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1.
1.1

Innledning
Bakgrunn for planforslaget og igangsetting av planprosess

Otra Holding AS ønsker å sette i gang med regulering av et område nordvest for E18 ved
Longumkrysset med formål næring.

Aktuelt planområde

Vei til Eydehavn

Batterifabrikken

Figur 1 Kart over området med Eyde Energipark inntegnet. (kilde: Brosjyre for Eyde Material Park, Arendal
kommune)

Bakgrunnen for planinitiativet er at Morrow Batteries etablerer seg i Eyde Energipark rett syd
for E18. Planområdet, som ligger rett vest for E18, har en meget god beliggenhet ift
batterifabrikken og man vil her kunne etablere både servicefunksjoner mot denne samt hente
ut synergieffekter ved andre nyetableringer som slike industrilokomotiv fører med seg.
Arendal kommune har dessuten igangsatt oppgradering av veiforbindelse herfra til Eydehavn
og man har dermed tilgang til usedvanlig god infrastruktur både mht vei (ligger ved etablert
kryss på ny E18) og havn (Eydehavn).
Morrows planlagte gigafabrikk ved Longum i Arendal vil ha behov for store areal til
underleverandører og servicefunksjoner i umiddelbar nærhet. Eiendommen nordvest for
Longumkrysset pekte seg derfor ut som et meget aktuelt areal. Det er stor internasjonal
konkurranse om anlegg til disse store batterifabrikkene og derfor viktig at man også raskt får
servicearealer igangsatt. Arbeidet med innspill til kommuneplanrulleringen ble derfor
påbegynt høsten 2021.
Kommuneplaninnspillet ble tatt inn i kommunedirektørens oppsett over anbefalte innspill og
ble formelt vedtatt integrert i kommuneplanrulleringen ved Kommuneplanutvalgets vedtak
22.06.2022.
Normalt ville man ferdigstille kommuneplanens arealdel før man setter i gang
reguleringsarbeid, men fordi det er tidskritisk å få opp disse servicearealene har man valgt å
kjøre reguleringsplanarbeidet parallelt med kommuneplanen.
Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 25.04.2022.
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Figur 2 Kart over overordnet influensområde. (kilde: Brosjyre for Eyde Material Park, Arendal kommune)

1.2
1.2.1

Formål
Formål med planprogrammet

Planprogrammet legger grunnlaget for planarbeidet med tilhørende utredninger som belyser
konsekvensene av planarbeidet. Planprogrammet skal videre beskrive gjennomføringen av
planarbeidet hvori inngår samhandling og medvirkning.
Ifølge Forskrift om konsekvensutredninger §14 skal planprogrammet inneholde en
beskrivelse av:
a. planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete
saken anses viktige for miljø og samfunn
b. forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet
for å skaffe nødvendig kunnskap
c. relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i
konsekvensutredningen
d. plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for
medvirkning fra særlig berørte grupper og andre.
1.2.2

Formål med prosjektet

Formålet med planen er å legge til rette for nødvendige store næringsarealer i tilknytning til
Eyde Energipark. Batterifabrikken som etableres i Eyde Energipark vil medføre andre store
næringsetableringer både i form av underleverandører, servicefunksjoner, aktører som
benytter returvarmevann og andre nyetableringer innenfor plasskrevende virksomheter
og/eller transportintensive lager- og logistikkvirksomheter. Sorteringsanlegg for avfall vil
også være aktuelt. Selv med planene som er i gang med nyetableringer av næringsområder i
kommunen vil det være et stort behov for ytterligere arealer av denne type.

1.3

Beskrivelse av planområdet – Dagens situasjon

Planområdet ligger i Arendal kommune ved Longum. Området som foreslås regulert ligger
vest for ny E18 og nord for fv409. Det består i dag hovedsakelig av skogbruksområde som
har vært aktivt drevet siden siste krig.
Omtrent hele arealet er i dag avsatt til LNF-formål og det er også en nyanlagt populær tursti
gjennom området. Det er dermed mange interesser som påvirkes av planinitiativet.
Planområdet er på omkring 1200 daa hvorav man regner å kunne utnytte omkring 1000 daa
nettoareal.
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Dette gir høy utnyttelse av arealene man tar i bruk og store flater slik det er etterspurt i
randområdene til batterifabrikken.
Forslagstiller har kontroll med hele området som består av fire eiendommer med totalt tre
grunneiere.
Eiendom (gnr/bnr)
22/1
25/1
25/2
26/2
20/16

Eier
Are Venemyr
Nils Olav Olsbu / Otra Holding AS
Arendal kommune
Nils Olav Olsbu / Otra Holding AS
Per Anders Tveite

Gård
Langerød
Longum mellem
Longum mellem
Longum øvre
Blåfjell

I planprosessen vil det bli utredet hvilke konsekvenser planforslaget vil kunne få på de
aktuelle tema og her vil også eventuelle avbøtende tiltak og løsninger bli regulert med formål
og bestemmelser.
Innenfor avsatt område vil man vurdere løsninger og ha fleksibilitet mht avstand til
omgivelser og naboer og mulighet for å legge inn buffersoner her samt større frihet ift
funksjon, høyder, infrastruktur, fjernvirkning og tilgjengelighet.

1.4

Planavgrensning

Figur 3 Ortofoto over planområdet. Vi ser Eyde Material Park Longum samt Longumkrysset, E18, Eyde
Energipark og veien ned til Eydehavn, der også planområdene Helle 1 og 2 er lokalisert. (kilde: Eyde Material
Park)

2.

Rammebetingelser og føringer

2.1

Sentrale planer og føringer

De opplistede planer og føringer under anses som direkte relevante for planarbeidet.
2.1.1

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en felles internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og disse ligger til grunn for all kommunal og
regional planlegging i Norge. Følgende mål er spesielt aktuelle for dette planarbeidet:
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Bærekraftsmål nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål nr. 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål nr. 11 - Bærekraftige byer og tettsteder

Bærekraftsmål nr. 13 - Stoppe klimaendringene
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Bærekraftsmål nr. 15 - Livet på land

Figur 4 FNs bærekraftsmål (illustrasjoner hentet fra FN-sambandets hjemmeside)

2.1.2

Nasjonale føringer

Rundskriv T-2/16
Klima- og miljødepartementet rundskriv av 17.02.2021 som skal bidra til en mer enhetlig
forvaltningspraksis og gi økt forutsigbarhet for kommunal arealplanlegging gjennom å
klargjøre hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av
andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer,
og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Naturmangfoldlovens § 8-12 er av spesiell relevans for plansaker av denne typen.

