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1. Bakgrunn og formål med planarbeidet  
 

1.1  Bakgrunn for planarbeidet 
 
Planleggingen berører gnr/bnr 14/1, 14/31, 15/1 og 15/23.Området er i dag bebygget med to 
eneboliger og eldre næringsbebyggelse (Bjørums Mølle) 

På kommuneplanens arealdel er området avsatt til byggeområde for framtidig boligbebyggelse. 
Planområdet omfatter også deler av skråningen mot Messelveien samt nedlagte Bjørums Mølle. 
Dette arealet er avsatt til henholdsvis LNF-område og næringsareal. 
 
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Blakstad 
Eiendomsutvikling AS. 
 

1.2  Formål med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse. Planforslaget legger til rette for 
variert bebyggelse. Nord i planområdet legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse, mens det i sørlig del i hovedsak legges opp til frittliggende småhusbebyggelse. 
Den konsentrerte småhusbebyggelsen består av 3 - 6-mannsboliger, mens den frittliggende 
småhusbebyggelsen omfatter ene- og 2-mannsboliger. Blokkbebyggelsen omfatter mindre blokker 
med i størrelsesorden 9 – 28 boenheter per bygg. Antall boenheter som blir bygd bestemmes av 
boligtypen som velges, men samlet sett legger planen opp til inntil 285 nye boenheter. Atkomsten til 
området er via rundkjøring på Blakstadheia og videre inn i planområdet over gnr/bnr 14/31. Planen 
tilrettelegger for noe næringsbebyggelse langs første del av atkomstveien nordøst i planområdet. 
Planen legger også til rette for etablering av en barnehage og forrretning/næring nord i planområdet. 
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2.  Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet  
 
Planområdet ligger på sørsiden av fv. 42 på Blakstadheia, og avgrenses i øst av Blakstad 
næringsområde og i vest av fv. 408 Messelveien. I sør avgrenses området av eiendomsgrenser. 
Planområdet ligger ca. 2 km fra Osedalen. Området har atkomst fra fv. 42 Frolandsveien, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Oversikt over planområdet. Planområdet er grovt markert med rødt. 

Området som planlegges utbygget består i sør av et småkupert terreng med høyder mellom 70 – 
145 moh. I nord heller området forholdsvis bratt mot vest og Messelveien og har høyder mellom 55 
– 125 moh. Området er i hovedsak skogsmark. Det er lauvskog i nedre del av skråningen mot 
Messelveien, mens øvrig del av planområdet er barskog og blandingsskog. Det er to boliger 
innenfor planområdet. Området er solrikt og har meget god beliggenhet mht. boligbebyggelse.  
 
Tilgangen til nye boligområder med varierte boligtyper vurderes som avgjørende for at det kan 
etableres et bomiljø med variasjon i alderssammensetning og som er av en viss størrelse. Barna 
sokner til Blakstadheia skole og Froland skole. Området har kollektivtilbud med flere daglige 
avganger til Arendal. 

Det vises til kap. 7 Konsekvenser av planforslaget når det gjelder nærmere beskrivelse av området. 
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3.  Planstatus og overordnede føringer 
Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen som planarbeidet må forholde 
seg til. 

3.1.   Sentrale planer og føringer 
 Nasjonale mål 

Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om 
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle skal ha 
muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle 
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.  

 
Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene er omtalt i kap. 7 Konsekvenser av 
planforslaget. 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen 
Barnas Transportplan (kap 7 i Nasjonal Transportplan 2018-2029) 
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:  

a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  

b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser 
i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt 
med andre hensyn/interesser.  

 
Barnas transportplan (kap 7 i Nasjonal Transportplan 2018-2029) påpeker at det må tas 
spesielt hensyn til barn i trafikken. Regjeringen vil blant annet at det skal legges til rette for at 
åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen, trafikksikkerheten for barn og 
unge skal styrkes, og at det skal legges vekt på barn og unges behov i planleggingen og 
utviklingen av transportsystemet.  
 
Relevans for planarbeidet: Barn og unges interesser er beskrevet og ivaretatt – se kap. 7 
Konsekvenser av planforslaget. 

 Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene  
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å: 
a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp. 
 

