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Møtebehandling 
Saksbehandler orienterte i saken.  
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak  
Kommunestyret i Froland vedtar å legge planforslaget med bestemmelser over Mølla 
Boligområde datert den 01.03.2018 ut til offentlig ettersyn under forutsetning av endringer blir 
utført slik som oppgitt nedenunder:  
 

 Forslaget til plankart må tilpasses slik at den tilpasses plankartet for Blakstadheia 
industriområde del 1 og danner et helhetlig «lappeteppe».  
 

 Planbestemmelsene endres til (endringene fremkommer med rød skrift): 
 
2.02 Tilføyes: Grovplanering av BF11 og BK7 skal gjøres samtidig. 
 
2.03 Tilføyes: Det skal minimum være 50 m² uteoppholdsareal til hver boenhet. 
 
2.06 Tilføyes: 10% av parkeringsplassene innenfor blokkbebyggelsen BB skal være 

tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
2.08 Tilføyes: Terrenget skal arronderes slik at det ikke blir synlige fjellskjæringer over 3 

m.  
 
3.05 f_P1 – f_P18 er regulert til felles område for øvrige kommunaltekniske anlegg – post. 

Det kan settes opp tak over postkassestativene.  
 

Fordelingsnøkkel skal også vise fordelingen av turstier T1 – T9 og 
bestemmelsesområdene #1 - #5. 

 
4.02 o_K1 og o_K3 – o_K5 er regulert til områder for offentlig kjøreveg. f_K2 og f_K6 – 

f_K7 er regulert til felles privat veg der f_K2 er felles for BB2 og BB3, f_K6 er felles 
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for tomtene innenfor BF12 og f_K7 er felles for tomtene innenfor BF11. K8 er regulert 
til privat veg. 

 
4.03 o_F1 – o_F2 er regulert til område for offentlig fortau. 
 
4.04 f_A4 – f_A5 og f_A11 – f_A13 er regulert til felles privat områder for annen veggrunn 

– teknisk anlegg. f_A4 – f_A5 er felles for BB2 og BB3. f_A11 er felles for tomtene 
innenfor B11. f_A12 – f_A13 er felles for tomtene innenfor BF12. 

 
4.05 f_AG1 – f_AG2, f_AG16 – f_AG17 og f_AG24 er felles privat områder for annen 

veggrunn – grøntareal. F_AG1 – f_AG2 og f_AG24 er felles for BB2 og BB3, f_AG16 
– f_AG17 er felles for tomtene innenfor BF11. 

 
4.06 f_PA1 - f_PA2 er regulert til felles privat parkeringsplasser. F-PA1 er felles for BK2 og 

BK3. f_PA2 er felles privat for alle boenhetene i området og skal nyttes til parkering 
for forflyttingshemmede som skal benytte ball-binge etc. Det er ikke tillatt å parkere 
bobiler, campingvogner eller vinterlagring av båt på f_PA1 og f_PA2. 

 
9.01 Områder for renovasjon, uteoppholdsareal, bestemmelsesområdene og turveier skal 

opparbeides og ferdigstilles før boenhetene som skal benytte de ulike områdene får 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Jmf. Pkt. 3.05. 

 
Offentlig veg med tilhørende fortau frem til boenheten skal opparbeides og 
ferdigstilles før boenheten får midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

 
  Frist for uttalelsene er 6 uker.  
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Forslag til detaljplan for Mølla boligområde, Blakstadheia - offentlig 
ettersyn 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret i Froland vedtar å legge planforslaget med bestemmelser over Mølla 
Boligområde datert den 01.03.2018 ut til offentlig ettersyn under forutsetning av endringer blir 
utført slik som oppgitt nedenunder:  
 

 Forslaget til plankart må tilpasses slik at den tilpasses plankartet for Blakstadheia 
industriområde del 1 og danner et helhetlig «lappeteppe».  
 