2.2
2.2.1

Regionale planer
Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder som har
som hovedmål å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i
2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.
2.2.2

Regional areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP-planen) (juni
2019)

Regional areal- og transportplan for arendalsregionen skal legge til rette for bærekraftig vekst
ved å stimulere til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer
trafikksikkerheten og legger til rette for god utvikling av regionens byer og tettsteder.

2.3
2.3.1

Kommuneplan
Gjeldende kommuneplan

Området er ikke regulert med unntak av krafttrasé og turvei.
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Krafttrasé
Krafttrasé til Eydehavn
(ligger ikke på
kommuneplankart)

Regulert turløype

Figur 5 viser utsnitt av gjeldende kommuneplan. (kilde: Arendal kommune)

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til:
•
•
•

LNF
Naturområde – grønnstruktur
Faresone, høyspent (H370)

2.3.2 Kommunedelplan for grønnstruktur (mars 2005)
Planen gir en oversikt over de viktigste områdene for utøvelse av friluftsliv og hvor vi har
viktige grønnkorridorer vi bør ta hensyn til i framtidig planlegging.
2.3.3 Ny kommuneplan
Reguleringsarbeidet vil pågå parallelt med revisjonen av kommuneplanens arealdel.
Konsekvensutredning av planinitiativ ift ny kommuneplan (mai 2022)
Kommunedirektørens vurdering av planinitiativet fremgår her.
Samlet vurdering av innspillet:
Det søkes om å etablere et stort næringsareal ved Longumkrysset (ca
900daa), som en del av tilrettelegging for næringsvirksomhet tilknyttet
batteriverdikjeden.
Denne konsekvensutredningen viser at etablering av et stort næringsområde
vil ha negative konsekvenser for landskap, naturverdier, artsmangfold og
friluftsliv. Det vil medføre økt støy og økt trafikk. Det er en fare for utfordringer
knyttet til overvann og drenering/flom, spesielt siden en utbygging vil erstatte
store naturområder med bebygde flater. Noe av ulempene kan det
kompenseres for gjennom grundige vurderinger i plan- og utbyggingsfaser.
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Utbyggingen reduserer sammenhengende naturområder i Arendal kommune.
Det skaper også behov for omlegging av de nyetablerte turveiene i området.
Anbefaling og føringer for videre planarbeid:
Det anbefales at området legges inn i forslag til ny kommuneplan, for å
tilrettelegge for næringsetableringer tilknyttet batteriverdikjeden. Det gis en
rekke føringer for videre planarbeid:
• Det legges inn rekkefølgekrav om en trinnvis utvikling, hvor området
deles inn i flere utbyggingstrinn, og hvor det stilles krav om %-vis
ferdigstillelse av trinn 1 før neste trinn kan starte. Det kan bidra til å
redusere negative konsekvenser for natur og friluftsliv i noen år.
• I reguleringsplan for området må det enten sikres ny turveikorridor med
brede grønne buffere mot utbyggingsområder eller det samme mot
eksisterende turvei om denne kan beholdes. Turveien skal planlegges
med samme kvalitet som eksisterende turvei (om den må legges om)
og opparbeidelse må sikres vederlagsfritt for kommunen.
• Det må etableres overvannssystemer som sørger for fordrøyning,
rensing og opptak av overvann. De naturlige vannsystemene og
myrene må beholdes i størst mulig grad.
• Det legges inn en hensynssone til høyspentledningene gjennom
området, hvor Agder Energi må godkjenne evt. tiltak.
• Naturverdiene i området må kartlegges og i størst mulig grad
hensyntas. Det må sikres rause og grønne korridorer for å begrense
den negative barriereeffekten for naturmangfold.
Hele vurderingen er å finne her:
eInnsyn - Politisk sak

2.4

Pågående relevant planarbeid i området

I det grønne skiftet er det behov for teknologi, produkter og tjenester for en bærekraftig
utvikling. Totalt sett forventes en omfattende nedbygging av areal i Arendal kommune den
neste tiårsperioden, basert på behov og muligheter som følge av det grønne skiftet. Det er
planlagt og igangsatt arbeid med flere store planer i Arendal kommune, relatert til
batterifabrikken, framtidige arealbehov og tilhørende infrastruktur. Mange av prosjektene,
deriblant batterifabrikken, vil kunne ha globale konsekvenser for reduksjon av
klimagassutslipp. Målet er å skape en næringsklynge for å bygge opp under og utnytte
spillover-effektene fra batterifabrikken, og skape et sterkt miljø for grønn industri som kan
være ledende i Norge.
Plan
Eyde material park
• Longum nord
•

Arendal næringspark øst,
med forbindelse til
Eydehavn (Helle 1)

•

Arendal næringspark øst,
med forbindelse til
Eydehavn (Helle 2)
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Relevans til planen for Longum

Planlagt vedtak
senvinter 2023
Planlegging
igangsatt. Videre
behandling
avventer vedtak på
vei fra Neskilen
Planlegging
igangsatt. Videre
behandling
avventer vedtak på
vei fra Neskilen

Denne planen (nevnes fordi den er en av
tre som inngår i Eyde Material Park)
Vil regnes inn i totalbelastning

Vil regnes inn i totalbelastning
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Plan
Ny vei fra Neskilen til Eyde
energipark

Ny kraftledning fra Bøylestad til
Eyde Energipark

3.

Tidshorisont
Planprogram
vedtatt mai 2021.
Planlagt vedtak
sommer 2023
Planlegging
igangsatt.

Relevans til planen for Longum
Viktig for logistikken mellom Longum og
Eydehavn

Kraftlinja går gjennom planområdet.
Trasébredde og bruk av areal i trasé er
viktig

Program for plan og utredning

3.1

Krav om KU - utløsningskriterier

Denne planen er en områderegulering iht §12-2 Områderegulering i Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og faller dermed innunder Forskrift om
konsekvensutredninger §6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding. Planforslaget hører innunder §6.a og kan innebære tiltak iht både
vedlegg I og II.