Relevans for planarbeidet: Se kap. 7 Konsekvenser av planforslaget.  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Målet med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og transportsystem bør 
legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  
 
Relevans for planarbeidet: Det legges til rette for konsentrert bebyggelse. Flere boliger kan 
bidra til å styrke kollektivdekningen i området. Se kap. 7 Konsekvenser av planforslaget. 

 Lover og forskrifter 
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) og forskrift om konsekvensutredning vil planforslaget 
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måtte forholde seg til en rekke sektorlover (f eks naturmangfoldloven, forurensningsloven og 
kulturminneloven) som har bestemmelser om disponering av arealer og naturressurser.  

 

3.2 Kommunale planer og føringer 
 Kommuneplanens arealdel for perioden 2014-2026  

I kommuneplanens arealdel for perioden 2014-
2026 vedtatt i kommunestyret 06.11.14 er 
området i all hovedsak avsatt til byggeområde 
boliger. En mindre del er avsatt til LNF-område, 
samt byggeområde næringsbebyggelse. Se 
Figur 2. I kommuneplanens arealdel er det egne 
rekkefølgekrav knyttet til området 
Blakstadheia/Mølla, blant annet skal rundkjøring 
på fv. 42 ved Blakstadheia og gang- og 
sykkelveg langs fv. 42 ned 
Blakstadkleiva til Blakstad bru være etablert.  
 
Relevans for planarbeidet: Planarbeidet er i tråd 
med gjeldene kommuneplan. Kommunen har 
frafalt kravet om at gang- og sykkelvei langs fv. 
42 ned Blakstadkleiva skal være etablert, og 
tillater oppstart av reguleringsplan for Mølla 
boligområde (jf. vedtak av 27.09.16). 

 
 Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 

2017-2026 
En av kommunens hovedmålsetning er «Gode 
og trygge oppvekstvilkår». Kommunen har også 
som mål å ha en befolkningsvekst over 
landsgjennomsnittet. Kommuneplanen legger 
opp til store boligområder i nærheten av skole 
og offentlige tjenester. Blakstadheia, som Mølla 
er en del av, trekkes fram som ett av disse 
områdene. 

Relevans for planarbeidet: Planarbeidet er i 
samsvar med kommunens mål om bosetting og 
aktivitet i kommunen. Utbyggingen bidrar til et 
levende sentrum. 

3.3.   Reguleringsplaner 
Planområdet grenser i øst inntil reguleringsplan 
for Blakstadheia industriområde av 10.06.85. I 
nordøst grenser planområdet inntil 
reguleringsplan for Blakstadheia industriområde 
del 2 av 03.09.15. Se Figur 3. 

3.4.   Areal og transportplan (ATP) for 
Arendalsregionen 
ATP for Arendalsregionen er under 
utarbeidelse. Froland kommune er en av fire 
kommuner som samarbeider om prosjektet. Det 

 
Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 
 
 

 
Figur 3. Reguleringsplaner i området. 
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følger av kommuneplanen for Froland at kommunen med deltakelse i prosjektet vil være med 
på trygge trafikkforholdene ved at en del av veksten i biltransport dempes, og dermed færre 
trafikkulykker. Det vil også være med å bidra til at det fortere blir etablert en gang- og 
sykkelvei fra Blakstad til Libru, noe som vil bedre folkehelsen fordi flere vil sykle og gå, samt 
at bilbruken dempes med positive effekter på klimaregnskap og energi- og miljøforhold. 
 
Mølla boligområde ligger langs hovedkollektivaksen mellom Osedalen og Arendal jf. areal- 
og transportplanen. Det følger av planen at Situasjonen med aldrende befolkning, økende 
andel aleneboende og ambisjonen om mer effektiv arealbruk, krever bevissthet om hvilke 
boligtyper som bør prioriteres. Andelen eneboliger i ATP-området er høy, ca. 65%, og 
fremdeles er omtrent annenhver bolig som ferdigstilles en enebolig. Andelen mindre enheter 
må økes for å møte fremtidens behov. 
 
Arealstrategien skal øke potensialet for syklende, gående og kollektivreisende, slik at 
veksten i personbiltrafikken over tid kan tas av disse transportformene. For Froland, som ikke 
har et kommunesenter med bystatus, fremmes det et alternativt forslag der 70 % av veksten 
kommer i og rundt Osedalen som kommunesenter. Blakstadheia er definert som et sted som 
skal utvikles som et 20 %-sted. 
 
