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Saksbehandler OLE TOM ØRNEVIK 
 

Ovelandsheia boligområde - detaljplan - delområde B11 - annen gangs 
behandling 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.04.2018 18/11 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.04.2018 sak 18/11 
 
Møtebehandling 
Åge Nystøl og Mari Mykland stilte spørsmål i forhold til sin habilitet i saken. Et enstemmig 
formannskap erklærte begge inhabile.  
 
Omforent tilleggsforslag til punkt 3.2:  
Det tillates inntil 8 boenheter. 
 
Votering 
Rådmannens forslag med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt med 5 stemmer.  
 
Formannskapet vedtak  
Formannskapet i Froland kommune i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar 
detaljplanen for Ovelandsheia delfelt B11 datert 30.11.2017 med tilhørende bestemmelser under 
forutsetning om følgende endring: 
 
2.1 Situasjonsplan for tomten vedlegges søknad om tillatelse til tiltak. Situasjonsplanen skal 

være målsatt og vise eksakt plassering av bygget, med høydeangivelse for gulv i 
hovedetasje og mønehøyde. 50 m² lekeplass, avkjørsel og biloppstillingsplasser samt tomte 
arrondering skal fremkomme av situasjonsplanen.  

3.2 Tillat utnyttelse skal ikke overstige % BYA = 30% beregnet av eiendommens areal. Det 
tillates inntil 8 boenheter. 

 
Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. 
 
Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages 
Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Eventuell klage fremsettes skriftlig for formannskapet i Froland og sendes til Froland 
kommune, teknisk virksomhet innen 01.05.2018. 
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Ovelandsheia boligområde - detaljplan - delområde B11 - annen gangs 
behandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet i Froland kommune i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar 
detaljplanen for Ovelandsheia delfelt B11 datert 30.11.2017 med tilhørende bestemmelser under 
forutsetning om følgende endring: 
 
2.1 Situasjonsplan for tomten vedlegges søknad om tillatelse til tiltak. Situasjonsplanen skal 

være målsatt og vise eksakt plassering av bygget, med høydeangivelse for gulv i 
hovedetasje og mønehøyde. 50 m² lekeplass, avkjørsel og biloppstillingsplasser samt tomte 
arrondering skal fremkomme av situasjonsplanen.  

3.2 Tillat utnyttelse skal ikke overstige % BYA = 30% beregnet av eiendommens areal.  
 
Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. 
 
Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages 
Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Eventuell klage fremsettes skriftlig for formannskapet i Froland og sendes til Froland 
kommune, teknisk virksomhet innen 01.05.2018. 
 
Vedlegg 
Ovelandsheia boligområde - gjenværende tomt - detaljregulering - delområde B11  
Planbeskrivelse .docx 
Ovelandsheia Boligomrade. B 11. Forslag detalregulering 
Ovelandsheia. Delfelt B11 Vedtekter 01.12.17  
Mottatt merknader ved utløp av Høringsfrist. Ovelandsheia felt B 11. 
ROS-skjema 
Høringsuttalelse  
 
Sammendrag  
Kommunestyret vedtok å sende planforslaget for detaljplan for Ovelandsheia delfelt B11 ut til 
offentlig ettersyn i deres møte av 08.02.2018.  
 
Etter høringsperioden er det mottatt 1 bemerkning til planforslaget fra berørt nabo. 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Froland Utbyggingsselskap AS har sendt inn et planforslag for en mindre område på 2,4 daa. 
Planforslaget legger til rette for bygging av 1 bolig med flere boenheter. 
 
Bakgrunn for planforslaget er at det ble søkt byggetillatelse og dispensasjon fra plankravet, og som 
fylkesmannen, under klagebehandling, underkjente. Det vises til saksfremstillingen i sak 18/3 i sin 
helhet.  
 
Det forelå bemerkning fra nabo til meldingen av oppstart. 
 
