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Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kommuneplanutvalget 12.09.2018 18/135 
2 Bystyret 27.09.2018 18/126 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 forslag til 
kommunedelplan for Agderparken Nord med plankart datert 03.04.18 og bestemmelser 
datert 03.04.18, sist revidert 31.08.18, med følgende endringer: 

 Det legges inn en 50 meter bred hensynssone bevaring natur rundt Daletjenn  

 Hensynssone bevaring natur H560-4 tas ut 
 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 27.09.2018 sak 18/126 
 
Møtebehandling 
 
Kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft (Ap) orienterte om saken. 
 
Votering 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Bystyret vedtak  
Arendal bystyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 forslag til 
kommunedelplan for Agderparken Nord med plankart datert 03.04.18 og bestemmelser 
datert 03.04.18, sist revidert 31.08.18, med følgende endringer:  

 Det legges inn en 50 meter bred hensynssone bevaring natur rundt Daletjenn 

  Hensynssone bevaring natur H560-4 tas ut 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/20836-21 
Saksbehandler Gidske Houge 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget  12.09.2018 

Bystyret 27.09.2018 

 
   

Kommunedelplan for Agderparken Nord - endelig behandling  

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 forslag til kommunedelplan for 
Agderparken Nord med plankart datert 03.04.18 og bestemmelser datert 03.04.18, sist revidert 
31.08.18, med følgende endringer: 

 Det legges inn en 50 meter bred hensynssone bevaring natur rundt Daletjenn  

 Hensynssone bevaring natur H560-4 tas ut 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Forslag til plankart - 03.04.18 
Vedlegg 2 - Bestemmelser - 31.08.18 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse - 31.08.18 
Vedlegg 4 - Rapport biologisk mangfold 
Vedlegg 5 - Merknader til høringen 
Vedlegg 6 - Konsekvensutredning Agderparken Vest 
 
 
Bakgrunn  
Arendal kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for Agderparken Nord. Planarbeidet 
er forankret i den vedtatte planstrategien for Arendal kommune 2015-2019, og er således å anse 
som en bestilling fra Arendal bystyre.   
 
Formålet med planen er å avsatte næringsarealer rettet mot bransjene lagervirksomhet, engros- og 
transportfirma, håndverksbedrifter og industri. Planområdet avgrenses av Frolandsveien i nord, går 
ned til Daletjenn i øst, følger jernbanelinja vestover mot Øvre Sagvann for deretter å gå nord 
gjennom Blokken, krysse fv. 175 og følge åskammen på Maurefjell nordover til Frolandsveien. 
Planområdet omfatter 1759 daa. 
 
Planforslaget er endret på bakgrunn av høringsuttalelser. Følgende er endret/foreslått endret: 

 Revidert bestemmelse om plankrav 

 Ny bestemmelse om byggegrense mot vei 

 Ny bestemmelse om støy for senere reguleringsarbeid 

 Ny bestemmelse om utbedringer av vei for senere reguleringsarbeid 

 Ny bestemmelse om eksisterende boligområder 

 Utnyttelsesgrad for eksisterende bebyggelse er tatt inn 

 Tatt inn en ny hensynssone bevaring naturmiljø rundt Daletjenn 

 Hensynssone bevaring naturmiljø er tatt ut for MiS-registrert område  
 
Endringene anses som justeringer av planforslaget, og er ikke av en så vesentlig karakter at det er 
behov for et begrenset ettersyn.  
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Innkomne merknader med rådmannens kommentarer 
Forslag til kommunedelplan lå ute til offentlig ettersyn fra 27. april til 11. juni. Det kom inn 9 
høringsuttalelser, 6 fra offentlige myndigheter og 3 fra lokale grunneiere.  
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 11.06.18 

1. Det vises til innspill til oppstart og møte og påfølgende avklaringsbrev i planprosessen. 
Fylkesmannen er meget positiv til at næringsområdet øst for Soletjenn er tatt ut og at 
næringsarealene samles ved Maurefjell. Grepet er i tråd med statlige retningslinjer om 
arealeffektiv planlegging. Løsningen er også positiv for vann og vassdrag. Det er videre 
svært positivt at det ikke legges opp til nye boligområder og at det er satt føringer for videre 
planarbeid med krav om mobilitetsplan og overvannshåndtering. 

2. Det legges opp til etablering av mulig ny støyende virksomhet i nærheten av støyfølsom 
virksomhet og Lilleelvvassdraget. Fylkesmannen anbefaler kommunen å sette 
bestemmelser om støykrav.  

3. For naturmangfoldet deler Fylkesmannen vurderingen om at det kan være aktuelt å øke 
randsonen mot Soletjenn i neste planfase. Det vises også til registreringer av rødlistede 
arter og ål ved Daletjenn. Det anbefales derfor at det settes inn en hensynssone bevaring 
naturmiljø for vannet og omkringliggende kantvegetasjon.  

