ARENDAL KOMMUNE
Private reguleringsplaner

ASPLAN VIAK AS AVD ARENDAL
Postboks 701
4841 ARENDAL
Johan Nyland

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:
Tlf.

07.07.2022
22/10581-5
Gidske Houge

Til oppstart av reguleringsplan for Solborg
Kommunen gir sin tilslutning til at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Solborg,
basert på de opplysninger som kom fram under oppstartsmøtet 05.07.22, og den avgrensningen
som ble vist på møtet.
Oppstart av regulering
I følge plan- og bygningsloven § 12-8, annet ledd skal kommunen ta stilling til planspørsmålet så fort
som mulig. Det må gis skriftlig samtykke til å gjennomføre varsling og kunngjøring om planoppstart.
Kommunen har gjort en konkret vurdering av om forslaget kommer i konflikt med statlige eller regionale
rammer og mål, overordnede planer eller lokale forhold i planområdet eller tilstøtende arealer, eller
kommunens praksis i tilsvarende saker.
Saksbehandler har i samråd med planavdelingen kommet til at forslaget ikke kommer i konflikt med slike
forutsetninger. Det samsvarer med kommunens praksis i tilsvarende saker, der formålet er i tråd med
overordna plan. Det er derfor ingen grunn til å motsette seg at planarbeidet settes i gang.
Kommunen vil likevel gjøre oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til konfliktnivå i saken.
Kommunens reguleringsmyndighet er undergitt et fritt planfaglig og -politisk skjønn. Et planinitiativ som
er sluppet igjennom silingskontrollen i oppstartsfasen, kan derfor likevel bli stoppet når kommunen skal
vurdere om endelig forslag skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen er altså ikke
bundet av de tidlige vurderingene som ligger til grunn for denne tilslutningen.
Planens navn og reguleringsformål
Planinitiativet er sendt inn under navnet «Solborg». Ved nærmere gjennomsyn ser planavdelingen at det
er flere reguleringsplaner som heter noe med Solberg, og at en med fordel kunne ha kalt denne
reguleringsplanen for «Solborg driftsstasjon» for å unngå fremtidig forvirring.
På oppstartsmøtet ble reguleringsformålet diskutert. Området er i utkast til plankart tegnet opp med
bebyggelse og anlegg – næring/tjenesteyting. En foreløpig vurdering tilsier at «andre typer bebyggelse
og anlegg» – øvrige kommunaltekniske anlegg (1560) kan være et mer hensiktsmessig formål.
Hovedformålet «andre typer bebyggelse og anlegg» er ifølge reguleringsplanveilederen egnet til
regulering av en rekke anlegg, med hovedvekt på (kommunal)tekniske anlegg og større terrenginngrep.
På grunn av ferietid har ikke spørsmålet vært diskutert bredt, og vi kommer derfor tilbake med en
anbefaling etter ferien.

Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Besøksadresse:
Org.nr.:

www.arendal.kommune.no
Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL
940493021

Telefon:
E-post:

+47 37 01 30 00
postmottak@arendal.kommune.no

Gebyr
Forutsatt at området reguleres til offentlig formål / bruk vil det ikke bli sendt gebyr.
Vedlegg
Vedlagt følger referat fra oppstartsmøtet og tidligere rapportere om undersøkelser av garveren.

Med hilsen

Gidske Houge
Arealplanlegger
Brevet er godkjent elektronisk.
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ARENDAL KOMMUNE
Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Referat oppstartsmøte
Detaljregulering for Solborg driftsstasjon
Saksnummer:
Møtedato:
Sted:

22/10581
05.07.2022
Arendal rådhus, 5. etg.

MØTEDELTAKERE
Forslagsstiller:

Arne Christen Bentzen

Arendal kommune, teknisk

Konsulent:

Johan Nyland

Asplan Viak

Fra kommunen:

Gidske Houge

Planavdelingen, saksbehandler

Referat sendes:

Møtedeltakere

Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredningsbehov for planarbeidet er forslagsstiller ansvarlig for er tilstrekkelig utredet ved
innsending av endelig planforslag til kommunen. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir
rettigheter i den senere saksbehandlingen.
Informasjon om planen fra forslagsstiller
Navn på planen
Solborg
Forslagsstillers intensjoner/planide
Arendal kommune, ved avdeling Maskiner og anlegg i enhet Kommunalteknikk og
geodata, ønsker å legge til rette for ulike oppgraderingstiltak for driftsenhetens eiendom
Frolandsveien 140 (Solborg) ved Stoa. (gnr.444, bnr.10).
Solborg driftsstasjon er i dag uregulert. For den videre driften av anlegget er det viktig
med forutsigbarhet mht. videre utvikling av området. Det er derfor behov for å igangsette
detaljregulering for å tilrettelegge for videre utvikling av driftsstasjonen og for å hjemle
forslag til nye tiltak på eiendommen.
Planens avgrensning
Planområdet foreslås avgrenset i eiendomsgrensen til driftsstasjonen (eiendom 444/10) i
nord, mot fylkesvei 42 (Frolandsveien) i vest og sør og mot bekkefaret fra Stotjenn til
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Kontaktinformasjon:
www.arendal.kommune.no
telefon: 37 01 30 00
postmottak@arendal.kommune.no

Postadresse:
Postboks 780, Stoa
4809 Arendal
Sam Eydes plass 2

Organisasjon:
Org.nr.: 940493021
IBAN: NO3063120504241
SWIFT: NDEANOKK

Bank:
Nordea
bankkontonr.: 6312 05 04241

Solbergvann i øst.
Frolandsveien 136, eiendom 444/120 eid av Arendal eiendom, ønskes innlemmet i
driftsstasjonen. I planprosessen ønsker en å vurdere om også eiendomsteigene 444/30 og
444/114 skal innlemmes som del av området som reguleres til driftsstasjon.
Frolandsveien 132, eiendom 444/88 og 444/203, foreslås opprettholdt som bolig.

På oppstartsmøtet ble det diskutert å utvide plangrensen ned til vannet og bekken.
Skråningen vil da reguleres til grønt formål.

AVKLARINGER ETTER § 2
Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
Det er ikke planlagt medvirkning utover kravene i plan- og bygningsloven. Internt på
arbeidsplassen er det lagt opp til medvirkning med tillitsvalgte da bedriften er miljøfyrtårnsertifisering.
Det har tidligere vært god dialog med naboer for å løse utfordringer som har oppstått
underveis, blant annet behov for skjerming for nabo i nord og justering av grenser mot
nabo i sør.
Konsekvensutredning
Planforslaget er i tråd med overordna planer, og planavdelingen kan ikke se at forslaget
utløser krav om konsekvensutredning.
Andre utredninger om bestemte tema
Mobilitetsplan og undersøkelse av garver.
Felles behandling etter pbl § 12-15
Nei, ikke aktuelt.
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Hva kommunen kan bidra med i prosessen:
Rask oppstart, før ferien. Det planlegges å sette 7 uker høringsfrist.
Behov for dialogsmøter
Mulig gjennomgang av innkomne merknader etter at fristen er ute, før innsending.
Overordnet fremdriftsplan
Varsel om oppstart i juli. Innsending i september. Behandling før jul.
Kontaktpersoner
Johan Nyland (Asplan Viak)
Hans Olav Sørensen («utbygger»)
Gidske Houge (saksbehandler)
Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter § 12-8
Nei
Vurdering av fagkyndighet
Ok