 Planbestemmelsene endres til (endringene fremkommer med rød skrift): 
 
2.02 Tilføyes: Grovplanering av BF11 og BK7 skal gjøres samtidig. 
 
2.03 Tilføyes: Det skal minimum være 50 m² uteoppholdsareal til hver boenhet. 
 
2.06 Tilføyes: 10% av parkeringsplassene innenfor blokkbebyggelsen BB skal være 

tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
2.08 Tilføyes: Terrenget skal arronderes slik at det ikke blir synlige fjellskjæringer over 3 

m.  
 
3.05 f_P1 – f_P18 er regulert til felles område for øvrige kommunaltekniske anlegg – post. 

Det kan settes opp tak over postkassestativene.  
 

Fordelingsnøkkel skal også vise fordelingen av turstier T1 – T9 og 
bestemmelsesområdene #1 - #5. 

 
4.02 o_K1 og o_K3 – o_K5 er regulert til områder for offentlig kjøreveg. f_K2 og f_K6 – 

f_K7 er regulert til felles privat veg der f_K2 er felles for BB2 og BB3, f_K6 er felles 
for tomtene innenfor BF12 og f_K7 er felles for tomtene innenfor BF11. K8 er regulert 
til privat veg. 

 
4.03 o_F1 – o_F2 er regulert til område for offentlig fortau. 
 
4.04 f_A4 – f_A5 og f_A11 – f_A13 er regulert til felles privat områder for annen veggrunn 

– teknisk anlegg. f_A4 – f_A5 er felles for BB2 og BB3. f_A11 er felles for tomtene 
innenfor B11. f_A12 – f_A13 er felles for tomtene innenfor BF12. 

 
4.05 f_AG1 – f_AG2, f_AG16 – f_AG17 og f_AG24 er felles privat områder for annen 

veggrunn – grøntareal. F_AG1 – f_AG2 og f_AG24 er felles for BB2 og BB3, f_AG16 
– f_AG17 er felles for tomtene innenfor BF11. 

 
4.06 f_PA1 - f_PA2 er regulert til felles privat parkeringsplasser. F-PA1 er felles for BK2 og 

BK3. f_PA2 er felles privat for alle boenhetene i området og skal nyttes til parkering 
for forflyttingshemmede som skal benytte ball-binge etc. Det er ikke tillatt å parkere 
bobiler, campingvogner eller vinterlagring av båt på f_PA1 og f_PA2. 
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9.01 Områder for renovasjon, uteoppholdsareal, bestemmelsesområdene og turveier skal 
opparbeides og ferdigstilles før boenhetene som skal benytte de ulike områdene får 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Jmf. Pkt. 3.05. 

 
Offentlig veg med tilhørende fortau frem til boenheten skal opparbeides og 
ferdigstilles før boenheten får midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

 
  Frist for uttalelsene er 6 uker.  
 
Vedlegg 
Mølla - Boligområde - Blakstadheia - Dispensasjon fra rekkefølgekrav i kommuneplanen 
Forslag reguleringsplan 
Forslag reguleringsplan 
Forslag reguleringsplan illustrasjon del 1  
Forslag reguleringsplan illustrasjon del 2  
ROS-analyse 
Innkomne merknader til kunngjøringen - samlet 
Uttalelse og rapport fra registrering etter automatisk freda kulturm 
Notat fra Sinus. Vurdering av støy fra veitrafikkk. 18.09.17 
Forslag reguleringsplan planbeskrivelse 
 
