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Kommuneplanens arealdel 2023-2033 er lagt ut til 2.gangs høring, der det nå er mulig å komme 
med innspill til endringene som er gjort. FNF Agder har følgende innspill: 
   
  

Sammendrag  

  

- FNF Agder støtter 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 mener at kommunen i enda større grad kunne redusert arealbruken i denne 

planperioden, for å sikre en mer bærekraftig arealutvikling 

- FNF Agder støtter de endringene i bestemmelsene som styrker ivaretakelsen av natur- og 

friluftslivsinteressene 

 Arealinnspill 

Arendal kommune har etter innsigelser fra Statsforvalteren kuttet i antall dekar til nye nærings- og 

boligområder. Reduksjonen er på ca. 970 dekar i forhold til høringen i 2022. FNF Agder støtter 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. 
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Men det er fremdeles foreslått å forbruke 235 dekar til boligformål og 2852 dekar til næringsformål. 

FNF Agder mener at kommunen i enda større grad kunne redusert arealbruken i denne planperioden, 

for å sikre en mer bærekraftig arealutvikling. 

  

Bestemmelser   

FNF Agder støtter de endringene i bestemmelsene som styrker ivaretakelsen av natur- og 

friluftslivsinteressene. 
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