Blakstadheia er definert som et B-område (næring – middels arbeidsplasser/besøkende)) i 
areal- og transportplanen. Området  er tatt med som følge av de etableringer som er 
kommet, spesielt nytt fengsel, samt at området på sikt forventes å få en langt bedre 
kollektivdekning. 

 
Relevans for planarbeidet: ATP-arbeidet er ikke ferdigstilt, og endelig plan foreligger ikke. 
Det er likevel relevant å se til planforslaget som foreligger. 

4.  Planprosess og medvirkning 
 
Stærk & co as varslet pva. forslagsstiller om igangsetting av planarbeid den 09.03.17. Frist for 
tilbakemelding var 18.04.17. Kart som viser planavgrensningen er vist nedenfor (Figur 4). I 
forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet ble det også kunngjort oppstart av forhandlinger 
om utbyggingsavtale mellom Froland kommune og utbygger Blakstad Eiendomsutvikling AS. 
 
Dersom behov vil det bli avholdt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn.  
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Figur 4. Kunngjort planavgrensning.  

5.  Innkomne merknader med kommentarer 
 
Det kom inn 7 merknader til varsel om oppstart. Sammendrag av innkomne merknader og 
forslagsstillers kommentarer til disse følger nedenfor. Merknadene er i sin helhet også vedlagt planen 
– se vedlegg 3. 
 

5.1 Offentlige instanser mv 
1 – Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 05.04.17 
Fylkesmannen er meget kritisk til løsningen der kommunen har frafalt rekkefølgekravet om at det 
skal opparbeides trygg atkomst for gående og syklende i Blakstadkleiva. Veien via Blakstadheia 
boligområde er en betydelig omvei og en risikerer at mye trafikanter velger korteste vei (dvs. langs 
fv. 42) eller at de benytter bil. Utbygging uten å kreve trygg atkomst for gående/syklende til skole og 
andre funksjoner bryter med mål og retningslinjer i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Det kan stilles spørsmål ved om utbyggingen av Mølla boligområde 
vil bidra til den ønskede utviklingen der man bl.a. skal legge til rette for kompakte tettsteder, redusert 
transportbehov, effektiv trafikkavvikling, og der man skal søke å utnytte potensialet for fortetting og 
transformasjon før nye områder tas i bruk. Fylkesmannen mener at gang- og sykkelvei langs fv. 42 
til Blakstad bru må etableres før det åpnes for boligbygging i dette feltet, og ber derfor om at 
planarbeidet utsettes til dette er på plass. 
 
Fylkesmannen peker på at det er en dårlig løsning å blande industri/næring med boliger. Det må 
gjøres grundige vurderinger knyttet til støv, støy, lukt. Buffersoner er viktig. 
 
ROS-analyser må gjennomføres. Fylkesmannen minner også om plikter kommunen har i forhold til 
barn og unge. 
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Forslagsstillers merknader: 
Det skal etableres en voll mellom fv. 42 og byggeområdene som vil gjøre det vanskelig å tas 
seg fram og som dermed vil redusere sannsynligheten for at gående og syklende velger fv. 
42. Internt i boligområdet skal det bygges fortau.  
 
Kommunestyret i Froland har vedtatt (16.11.17) at Blakstadheia skole skal gjenåpnes fra og 
med 1. august 2018 som en 1. til 4. skole. Det følger videre av vedtaket at «Gjenåpning av 
Blakstadheia skole bør i første omgang fremstå som en midlertidig løsning. (…) I samsvar 
med elevtalls-utviklingen bør det følgelig legges til rette for en fremtidig utvidelse av 
Blakstadheia, eventuelt bygge en ny 1. til 7. trinns skole på arealer ved skolen som 
kommunen allerede eier. (…) Dersom vekst i befolkning og elevtall tilsier det, bør en 
ombygget Blakstadheia skole eller ny 1. til 7. trinns barneskole etableres innen 1. august 
2021». 
 
Gjenåpningen av Blakstadheia skole medfører betydelig kortere avstand fra Mølla 
boligområde til skolen for aldersgruppen 1. – 4. klasse.  
 
Det vises for øvrig til kap. 7 – Konsekvenser av planen.  
 