Sammendrag  
Administrasjonen har fått et planforslag til behandling over Mølla- område (Bjørums Mølle). 
Det er i kommuneplanen angitt som fremtidig boligområde og kommunestyret har dispensert 
for rekkefølgekravet at før området kunne bebygges skulle gang- og sykkelveien ned 
Blakstadkleiva være anlagt. Det legges opp til en konsentrert bebyggelse med varierende 
boligtyper, til sammen anslås det 285 boenheter. Området er, i likhet med de fleste 
boligområdene i Froland, kupert og vanskelig område å bebygge. Planforslaget legger opp til 
en arrondering av terrenget for å få en god tilpasning til landskapsbildet.  
Sektormyndighetene varslet til oppstart av planarbeidet at de er skeptiske til å bygge ut dette 
området. Dette som følge av den fraværende gang- og sykkelvegen ned Blakstadkleiva og 
generelt fordi området ikke passer inn i deres visjoner for fremtiden og den pågående ATP-
planen. 
Rådmannen foreslår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Stærk og Co AS fremmer på vegne av Blakstad Eiendomsutvikling AS forslag på detaljplan 
for Mølla boligområde på Blakstadheia. Foreslått boligområde begynner ved Bjørums Mølle 
og snor seg rundt Blakstadheia industriområde fra øst til sør. Områdets størrelse er på ca. 
330 dekar. Planforslaget legger til rette for variert bebyggelse. Nord i planområde (ved 
Bjørums Mølle) legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, 
mens det i sørlig del i hovedsak legges opp til frittliggende småhusbebyggelse. Anslått antall 
boenheter er oppgitt til 285. Adkomsten er via den nye rundkjøringen og litt inn mot 
industriområde for å så gå i retning nordøst mot Bjørums Mølle. De første tomtene som vil 
liggende mellom fv. 42 og adkomstveien blir regulert til forretning/næring/offentlig og privat 
tjenesteyting. Det er presisert at det skal være lett industrivirksomhet der hovedtyngden av 
virksomhet må drives innendørs. Med offentlig tjenesteyting er tanken barnehagevirksomhet. 
Det er presisert i bestemmelsene at dersom det etableres barnehage kan dette ikke 
kombineres med forretning.  
 
Området er i gjeldende Kommuneplan 2014 – 2026 avsatt til fremtidig boligbebyggelse. I 
kommuneplanen er det satt et rekkefølgekrav for utbygging av området. Bl.a. ble det stilt krav 
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om at den planlagte rundkjøringen på Blakstadheia skal være etablert og gang- og 
sykkelvegen fra rundkjøringen og ned Blakstadkleiva til brua skulle være etablert. Det ble 
søkt dispensasjon fra kommuneplanens rekkefølgekrav og kommunestyret fattet følgende 
vedtak den 27.09.2016: «Froland kommune tillater oppstart av reguleringsarbeid på Mølla 
området og frafaller rekkefølgekravet i kommuneplanen som sier at gang- og sykkelveien fra 
Blakstad bru til rundkjøring på Blakstadheia skal være etablert. Kommunen opprettholder 
kravet om at rundkjøring på Blakstadheia skal være sikret før boligfeltet påbegynnes, slik at 
gående og syklende får en sikker kryssing av fylkesveien og tilgang til gang- og sykkelvei 
gjennom boligområdet. Dersom utbygging skal starte før rundkjøring og gang- og sykkelvei 
fra Blakstadbrua til rundkjøring Blakstadheia er etablert, forutsetter det at grunneier/utbygger 
kom mer til enighet med kommunen om anleggsbidrag.» 
 
På vegne av Blakstad Eiendomsutvikling AS varslet Stærk og Co AS igangsetting av 
planarbeid den 09.03.17. Det er komet inn 7 merknader til varslet, 4 fra sektormyndighetene, 
2 fra berørte naboer og 1 fra ledningseieren i området. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er kritiske til en planløsning, selv om den er midlertidig, 
som innebærer at gående og syklende ledes inn til eksisterende gang- og sykkelveg 
gjennom boligområde på Blakstadheia for å komme ned til bunnen av Blakstadkleiva. Dette 
vil oppleves som en omveg og det vil være en fare for at gående og syklende vil ferdes på fv 
42 ned Blakstadkleiva, slik at de utsetter seg selv og kjørende for trafikkfare. 
 
