Til offentlige myndigheter, foreninger og interesseorganisasjoner på regionalt nivå

Regional areal- og transportplan (ATP-plan) for Arendalsregionen
Fylkesutvalget i Aust-Agder har i møte den 9.10.18 vedtatt å legge areal- og transportplanen
ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 8-3, 3. ledd.
Et første utkast til ATP-plan for kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand ble
sendt ut for innspill 2. halvår 2017. Alle innspill er gjennomgått og nye analyser herunder en
rapport om klimavirkninger, er innarbeidet. Planen er behandlet politisk i ei styringsgruppe
som består av 15 politikere fra de fire kommunene og fylket.
ATP-planen skal bidra til at kommunene i Arendalsregionen tar de veivalg som er nødvendig
for å klare overgangen til lavutslippsamfunnet i 2050. Planen gjør det ved å peke på politikkområder der regional samordning vil gi merverdi.
Areal- og transportplanen legger felles og langsiktige mål for bolig-, areal- og transportutviklingen mot 2040. Det overordnede målet er en bærekraftig vekst som stimulerer til en
klimavennlig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, bedre trafikksikkerhet og en god
utvikling av regionens byer, tettsteder og distrikter. Planforslaget beskriver fremtidsbilder av
regionen i 2040 der målene er nådd.
I denne høringsrunden ønsker en i første omgang innspill fra offentlige myndigheter, brukerog interesseorganisasjoner på regionalt nivå. Etter at uttalelser er mottatt innen utgangen av
dette året, vil vi gå gjennom disse sammen med de fire kommunene og legge opp til en felles
politisk sluttbehandling innen 1. mai 2019, dvs. en behandling i de fire kommunestyrene og til
slutt i fylkestinget.
Det åpnes opp for nye informasjons- og dialogmøter, og hvis ønskelig vil prosjektledelsen
komme for informere om planforslaget.
Planforslaget kan hentes her: https://www.austagderfk.no/innspill
Det er også etablert en egen nettside: https://www.atp-arendalsregionen.no. Her vil en finne
forslaget til ATP-plan sammen med mulighetsstudier og analyser på digitale kartløsninger.
På denne siden er det også åpnet for å sende inn uttalelse.
Innspill sendes senest innen 21.12.18 til: postmottak@austagderfk.no eller til Aust-Agder
fylkeskommune, P.b. 788 Stoa, 4809 Arendal.
Med vennlig hilsen
Arild R Syvertsen
Prosjektleder i Aust-Agder fylkeskommune