2 – Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 21.04.17 
Planfaglig innspill 
Det må påregnes at området i hovedsak vil bli bilbasert selv om det ligger langs kollektivaksen 
mellom Osedalen og Arendal. Plan- og naturseksjonen finner det beklagelig at kommunen har 
fraveket krave om gang- og sykkelvei. Det må gjøres en trafikksikkerhetsvurdering mht. hvordan 
gående og syklende vil ferdes i området herunder hensynet til trygg skolevei. Det må planlegges slik 
at beboere og besøkende ikke blir avhengige av bil for å ferdes trygt. Kommunen må vurdere om 
dette er riktig tidspunkt å sette i gang planarbeidet på, jf. pågående areal- og transportarbeid i 
Arendalsregionen. 
 
Nærhet mellom boligformål og industrivirksomhet er krevende og støy og forurensningssituasjonen 
må utredes i planarbeidet. Gjelder både konfliktpotensialet mot eksisterende virksomheter og mot 
framtidige virksomheter. 
 
Kulturminnevern – automatisk fredete kulturminner 
Det er registrert et automatisk freda kulturminne, et klebersteinsbrudd. Enkelte deler av planområdet 
har potensial for uregistrerte bosetnings- og aktivitetsområder med tilknytning til forhistorisk 
strandsone. Det er potensiale for funn knyttet til klebersteinsbrudd, ferdselsårer mv og det er 
nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner. 
 
Alle automatisk fredete kulturminner har en sikringssone. Automatisk fredete kulturminner med 
tilhørende sikringssone, skal som hovedregel reguleres med hensynssone type D – båndlagt etter 
kulturminneloven (H730) (5 m rundt ytterkant av minnet). Andre kulturmiljø og ytterligere 
sikringssone til automatisk fredete kulturminner reguleres til hensynssone C (H570). Geografisk 
avgrensingen av reguleringsformål rundt automatisk fredete kulturminner må gjøres i samråd med 
seksjon for kulturminnevern før utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Kulturminnevern – nyere tid 
Bjønnes mineralmølle har lagt på Blakstad. Ved evt. rivning av bygningsmassen må anlegget 
dokumenteres i form av gode fotografier som oversendes fylkeskommunen.  
 

Forslagsstillers merknader: 
Det vises til kommentaren over til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
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Fylkeskommunen har gjennomført en arkeologisk registrering. Det vises til kap. 7 
Konsekvenser av planen for ytterligere informasjon om denne.  
 
Klebersteinsbruddet er regulert inn med sikringssoner. Det er tatt inn en 
rekkefølgebestemmelse som sikerer fotodokumentasjon av mølla. 

 
3 – Østre Agder Brannvesen, brev datert 17.04.17 
Det er blitt etablert virksomheter med lett antennelige varer som kan utvikle giftige avgasser ved 
brann. Dette bekymrer brannvesenet. Det bør etableres gode buffersoner (hensynssoner) mellom 
industriområdet og boligområdet. 
 

Forslagsstillers merknader: 
Det er regulert inn buffersoner i form av grønne arealer mellom næringsarealet og 
boligområdene. Næringsområdet er for øvrig avgrenset i vest av en høy fjellskjæring. Mot sør 
er det også stor høydeforskjell mellom næringsområdet og de nærmeste boligene. 

 
4 – Statens vegvesen, brev datert 05.07.17 
Statens vegvesen mener at etablering av boligfeltet først kan finne sted når det er bygget 
tilfredsstillende løsninger for skolebarna langs fylkesveg 42 og forbi industriområdet. Det er stor fare 
for at det blir lekkasje av myke trafikanter via Mølla dersom ikke dette oppleves som farlig. Dette 
innebærer at regulant må være svært bevisst på hvordan området reguleres. Det må være naturlig å 
velge kryssing via rundkjøring. Gang- og sykkelvegstrekningen ligger ikke inne i 
Handlingsprogrammet for fylkesveger 2017-2024. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som viser 
sykkelveg med fortau på nordsiden av fv. 42 – det kan være grunnlag for å vurdere om denne 
løsningen er riktig dersom det skal etableres boligfelt ved Mølla. 
 