De mener det er en dårlig løsning å blande industri og næring med boliger, og mener at det 
må gjøres grundige vurderinger knyttet til støv, støy og lukt osv.  
 
De ber også om at barn og unges interesser blir ivaretatt og viser til rikspolitiske 
retningslinjer.  
 
Fylkesmannen varsler at dersom det ikke blir gjennomført, eller at fylkesmannen ikke finner 
ROS-analysen tilfredsstillende kan han fremme innsigelse mot planforslaget. 
 
Aust-Agder fylkeskommune er også svært kritiske til å utbygge området nå og mener at 
planområdet burde ha ventet med å bli utbygget inntil gang- og sykkelvegen ned 
Blakstadkleiva er etablert. De varsler at dersom planforslaget ikke ivaretar 
trafikkutfordringene betryggende vil administrasjonen på fylkeskommunen fremme en 
innsigelse til fylkesutvalget. 
 
De synes også at tidspunktet for å sette i gang planarbeidet ikke er gunstig sett i forhold til 
det pågående areal- og transportarbeidet for Arendalsregionen.  
 
De påpeker at det er krevende å legge et boligområde såpass nærme et industriområde og 
ber om at det utredes for støy og annet forurensningssituasjoner.  
 
Kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen påpeker at det er et automatisk fredet 
kulturminne, et klebersteinsbrudd. Automatisk fredet kulturminner skal sikres ved å regulere 
inn båndlagt område. I tillegg skal det ha en sikringssone/hensynssone på 5 m bredt belte 
rundt båndlagt område. De varsler at det er nødvendig med en arkeologisk undersøkelse av 
området jmf. Kulturminneloven § 9. De gjør oppmerksom på at dersom kulturminnet ikke blir 
ivaretatt på en slik måte som kulturminnevernmyndighet finner tilfredsstillende vil det bli reist 
innsigelse. De ber om at bygningsmassen av Bjørums Mølle blir godt fotografert før den 
rives. 
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Østre Agder Brannvesen viser til at det nærliggende industriområdet er etablert virksomhet 
med lett antennelige varer og som vil kunne utvikle giftige avgasser ved brann. De ber om at 
det blir etablert god buffersone mellom industriområde og boligområde. 
 
Statens vegvesen mener at etablering av boligfeltet først kan finne sted når det er bygget 
tilfredsstillende løsninger for skolebarna langs fv 42 og forbi industriområdet. De minner også 
om byggegrenser langs vei og at parkeringsplasser og fyllinger er definert som anlegg 
konstruksjon og omfattes av byggegrensen. 
 
Agder energi nett AS viser til at de har områdekonsesjon i Froland kommune. Vider påpeker 
de at for å sikre strøm til ny bebyggelse, må det etableres ny nettstasjon i området. De 
varsler at det ikke må iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomsten til deres 
anlegg.  
 
Kåre Blakstad gjør oppmerksom på at dersom det skulle oppstå skade på hans eiendom 
som følge av utbyggingsarbeidet vil han holde utbygger ansvarlig for det. 
 
Torleiv Messel ber om at det ikke legges opp til økt vannføring mot sør. 
 
Vurderinger 
Administrasjonen er enige i at så lenge det ikke er etablert en gang- og sykkelveg ned 
Blakstadkleiva, så er det ikke en optimal løsning. Det lå også til grunn for kommunestyrets 
vedtak den 27.09.2016 da de frafalt kommuneplanens rekkefølgekrav. Men det ble ansett 
som viktig å opprettholde en jevn utvikling i kommunen og ha ett variert boligtilbud som 
dekket enhver boligkjøpers etterspørsel. Kommunestyret mente at man unngikk en ensidig 
boligtilbud både når det gjaldt lokalisering og boligtype ved at man åpnet opp for flere 
boligområder i kommunen. Kommunestyret var blitt fremlagt en løsning om at 
tilgjengeligheten til fv. 42 fra boligområdet skulle bli avskjermet med en jordvoll og at det 
skulle legge til rette for å lede gående og syklende inn på eksisterende gang- og sykkelveger 
inn på Blakstadheia boligområde. Dessuten forskutterte kommunestyret at en gang- og 
sykkelvei ned Blakstadkleiva ville komme innen nær fremtid, slik at situasjonen ville forbli 
midlertidig. Det ble også nevnt at utgiften med f.eks. skoletransport p.g.a. farlig skoleveg i 
perioden fram til gang- og sykkelveien forelå, kunne forsvares samfunnsøkonomisk. 
 