3.2

Aktuelle konsekvenser og utredningsbehov

3.2.1 Kunnskap og kildebruk
Konsekvensutredningen vil tilpasses i innhold og omfang til det aktuelle tiltaket.
Utredningene vil basere seg på befaringer og registreringer og eksisterende kunnskap,
herunder eksisterende areal- og temaplaner, nasjonale databaser, tidligere utredninger,
tallmateriale og annen kartfestet informasjon.
Kunnskapsgrunnlaget vil vurderes opp mot veileder M-1941, kapittel 2.1 Innhente kunnskap
om klima- og miljøtema og følge krav til innhenting av kunnskap i forskrift om
konsekvensutredning, kapittel 5. Dersom planarbeidet identifiserer kunnskapsmangler som
er vesentlig for å vurdere planvirkning, vil det bli innhentet supplerende data.
3.2.2 Metode og struktur i fagutredningene
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i metoden som beskrives i Miljødirektoratets
veileder M-1941 «Konsekvensutredninger for klima og miljø» for de ikke-prissatte
konsekvensene og Statens vegvesens håndbok 712 «Konsekvensanalyser med
tilpasninger» for de prissatte konsekvensene. Eventuelle avbøtende tiltak vil foreslås og
vurderes.
Den overordnede metoden baseres på en seks-trinns prosedyre, men vil tilpasses for hvert
fagtema:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Steg 1: Inndeling i delområder
Steg 2: Sette verdi i hvert delområde
Steg 3: Vurdere påvirkning for hvert delområde
Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde
Steg 5: Vurdere konsekvens for fagtemaet
Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema

Metoden for Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) tar utgangspunkt i veileder fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap og er nærmere beskrevet i kapittel 3.7.
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3.3

Beskrivelse av alternativer - Vurderingsgrunnlag

3.3.1

Referansesituasjon (0-alternativet)

Konsekvensutredningen skal beskrive nåværende miljøtilstand, og gi oversikt over hvordan
miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres. Denne beskrivelsen
skal bygge på tilgjengelig informasjon.
Dagens miljøtilstand er ikke en realistisk fremtidig situasjon for mange planer og tiltak, derfor
benyttes nullalternativet som et sammenlikningsgrunnlag. Konsekvensene av planen eller
tiltaket og flere alternativer vurderes opp mot nullalternativet.
Hensikten med å utarbeide nullalternativet er å:
•
•

tydeliggjøre realistisk utvikling i utredningssområdet som ikke skal tilskrives den
aktuelle planen eller tiltaket
etablere et presist sammenligningsgrunnlag for konsekvenser av den aktuelle planen
eller tiltaket

Utreder skal vise tydelig hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for fremtidig utvikling i
utredningsområdet.
M-1941 (Miljødirektoratets veileder til konsekvensutredning for klima og miljø) definerer 0alternativet som «… forventet situasjon i influensområdet, dersom planen eller tiltaket ikke
blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand, og beskriver den mest
realistiske utviklingen i utredningsområdet».
Referansesituasjon (0-alternativet)
•
•
•
•

Inkludert utbygging av Morrow (Plan: Eyde Energipark vedtatt 03.03.2022)
Inkludert fortsatt skogbruk med langsiktig virkes-produksjon, med avvirkning og
reetablering av produksjonsskog etter hogst
Friluftsliv noe påvirket (alle punkt over vil påvirke litt)
Landskapsform uendret

3.3.2 Utbyggingsalternativet
• Gjennomføring av aktuell plan med store flater og bruksarealer
• Inkludert utbygging av Morrow
• Inkludert utbygging av ny vei fra Neskilen til Longum
• Bortfall av virkesproduksjon (skogbruk)Inkludert de andre nærings-/ støtteområdene
• Friluftsliv endret
• Landskapet totalt endret
• Arealbeslag gir bortfall av natur i planområdet og påvirkning i influensområdet
Utbygging av Helle 1 og 2, som er under planlegging, vil bli vurdert i KU når man ser på
samlet belastning.
3.3.3 Sekundæralternativet
• Aktuell plan gjennomføres ikke
• Morrow videreføres ikke
Ift den internasjonale konkurransesituasjonen mener forslagsstiller at dette er et realistisk
scenario dersom man ikke får på plass arealer til service- og sekundærfunksjoner i
nærmeste fremtid.
3.3.4 Scenarienes miljøpåvirkning
Vi har valgt 2023 som utgangspunkt og 2030 som sammenligning fordi dette er iht
batterifabrikkens planer om full ferdigstillelse i 2028 og vi regner med at man i 2030 vil være i full
drift både her og på planområde.
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Figur 6 Figuren viser grad av negativ miljøpåvirkning i de tre scenariene.

3.4

Aktuelle konsekvenser og utredningsbehov

Utredningene skal gi nødvendig beslutningsgrunnlag for å ta stilling til planforslaget.
Konsekvensene planforslaget vil gi for de ulike utredningstemaene skal sammenlignes med 0alternativet (se pkt 3.3.1) for å vurdere virkning og omfang.
3.4.1

Tema og metodebruk

Problemstillinger som må belyses for hvert fagtema
• Beskrivelse av 0-alternativet
• Omfangsvurdering som innebærer en evaluering av hvor store endringer og inngrep
som kan forventes som følge av tiltaket
• Konsekvensvurdering: en samlet vurdering av forholdet mellom verdiene som er i
influensområdet og omfanget av inngrepet
• Mulige avbøtende tiltak, bl.a. klare føringer i planbestemmelsene og formålsområder/
hensynssoner i plankart
Tema

Naturmangfold
Landskap
Kulturmiljø
Friluftsliv
Forurensning,
inkludert luft, vann og
grunnforurensning
Klimagassutslipp
Vannmiljø
Økosystemtjenester
Trafikk
Støy
ROS - Virkninger
som følge av
klimaendringer

Forslag til planprogram

Redegjøres for i
planbeskrivelsen

Utredes i
henhold til
M-1941
x
x
x
x
x

Utredes i
henhold til SVV
håndbok 712

Egen rapport

x
x
x
x
x
x

Side:

14 av 27

Tema

Redegjøres for i
planbeskrivelsen

Virkninger for
landbruk (jord- og
skogbruk)
ROS
Geotekniske forhold
VA/Overvann
Energi

Utredes i
henhold til
M-1941

Utredes i
henhold til SVV
håndbok 712

Egen rapport

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Utredningstema og metode.
Utredningstema
Naturmangfold

Landskap

Begrunnelse /
bakgrunn
Planen omfatter
inngrep i et
naturområde og vil
derfor innebære
virkninger på
biologisk mangfold,
landskapsmessig
mangfold og
geologisk mangfold
(jf.
Naturmangfoldloven).

Et tiltak av dette
omfanget vil føre til
endringer i områdets
naturgeografi,
opplevelse av
kulturhistorie og
romlig-visuelle
egenskaper.

Innhold, omfang og
kilder
Naturmangfoldet skal
kartlegges og
konsekvensvurderes iht.
aktuelle verdikategorier,
som
landskapsøkologiske
funksjonsområder,
viltkorridorer, naturtyper,
arter m.fl. Aktuelle kilder
til informasjon er
nasjonale databaser
som artskart,
naturbasen, kilden m.fl.
Ny kartlegging utføres
hvis
kunnskapsgrunnlaget
ikke er tilstrekkelig.
Naturgeografi: Vurdering
av landskap iht
målsettingene i M-1941,
for å ivareta mangfold og
variasjon i
naturlandskap. Aktuelle
kilder er blant annet NiN
landskap og Nasjonalt
referanse-system for
landskap.

