskade
Sulfidholdig grunn ivaretas gjennom
tiltaksplan.
Konsekvensvurderingen for temaet
settes til 0.
Konklusjon: ingen/ubetydelig
miljøskade
Ingen kjent luftforurensning.
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Vannmiljø

0

0

Bærekraftig planlegging/
klimagasskonsekvens

0

1 minus (-)

ROS-analyse

0

0

Samlet konsekvens og
vurdering

0

1 minus (--)

Konsekvensvurderingen for temaet
settes til 0.
Konklusjon: ingen/ubetydelig
miljøskade
Miljøtilstanden forventes ikke forverret
som følge av etablering av tiltak i
området.
Konsekvensvurderingen for temaet
settes til 0.
Konklusjon: ingen/ubetydelig
miljøskade
Planforslaget vil medføre økte
klimagassutslipp som følge av endring
av arealbruk fra naturmark til
byggeområde, energibruk i driftsfasen,
økt trafikkmengde, materialbruk og
anleggsfasen. Hvor store
klimagassutslipp en vil få er ikke
beregnet i detalj. Etablering av nye
områder for industri/lager i
eksisterende naturområder vil alltid
medføre negative konsekvenser.
Konsekvensene er vurdert til å ikke bli
høyere ved etablering i Krøgenes
nord, enn ved etablering av disse
formålene andre steder i kommunen.
På denne bakgrunn settes
konsekvens for temaet til 1 minus (-).
Noe miljøskade for delområde.
Det er tre uønskede hendelser som er
identifisert i ROS-analysen. Dette er
skog- og lyngbrannfare, radon og
sulfid. Sulfid er alt vurdert under kap.
om forurensing-sulfid. For å unngå
dobbeltvekting av enkelttema, er dette
tema ikke omtalt igjen i
sammenstillingen av konsekvenser
her. Radon ivaretas gjennom krav i
TEK-17. Skog- og lyngbrannfare er
tilstede siden området grenser inntil
skogsområder. Det er likevel mindre
sannsynlighet for at tiltak i planen får
konsekvens for dette tema.
Konsekvensvurderingen for temaet
settes til 0.
Konklusjon: ingen/ubetydelig
miljøskade
Planforslaget for Krøgenes nord har
ett tema med middels negativ
konsekvens, 2 minus (--). Dette
gjelder tema landskapsbilde. For seks
av temaene får planforslaget noe
negativ konsekvens, 1 minus (-), mens
for de 5 siste tema får planforslaget
ubetydelig konsekvens, 0.
Samlet vurdering er basert på tab. 6.7
Kriterier for samlet vurdering av ikkeprissatte temaer i håndbok V712
(2018). Ifølge denne tabellen kan
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maks ett tema ha middels negativ
konsekvens for at samlet konsekvens
kan settes til 1 minus (noe negativ
konsekvens) eller bedre. For
Krøgenes nord er det kun ett tema
som har fått middels konsekvens, og
resten av temaene har fått noe eller
ubetydelig konsekvens.
På denne bakgrunn vurderer en at
samlet konsekvens av planforslaget
blir noe negativ konsekvens, 1 minus
(-), dvs. noe miljøskade for
delområder
Tabell 15 Sammenstilling av konsekvenser.