Man oppfatter at sektormyndighetene er noe skuffet over kommunestyrets lemping av 
kommuneplanens rekkefølgekrav vedrørende kravet til etablert gang- og 
sykkelvegforbindelse. Kommunen har et bra samarbeid med fylkeskommunen og ønsker 
fremdeles å ha et godt samarbeid, men med hensyn til gang- og sykkelvei fra 
Arendal/Froland kommunegrense til og med ned Blakstadkleiva, så er skuffelsen gjensidig. 
Kommunen har i en årrekke meldt inn til handlingsplanen for utbedring av fylkesveger, gang- 
og sykkelveg fra Arendal/Froland kommunegrense og til bunnen av Blakstadkleiva, uten at 
dette er kommet med i handlingsplanen. For hver revidering av handlingsplanen har Froland 
kommune opplevet at en gang- og sykkelveg ned Blakstadkleiva blir en salderingspost.  
Sektormyndighetene har hatt en varierende utbyggingspolitikk og man skal ikke langt tilbake 
i tid hvor det ble oppfordret til utbygging langs med kollektivaksene. Kommunens 
administrasjon sitter med en følelse av at dersom kommunen hadde lagt opp til utbygging 
langs med kollektivaksen og lagt ned vann- og avløpsledninger ned mot kommunegrensen, 
så hadde gang- og sykkelvegen allerede vært etablert fra Blakstadheia til kommunegrensen.  
Nå som deres utbyggingspolitikk er å sentralisere utbyggingen rundt kollektivknutepunktene 
og man har fått en prislapp på gang- og sykkelveg ned Blakstadkleiva, så er det størrelsen 
på prislappen som gjør at den ikke kommer med i handlingsplanen for utbedring av 
fylkesveger. Man løser et fylkeskommunalt problem ved å overføre dette tiltaket til 
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«bypakken» som kommer i kjølevannet av Arendal – Grimstad transportplan (ATP-planen). 
Resultat av ATP-plan og «bypakken» er høyst usikkert. 
Froland kommune er en pendler kommune og det vil vi også være i tiden fremover også. Det 
største klimatiltaket som kan gjøres i kommunen er å få pendlerstrømmen ned til Arendal 
over på kollektivtransport eller gange/sykle. Transport til og fra kommunens sentrumsområde 
til boligområdene er ikke en klimapåkjenning for kommunen. 
Får frolendinger samme vare til samme pris i Froland, så kjører de ikke ut av kommunen for 
å handle den andre steder. Befolkningstettheten er ingen trussel mot etablert forretninger i 
Froland. Argumentet om at man må bygge tettere for å demme opp og stoppe 
handelslekkasje holder ikke mål. Vi trenger større befolkning for å få etablert ny 
forretningsvirksomhet (kjøpesenter).  
Nasjonale forventinger og rikspolitiske retningslinjer har i essens vært uforandret de siste 10 
-15 årene og at disse har oppmuntret til å bygge tettere, utnytte eksisterende infrastruktur, og 
på den måten få ned klimautslippene. Disse lå også til grunn da Mølla området ble avmerket 
som boligområde i revideringen av kommuneplanen i 2014 og sektormyndighetene da hadde 
muligheten for å rette innsigelse. Selvsagt har Paris-konvensjonen aktualisert klimatiltak, 
men det virker noe rart at sektormyndighetene først nå advarer om at de kan rette innsigelse. 
Dersom de gjør det så vil det være uheldig for utbygger, men kommunen vil være tjent med 
en innsigelse til planen da det vil kunne belyse situasjonen for statlige myndigheter.  
 
