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Referat fra møte
Bakgrunn for møte
Arendal kommune v/avdeling for kommunalteknikk skal starte opp reguleringsplanarbeid for
ny hovedvannledning fra Rore til Lindtveit. Den 14.juni 2021 ble det avhold et innledende
møte for å diskutere overordnede forutsetninger som planavgrensning, opplegg for
planprosess, utredningstemaer, og samkjøring mot planprosessen i Grimstad kommune.
I forkant av møte hadde Vianova sendt inn et planinitiativ som vurderingsgrunnlag og videre
melding om oppstart. Det er ikke lagt frem forslag til planavgrensning sammen med
planiniativet da det var et av punktene som var ønskelig å ta opp i møte.
Møtenotater:
Magne: Innledet møte med å orientere om det pågående arbeidet med å anlegge ny
hovedvannledning og hvilke traseer som gjenstår. Ny hovedvannledning skal strekke seg fra
Rore til Lerstveit. Utbyggingen er delt i følgende etapper:
Del 1 Trase fra Lindtveit til Lerestveit, ca 4 km, er under bygging.
Del 2 Trase fra Rore Lindtveit. Ca 4 km og inkluderer kryssing av Nidelva.
Etter tilbakemelding fra planavdelingen i Arendal kommune er det avklart at det må
utarbeides reguleringsplan for utbyggingen av del 2. Det er relativt nytt, da tidligere praksis
har vært å gå rett på søknad om byggetillatelse.
Kristin: Det er riktig at praksis tidligere har vært å kunne gå rett på søknad om byggetillatelse
for denne type offentlige infrastrukturprosjekter. En ser imidlertid at utbyggingen har store
konsekvenser for blant annet jordbruk, landskap, grunnforhold og miljøhensyn som bør
vurderes i en reguleringsplan.
Tor Albert: Aprova er engasjert som konsulent for å utrede aktuelle ledningstraseèr.
Forprosjektet er planlagt ferdig oktober 2021. Det er 3 traseer som utpeker seg som mest
aktuelle, som til sammen utgår et stort område dersom det skal inngå som planområde til
oppstart.
Grunnforholdene er stedvis svært krevende (kvikkleire, sulfid, fare for skred).
Even: Det er ønskelig å gjøre en tidlig utredning av traseèalternativer. Arendal kommune
ønsker en raskest mulig planprosess. Stilte i møte spørsmål om det er behov for utarbeidelse
av planprogram og hvordan det skal politisk behandles med tanke på at planen må
behandles både i Grimstad kommune og Arendal kommune.
Ift utredningsbehov og forskrift om konsekvensutredninger; er det tydelig beskrevet at tiltak
om ny hovedvannledning kun kommer inn under § 8a (reguleringsplaner for tiltak i vedlegg
II), infrastrukturprosjekter J (vannledningsanlegg).
Klara: Anbefaler at planavdelingen i Grimstad og i Arendal avholder et eget møte for å
avklare nærmere opplegg for planprosess og samarbeid/samkjøring. Spørsmål om
planprogram vil også bli diskutert i dette møte. Tar initiativ til møte og holder Magne, Tor
Albert og Even informert om tidspunkt. Avtaler et nytt (oppstarts)møte i etterkant av dette.
Gidske: Anbefaler at varsel om oppstart utformes med en god og forklarende tekst på hva
som er bakgrunnen for planarbeidet.
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Torgeir: Anbefaler at det ved oppstart meldes bredt ut og at det avholdes et
informasjonsmøte like etter oppstartsmeldingen.

Saksbehandler
Referent
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