Når planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, meddelte Ringvold på vegne av Arne Kjell 
Risdal at han avstod fra å komme med bemerkninger til planforslaget p.g.a. at han mente at det 
forelå grove saksbehandlingsfeil.  
 
Etter at administrasjonen meddelte at man ikke kunne se at kommunen har gjort noen 
saksbehandlingsfeil og at man overlot vurderingen om eventuelt saksbehandlingsfeil til 
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fylkesmannen etter endt planbehandling, kom Ringvold på vegne av Risdal med følgende påstand 
om saksbehandlingsfeil: 
 

 De mener at det ikke er avholdt oppstartsmøte med et referat. 

 De er ikke blitt forelagt et planprogram som de mener at utbygger har oppgitt i deres 
melding om oppstart. 

 De mener at meldingen om oppstart ikke er blitt annonsert i elektronisk media. 

 De mener at planformålet er uklart. 

 De stiller spørsmål om planforslaget er utredet av fagkyndige.  
 
Fylkesmannen i Aust-Agder skriver i sin uttalelse at de ikke har mottatt melding om oppstart av 
planarbeidet. De mener også at det er 6 ukers høringsfrist for oppstartsmeldingen. De kan derfor 
ikke se hvor vidt det har vært en tilstrekkelig medvirkning i planarbeidet. De mener også at 
planavgrensningen er uklar og viser til plankartet som har farget formålene for veg og ball-
lekeplassen som er i den nærliggende planene. Videre viser de til at det er satt bestemmelser for 
biloppstillingsplasser men at det ikke er tegnet biloppstillingsplasser på plankartet. De påpeker at 
begrenset bebygd areal på 30% gir betydelig tillatt bygningsmasse og at resterende areal kan 
medgå til biloppstillingsplasser. De mener at det blir for enkelt å vise til nærliggende planer med 
hensyn til bl.a. lekeplasser og viser til at det i kommuneplanen er satt et krav til 50 m²lekeplass for 
3-25 boenheter.  
 
Vurderinger 
Administrasjonen forstår ikke at fylkesmannen i Aust-Agder kan oppfatte planavgrensningen som 
uklar. Tegnforklaringen viser tydelig stiplet linje for planens avgrensinger og på plankartet kan man 
se at den går i formålsgrensen. For øvrig så følger plan avgrensingen og formålsgrensen, 
eiendomsgrensen.  
 
Fylkesmannen tar feil. For oppstart av planarbeid uten planprogram skal frist for uttalelsene være 
tilstrekkelig. Det er ikke et krav at fristen er 6 uker.   
 
Plan- og bygningslovens § 12-8 gir krav til at det skal være et oppstartsmøte. Det er ikke sagt i 
loven at det skal være et fysisk møte avholdt på rådhuset. Det har vært avholdt et elektronisk 
møte/kontakt med utbygger og kommunen har gitt råd om hvordan planen bør utarbeides, osv. Det 
vises til vedlagt vedlegg (Ovelandsheia - gjenværende tomt). Det er ikke et lovkrav at det skal 
skrives referat fra slike møter, men vedlagt vedlegg kan ansees som et referat. 
 
Pbl § 12-8 sier at berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles om oppstart av 
planarbeid. Planavgrensning begrenset til eiendom- og formålsgrensen, og ikke med tilkobling til 
fylkesveger, og er ihht. overordnede planer, kan ikke administrasjonen se har nasjonal- eller 
regional interesse. Administrasjonen kan ikke se at Statens vegvesen, Aust-Agder fylkeskommune, 
eller fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er berørte offentlige organer som skulle ha vært 
underrettet om oppstart av planarbeidet.   
 