Metode
Metodikk og kriteriesett
fra Miljødirektoratets
veileder M-1941
benyttes

Metodikk og kriteriesett
fra Miljødirektoratets
veileder M-1941
benyttes som
utgangspunkt. Metoden
for romlig-visuelle
kvaliteter suppleres med
enkelte elementer fra
V712.

Kulturhistorie:
Identifisere og vurdere
virksomheter og faser
med betydning for
historien. Kilder
inkluderer lokale,
regionale og nasjonale
databaser og rapporter.
Romlig-visuelle
kvaliteter: Identifisere og
vurdere. For å vurdere
de romlig-visuelle
konsekvensene av
tiltaket vil det bli benyttet
Forslag til planprogram
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Utredningstema

Begrunnelse /
bakgrunn

Kulturmiljø

Prosjektområdet kan
inneholde verdifulle
kulturmiljøer som bør
hensyntas i
planleggingen.

Friluftsliv

Prosjektområdet
ligger i et
eksisterende
friluftslivsområde,
som bør hensyntas i
planleggingen.
Eksisterende traséer
og stier bør legges
om for å opprettholde
dagens ferdsel og
bruk.

Forurensning

Det skal vurderes
hvordan planen vil ha
innvirkning på
forurensningstema
som luft- og
vannforurenning og
grunnforurensning.
Endret arealbruk kan
gi økte
klimagassutslipp.

Klimagassutslipp

Vannmiljø

Iht. Vannforskriften
skal det vurderes og
beskrives hvordan
planen vil virke inn på
økologisk og kjemisk
tilstand i
vannforekomster.

Økosystemtjenester

Planens arealomfang
tilsier at
økosystemtjenester
kan bli påvirket, dette
skal derfor
konsekvensutredes.
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Innhold, omfang og
kilder
registreringer,
fotomateriale, 3d-modell
og andre hjelpemidler.
Identifisere og vurdere
kulturmiljøer med hensikt
å avdekke områder der
en enten bør unngå
inngrep eller la verdiene
være styrende for
utformingen av
prosjektet.
Kilder inkluderer lokale,
regionale og nasjonale
databaser og rapporter.
Identifikasjon og
vurdering av landskapets
betydning for friluftsliv,
enten for delområder
eller området som
helhet. Vurderingen
baseres på
bruksfrekvens, kvalitet
og funksjon. Lokale
oversikter er aktuelle
som kilder for
vurderingene.

Metode

Metodikk og kriteriesett
fra Miljødirektoratets
veileder M-1941
benyttes

Metodikk og kriteriesett
fra Miljødirektoratets
veileder M-1941
benyttes

Identifisere og vurdere
konsekvensgrad
innenfor de ulike
forurensningstemaene.

Metodikk og kriteriesett
fra Miljødirektoratets
veileder M-1941
benyttes

Konsekvensutredningen
skal kartlegge i hvilken
grad planen eller tiltaket
påvirker
klimagassutslipp.
Det skal innhentes data
for kjemisk og økologisk
tilstand i
vannforekomster
innenfor
influensområdet. Planen
skal vurderes i forhold til
miljøkravene i
vannforskriften, og
spesielt om vilkårene i
§12 oppfylles.
Økosystemtjenestene er
inndelt i grunnleggende
livsprosesser,
forsynende tjenester,
regulerende tjenester og
kunnskaps- og
opplevelsestjenester.
Virkninger på

Metodikk og kriteriesett
fra Miljødirektoratets
veileder M-1941
benyttes
Metodikk som benyttes
er spesifisert i
Miljødirektoratets
veileder M-1941 og i
Veileder 02/2018
Klassifisering av
miljøtilstand i vann

Det fremgår av veileder
M-1941 hvordan
økosystemtjenester
dekkes ved utredning av
øvrige miljøtema, og om
det er behov for en
supplerende, samordnet
vurdering.
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Utredningstema

Begrunnelse /
bakgrunn

Trafikk

Planens omfang tilsier
at det skal utredes om
tiltaket vil føre til
endringer i
transportbehovet i
planområdet

Innhold, omfang og
kilder
økosystemtjenester
vurderes kvalitativt og er
i all hovedsak dekket
opp gjennom utredning
av øvrige miljøtema.
Beregne fremtidige
trafikkmengder til og fra
planområdet, og
analysere
trafikkøkningens
konsekvenser, deriblant
kapasitet i nærliggende
kryss.

Metode

Statens vegvesens
håndbok 712

Vurdere tiltak som bidrar
til å redusere
transportarbeidet (med
personbil.

Støy

Planens omfang tilsier
at det skal utredes om
tiltaket vil føre til
endringer i
støysituasjon i
planområdet

Nasjonal vegdatabank,
trafikkdata (bla.
trafikkdata.no)
Geonorge.no, ArcGIS,
lokale støysonekart

Statens vegvesens
håndbok 712

Planforslaget vil ha konsekvenser for andre tema enn de overnevnte, men konsekvensene
antas å være av mindre omfang. I utgangspunktet vil det utarbeides egne rapporter for ROS,
Geotekniske forhold, VA/Overvann og energi. Hvis omfanget viser seg å bli lite vil temaet bli
innarbeidet i planbeskrivelsen istedenfor egen rapport. For øvrige tema er det tilfredsstillende
å belyse dem i planbeskrivelsen uten å behandle dem etter metodikken for
konsekvensutredning.