Eksisterende industriområde ligger på et høyere terrengnivå enn boligområde og det er 
regulert med en god buffersone mot industriområde. Industri- og boligområdet er også adskilt 
trafikkmessig. Utbygger har vurdert faren for brann på industriområdet og lettantennelige 
produkter. De mener at buffersonen og høydeforskjellen medfører at boligområdet ikke kan 
komme i eksplosjonsfare eller fare for brannspredning. De har også vurdert spredning av 
giftig røykgass. De har undersøkt gjennomsnittlig vindretninger og funnet at gjennomsnittlig 
vindretningen på sommeren er bort fra boligområdet. På vinteren regner de med at boligene 
holder vinduer igjen, så selv om gjennomsnittlig vindretning står mot boligområdet regner de 
ikke med at det skal være noen fare. Administrasjonen ser at det er nokså mye som skal 
inntreffe før enn at det skal utvikle seg til en akutt fare for beboerne i boligområdet og at 
sannsynligheten for at de alle skal inntreffe samtidig er forsvinnende liten, selv om det ikke 
kan utelukkes. Selv om disse formålene kommer nær inntil hverandre, så mener 
administrasjonen at det ikke skaper problemer.  
 
Det er rimelig enkelt å oppfylle et skjematisk oppsett på sosiale møteplasser og lekeplasser, 
men kvaliteten på sosiale møteplasser/lekeplasser avhenger veldig mye av utbyggers 
interesse og prioritering for dette. Planforslaget viser at det er avsatt tilstrekkelig områder. 
Administrasjonen via næringskonsulenten er tidlig inne i prosjektet, bl.a. behjelpelig med å 
søke tilskuddsmidler, for å prøve å påvirke planleggingen av sosiale møteplasser/lekeplasser 
i positiv retning. Kommunen har høstet positiv erfaring tidligere med denne arbeidsformen, 
bl.a. med aktivitetsparken på Bliksåsen. 
 
Det har vært foretatt en omfattende ROS-analyse.  
 
I samråd med fylkeskommunens kulturminnevernavdelingen er det blitt avmerket et båndlagt 
område og med en buffersone/hensynsone rundt den igjen for å ivareta det automatiske 
fredet kulturminne, klebersteinsbruddet. Det er foretatt en kulturarkeologisk undersøkelse i 
området. På oppfordring av kommunens administrasjon er også steinmurer innenfor 
planområdet blitt avmerket med en hensynssone for å ivareta dem. Videre er 
bygningsmassen til Bjørums Mølle fotografert. Grunnmuren/steinmuren til husmannsplassen 
Langemyr er i planforslaget ikke tenkt bevart men ofret for å få til et godt boligområde. 
Kommunens administrasjon mener at det må kunne aksepteres da dette ikke er fredet 
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kulturminne og at det er relativt mange slike ruiner etter gamle husmannsplasser i 
kommunen.  
 
Ihht. vegloven skal byggegrensen langs med riksveger og fylkesveger være i en sone av 50 
meter vekk fra vei senter. Forslaget til reguleringsplan har regulert inn en jordvoll og 
formålsgrensen for den ligger ca. i en avstand av 30 m fra vegen. Det er riktig som Statens 
vegvesen oppgir at også massefylling er å anse som bygningstiltak/anlegg. Men, man kan 
ikke se at en jordvoll i en avstand av 30 m fra vegen vil ha negativ virkning på trafikken på 
fylkesvegen. Planforslaget sier at regulert byggegrensen er i formålsgrensen dersom annet 
ikke er angitt på kartet. Administrasjonen mener at dette er greit.  
 
