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Kommuneplanutvalget vedtak/innstilling  
Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende regional areal- og transportplan for 
arendalsregionen, siste datert 9.10.18, og tilrår at fylkestinget godkjenner planen. 
 
Kommunestyret legger til grunn at vedtatt kommuneplan er styringsdokument for 
arealforvaltning i kommunen. ATP-planen er et av flere dokumenter som legger grunnlag for 
kommuneplanen. 
 
Kommunestyret vil spesielt peke på at utbygging av Hesneslandet har kvaliteter med 
tilknytning til sentrum gjennom en ferje eller bro, og det vil også kunne styrke Vik som 
lokalsenter. 
 
 
Det påpekes at Vik er uteglemt i opplisting av lokalsentre på side 23 i ATP-planen. 
  
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.05.2019 sak 19/52 
 
Møtebehandling 
  
Terje Stalleland (FrP) fremmet sitt forslag fra kommuneplanutvalget: 
Grimstad kommune anbefaler å avslutte arbeidet med ATP plan. 
 
Arnt Gunnar Tønnessen (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende regional areal- og transportplan for 
Arendalsregionen, siste datert 9.10.18, og tilrår at fylkestinget godkjenner planen. 
(inkl. siste setning om Vik) 
 
Votering 
Terje Stallelands forslag falt mot 5 stemmer fra FrP. 
Tønnessens forslag til vedtak falt mot 4 stemmer (3 V og 1 SP). 
Innstillingens første avsnitt ble vedtatt mot 5 stemmer fra FrP. 
Innstillingens andre avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens tredje avsnitt ble vedtatt mot 5 stemmer (1 AP, 3 V og 1 H). 
Siste setning ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyret vedtak  
Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende regional areal- og transportplan for 
arendalsregionen, siste datert 9.10.18, og tilrår at fylkestinget godkjenner planen. 
 
Kommunestyret legger til grunn at vedtatt kommuneplan er styringsdokument for 
arealforvaltning i kommunen. ATP-planen er et av flere dokumenter som legger grunnlag for 
kommuneplanen. 
 
Kommunestyret vil spesielt peke på at utbygging av Hesneslandet har kvaliteter med 
tilknytning til sentrum gjennom en ferje eller bro, og det vil også kunne styrke Vik som 
lokalsenter. 
 
Det påpekes at Vik er uteglemt i opplisting av lokalsentre på side 23 i ATP-planen. 
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