Vegvesenet minner om Arealtransportplanen samt Bypakke for Arendalsregionen. Arbeidet vil 
synliggjøre/tydeliggjøre hvor framtidig boligutvikling i Froland bør finne sted, samt hvilke fysiske tiltak 
som skal prioriteres. 
 
Statens vegvesen forutsetter at planarbeidet utsettes da krav gitt i kommuneplanen og Nasjonal 
transportplan ikke er oppnåelig før det etableres gang- sykkelveg langs fylkesveg 42 og vegen 
gjennom industriområdet ivaretar myke trafikanter. 
 
Generelle innspill 

 Det vises til Retningslinjer for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker mht. 
avkjørselsholdning og byggegrenser. Parkeringsplasser/fyllinger er definert som anlegg og 
konstruksjon og omfattes av byggegrensen. 

 Planen må redegjøre for sikker skolevei. Tiltak som må iverksettes for at skoleveien skal 
oppleves/defineres som trygg må vurderes/beskrives. 

 Det vises til Nasjonal transportplan 2018-2029, kapittel 7, BarnasTransportplan  
 

Forslagsstillers merknader: 
Det vises til kommentaren over til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
 
Mølla boligområde er for øvrig tatt med i vurderingen som er gjort i mulighetsstudiet knyttet til 
Libru - Blakstad av 17.06.15. 

 

5.2 Private mv 
5 – Agder Energi Nett AS (AEN), brev av 11.04.17 
AEN har lavspenningsluftnett i området. Bebyggelse aller andre installasjoner langs traseen må 
alltid planlegges ut ifra målinger i marka. For å sikre strøm til ny bebyggelse, må det settes av plass 
til å etablere en eller flere nye nettstasjoner i området. Nettstasjonen(e) plasseres sentralt i 
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planområdet med hensyn til effektuttak. Plassering av anlegg må gjøres i samarbeid med AEN. 
Nettstasjoner tillates oppført utenfor byggegrenser, kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad og skal 
ikke plasseres ved lekeplasser. Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst 
til våre anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 
 

Forslagsstillers merknader: 
Det er regulert inn område for trafo. I tillegg åpner planen for etablering av nettstasjoner i de 
fleste områdene. Høyspenningsledning i nord er regulert inn med hensynssone.  

 
6 – Kåre Blakstad, udatert brev 
Blakstad er eier av gnr/bnr 15/23, Messelveien 163, en av tomtene som vil bli mest berørt av 
utbyggingen. Han har visse bekymringer til utbyggingen: 

 Støvplage ved spesielle vindretninger og arbeider. Er det tiltenkt kompensasjon for dette 
dersom problem? 

 Skader på bygningsmassen eks. ved sprengning forutsettes utbedret for utbyggers regning. 
 Blakstad ønsker klarhet i om arbeidene vil bli utført innenfor tider som er regulert i 

arbeidsmiljøloven. 
 

Forslagsstillers merknader: 
Forholdene Blakstad omtaler er forhold som ikke omfattes av reguleringsplanen. Dette er 
forhold som må følges opp i fbm. utbyggingen av området. 

 
 
7 – Torleiv Messel, e-post sendt 12.04.17 
Messel er eier av gnr/bnr 16/1. Han ber om at planløsningen ikke medfører økt vannføring mot sør. 
 

Forslagsstillers merknader: 
Overvannshåndtering vil bli utredet i detalj i forbindelse med utarbeidelse av teknisk plan for 
vei, vann og avløp.  

6. Planforslaget  

6.1  Generelt 
Planforslaget omfatter areal som planlegges benyttet til boligformål, næring og næring/tjenesteyting 
samt annet nødvendig areal som følger av dette, herunder arealer til vei, parkering, 
uteoppholdsareal/lekeplasser og grønne arealer mellom og rundt boligene. I tillegg reguleres inn 
områder for pumpehus, trafo, post og renovasjon. 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 
12-3. Arealformål er angitt iht. § 12-5. Hensynssoner er utarbeidet iht. pbl §§12-6 og 11-8. 
Bestemmelser er utarbeidet iht. pbl § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2.  
 
Planforslaget er utarbidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref koordinatsystem med 
et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Reguleringsplankartet er utarbeidet i Focus Arealplan 2016 
og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.5. 