6.14.2 Vurdering og samlet konsekvens
I Tabell 15 Sammenstilling av konsekvenser.Tabell 15 fremgår vurdering og konklusjon av
samlet konsekvens av planforslaget. Konklusjonen iht. metodikken i håndbok 712 (2018) er at
tiltaket/planforslaget innebærer noe negativ konsekvens, 1 minus (-), dvs. noe miljøskade for
delområder innenfor planforslaget.
Det er kun ett tema som har fått middels negativ konsekvens (2 minus), og dette er
landskapsbilde. Planområdet består av et uberørt naturterreng i dag som er avsatt til lnf-formål
på kommuneplanens arealdel, og selv om det ikke er så høy verdi for flere av delområdene
som er vurdert, vil hele planområdet bli forringet, og også påvirke landskapsbilde i ulike
delområder. Det er dermed forventet at dette tema får middels negativ konsekvens.
Det er seks tema som har fått noe negativ konsekvens (1 minus). Dette er naturmangfold,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, kulturarv, mobilitet/transport og bærekraftig planlegging/
klimagasskonsekvens. At konsekvensen ikke er mer negativ for disse temaene, henger
sammen med lav verdi på enkelte tema og kategorier, og/eller at det kun er enkelte
registreringskategorier eller mindre delområder som planforslaget er vurdert å få konsekvenser
for. For naturmangfold er det kun en registrering som har fått mer enn noe verdi, mens øvrige
registreringer har fått noe verdi (lokal verdi). Det samme gjelder for naturressurser der det er
avvirking av skog innenfor planområdet som er årsaken til at temaet får noe miljøskade. Det
er også vurdert at planforslaget ikke får noe konsekvens for friluftsliv, hverken innenfor
planområdet eller i bymarka øst, men at det får noe konsekvens for opplevelseskvalitet for
planlagt boligområde i Krøgenes nord (nærmiljø). For temaet kulturarv er det kun registrert ett
automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette vil ved gjennomføring av plan
kunne bli fjernet, og temaet kulturarv har dermed fått noe miljøskade for delområde. Når det
gjelder mobilitet/transport og bærekraftig planlegging/klimagasskonsekvens vil planforslaget
medføre økt trafikk og økte klimagassutslipp. Planområdet er på den annen side rettet mot
lokale næringslivaktører, og har en beliggenhet ved hovedveinettet der innbyggerne i Arendal
øst og Tromøya kjører forbi i dag på fv 409 og fv 410. Alternativ etablering av et
næringsområde med de formål som planen hjemler kunne vært på Stoa, men dette ville ikke
medført mindre trafikk eller mindre klimagassutslipp. Totalt sett har en vurdert disse temaene
til å få noe negativ konsekvens (1 minus), dvs. noe miljøskade.
Det er også fire tema som er vurdert til å medføre ubetydelig konsekvens (0) som følge av
planforslaget, da de ikke får noen konsekvens i seg selv, eller at planforslaget legger opp til
løsninger som innebærer at det ikke blir noe konsekvens. For vannmiljø vil en kunne håndtere
overvann innenfor planområdet, og/eller med avrenning til Dyviktjern og Dyviga, uten at dette
vil få konsekvenser for vannmiljøet. Det er ikke planlagt noe virksomhet som kan få betydning
for luftforurensning. Når det gjelder støy er dette løsbart både i bygge- og anleggsfasen, og i
driftsfasen. Dette er fulgt opp gjennom reguleringsbestemmelser til temaet. Det samme gjelder
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sulfidholdige bergarter, som vil blir ivaretatt gjennom krav om tiltaksplan som er tatt inn i
reguleringsbestemmelsene.
En har lagt til grunn metodikken i håndbok V712 (2018) for å vurdere konsekvenser av
planforslaget. I tab. 6-7 i håndboken fremkommer kriteriene for samlet vurdering av ikkeprissatte tema. Med ett tema som har fått middels negativ konsekvens, seks tema som har fått
noe negativ konsekvens, og fire tema som har fått ubetydelig konsekvens er
hovedkonklusjonen at planforslaget totalt sett vurderes til å få noe negativ konsekvens. Ifølge
håndboken innebærer dette at alternativet (planforslaget) er noe dårligere enn
referansealternativet (0-alternativet). Siden planområdet er avsatt til landbruk-, natur- og
friluftsområde i kommuneplanens arealdel og dermed legges til grunn som
referansealternativet, er det en forventet konklusjon iht. håndboken at konsekvensen av
planforslaget totalt sett blir noe negativ konsekvens.
6.14.3 Usikkerhet
All konsekvensutredning er beheftet med en viss grad av usikkerhet. Utredningene som er
gjennomført er basert på utreders eget faglige skjønn. Datafangsten som er gjort i forbindelse
med utredningene vurderes som grundige, og innsamlet data ansees som gode nok og uten
vesentlige kunnskapshull. Det vil alltid knytte seg noe usikkerhet omkring vurderingen av
påvirkning da ikke alle forhold og løsninger vil være kjent på reguleringsplanstadiet.
Konsekvensene vurderes som pålitelig da selv en betydelig opp- eller nedjustering av
påvirkning i de fleste tilfeller ikke medfører noen endring i konsekvensvurderingen (dette
gjelder spesielt lokaliteter med liten eller middels verdi).
For Krøgenes nord er usikkerheten i hovedsak knyttet til hvordan området blir bygd ut, i form
av antall virksomheter, type virksomheter, antall bygg m.m. Det er kun en konkret virksomhet
det er inngått avtale med pr. i dag, som er Byggtorget. Planforslaget har lagt til grunn en mulig
utbygging av området som vist i prinsippskissen, som igjen er benyttet i
konsekvensutredningen. Selv om området blir bygd ut på en annen måte, vurderer en at
konsekvensene av planen på de ulike områdene ikke vil bli vesentlig endret. Endringen vil i så
fall trolig bli mindre konsekvenser, ved at området ikke vil bli så høyt utnyttet f.eks. i form av
færre bygg, lavere bygg el.
På denne bakgrunn vurderes totalt sett konsekvensutredningen som holdbar og troverdig.