SAK / TEMA
Overordna planer
Kommuneplanens arealdel 2019: Tjenesteyting og boligformål (eksisterende).
Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad: Området er båndlagt i påvente av regulering
av ny E18. Konsulent har vært i kontakt med Nye Veier som har åpnet for regulering av
området.
Kommunedelplan for Myra Bråstad: Offentlige bygninger og boligområde (B9)
(nåværende).
Kommunedelplan for sykkel: Hovedvei 6 Sentrum, Myrene, Stoa, Froland. Det er planlagt
fremtidig sykkelfelt og fortau på strekning fra Høgedal til Stoa.
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Klima
Området ligger inntil gang- og sykkelvei og kollektivakse, og har slik sett en god mulighet
for å legge til rette for redusert bruk av privatbil.
Mobilitetsplan skal iht. kommuneplanen utarbeides. Mobilitetsplanen tilpasses det aktuelle
plannivået og tilgjengelig kunnskap om utbyggingen. Mobilitetsplanen skal inneholde mål
for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunens overordnete mål om nullvekst i
personbiltransport. Den skal beskrive tilbudet for gående, sykkel, kollektivtransport og bil,
inkludert løsninger for parkering med antall plasser og organisering av parkeringen. I
tillegg skal følgende dokumenteres:
1. Antall ansatte
2. Besøksintensitet
3. Omfang av vareleveranser og eventuelt godstransport.
4. Transport inn og ut av virksomheten: personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid,
besøksreiser, varelevering, godstransport.
5. Fordeling av transporten gjennom døgnet.
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6. Fordeling av virksomhetens samlede transport per transportmiddel
7. Tiltak for ønsket reisemiddelfordeling og for å nå kommunens overordnede mål om
nullvekst i personbiltransporten.
Parkeringskrav (min og maks) for både sykkel og bil skal settes som et resultat av funnene
i mobilitetsplanen.
Teknisk infrastruktur
Vann: Det er vann 30 l/s ved porten. Må opp til 1-2-3 stasjonen for å få 50 l/s (brannkrav)
Avløp: Eksisterende anlegg er ok
Overvann: Området er utbygd og med asfalterte flater. Avrenning skjer fra de asfalterte
flatene til nærliggende vassdrag, både vann og bekk. Videre sørover har vassdraget bedre
kapasitet grunnet bufferevne til Solborgvannet.
Renovasjon: Krav til at næringsdrivende gjør egne avtaler.
Veg: Fylkesvei fører fram til området. Det ble diskutert på møtet planlagt fylling mot
fylkesveien. Her vil trolig fylkeskommunen legge føringer for avstand til gang- og sykkelvei.
Det er også viktig at kommunedelplan for sykkel ikke hindres mtp. gjennomføring, og at det
er plass til ombygging til sykkelfelt med fortau.
Trafikksikkerhet: Gang- og sykkelveien er lite brukt som skolevei, men er ellers i stor bruk.
Det er viktig at det settes fokus på trafikksikkerhet i forbindelse med avkjøring og kryssing
av gang- og sykkelveien. Se sak på Hernis på Longum.
Brannteknisk: Utrykning ok med tanke på avstand fra stasjon og bredde på port etc. Viktig
å ha fokus på brannvann i videre planlegging.
Sosiale forhold / møteplasser
Det er positivt dersom det etableres møteplasser utendørs til felles lunsj etc. Dette bidrar til
å skape et godt arbeidsmiljø.
På møtet ble det orientert om at dette allerede var på plass i området. Ved fornying av
administrasjonsbygget skal det etableres et nytt uterom.
Universell utforming/TEK 10
Forutsettes at tekniske krav følges.
Folkehelse
Området er støyutsatt, både fra E18 og fylkesveien. Det vil ikke være anbefalt å åpne for
ytterligere støyfølsom bebyggelse i området.
Barn og unges interesser
Ikke aktuelt da området ikke er i bruk til lek.
Landskap
På oppstartsmøtet ble det vist at det planlegges en maks kotehøyde på bygningene som
tilsvarer ca. 9-10 meters høyde. Dette åpner for 2 etasjer. Høyden er lavere i nord da
terrenget her er lavere enn i sør. Det er utarbeidet en 3D modell for å vise eksisterende
situasjon og rammene for ny bebyggelse.
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Det oppfordres til å ta vare på så mye som mulig av det naturlige terrenget med koller mot
fylkesveien. Flatsprengning av arealer blir sjeldent et estetisk godt resultat.
Friluftsliv
Ikke aktuelt da planområdet ikke berører stier eller områder i bruk.
Biologisk mangfold
I kommunedelplanen for Myra Bråstad er det et krav om undersøkelse av området for
garveren. Ordlyden i bestemmelsen er absolutt. Garverens larver lever nede i jorda inni
kraftige, morkne trerøtter. Treslaget er ikke så viktig, men larven er avhengig av høye
sommertemperaturer for en vellykket utvikling. Derfor vil garveren velge ut grove, stående
døde trær eller stubber som står soleksponert som utviklingssubstrat. Det burde være
enkelt å få dokumentert dette i et så begrenset planområde, og befaring / rapportering
trenger ikke å være omfattende.
Det sendes over eksempler på rapporter som tidligere har vært utarbeidet. Grunnet det
begrensede området er det nok ikke behov for en egen rapport, men at en fagkyndig får et
raskt overblikk på området og at konklusjonen her tas inn i planbeskrivelsen.
Det er positivt at vannmiljø er omtalt i planinitiativet, og at dette vil være et tema for
planarbeidet.
Sjø og vassdrag
Det lille grønne beltet mot vassdragene må opprettholdes.
Kulturminner og kulturmiljø
Ingen registreringer i området. Vi kan ikke se at det er forhold her som tilsier utfordringer
for utvikling av området.
Landbruk
Ikke aktuelt
Forurensning
Området er tilkoblet avløp og det er eksisterende oljeutskillere i vaskehall, verksted og
spyleplass.
ROS
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3
Eiendomsforhold
Størstedelen av skissert planavgrensning eies av Arendal kommune. En boligtomt er i
privat eie.
Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav
Ikke på nåværende tidspunkt.
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Opplegg for planprosess
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Det vil bli avholdt befaring ved førstegangsbehandling. Her kan også naboer møte opp og
få svar på spørsmål.
Krav til innsendt planmateriell er listet på kommunens nettside.
Utbyggingsavtale
Ikke aktuelt
Krav til oppstartsmeldingen
Beskrivende tekst om formål med planarbeidet
Kart med planavgrensning. Kartet skal være påført gnr/bnr.
Referat fra oppstartsmøte skal være vedlagt.
Annet:

Saksbehandler
Referent

7. juli 2022
Dato

Utgifter i forbindelse med "Melding om oppstart" må forslagsstiller dekke.
Det samme gjelder utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandlingen, f. eks.
støyvurderinger, undersøkelser av forurenset grunn, arkeologiske undersøkelser o. l.,
uavhengig av når disse utføres.
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VEDLEGG TIL REFERAT

Overordna plan og styringsverktøy
Listen er sist oppdatert 10.02.2017

Planstrategi for Arendal kommune 2015-2019

Regional areal- og transportplan (ATP) (under arbeid)

Kommuneplanen 2013 – 2023
• Samfunnsdelen – Varm-Stolt-Utadvendt
Kommuneplan 2011- 2021 (PDF, 7 MB)
•

Vedtatt plankart (08.10.14)
Plankart - revidert 8. oktober 2014 (PDF, 8 MB)

•

Vedtatte bestemmelser (30.10.14)
Reviderte bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2013-2023
(PDF, 670 kB)

Kommunedelplaner – areal
• Kommunedelplan for Barbu (2007)
• Kommunedelplan Myra – Bråstad (2009)
• Kommunedelplan for Sykkeltrafikk i Arendal (2011)
• Kommunedelplan E18 Tvedestrand – Arendal (2012)
Temaplaner
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-ogstyringsdokumenter/kommunedelplaner/
• Kommunedelplan for bevaring (2003)
• Grønnstruktur - kommunedelplan (2005)
• Helse- og levekårsplan 2015-2030
• Klima– og energiplan (2007)
• Landbruk tiltaksplan 2014-2017
• Barnehage- og skolebruksplan (PDF, 16 MB)
• Småbåthavner 2010-2020 - kommunedelplan
• Sti- og løypeplan (2009)
• Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 - kommunedelplan
• Trafikksikkerhet – kommunedelplan (2009)
Tekniske planer
• Vann, avløp og renovasjon - planer - Arendal kommune (2014-2023)
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•
•
•

Kommunens VA-norm
Forskrift om avfall for Arendal, Froland og Grimstad kommuner.
Veinorm for Arendal kommune (PDF, 77 kB)

Behandlingsgebyr
Plansaker - priser
Sentrale føringer, bestemmelser og retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993)
Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger (1994)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995)
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008)
Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene (2009)
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
(2011)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)

Generell informasjon
Planmateriale
Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. 12 ukers fristen for
saksbehandling anses ikke som påbegynt før det innsendte planforslaget er fullstendig.
Det er et absolutt krav at digitale plankart leveres i henhold til standardene ”Nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister”.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--ogplanforskriften-.html?id=570324.
Planen kan ikke fremmes politisk før dette kravet er oppfylt.

Plangebyr
Det må betales gebyr for følgende i samsvar med enhver tids gjeldende gebyrregulativ:
• Oppstartsmøte
• Førstegangsbehandling
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