6.2 Planavgrensing 
Planavgrensningen framgår av forslag til reguleringsplankart – se Figur 5.  
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Figur 5. Forslag til reguleringsplankart.  
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6.3  Arealbruk  
Planområdet omfatter et areal på i overkant av 330 dekar. Under følger en arealoversikt av de ulike 
formålene: 
 

Arealformål (sosi-kode i parates) Feltnavn Bruk 
Areal 
(dekar) 

Bebyggelse og anlegg - § 12-5, nr. 
1.  

   

- Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (1111) 

BF1 – BF14 Eneboliger 
Tomannsboliger 

46,4 

- Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse (1112) 

BK1 – BK8 Tre- til seks-
mannsboliger 

23,5 

- Blokkbebyggelse (1113) BB1 – BB7 Blokkbebyggelse 22,1 
- Øvrige kommunaltekniske 

anlegg – 
renovasjon (1560) 

f_R1  Felles område for 
renovasjon 

0,04 

- Øvrige kommunaltekniske 
anlegg – 
post (1560) 

f_P1 – f_P18 Felles område for post 0,01 

- Øvrige kommunaltekniske 
anlegg – 
trafo (1560) 

o_TR1 Offentlig område for 
trafo 

0,04 

- Øvrige kommunaltekniske 
anlegg – 
pumpestasjon (1560) 

o_PS1 Offentlig område for 
pumpestasjon 

0,08 

Uteoppholdsareal (1600) 
f_U1 – f_U8 Felles område for 

uteopphold/lek 
6,9 

- Kombinert formål – 
forretning/næring (1800) 

FN1 Område for forretning 
eller næring  

1,9 

- Kombinert formål – 
forretning/tjenesteyting (1814) 

FT1 Område for forretning 
eller tjenesteyting 
(barnehage) 

3,7 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 
- Veg (2010) o_v1 – o_v2 Offentlige møteplasser  0,05 
- Kjøreveg (2011)  Offenlig veg, felles 

atkomstvei, privat 
atkomstvei 

15,0 

- Fortau (2012) o_F1 – o_F2 Offentlig fortau 2,8 
- Annen veggrunn – tekniske 

anlegg (2018) 
o_A1 – o_A3, f_A4 

- f_A5, A6 - A7, 
o_A8 -o_A10, 
f_A11 - f_A13 

Gøfter mv. langs vei 
(offentlig, felles og 
privat) 

15,5 

- Annen veggrunn – grøntareal 
(2019) 

f_AG1 – f_AG2, 
o_AG3 – o_AG6, 

AG7 - AG8, o_AG9 
- o_AG11, AG12 - 
AG14, o_AG15, 

f_AG16 - f_AG17, 
o_AG18, AG19, 

o_AG20 - o_AG21, 

Fyllinger, skjæringer, 
snøopplag mv 
(felles, offentlig og 
privat)  

8,5 
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AG22 - AG23, 
f_AG24, o_AG25 

- Parkeringsplass (2082) f_PA1 – f_PA2 Felles parkering 0,8 
Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 
- Grønnstruktur (3001) G1 – G12 Grøntareal 118,1 
- Turveg (3031) T1 – T9 Sti/turvei 1,2 

- Vegetasjonsskjerm (3060) 
VS1 Vegetasjonsskjerm, 

voll 
2,0 

Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl. § 12-5 nr. 5) 
- Skogbruk (5112) S1  Områder for skogbruk 61,8 

SUM 330,6 
 

6. 4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen	

6.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Boliger 
Planforslaget inneholder en variasjon av eneboliger, to-mannsboliger, 3- til 6-mannsboliger og 
blokkbebyggelse, totalt 285 boenheter. Bebyggelsen er vist skjematisk i illustrasjonsplanen og er 
oppsummert i tabellen nedenfor. Innenfor BF-områdene kan det oppføres ene- eller tomannsboliger. 
Det er ikke vist to-mannsboliger innenfor alle tomtene. 
 