Administrasjonen har ikke oversikt over hva slags informasjon utbygger oppgir i oppstarts 
meldingen. Det kan godt være at utbygger har oppgitt at det foreligge planprogram. Det som er 
rimelig klart er at denne planen ikke utløser krav til planprogram. Den er ihht. overordnet plan og 
konsekvensanalyser og planprogrammer er foretatt i planprosessen til den overordnede planen. 
Administrasjonen har heller ikke oversikt over hvilken elektronisk media oppstarts meldingen er 
annonsert i, eller om det i det hele tatt er annonsert i elektronisk media. Det er rimelig klart at 
melding av oppstart er annonsert i Frolendingen og at det er sendt melding om oppstart til berørte 
naboer. Oppstarts meldingen er også klar på at det skal reguleres til formål bolig. Pbl § 5-1 stiller 
krav til medvirkning og administrasjonen mener at kravet er blitt innfridd når utbygger har gått ut 
med varsel i en utvidet krets av berørte naboer og gjenboere. Det må være begrenset hva slags 
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innflytelse man kan ha i planarbeidet planavgrenset til eiendom- og formålsgrenser, og i samsvar 
med overordnet plan! Dersom utbygger har begått feil i forbindelse med oppstarts meldingen så er 
den såpass bagatellmessig at den ikke har noen videre betydning for saksgangen.  
 
Ihht. PBL § 12-3 har alle, private, tiltakshaver, organisasjoner og andre myndigheter rett til å 
fremme forslag til reguleringsplan. Det er et krav i siste ledd av PBL § 12-3 at reguleringsplan skal 
utarbeides av fagkyndige. Det er planmyndighetene (formannskapet) selv som vurderer om 
reguleringsplanforslaget er utarbeidet av fagkyndige. Administrasjonen i Froland har ingen 
problemer med å oppfatte planforslagets omfang og har slik sett ingen ting å utsette på det faglige 
planarbeidet. Sentral godkjenning av planforetak jmf. PBL § 12-16 er et nasjonalt register opprettet 
av miljødirektoratet og godkjenning gis av et organ utnevnt av departementet. Det er ikke et krav for 
å fremme planforslag at de skal utredes av foretak med sentral godkjenning. 
 
Sammenligner man plangrunnlaget med andre nærliggende planer, som f.eks. Ovelandsheia delfelt 
B10, så er det heller ikke i disse planene plankartet detaljert såpass ned at det finnes løsning for 
biloppstillingsplasser, manøvreringsareal og oppgitt antall boenheter. Disse detaljene er overlatt til 
byggesøknaden.  
 
Det er kanskje enkelt av utbygger å vise til andre nærliggende planer på spørsmål om infrastruktur, 
men det er litt forståelig. Rett sydvest for planområde ligger ball-banen for hele Ovelandsheia, 280 
meters gange er man til lekeplass på delområde B3 og 160 meters gange så er man til lekeplass 
på delområde B1 og B2. Men, har man først sammenlignet plangrunnlaget med hverandre så ser 
man at disse nærliggende planene har innenfor sitt planavgrensning løst lekeplass og da bør det 
også gjelde for denne planen. Administrasjonen mener at det imidlertid at man i 
planbestemmelsene kan stilles krav til 50 m² lekeplass og at det kan løses ved byggesøknaden.  
 
Kommuneplanens føringer 
Kommuneplanens slagord: Enkelt og nært. 
 
Driftsmessige konsekvenser 
Ingen. Innenfor planområde er ingenting regulert til offentlig. 
 
Alternative løsninger 
Formannskapet står fritt til å komme med temaer som de mener må utredes i planforslaget og slik 
sett sende planforslaget i retur til utbygger om mer utredning. Men det må begrunnes dersom 
formannskapet mener at det må mere utredning til i planforslaget. Av den grunn antyder 
administrasjonen at det ikke finnes andre løsninger. 
 
Konklusjon 
Rådmannen avviser at det er blitt begått saksbehandlingsfeil. Dersom utbygger har begått 
saksbehandlingsfeil så er de såpass bagatellmessige at de ikke har noe å si for utfallet av 
planbehandlingen. Av den grunn vil rådmannen foreslå at planen godkjennes. 
 
9. april 2018 
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