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Detaljregulering av Svinodden - Varmekrogen
Varsel om utvidelse av planområdet
Det vises til tidligere varsel av 29.09.2021 om at Asplan Viak AS, på oppdrag fra Assuransegården
AS (Gard), skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Svinodden – Varmekrogen (planid.
42032021-8). Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 ble det varslet om oppstart
detaljregulering og med henvisning til §17-4 ble det samtidig kunngjort oppstart av forhandlinger
om utbyggingsavtale.
Planområdet foreslås nå utvidet for å vurdere og tilrettelegge for muligheten for etablering av
gangtunnel i fjell mellom Gard sitt eksisterende kontorbygg i Varmekrogen (Kittelsbuktveien 31)
og planlagt ombygging av «Saga» i Strømsbubukt (Svinoddveien 4).

Figur 1 Forslag til utvidet planområde (markert med rødt) vist sammen med opprinnelig varslet planavgrensning (sort stiplet
strek)
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Det foreslås at det utarbeides reguleringsplan for vertikalnivå 1: «Under bakken» for å hjemle
gangforbindelse under bakken. Det er ikke planer om å endre arealbruken for vertikalnivå 2: «På
bakken/overflaten». Om dette arealet likevel må reguleres iht. ny plan- og bygningslov vil bli
vurdert og avklart med kommunen før innsending av planforslag til politisk behandling.
Siden planområdet foreslås utvidet sendes det tilleggsvarsel til grunneiere, naboer og gjenboere
som berøres av utvidelsen. For informasjon og dokumenter (planinitiativ, referat fra
oppstartsmøte og liste over tidligere varslede parter) i forbindelse med opprinnelig varsel om
oppstart vises det til kommunens hjemmeside:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-ogeiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/svinodden-varmekroken.23485.aspx
Informasjon i forbindelse med offentlig ettersyn/høring vil også bli lagt ut på denne siden (jf.
linken over).
Ved varsel om utvidelse av planområdet (dette brevet) inviteres grunneiere, naboer, myndigheter
og andre berørte til å sende skriftlige innspill/merknader til pågående planarbeid. Alle skriftlige
innspill/merknader, og oppsummering av og kommentar til disse, vedlegges ved innsending av
planforslaget til 1. gangs behandling.
Avklaring av ombygging av «Saga» og ønske om sammenkobling av anleggene har ført til noe
forsinkelse av planarbeidet. Planforslag for Svinodden – Varmekrogen vil iht. revidert fremdrift bli
oversendt kommunen for første gangs behandling høsten 2022. Da vil kommuneplanutvalget ta
stiling til om planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Jf. krav i plan- og bygningsloven §
12-10 settes fristen for innsending av innspill/merknader til 6 uker.
Eventuelle innspill/merknader til varslet utvidelse og pågående planarbeid for Svinodden –
Varmekrogen bes sendt skriftlig til undertegnede pr post eller epost innen torsdag 1. september.
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