Det er regulert inn ny nettstasjon i området slik at områdekonsesjonsinnehaveren kan 
etablere ny nettstasjon. 
 
Planforslaget stiller krav til tekniske planer, der i blant overvannshåndtering. Planforslaget 
legger ikke spesielle føringer for hensyn til naboer, men at hensynet til naboer vil komme til 
uttrykk ved utførelse av utbyggingsområde.  
 
Planforslagets avgrensing kunne godt vært litt tilpasset eksisterende reguleringsplan for 
Blakstadheia industriområde, slik at planene dannet et «lappeteppe». Det gjelder spesielt 
opp mot «Arilds tomt» og vest for «Totalvisjon tomta» (rødt polygon). Hans Olav Blakstad har 
sendt inn et innspill til kommuneplanen på utvidelse av Blakstadheia industriområde, sør for 
«totalvisjon tomta». Etter studie av terrengforholdene så er aktuelt utvidelse begrenset til et 
mindre område (grønt polygon). Dette kun for å vise at planforslaget ikke kommer i konflikt 
med innspillet.   
 

 
 
Området er svært kupert og inngrep for å anlegge vei og boligtomter vil måtte skape sår i 
landskapet. Landskapstilpasningen av hver enkelt byggetomt kan først 
bygningsmyndighetene kontrollere ved behandlingen av byggesøknader. Her vil mye 
avhenge i plasseringen av bygningsmassen på tomta. Det bør stilles krav til snitt-tegninger 
ved byggesøknaden for å se landskapstilpasningen. Planforslaget foreslår en arrondering av 
flere tomter samtidig og det er nok nødvendig for å få en grei tilpasning av tomtene til 
hverandre.  
Veiføringen vil medføre fyllinger og fjellskjæringer. Fyllinger vil, dersom disse jord-kledes, 
tilpasse seg landskapsbildet når disse blir begrodd av stedegne vegetasjon. Det vil komme 
fjellskjæringer og disse vil bli høye og svært skjemmende dersom det ikke blir gjort 
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avbøtende tiltak. I planforslaget er det foreslått nedsprenging av terrenget og beplanting av 
fjellhyller for å dempe ned fjellskjæringene. Denne type arrondering er helt nødvendig for å 
kunne få til en god tilpasning til landskapet.  
 
Det kuperte området gir utfordringer bl.a. vil man ikke kunne få til en såpass slak stigning på 
stien T1 slik at rullestolbrukere kan komme til lekeplassen f_U3. Administrasjonen har også 
hatt ønske om en stiforbindelse i retning sørøst for å kunne ta seg til Lindtjenn og Mårvann, 
men ser at landskapet er såpass krevende at det vanskelig lar seg gjennomføres.  
 
Administrasjonen syntes at planforslaget kunne satt av parkeringsplasser for personer med 
funksjonsnedsettelse, i det minste for områdene hvor det skal oppføres blokkbebyggelse og 
hvor man går ut fra at det vil bli ført opp parkeringskjeller eller lignende. Tekniske forskrifter 
oppgir at det bør være rikelig med tilgjengelige parkeringsplasser for personer med 
funksjonsnedsettelse. Begrepet «Rikelig» er her skjønnsmessig vurdering, men som forslag 
oppgir de 10% av parkeringsplassene. 
  
Renovasjon er planlagt løst på egen grunn for alle områdene med unntak av BB1 hvor det er 
planlagt en fellesrenovasjon. Administrasjonen kunne sett for seg en løsning med nedgravde 
renovasjonsconteinere istedenfor alle renovasjonsdunkene. Problemet er at dersom 
avstanden fra boligen til renovasjonsstasjon er for lang vil ikke renovasjonsstasjonen bli 
brukt. Det er heller ingen god løsning med at man har noen nedgravde renovasjonsstasjoner 
og noen ordinære renovasjonsdunker. Da må hentingen skje med ordinær renovasjonsbil og 
med bil med heisekran for containere. Administrasjonen ønsker allikevel å gå en ekstra 
runde i høringsperioden med Agder renovasjon for å være sikre på at man får riktige 
renovasjonsløsning. 
 