7. Gjennomføring av plan – økonomiske konsekvenser for
kommunen
Det er ikke regulert inn nye offentlige områder med unntak av første del av adkomstvei og
gang- og sykkelveg fra rundkjøringen på Krøgenesveien som er regulert inn med offentlig
eierform, tilsvarende som i reguleringsplan for Krøgenesåsen boligområde.
Tilkobling til offentlig vann- og avløpssystem avklares gjennom tekniske planer og gjennom
utbyggingsavtalen.
En vurderer at planen får få direkte økonomiske konsekvenser for Arendal kommune. På den
annen side er planen positivt mht. næringsetablering og de skatteinntekter og arbeidsplasser
dette kan gi kommunen.
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8. Oppsummering – forslagsstillers vurdering og konklusjon
Utgangspunktet for etablering av næringsarealer i Krøgenes nord var en vurdering av at det er
behov for lokale næringsområder i områdene som sogner til Tromøya, Saltrød og Eydehavn.
Dette for å kunne etablere lokale virksomheter her, istedenfor at disse blir etablert på f.eks.
Stoa. Etter oppstart av planarbeid høsten 2020 er det besluttet at Morrow Batteries skal
etablere sin battericellefabrikk i Eyde energipark. Batterifabrikkenhar behov for hele dette
industriområdet som er på ~900 daa. Det er dermed ingen ledige næringsarealer igjen i det
som tidligere var regulert som næringsområder i Agderparken øst. Basert på informasjon fra
etablering av batterifabrikk i Skellefteå i Sverige, er det behov for større næringsarealer som
en følge av batterifabrikketableringen, både for underleverandører og de ringvirkninger som
batterifabrikken er vurdert å medføre. Næringsområdet i Krøgenes nord vil dermed ha en svært
gunstig plassering i forhold til et slikt behov, der det ligger kun 2,5 km fra Eyde energipark.
Planområdet er på ~100 daa, og området er i all hovedsak regulert til industri/lagerformål. Iht.
kommunens næringsarealstrategi passer Krøgenes nord svært godt som en C-lokalitet dvs. et
næringsområde med høy tilgjengelighet med bil, lett adkomst til hovedvegnett og gode
parkeringsforhold, hvor det ikke stilles krav til kollektivtilbud. I disse områdene passer det med
lettere industrivirksomheter, engros- og transportfirma og bla. salg av tyngre vareslag.
Planforslaget åpner også opp for inntil 3000 m2 BRA med forretningsformål, og har bl.a. inngått
avtale om at Byggtorget,som er på Krøgenes i dag, skal flytte opp til Krøgenes nord om planen
blir vedtatt. Dette passer godt inn med definisjonen av en C-lokalitet. Arealbegrensning for
forretning i reguleringsbestemmelsene, tilsvarer arealbegrensningen som er satt på
forretningsformål i regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder.
Området ligger som landbruk-, natur- og friluftsformål (lnf-formål) på kommuneplanens
arealdel i dag. Siden området er avsatt til lnf- formål, ble spørsmålet om å sette i gang med
reguleringsplanarbeid i området behandlet politisk. I kommuneplanutvalget ble det flertall for å
sette i gang med planarbeidet med følgende begrunnelse:
• Krøgenes har stort behov for tilgengelige næringsarealer. Det er i dag etterspørsel etter
slike arealer.
• Det er allerede tilrettelagt for adkomst (rundkjøring er etablert) og infrastruktur.
• Det er miljømessig positivt at det etableres lokal næring i Arendal Øst som gjør at
innbyggere her ikke trenger å reise til Stoa.
• Tiltaket berører ikke Bymarka
På grunn av at formålene med planarbeid ikke var i samsvar med overordnet plan, og
størrelsen på utbygging utløste dette krav om konsekvensutredning. Det er derfor gjort en
grundig vurdering av hvilke konsekvenser planforslaget vil medføre både i selve planområdet,
i tillegg til konsekvenser for influensområder utenfor planområdet. Siden konsekvensene er
vurdert opp mot et 0-alternativ som er dagens situasjon, dvs. lnf-formål, var det forventet iht.
KU-metodikken at konsekvensene for flere tema ville slå negativt ut. Det som likevel har
fremkommet er at for de fleste tema og kategorier så har planområdet og influensområdene
helt lokal verdi, og konsekvensene blir dermed ikke så store. For flere av temaene der
planforslaget i utgangspunktet får konsekvenser, løser en dette ved å stille krav om bl.a.
tiltaksplan knyttet til sulfid og krav til støyutslipp. Totalt sett har en vurdert at samlet konsekvens
av planforslaget blir noe negativ konsekvens (1 minus), dvs. noe miljøskade for delområder.
På tross av konklusjonen som fremkommer av samlet konsekvens, vil en likevel anbefale
planforslaget på grunn av at konsekvensene ikke har vist seg å bli mer negative. Begrunnelsen
for dette er de punktene som et flertall i kommuneplanutvalget fattet, som er ytterligere
forsterket som følge av etablering av batterifabrikk i Eyde energipark, og de behov og
ringvirkninger denne etableringen har for næringslivet i kommunen. Det er behov for
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tilgjengelige næringsarealer til industri/lager, og i tillegg er det behov for næringsområder i
Arendal øst for lokalt næringsliv som f.eks. Byggtorget, som har fått behov for ny lokalisering.
Konklusjon
Det er behov for næringsarealer i ulike deler av kommunen for lokalt næringsliv. I tillegg er det
fremkommet behov for flere næringsarealer til underleverandører og virksomheter som vil
etablere seg som følge av etablering av batterifabrikk i Eyde energipark. På denne bakgrunn
anbefaler en planforslaget for Krøgenes nord, med de formål den hjemler selv om planforslaget
innebærer en noe negativ konsekvens for noen tema/delområder iht. konsekvensutredningen.
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