
Batteriverdikjeden og tilrettelegging 

Agderbenken – 5 Mai



Rask status Morrow

● Morrow blir noe av, men det kan bli forsinkelser.

● Pilot ferdig i 2023.
○ Innovasjonssenteret i Grimstad på god vei.

● Tomten på Eyde Energipark er ferdig regulert.

● Norsk batteristrategi under arbeid.



THE BATTERY COAST
Agder er hjertet I batterikysten



Kommunal tilrettelegging i forbindelse med Morrow 
Batteries

● Underleverandører, Industriell symbiose og sirkulærøkonomi
● Kjølevann
● Vei til Eydehavn
● Utbygging av Eydehavn havn
● Arealplaner og reguleringsplaner
● Dobling av boligbygging. 250-500
● Integrering av nye innbyggere/ onboarding

○ Welcome Hub

● Naturnøytralitet og restaurering
● Kompetanse og rekruttering



Tiltak vi som vertskommune trenger fra staten

● Full-finansiering av ny vei mellom E18 og havna på Eydehavn. 
○ Prosjektet har en totalkost på 650 millioner, og det trengs 300 millioner fra staten.

● I Arendal skal vi regulerer over 2,5 million m2 for å tilrettelegge for underleverandører til Morrow.
○ Trengs hjemmel i plan og bygningsloven til å spesifikt regulere til batteriverdikjeden og industriell 

symbiose.
● En forutsigbar konkurransedyktig strømpris for batteriindustrien. 
● Etablere støtteordninger rettet mot batteriteknologi med fokus på pilotering og industrialisering (Enova og Siva).
● Kompetanseheving med fokus på yrkesfag.
● Behandling av innreisesøknader for utenlandske arbeidere går for sakte(UDI).
● Arendal og Rana bør defineres som en nasjonal pilot for ny grønn industri.

○ Prioritert i saksbehandling hos Statsforvalteren, NVE og Statnett. Det må om nødvendig tilføres mer 
ressurser til disse for raskere saksbehandling.

○ Regionale og lokale ledd bør styrkes for å kunne imøtekomme en slik etablering. Saksbehandling, skoler, 
barnehager, kulturtilbud, kompensasjon til nært berørte, fritidstilbud mm

○ Bistand til restaurering av natur og sikre biologisk mangfold. 
● Uttrykt støtte fra dere toppolitikere om at dette er et prosjekt av viktighet for hele landet.

○ Nasjonal synlighet.



Kommuneplanens arealdel:

• Innledende konsekvensanalyse
• Hvorfor disse områdene akkurat her?

• Avklare forventet arealbehov

• Faglig grunnlag:
• Strategi for industrialisering basert på det grønne 

skiftet for Agder - Industriell 

symbiose/Underleverandører (AFK)

• Ringvirkningsanalyse (AFK/Morrow/AK)

• Næringsarealstrategi (AK/AFK/SF)

• Innspill fra eiendomsutviklerne
• I tråd med vedtatt mal

• KU –light – pågår nå

• Forslag til plankart høringsutkast behandles av bystyret i 

juni

Private reguleringsplaner:

• Planinitiativ fra eiendomsutviklerne
• Samarbeid med aktørene fasilitert av Arendal kommune

• Spisse reguleringsformål gjennom bestemmelser og 

utbyggingsavtaler (industriell 

symbiose/underleverandører)

• Behandling i KPU
• Klare forutsetninger

• Oppstartsmøte

• Planprogram

• KU
• Innledende naturtypekartlegging

• Avklare netto utbyggingsareal

• Planforslag

Eyde Material Park : PARALLELLE PLANPROSESSER i 2022





Reguleringsplanprosesser 
relatert til batteriverdikjeden
og nærliggende boligområder:

1. Ny veg Neskil – Eydehavn havn

2. Eyde Energipark (Morrow)

3. Ny veg E18 – Neskil inkl. kjølevann?

4. Eydehavn havn – logistikk-knutepunkt

5. Eyde Material Park - Longum

6. Eyde Material Park  - Helle 1 

7. Eyde Material Park  - Helle 2

8. Mørfjørkilen vest – boligområde Saltrød

9. Mørfjørkilen øst – boligområde Saltrød

10. Kloppeheia – boligområde Saltrød

11. Saltrød bydelsenter