Administrasjonen mener at alle felles veier, også felles private, bør avsluttes med en 
snuhammer og slik sett burde også felles privat veg f_K6 hatt en snuhammer. 
Administrasjonen har sett på at f-K6 er relativ kort og at vegkrysset o_K4/f_K6 vil kunne 
brukes som snumulighet. Det er nok også en sannsynlighet at adkomstveiene til 
boligtomtene kan brukes til snumuligheter. 
 
Administrasjonen er skeptiske til en sosial møteplass/lekeplass der veien snor seg rundt 
plassen slik som vist for f_U1, men velger å se hva som kommer ut av en høringsrunde. 
 
Administrasjonen har rådført seg med barnehageetaten om planforslagets forslag til 
barnehagetomt. Deres uttalelse er som følgende: 
 
Plassering:  
- Nærme rv42 er bra for alle foreldre i Froland som pendler inn mor Arendal.  

- Vi tenker at den ligger for nærme rv42.  

- Barnehage først i boligfeltet vil gi mye anleggstrafikk i en lang periode forbi barnehagen.  

- Hvordan er solforholdene? Viktig med sol fra 9-16.  

- Hvordan er det med grøntområder?  

- Finnes det natur/skogområde i nærheten?  

- Behov for en godt planlagt trafikkregulering med tanke på hente- og bringesituasjonen, 
parkering, inn- og utkjørsel.  

- Froland er en trafikksikker kommune, hvem ivaretar dette? Trygg trafikk?  
 
Behov:  
- I dag er det nedgang i antall barn i barnehagealder.  
- Avhenger av størrelsen på barnehagen.  
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- Med 235 nye boenheter vil det på sikt være behov for ny barnehage.  
- Avsatt tomt til ny barnehage tenker vi er fornuftig.  
Antakelig ikke behov før om 3-5 år. 
 
Administrasjonen mener at forslaget til bestemmelser ser greit ut, det mangler kun litt 
presisering av rekkefølgekrav og presisering av at fellesområder er felles privat. 
 
Kommuneplanens føringer 
Målsettinger ifølge kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030 er følgende: 

 Gode og trygge oppvekstsvilkår. 

 Gode og trygge trafikkforhold for alle. 

 Et sterkt og vitalt sentrum. 

 En god klima-, energi- og miljøpolitikk. 

 God folkehelse for kommunens innbyggere. 

 En høy befolkningsvekst. 

 God integrering for alle kommunens innbyggere.  
 
Administrasjonen mener at planforslaget tilfredsstiller kommuneplanens målsetninger. 
  
Driftsmessige konsekvenser 
Det må forhandles om en utbyggingsavtale. I tillegg til hoved adkomstveien o_K1 foreslår 
planforslaget veigrener ut fra hoved adkomstveien skal være offentlig (o_K3 – o_K5). 
Administrasjonen er noe usikker på om disse skal være offentlig, men regner med å kunne 
avklare det innen høringsperioden.  
 
Alternative løsninger 
Mange. Dersom man skal etterkomme sektormyndighetenes anbefaling om å vente med 
utbyggingen inntil ATP-planen er ferdigstilt og vedtatt, og i det så ligger det mulig endring av 
planformål, så må kommunen båndlegge området. Å båndlegge et område krever tilnærmet 
samme planprosess som en planbehandling. 
 
Formannskapet har selvsagt muligheten for å endre planforslaget ut over de forslagene som 
administrasjonen foreslår. 
 
Konklusjon 
Administrasjonen vil foreslå at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
9. april 2018 
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