 
Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 
2. Det er tatt inn en bestemmelse som setter føringer for kommende reguleringsplan om 

støy.  
3. Tas til orientering. Det foreslås en hensynssone bevaring naturmiljø rundt Daletjenn.  

 
 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 14.06.18 

1. Fylkeskommunen støtter vurderingen om å ta ut stasjonsby av kommunedelplanen når 
høyhastighetsbane er usikkert. De er positive til at det er benyttet ATP-tilnærming i 
vurdering av hvilke type bedrifter som skal inn i området. Planforslaget er da også i tråd 
med regional plan for senterstruktur og handel. Det er videre svært positivt at det er stilt 
krav om mobilitetsplan til reguleringsplanarbeidet. Også andre tema som støv, støy og lukt 
må påregnes vurdert i nærmere planlegging.   

2. Kommunen bør vurdere å detaljere bestemmelser knyttet til boligformål. Det går ikke fram 
om gjeldende reguleringsplan for Haugåsdalen fremdeles skal gjelde. Mener også et 
generelt fritak fra plankrav for 2 boenheter vil svekke kommunens styringsmuligheter.  

3. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven vil tre i kraft ved reguleringsplan.  
 

Rådmannens kommentar: 
1. Tas til orientering. 
2. Det er tatt inn bestemmelser knyttet til boligområdene og plankravet er justert. 

Reguleringsplanen for Haugåsdalen vil (sammen med de andre reguleringsplanene i 
området) fremdeles gjelde, og det er ikke direkte motstrid mellom reguleringsplanen og 
kommunedelplanen.  

3. Tas til orientering.  
 
 
Statens vegvesen, brev datert 23.08.18 

1. Statens vegvesen savner vurderinger knyttet til trafikkarbeid. Dette ville tydeliggjort hvilke 
konsekvenser planen får på nærområdene. 

2. Vegvesenet mener det må settes av bredere korridor til vei, da planen ikke tar høyde for 
framtidig utbedring av fylkesvei 42 og 175. 

3. Anbefaler at det reguleres inn byggegrenser og viderefører prinsippet med parkbelte.  
4. Løsning med T-kryss er sannsynligvis krysstypen som er mest aktuell i området.  

 
Rådmannens kommentar: 

1. I planprogrammet var trafikk et oppsatt tema. Ettersom planen nå er betydelig redusert 
ser ikke rådmannen det samme behovet for å utrede trafikk. Frolandsveien vil være 
hovedadkomst for området slik E18 ligger i dag, og ved ombygging av E18 til en-
kryssløsning vil dette mønsteret forsterke seg.   
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2. Det er tatt inn bestemmelser som sikrer dette forholdet.  
3. Det er tatt inn bestemmelser om byggegrense mot vei.  
4. Det er tatt inn bestemmelser som sikrer T-kryss løsning.  

 
 
NVE, brev datert 14.06.18 
Mener det er positivt at planforslaget angir byggeforbud langs vassdrag og krav til reguleringsplan 
om håndtering av overvann. NVE har ingen merknader. 
 

Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. 

 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 29.05.18 
Norges geologiske undersøkelse har ikke registrert kjent ressurs for løsmasser i området. I 
påfølgende arbeid med regulering bør det vurderes om masser fra utbyggingen kan benyttes til 
samfunnsnyttige formål. Om masser ikke tas ut i større omfang enn tilrettelegging av tomter vil 
uttaket som hovedregel ikke omfattes av mineralloven. Viser til regulering av Bråstad gruver og 
mener hensynssonene er tilstrekkelig for dette området. Gjør oppmerksom på at det er registrert 
gamle gruveganger rett vest for Blokkheia. Dersom det blir aktuelt å bygge her må dette utredes 
videre.  
 

Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. Innspillet tas med videre til arbeid med reguleringsplanen. Det 
planlegges ikke utbygging ved Blokkeheia.  

 
 
Bane Nor, brev datert 25.05.18 
Kan ikke se at planforslaget har innvirkning for sine anlegg. Har ingen kommentarer til forslaget. 
 

Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. 

 
 
Gunhild Hågensli, brev datert 06.06.18 
Hågensli viser til problemer med overvann i planområdet som forplanter seg ned til hennes 
eiendom. Ønsker at planen sikrer at det ikke kommer mer vann ned vassdraget. Er kritisk til 
raseringen av skogsområder og trekker fram mange fordeler ved ivaretakelse av skog. Det vises til 
flere lokale eksempler på slik utbygging.  
  

Rådmannens kommentar: 
Det skal lages en plan for overvann i forbindelse med reguleringsarbeidet som sikrer dette 
forholdet. Når det gjelder utbygging av skogsområder har det vært lagt opp til utbygging av 
dette området i lang tid. Byggeområdet i kommunedelplanen er mindre enn det i 
kommuneplanens arealdel.  

