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To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen. Den største trusselen er 
arealendringer. Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både naturmangfoldet og 
friluftslivet forringes. For å stanse tapet av naturmangfold, samt bremse den globale oppvarmingen, 
må arealforbruket stoppes. Ivaretakelse av naturen er grunnlaget for et bærekraftig samfunn.   
   
  

Sammendrag  

  

- FNF Agder er glade for at det er tatt med arealregnskap og arealbudsjett i planbeskrivelsen 

- Vi er glade for at man beskriver verdien av sammenhengende naturområder i 

planbeskrivelsen, og vil understreke viktigheten av at Arendal kommune tar vare på disse 

områdene for framtiden 

- Vi støtter at man ikke tar inn arealinnspill fra Arendal Fossekompani A/S om atkomstvei til 

Bøylestad 

- FNF Agder foreslår at kommunen kutter i antall nye arealinnspill som tas inn i planen i denne 

omgang, og i tillegg tar ut flere områder fra gjeldende arealplan som kan endres fra 

byggeformål til LNF 

- FNF Agder ønsker nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av natur- og 

friluftslivsinteressene 

- FNF Agder ber Arendal kommune sørge for at arealbruken blir avklart gjennom 

planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette 

   

Kommuneplanens arealdel 2023-2033, Arendal 
kommune 
Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF 
Agder) 
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Planbeskrivelse   

Planbeskrivelsen er generelt svært godt utarbeidet, og hvor både naturkrise, klimakrise og det 

ansvaret kommunen har for å ivareta naturmangfold gjennom arealplanleggingen blir belyst. Likevel 

planlegger kommunen for et enormt arealforbruk til næringsvirksomhet – noe som reduserer 

kommunens LNF-områder tilsvarende. Et slik arealforbruk er ikke bærekraftig, og man sier mer eller 

mindre direkte med denne planen at naturmangfold og naturverdier må vike for mer kortsiktige 

økonomiske gevinster. Batterifabrikken og de ringvirkningene man ser for seg at denne skal gi, 

prioriteres høyere enn naturmangfold og økosystemtjenester som kommunen har et ansvar for å 

ivareta for fremtidens generasjoner jamfør grunnlovens §112 og naturmangfoldloven. Og dette 

legger kommunen opp til i naturrestaureringens tiår, hvor Norge har forpliktet seg til å restaurere 15 

% ødelagt natur innen 2025. 

FNF Agder er glade for at det er tatt med arealregnskap og arealbudsjett i planbeskrivelsen. Dette gir 

en god oversikt over hva slags areal kommunen har, hvor mye man har av de forskjellige arealtypene, 

hvor mye man har satt av til forskjellige formål og hvordan balansen blir etter rullering av planen. 

I Arendal kommune er det bare to større sammenhengende naturområder igjen (større enn 30 000 

daa). Vi er glade for at man beskriver verdien av disse i planbeskrivelsen, og vil understreke 

viktigheten av at Arendal kommune tar vare på disse områdene for framtiden. Dette er spesielt viktig 

dersom Arendal kommune skal leve opp til å være en foregangskommune innen klima, miljø og 

bærekraftig utvikling. Kommunen har et enormt ansvar for å ivareta naturmangfoldet i kommunen, 

og dette må inn i arealplanen. Uten robust natur vil man ikke kunne møte klimaendringene, noe som 

vil koste kommunen mye mer i fremtiden enn det det vil «koste» kommunen å ivareta store 

naturområder.  

Arealinnspill 

Vi støtter at man ikke tar inn arealinnspill fra Arendal Fossekompani A/S om atkomstvei til Bøylestad. 
Vi er glade for at det er satt i gang naturtypekartlegging i dette området, da dette vil gi viktig 
informasjon som må tas hensyn til. Dette er også ett av Arendals to gjenværende store 
sammenhengende naturområder og har stor verdi for naturmangfold og friluftsliv. 
 
Arendal kommune foreslår å ta inn flere store næringsarealer og nye boligarealer for å legge til rette 

for de ringvirkningene man ser for seg at batterifabrikken vil gi. En slik arealbruk mener vi ikke er 

bærekraftig. FNF Agder foreslår at kommunen kutter i antall nye arealinnspill som tas inn i planen i 

denne omgang, og i tillegg tar ut flere områder fra gjeldende arealplan som kan endres fra 

byggeformål til LNF. 

  

Bestemmelser   

FNF Agder ønsker nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av natur- og 

friluftslivsinteressene:   

- Massehåndtering 

- Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  

- Krav om vurdering av bevaring av viktige trær- og vegetasjonsområder i reguleringsplaner.   

- Fremmede arter  

- Avstand til turområder  

- Kartlegging av naturmangfold ved nyetableringer og utbygginger  
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- Biologiske registreringer skal kreves ved alt reguleringsarbeid. Ved registrering av fremmede 

arter i planområdet, skal metode for bekjempelse av disse artene beskrives i 

reguleringsbestemmelsene.  

  
  

Arealbruken må avklares gjennom planprosesser   

Til slutt ber vi Arendal kommune sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at 
dispensasjonspraksis ikke forringer dette. En kommune som gjør mange unntak fra vedtatte 
langtidsplaner, har manglede styring på arealbruken. Når lokalpolitikere behandler søknader om 
dispensasjon, får de mindre informasjon om konsekvensene av utbyggingen. Det er også mye 
vanskeligere for frivilligheten å følge med. Kommunen bør etterstrebe null dispensasjoner fra plan.   
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