3.5
3.5.1

Ikke-prissatte konsekvenser (M-1941)
Naturmangfold

Kort om utredningstemaet
Naturmangfold defineres i Naturmangfoldloven som «biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers
påvirkning».
I veileder M-1941 er naturmangfold inndelt i følgende verdikategorier:
• Landskapsøkologiske funksjonsområder
• Verneområder
• Naturtyper
• Arter og økologiske funksjonsområder
• Geologisk arv (både på naturtypenivå og landskap)
• Landskapstema ellers som sorterer inn under naturmangfoldtema (landskapstema
som ikke omhandler for eksempel kulturmiljø)
• Naturmangfold og organismers livsbetingelser i vann (kartlegges ved å dele inn i
vannforekomster, karakterisering og klassifisering etter vannforskriften, eller
beskrives gjennom Natur i Norge NiN)
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Kort om dagens situasjon
Planområdet er lokalisert innenfor et naturområde avgrenset av fv. 409 i sør, E18 i øst,
Dalenveien i nord og Molandsveien i vest. Totalt sett er dette er areal på ca 4 km2, der
størstedelen av området er skog, foruten noe vann/våtmark og jordbruksområder. Innenfor
dette vil planområdet ligge sentralt og utgjøre om lag 1,2 km2. Det vil primært legge beslag
på skogområder. Av arealkrevende arter er det i særlig grad hjortevilt som er avhengig av
sammenhengende habitat i dette området, der elg vil ha størst arealkrav. Vilttrekk kan
passere gjennom området og passere fv. 409 øst for Longum, og deretter passere E18 der
den går i bro sør for Øvre Piletjern. I planarbeidet vil det vurderes avbøtende tiltak for
ivaretakelse av sammenhengende naturareal både av hensyn til vilt og friluftsliv.
Det er aktivt skogbruk i store deler av området med ensaldret gran- og furuskog. Myrene i
området er også for en stor del grøftet/drenert og er vokst til med barskog tilpasset
skogbruksformål. På noen koller og i bratte lier er det mer variert og fleraldret naturskog, og
derav høyere verdi for det biologiske mangfoldet. I forbindelse med utredningsarbeider for
E18 for om lag 10 år siden ble det også registrert tre naturtypelokaliteter av edelløvskog etter
DN håndbok 13. Disse har lokalitetsnummer BN00081917, BN00081916 og BN00081915 i
Miljødirektoratets naturbase. Kartlegging relatert til nye linjetraseer forbi Buvatnet avdekket
høsten 2021 også noen naturtypelokaliteter etter Miljødirektoratets instruks i dette område.
Dette gjelder følgende lokalitetsnummer bestående av lågurteikeskog: NINFP2110046684,
NINFP2110046690, NINFP2110046695 og NINFP2110046702 bestående av gammel fattig
sumpskog. Registrerte naturtypelokaliteter ligger nær grensen og rett innenfor det aktuelle
planområdet og videre planutredning tar sikte på løsninger som i størst mulig grad ivaretar
disse og eventuelle andre lokaliteter som har større verdi for naturmangfoldet enn området
for øvrig.
Det vil foretas kartlegging etter NiN (miljødirektoratets instruks) i vekstsesongen 2022.
Arealet er i sin helhet utenfor nedbørfeltet for nærmeste verna vassdrag. Kantsoner langs
myrtjernene på sørøstlig side av planforslaget vil ivaretas.
Metode
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg (se pkt. 4.2).
For de ulike verdikategoriene skal påvirkning vurderes etter en skala fra forbedret til sterkt
forringet. Arealinngrep med direkte tap av naturverdi, samt brudd i landskapsøkologisk
sammenheng, vil slå ut med større påvirkning enn indirekte virkninger. Eksempelvis kan
dette være indirekte forstyrrelser av utbygging til omkringliggende naturområder.
Grunnlagsdata
Det skal innhentes eksisterende kunnskap om naturmangfold i influensområde. Nasjonale
databaser for naturmangfold skal sjekkes, her inngår bl.a. Artsdatabanken, Miljødirektoratets
naturbase, og NIBIOs Kilden. I tillegg skal det undersøkes om det foreligger artsdata unntatt
offentlighet hos Statsforvalter. Tidligere kartlegging og rapportering av naturmangfold fra
influensområdet gjennomgås. Der det eksisterende kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig
utføres ny kartlegging.
De miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven (§§ 8-12; www.lovdata.no) skal ifølge
loven legges til grunn både ved saksforberedelse og også som beslutningsgrunnlag i
utredningssaker. Her inngår blant annet vurderinger av samlet belastning på naturmangfoldet
(§ 10), og i denne saken vil alle planområder relatert til batterifabrikken (Longum, Helle 1 og
Helle 2) sees i sammenheng ved vurdering av samlet belastning.
3.5.2 Landskap
Kort om utredningstemaet
Fagtema landskap inkluderer et tverrfaglig sett av utredningstema innenfor naturgeografi,
kulturhistorie og romlig-visuelle kvaliteter, nærmere beskrevet i veileder M-1941.
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Utredningsområdet for landskap omfatter arealet som berøres av de konkrete, fysiske
landskapsendringene som planlegges eller kan forventes, samt øvrige områder utover
planområdet hvor endringene påvirker opplevelsen av landskapet.
Kort om dagens situasjon
Området i dag fremstår som et typisk småkupert landskap med interne høydeforskjeller på
ca 75 m. Eksisterende terrengrygger begrenser visuelt innsyn i det sentrale området på
tomten fra nærliggende bebyggelse på Longum i vest og E18 i øst. En tilnærmet
gjennomgående åsrygg mot nordvest består av hovedsakelig av Timmeråsen og Blåfjell, og
disse utgjør de mest markante og synlige høydedragene i området på fra vest og øst. Mot
sydøst avgrenses tomten av ulike mindre høydedrag og mer varierte naturområder med flere
små tjern og myrområder.
Blandingsskog med dominans av furu og gran med innslag av løvtrær preger området.
Mot øst oppleves et tydelig kulturlandskap med flere mindre gårdsbruk.
Kraftlinjene med sine gater preger også området lokalt.
Metode
Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste landskapstyper, fysiske strukturer, verdier
og sårbarhet ved tiltaket. Tiltaket vurderes ut fra nær- og fjernvirkning, viktige
landskapsformer og tilpasning til terrenget. Det skal tas hensyn til viktige landskapsformer og
mulig tilpasning til terreng og vegetasjon.
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg (se pkt. 4.2). Videre foreslår
M-1941 for fagtema landskap å inndele i følgende deltema:
• Naturgeografiske forhold (landskapsvariasjon, naturvariasjon innenfor
landskapsområdene, mm.)
• Kulturhistorien i landskapet (landskap preget av virksomheter eller faser med
betydning for historien, landskap preget av bebyggelsesstruktur, bystruktur eller
infrastruktur, med tilknytning til etniske eller sosiale grupper, knyttet til historisk
hendelse, tro eller tradisjon)
• Andre romlige og visuelle kvaliteter ved landskapet (allmenn verdi knyttet til
opplevelse, identitet og tilhørighet, landskap med visuelle kvaliteter)
Her foreslås det for dette planarbeidet en forenkling, som følge av at planområdet har få
kulturelle spor, og er relativt ensartet med tanke på naturgeografiske forhold. Den viktigste
vurderingen og hovedtema vil være den visuelle opplevelsen. Vår vurdering er derfor at det
mest hensiktsmessige vil være å samle alle deltemaene under ett verdikart, hvor alle
forholdene kommenteres samlet.
Utredningene vil illustreres med fotomontasjer, bilder fra 3D modeller eller lignende.
Eksisterende grunnlagsdata
Skog og landskap, Natur i Norge (NiN)-karttjeneste
3.5.3