 
 
Reidar Omholt og Lene Olsen Omholt, e-post sendt 09.06.18 
Ønsker at deler av tomtene 443/12 og 443/159 ikke skal være LNF-område. Ønsker at kommunen 
tar kontakt for at en kan se nærmere på dette. 
 

Rådmannens kommentar:  
Administrasjonen har tatt kontakt og forklart at hele bnr 159 og en stor del av bnr 12 er 
avsatt med boligformål. Det har ikke kommet henvendelser etter dette.  

 
 
Terje Espeland, grunneier, brev datert 10.06.18 

1. Har en velteplass for tømmer ved Bråstadlina med forbindelse videre til Bråstadhuset. 
Denne brukes av turfolk. Erstatning må finnes i reguleringsplanen. 

2. Har merknader til sikringssonene for gruver. Ønsker at sonen justeres.  
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3. Viser til at det er lagt inn en hensynssone naturmiljø på en MiS-figur fra skogbruksplanen. 
Mener denne er registrert inn feil da kartleggingen ble gjort uten GPS. Viser at det uansett 
må tas hensyn til registreringen i forbindelse med skogsdrift pga. miljøsertifisering.  

4. Viser til at planforslaget legger opp til bevaring av vegetasjon rundt Soletjenn. Det vises til 
at øyenstikkere liker mye sol, og at dette taler for å ta ned trær som vokser opp rundt 
vannet.  

5. Er bekymret for fremtidig støy og ber om at dette sikres bedre. Ønsker seg støyvoller.  
6. Påpeker at det må etableres fordrøyningsbasseng innenfor området. Soletjenn kan ikke 

tilføres mye vann på kort tid.  
7. Forslaget til kommunedelplan er blitt noe helt annet enn det som tidligere er forespeilet, og 

Espeland ser fram til å kunne drive aktivt skogsbruk i en større del av området.  
 

Rådmannens kommentar:  
1. Informasjonen er videresendt til de som skal regulere området. Forholdet vil bli ivaretatt 

i reguleringsplanen.   
2. Det er helt korrekt at sonen er skjematisk satt opp ved en viss avstand fra senterpunkt. 

Det er basert på det som er tilgjengelig av informasjon på nåværende tidspunkt. Det er 
kun knyttet retningslinjer til området og ikke bestemmelser.  

3. Tas til orientering. Området foreslås tatt ut av planforslaget.  
4. Tas til orientering. Retningslinjene i planforslaget gir rom for tiltak i områdene, så lenge 

naturverdiene ivaretas.  
5. Det er tatt inn bestemmelser om støy til det videre reguleringsarbeidet.  
6. Tas til orientering. Det skal lages en plan for overvann i forbindelse med 

reguleringsarbeidet.  
7. Tas til orientering.  

 
Rådmannens vurderinger 
Planforslaget hjemler en utvikling av næringsområdet som er i tråd med målsettingen for 
planarbeidet.   
 
Kommunedelplanen gjør flere endringer i forhold til gjeldende kommuneplan 2013-2023. Større 
avsatte næringsområder er i kommunedelplanen foreslått endret til LNF-områder, da det ennå er 
knyttet mye usikkerhet til etablering av høyhastighetsbane og «stasjonsby». Ved å ikke bygge ut 
disse områdene nå vil det være mulig å omdisponere de ved eventuelle fremtidige behov. 
Alternativt kan en risikere å «bygge inne» en fremtidig etablering av jernbanelinjen.  
 
Samtidig med innskrenkningen i sør er næringsområdet utvidet noe nordover mot Maurefjell for å 
sikre tilstrekkelige areal iht. de definerte arealbehovene i den kommunale næringsplanen. 
Endringene er mer utfyllende omtalt i planbeskrivelsen.   
 
Konsekvensutredningen følger planbeskrivelsen i vedlegg 3. Utbygging av området vil sett i forhold 
til dagens bruk (skogsområde) få middels store negative konsekvenser for temaene nærmiljø og 
friluftsliv, landskap, naturmiljø og naturressurser. Sett i forhold til gjeldende planstatus i 
kommuneplanens arealdel der større arealer er avsatt til byggeområde vil konsekvensene være 
intet eller positive for nevnte tema. Planforslaget får i liten grad konsekvenser for tema kulturmiljø 
og vil få positive konsekvenser for tema næringsliv.   
 
En nærmere vurdering og begrunnelse av planforslaget er gitt i planbeskrivelsen med 
konsekvensutredning. I tillegg er det lagt ved konsekvensutredningen for Agderparken Vest da 
denne er brukt som grunnlag for nåværende konsekvensutredning.   
 
Utbygging av området vil påføre kommunen utgifter i form av oppgradering av infrastruktur knyttet 
til vann og avløp, samt framtidig drift av eventuelle kommunale anlegg. Dette vil bli nærmere 
avklart ved regulering av området.   
 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 31. august 2018.  
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