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E18 Dørdal - Grimstad, underretning om vedtak av kommunedelplan.  
 
Kommunestyret i Grimstad vedtok i kommunestyremøte 24. september 2019 kommunedelplan for ny 
E18 på strekningen Dørdal – Grimstad. 
 
Vedtaket følger vedlagt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Håkon Håversen 
Spesialrådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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Saksprotokoll 

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad. Vedtaksbehandling. 

 

Arkivsak-dok. 17/1250 
Saksbehandler Håkon Håversen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 24.09.2019 19/103 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Første forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal – Grimstad, 
med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning 
sammenstillingsrapport datert 04.09.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-
15 første ledd.  
 
Vedtak av kommunedelplanen foretas av hvert enkelt kommunestyre/bystyre for den delen 
av planen som berører den enkelte kommune. Alle innsigelser er trukket under forutsetning 
av at planforslaget vedtas med de siste endringene som er innarbeidet i plandokumentene 
datert 04.09.2019.  
 
Plankoordinator sender kommunedelplanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD), fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter når den er 
vedtatt i alle kommunene, jfr. Plan- og bygningsloven §11-15 annet ledd.  
 
Det forutsettes at det i planbeskrivelsen innarbeides følgende: «Dagens E18 fra nord for 
Moland industriområde til Buråsen skal fjernes og tilbakeføres til naturlig terreng så snart 
som mulig etter åpning av ny E18.» Det forutsettes at teksten for Arendal kommune 
oppdateres slik at ny kommuneplan vedtatt 24.05.2019 ligger til grunn.  
 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.09.2019 sak 19/103 
 
Møtebehandling 
Arne Kristian Ekra (V) stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken da hans eiendom 
vil komme nær den nye veien og kan bli utsatt for økt støy. Han ble av et enstemmig 
kommunestyre erklært habil til å behandle saken jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Følgende kommunestyrerepresentanter stilte spørsmål ved sin habilitet i forkant av møtet, og 
ble vurdert samlet og enstemmig til å være habile til å behandle saken: 
 
Tore Stalleland (Sp) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken 
da hans mor eier en eiendom i det opprinnelige skraverte område som ble utredet for tunnel. 
Han ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil til å behandle saken jf. fvl. § 6 annet 
ledd.  
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May Kristin Ødegård (Ap) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet til å behandle 
saken da hun er bosatt i det opprinnelige skraverte område som ble utredet for tunnel. Hun 
ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil til å behandle saken jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Grethe Berdal (Ap) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken da 
hun er bosatt i det opprinnelige skraverte område som ble utredet for tunnel. Hun ble av et 
enstemmig kommunestyre erklært habil til å behandle saken jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Per Svenningsen (Ap) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet da han er vokst opp 
i nærheten av den foreslåtte traseen, samt at hans nevø er bosatt i nærheten av traseen. 
Han ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil til å behandle saken jf. fvl. § 6 annet 
ledd.  
 
Gudveig Tønnesøl Dalaker (Sp) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet til å 
behandle saken da hun er bosatt i området hvor en mulig tunnel vil passere under. Hun ble 
av et enstemmig kommunestyre erklært habil til å behandle saken, jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Beate Skretting (H) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken da 
hun er bosatt i området hvor en mulig tunnel vil passere under. Hun ble av et enstemmig 
kommunestyre erklært habil til å behandle saken, jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Line Ostad (H) stilte i forkant av møtet spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken da 
hennes foreldre har bostedsadresse i nærheten av den planlagte traseen. Hun ble av et 
enstemmig kommunestyre erklært habil til å behandle saken, jf. fvl. § 6 første ledd bokstav 
b).  
 
Gunnar Topland (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret i Grimstad ønsker at ny firefelts E18 motorvei gjennom Fevikmarka bygges i 
tunell fra og med Børsåsen og frem til verneområdet for fredede salamandere, en strekning 
på ca. 1 km. 
 
På lik linje med strekningen fra Moland Industriområde til Buråsen i Arendal kommune, 
forutsettes det da at dagens E18 i Fevikmarka fjernes og tilbakeføres til naturlig terreng så 
snart som mulig etter åpning av ny E18.  
 
Toplands (H) tilleggsforslag ble siden revidert til: 
Kommunestyret i Grimstad ønsker at ny firefelts E18 motorvei gjennom Fevikmarka bygges i 
tunell fra og med Børsåsen og frem til verneområdet for fredede salamandere, en strekning 
på ca. 1 km. 
 
Det forutsettes at den delen av dagens E18 som ikke skal benyttes, blir fjernet og 
tilbakeføres til naturlig terreng så snart som mulig etter åpning av ny E18. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Topstad (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyret vedtak  
Første forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal – Grimstad, 
med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning 
sammenstillingsrapport datert 04.09.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-
15 første ledd.  
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Vedtak av kommunedelplanen foretas av hvert enkelt kommunestyre/bystyre for den delen 
av planen som berører den enkelte kommune. Alle innsigelser er trukket under forutsetning 
av at planforslaget vedtas med de siste endringene som er innarbeidet i plandokumentene 
datert 04.09.2019.  
 
Plankoordinator sender kommunedelplanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD), fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter når den er 
vedtatt i alle kommunene, jfr. Plan- og bygningsloven §11-15 annet ledd.  
 
Det forutsettes at det i planbeskrivelsen innarbeides følgende: «Dagens E18 fra nord for 
Moland industriområde til Buråsen skal fjernes og tilbakeføres til naturlig terreng så snart 
som mulig etter åpning av ny E18.» Det forutsettes at teksten for Arendal kommune 
oppdateres slik at ny kommuneplan vedtatt 24.05.2019 ligger til grunn.  
 
Kommunestyret i Grimstad ønsker at ny firefelts E18 motorvei gjennom Fevikmarka bygges i 
tunell fra og med Børsåsen og frem til verneområdet for fredede salamandere, en strekning 
på ca. 1 km. 
 
Det forutsettes at den delen av dagens E18 som ikke skal benyttes, blir fjernet og 
tilbakeføres til naturlig terreng så snart som mulig etter åpning av ny E18. 
 
 
 
 
 
  