Kulturmiljø

Kort om utredningstemaet
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Dette inkluderer
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, jf. veileder
M-1941.
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av
vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Kulturmiljøene som blir avgrensa, bør ha vesentlige kulturminneverdier som kan være
sårbare for planen eller tiltaket.
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Kort om dagens situasjon
Det er ikke prioriterte kulturlandskap i Arendal som ligger nær planområdet iht. regionalt
miljøprogram for jordbruket i Agder 2019-2022. Planområdet ligger innenfor areal som
utnyttes til skogbruk og området er fattig på registrerte kulturminner, Det hender imidlertid at
man finner kulturminner som ikke tidligere er registrert ved bosettings- og aktivitetsområder
innenfor planområder, og tiltakshaver har derfor igangsatt registrering av området.
Det er buffersoner mot kulturmiljøet i hensynssone landbruk i nordøst.
Metode
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg.
Planbestemmelse som må innarbeides
Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken
komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses og melding sendes fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Eksisterende grunnlagsdata
Riksantikvarens veileder, www.kulturminnesok.no.
3.5.4

Friluftsliv

Kort om utredningstemaet
Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse, jf. veileder M-1941.
Fagtemaet friluftsliv omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å
drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet, og i naturen
ellers. Forståelsen av friluftsliv inkluderer også ferdsel og opphold i grøntområder inne i byer
og tettsteder, som for eksempel parker og andre grønnstrukturer.
Kort om dagens situasjon
Tiltaket berører et friluftsområde som er klassifisert som viktig og en nylig etablert, meget
populær, turløype går gjennom området.
Det er i dag anlagt belysning langs en eldre tømmervei gjennom området. Denne fungerer
som en populær lysløype i vintersesongen og turvei ellers i året. Turveien avsluttes i nord på
oversiden av Øvre Longum, og forbindes i syd med bymarka via en ny gangbru over
fylkesvei 409. Turveien er en viktig ressurs for friluftslivet, og det er en forutsetning at den
opprettholdes som en attraktiv trasé. Naturopplevelser kombinert med en variert topografi og
geometri er viktige faktorer for attraktivitet.
Metode
Temaet utredes i henhold til Miljødirektoratets veileder M-1941.
Eksisterende grunnlagsdata
Miljødirektoratets Naturbase
Arendal kommune – Tur- og friluftsliv
3.5.5

Forurensning

Kort om utredningstemaet
Konsekvens fra forurensning fastsettes ut ifra en vurdering av hvordan forurensning påvirker
naturtilstanden i vann og grunn, samt hvordan støy- og luftforurensning påvirker menneskers
helse, jf. veileder M-1941. Konsekvenser av støy og luftforurensning berører flere tema, og
vil behandles som prissatt konsekvens (se pkt. 3.6).
Kort om dagens situasjon
Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet. Radon-undersøkelser utføres i
mai.
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Metode
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg (se pkt. 3.2.2).
Ved fastsetting av konsekvens for forurensning vurderes ikke forurensningens påvirkning på
naturverdier. Dette ivaretas ved fastsetting av konsekvens for naturmangfold og friluftsliv.
Konsekvensgraden for hvert enkelt forurensningstema angis ved hjelp av grenseverdier
fastsatt i lov, forskrift eller retningslinje.
•
•

•

Grenseverdier for luft er angitt i T-1520 og forurensningsforskriften kapittel 7
Grenseverdier for vann er angitt som tilstandsklasse, samt terskel- og
vendepunktsverdier (Vedlegg VIII og IX) i henhold til vannforskriften (Veileder 02:18
"Klassifisering av miljøtilstand i vann") og (Veileder 01:2018 "Karakterisering") eller
utslippsgrenser for virksomheter i delkapitler i forurensningsforskriften. Merk at
Vannforskriftens § 12 i utgangspunktet ikke tillater nye inngrep eller ny aktivitet som
forringer tilstanden, eller fører til at miljømålene ikke blir oppnådd.
Konsekvensgrad for grunnforurensning kan vurderes ved hjelp av prioritetslista for
kjemikalier og normverdier for forurenset grunn i veileder om helsebaserte
tilstandsklasse

Eksisterende grunnlagsdata
Miljødirektoratets Naturbase (Miljøstatus)
3.5.6

Klimagassutslipp

Kort om utredningstemaet
Endret arealbruk kan gi økte klimagassutslipp. Klimagasser som karbondioksid, metan og
lystgass, bidrar til klimaendringer. Konsekvensutredningen skal kartlegge i hvilken grad
planen eller tiltaket påvirker klimagassutslipp, jf. veileder M-1941.
Kort om dagens situasjon
Tiltaket innebærer ny industrivirksomhet og vil føre til endringer i trafikk- og transportmønster
i området. Det er imidlertid høye miljøambisjoner for utviklingen av næringsparken og
tilrettelegging for kompakt industri med samlet næringsareal vil medføre mindre trafikk og
kortere transportstrekninger enn i mange tradisjonelle industriutbygginger. Planarbeidet vil i
den videre prosessen tilrettelegge videre for dette ved utarbeidelse av interne vei- og
adkomstløsninger, samt god påkobling til E18 ved Longumkrysset.
Mål om massebalanse og mulighet for mellomlagring i deponi bidrar i tillegg til å redusere
behovet for transport.
Metode
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg (se pkt. 3.2.2).
Eksisterende grunnlagsdata
Miljødirektoratets Naturbase (Miljøstatus)
3.5.7

Vannmiljø

Kort om utredningstemaet
Det skal vurderes og beskrives hvordan planen vil virke inn på økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomster. Med vannforekomst mener vi en avgrenset og betydelig mengde av
overflatevann, som for eksempel en innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller
kyststrekning, eller et avgrenset volum grunnvann i et eller flere grunnvannsmagasin. Det
skal innhentes data for kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomster innenfor
influensområdet. Planen skal vurderes i forhold til miljøkravene i vannforskriften, og spesielt
om vilkårene i §12 Ny aktivitet eller ny inngrep oppfylles.
Kravene til vannmiljø i vannforskriften innebærer:
•
•

å unngå å forringe tilstanden
ta spesielle hensyn til beskyttede områder
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M-1941 presiserer følgende: «Utreder er ansvarlig for å framskaffe informasjon om
virksomhetens konsekvenser og hvordan de planlagte aktivitetene vil påvirke
vannforekomster. Det er viktig å fokusere på påvirkningene som følger av planen eller
tiltaket».
Økologisk tilstand i vannforekomster vil også inngå som del av konsekvensvurdering innenfor
tema naturmangfold.
Kort om dagens situasjon
Det er registrerte myrområder innenfor plangrensen, men disse er hovedsaklig drenert ifb.
jordbruk. Stordelen av nedbørfeltet ligger innenfor Mørfjærbekken inkl. bekkefelt. Her inngår
Butjern, Snømyrtjern, Tiurtjern, Stortjern og Lilletjern, som alle ligger utenfor planområde,
men likevel må regnes som del av influensområdet.
Metode
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg (se pkt. 3.2.2).
Hvis vannforekomster står i fare for å forringes til lavere enn god tilstand av ett eller flere
alternativer skal dette føre til en høy negativ konsekvensgrad i konsekvensutredningen.
Tilsvarende gjelder dersom vannforekomsten er i moderat eller dårligere tilstand, og tiltaket
vil føre til at miljømålet ikke nås.
Miljøgiftene deles inn i:
•
•
•
•
•

prioriterte stoffer (definerer kjemisk tilstand)
vannregionspesifikke stoffer (inngår i økologisk tilstand)
Begge gruppene miljøgifter har bare to tilstandsklasser:
god (lavere nivå enn miljøkvalitetsstandarden)
dårlig (høyere nivå enn miljøkvalitetsstandarden)

Verdien av vann lar seg vanskelig uttrykke i en standard verdi, påvirkning, konsekvenstilnærming som de øvrige miljøtema. Vannmiljø har en funksjon og verdi under flere
miljøtema, herav naturmangfold, forurensning og klimaendringer.
Eksisterende grunnlagsdata
Miljødirektoratet og NVEs databaser vannmiljø
3.5.8

Økosystemtjenester

Kort om utredningstemaet
Med økosystemtjenester menes goder og tjenester vi får fra naturen og som bidrar til
menneskers velferd, direkte og indirekte. Konsekvens på økosystemtjenester vurderes
kvalitativt. Ulike kategorier av økosystemtjenester vurderes innenfor andre miljøtema som for
eksempel naturmangfold, vannmiljø og friluftsliv. Disse vurderingene suppleres etter behov
og det presenteres en kort sammenstilt vurdering i tråd med metodeveileder M-1941.
Formålet med analysen er å frembringe kunnskap om naturressursene på arealer som
direkte beslaglegges eller ligger i deponienes influensområde. Utredningen skal belyse
hvordan gjennomføringen vil kunne påvirke disse verdiene.
Kort om dagens situasjon
Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor mye tiltaket vil påvirke naturressursene i
området og hvilke arealbeslag det innebærer for de ulike kvalitetene og egenskapene for
dyrket og dyrkbar mark, samt skog av høy bonitet. Dette skal dokumenteres. Det skal gis en
kort generell vurdering rundt kompensasjonsarealer og utfordringer med dette. Hvorvidt det
finnes georessurser med betydning for samfunnet skal orienteres og inngrep i/berøring av
disse beskrives.
Metode
I henhold til veileder M-1941 skal tiltaket utredes gjennom 6 steg (se pkt. 3.2.2).
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Eksisterende grunnlagsdata
NGUs kartportal, Skog og landskaps kartportal Kilden, NVE atlas, Norge i bilder, GisLink
kartportal

3.6
3.6.1

Prissatte konsekvenser
Støy

Kort om utredningstemaet
Temaet handler om i hvilken grad tiltaket vil føre til endringer i dagens støysituasjon i
planområdet.
Kort om dagens situasjon
Planområdet ligger i et allerede støyutsatt område, som følge av E18 i nordvest. Det vil
likevel bli en endring i lokale støyforhold som følge av transformasjon av området og tilførsel
av ny industri. I planleggingsfasen må en derfor vurdere det totale utbyggingsbildet og se på
konsekvenser og avbøtende og/eller kompenserende tiltak knyttet til anleggets plassering og
utstrekning.
Metode
Fagtemaet vil utredes gjennom metoden som beskrives i Statens vegvesens håndbok 712
«Konsekvensanalyser med tilpasninger». Konsekvenser for naboer og nærmiljø som følge
av støy i drift- og anleggsfase skal utredes. Årsaker til støy i driftsfasen er trafikk fra kjøretøy
og eventuell støy fra virksomheter. Årsaker til støy i anleggsfasen er generell byggestøy og
støy fra sprengningsarbeider.
Eksisterende grunnlagsdata
Geonorge.no, ArcGIS, lokale støysonekart
3.6.2

Trafikk

Kort om utredningstemaet
Temaet handler om i hvilken grad tiltaket fører til endringer i transportbehovet.
Kort om dagens situasjon
Tiltaket vil føre til endringer i trafikk- og transportmønsteret i området.
Utbyggingen kan generere mye trafikk. Hvor mye trafikk som genereres er avhengig av hva
som etableres. For et område av denne størrelsen kan det bli en betydelig trafikkøkning
Området er egnet for lav arbeidsplass- og besøksintensitet.
Området ligger i umiddelbar nærhet til nasjonalt og lokalt hovedveisystem med E18 og fv.
409. Dette gjør området gunstig for virksomheter som genererer mye tungtransport. Økt
trafikk til området vil i hovedsak trafikkere E18, og dermed i mindre grad medføre negative
konsekvenser for omgivelsene. Nærliggende veisystem har høy kapasitet. Langs fv. 409 er
det godt tilrettelagt for myke trafikanter med sykkelvei med fortau, samt trafikksikre
kryssinger.
Adkomstvei til området vil løses med ny rundkjøring på fv. 409. Rundkjøringen vil ha høy
standard, være trafikksikker og ha høy kapasitet. Nytt kryss til området vil også inkludere en
effektiv og sikker kryssing av fv. 409 for gående og syklende,
På dette grunnlag vurderes en fremtidig trafikkøkning til området i liten grad å medføre
negative konsekvenser for trafikksikkerheten, hverken for kjøretøy eller myke trafikanter.
Området ligger i Nesheim barneskolekrets, og Stuenes ungdomsskolekrets. Nesheim skole
ligger 2 km nord for planområdet ved fv. 421 (gamle E18). Stuenes ungdomsskole ligger 7
km sørøst for planområdet ved fv. 410, Kystveien. Det er tilnærmet ingen elever som har
skolevei på fv. 409 forbi planområdet, uten å være dekket av skoleskyssordningen. Dette
gjelder både til barne- og ungdomsskolen.
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Metode
Fagtemaet vil utredes gjennom metoden som beskrives i Statens vegvesens håndbok 712
«Konsekvensanalyser med tilpasninger».
Eksisterende grunnlagsdata
Trafikkdata, Nasjonal vegdatabank.

3.7

ROS-analyse

Kort om utredningstemaet
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av
reguleringsarbeidet. I ROS-analysen vurderes hvorvidt det planlagte tiltaket vil medføre
endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier som er knyttet til spesielle
forhold ved planforslaget. Gjennom en ROS-analyse gjøres en systematisk gjennomgang av
mulige uønskede hendelser, og det vurderes hvilken risiko disse hendelsene representerer.
Analysen har et tosidig perspektiv der det ses på tiltakets påvirkning på omgivelsene og
omgivelsenes påvirkning på tiltaket.
Kort om dagens situasjon
Området ligger høyt i terrenget uten nærhet til større vassdrag og det er ikke større
løsmasseforekomster eller kvikkleire.
Radon er ikke kartlagt, men på NGUs kart over radon definert som moderat til lav fare.
Det går store høyspentledninger tvers over arealet. Dette vurderes i planleggingen.
Ift samfunnssikkerhet og beredskap er det nok kanskje risiko knyttet til infrastruktur,
kommunikasjon, terror og ulykker det må settes søkelys på i tillegg kommer utfordringer
knyttet til klima og nye pandemier.
Metode
Metoden tar utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. Kartleggingen
av aktuelle hendelser gjennomføres på et nivå som reflekterer forslaget til reguleringsplan og
vil ivareta krav til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse jf. Plan- og
bygningsloven (PBL) § 4-3.
ROS-analysen bygges opp som en tre-trinns-analyse:
01 Identifikasjon av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av
sjekkliste)
02 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
03 Risikoanalyse
Mulige avbøtende tiltak, bl.a. klare føringer i planbestemmelsene og evt. hensyn/faresoner i
plankart.
Setningsbilde og bæreevne i grunn må vurderes nærmere av ansvarlig geotekniker i
detaljprosjekteringen.
Eksisterende grunnlagsdata
NVE-atlas, ortofoto, NGUs løsmassekart, Miljøkommune.no
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4.
4.1

Planprosess, informasjon og medvirkning
Prosess

Planprosessen følger de lovpålagte krav iht. Plan- og bygningsloven.

Figur 7 viser planprosessen. (kilde: Regjeringens reguleringsplanveileder)

4.2

Medvirkning

Arendal kommune ønsker ved rullering av kommuneplanen å tilrettelegge for opptil 3000 daa
nye næringsarealer i tilknytning til etableringen av Morrow batterifabrikk. Eyde Material Park Longum er et av flere planinitiativ i regionen som svarer ut denne ambisjonen.
Møter med spesielt berørte parter
Det blir, i tillegg til åpent møte, også avholdt møter med skoler, barnehager, idrettslag og
velforeninger i nærheten. Det vil også være mulig for andre som har ønske om det å avtale
møte med prosjektleder.
Koordinering i forberedende fase
Til nå har Arendal kommune arrangert en rekke koordinerings- og informasjonsmøter som en
del av arbeidet med rullering av kommuneplanen. På disse møtene har deltagere fra
kommuneadministrasjon, statsforvalteren i Agder, grunneiere, næringsaktører og konsulenter
deltatt.
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Tema
Koordinering
Samarbeid på tvers av
planinitiativ og avklare hvilke
temaer planeierne evt. kan
samarbeide om og hvordan det
skal samarbeides
Ansvar: Arendal kommune
Tid:
Pågår
Informasjonsmøter
Informasjon om rullering av
kommuneplan, med søkelys på
næringsutvikling og arbeidet til
nå.
Ansvar: Arendal kommune
Tid:
Høst 2022

Medvirkningsform
Koordineringsmøte

Aktører
Planeiere og Arendal
kommune

Informasjonsmøte / dialogmøte

Felles adkomst til området
Drøfting av hvordan adkomst til
planområdene, trafikale
utfordringer kan løses
Ansvar: Arendal kommune
Tid:
Høst 2022
Overvann
Ansvar: Planeierne

Møte med aktuelle
veimyndigheter

Agder fylkeskommune
v/avdeling for bærekraftig
utvikling
Arendal kommune v/plan og
skogbrukssjef i kommunen
Statsforvalteren
------Frivillige organisasjoner og
aktuelle høringsparter
Agder fylkeskommune
v/planavdeling og avdeling for
utbygging veg
Statens vegvesen Sør

Koordineringsmøte mellom
planeierne

Planeiere og Arendal
kommune – ivaretagelse av
innspill

Felles grøntkorridor og
håndtering av
friluftlivsinteresser
Ansvar: Planeierne
Felles viltkorridor
Ansvar: Planeierne

Koordineringsmøte mellom
planeierne

Planeiere og Arendal
kommune - ivaretagelse av
innspill

Koordineringsmøte mellom
planeierne

Planeiere og Arendal
kommune - ivaretagelse av
innspill

Felles adkomst, overvann,
felles grønt og viltkorridor
Ansvar: Planeierne
Tid:
Høst 2022
Avløp og evt. kjølevann/
prosessvann
Ansvar: Planeierne
Tid:
Høst 2022
Strømforsyning
Ansvar: Planeierne
Tid:
Høst 2022
Landskap, romlige/visuelle
vurderinger
Ansvar: Planeierne
Tid:
Høst 2022

Regionalt planforum

Relevante statlige og regionale
myndigheter

Koordineringsmøte mellom
planeierne

Arendal kommune, v/vann og
avløp
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5.

Fremdrift

Dato
Vår 2022

Aktivitet
Forberede oppstart

Informasjon
Oppstartsmøte

Juni 2022

Annonsere oppstart

Varsel om oppstart, kunngjøring av planarbeid i
aviser og på kommunens hjemmeside

September
2022

Høringsfrist

Tidlig høst
2022

Vedtak/fastsetting
planprogram

Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring
sammen med varsel om oppstart av
reguleringsplan.
Minimum 6 uker; vi setter 10 uker siden dette går
over ferien. I denne fasen er det mulig å komme
med innspill.
Kommunen skal fastsette planprogrammet.
Når dette er fastsatt vil forslagsstiller og konsulent
utarbeide et utkast til planforslag med
planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og
konsekvensutredning.
Medvirkning, koordineringsmøter og innspillsmøter
legges i denne perioden.

Høst 2022

Utarbeide planforslag
med KU

Oktober 2022

Førstegangsbehandling

November
2022

Høring

Vinter 20222023

Behandle innspill

Etter at planen har vært på offentlig ettersyn skal
innkomne merknader og innspill behandles og
planforslaget justeres, deretter skal planen til
behandling i kommunestyret.

Vinter 2023

Vedtak

Vedtas planen skal den legges ut offentlig og det
gis 3 ukers klagefrist, etter disse 3 ukene er planen
juridisk bindende.

Forslaget skal sendes kommunen for behandling,
hvis planforslaget vurderes som tilstrekkelig
gjennomarbeidet legges det ut til offentlig ettersyn i
minimum 6 uker, også her er det mulig å komme
med innspill eller merknader.
Minimum 6 uker. I denne fasen er det mulig å
komme med innspill.

Medvirkningsperiode
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