Område Kommentar Antall 

enheter 
BF1, del av 

BF3, BF4, BF9  
Frittliggende tomannsboliger 28 

BF2 Eksisterende enebolig  1 
Del av BF3, 
BF5-BF8, 

BF10-BF14 

Frittliggende eneboliger  
(kan bebygges med to-mannsboliger) 

30 
(60) 

BK1 3 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs 12 
BK2 1 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs - fellesanlegg 4 
BK3 2 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs - fellesanlegg 8 
BK4 2 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs  8 
BK5 2 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs  8 
BK6 2 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs  8 
BK7 3 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs 12 
BK8 4 4-mannsboliger i 2 etasjer, parkering utendørs 16 
BB1 1 leilighetsbygg i 4 etasjer, 28 leiligheter, parkering i bygg 28 
BB2 1 leilighetsbygg i 4 etasjer, 18 leiligheter, parkering i bygg 18 
BB3 3 leilighetsbygg i 4 etasjer, 6 leiligheter per bygg, parkering i bygg 18 
BB4 1 leilighetsbygg i 2 etasjer, 9 leiligheter, parkering utendørs 9 
BB5 1 leilighetsbygg i 4 etasjer, 15 leiligheter, parkering i bygg 15 
BB6 3 leilighetsbygg i 3 etasjer, 6 leiligheter per bygg, parkering utendørs 18 
BB7 1 leilighetsbygg i 4 etasjer, 15 leiligheter, parkering i bygg  15 

  SUM* 255 
(285) 

*Uten eksisterende enebolig 
 
Planforslaget legger til grunn at det kan oppføres garasjer/carporter innenfor alle BF- og BK-
områdene. Før det kan gis byggetillatelse for første boenhet innenfor områdene som er regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, skal det foreligge en situasjonsplan som 
omfatter hele delområdet.  
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Innenfor områdene regulert til frittliggende småhusbebyggelse må grovplanering av 
tomter/opparbeidelse av råtomter gjøres samtidig for alle tomter som ligger innenfor samme 
byggeområde. Dette for å sikre god arrondering av områdene. 
 
Fjernvarmeanlegg eller bruk av massivtre er ikke vurdert som ikke aktuelt i første omgang. 
Reguleringsplanen er ikke til hinder for en evt. framtidig tilkobling til fjernvarmeanlegg eller utbygging 
med massivtre.  
 
Forretning/tjenesteyting 
Det er foreslått et område for kombinert formål forretning/tjenesteyting (FT1) nord i planområdet. Det 
kan etableres forretningsvirksomhet eller barnehage innenfor området. Barnehageformålet kan ikke 
kombineres med forretningvirksomhet.  
 
Selv om tomta ligger nær både fv. 42 Frolandsveien og hovedatkomstveien inn til boligområdet 
vurdres beliggenheten som god.  
 
En barnehage har trafikkmessig sett to trykk-perioder pr. dag - en morgen og en ettermiddag. 
Plassering av barnehagen ved  ut-/innkjøring fra boligfeltet gir flere fordeler enn ulemper framfor en 
plassering lengre inne i boligfeltet. Trafikkbelastningen inne i boligområdet minimeres da ingen 
trenger å kjøre inn i boligfeltet for å levere barna, trafikkbelastningen fra beborene i feltet vil 
minimeres ved at disse leverer barna i barnehagen samtidig som de reiser til arbeid eller liknende 
og tungtrafikken inne i boligområdet som følge av barnehagen (renovasjon, varelevering evt.) vil 
reduseres.  
 
Barnehage vil være gunstig både for  beboere i Mølla boligområde og for ansatte i næringsområdet 
og fengselet med barnehagebarn. Den sentrale plasseringen i forhold til disse områdene vil også 
bidra til å redusere den totale kjørestrekningen ut fra et klimahensyn.  
 
God planlegging av bygningsmassen og plassering av lekeareal sammen med vollen mellom fv. 42 
Frolandsveien og barnehagen vil sikre tilstrekkelig støyskjerming (se kap. 7.6.2 om veitrafikkstøy og 
vedlagte støyrapport) av barnehagen og uteoppholdsarealet rundt denne.  
 
Det er store grøntarealer tilknyttet boligområdet og det planlegges flere uteoppholdsarealer som kan 
være målpunkter for en barnehageutflukt. Det er fortau langs hovedatkomstveien til boligfeltet. Det 
er også løsninger for gående og syklende fram til fv. 42 Frolandsveien, tilrettelagt krysningspunkt 
over fv. 42 ved rundkjøring og gang- og sykkelvei videre inn langs Gullknappveien.  
 
En test av sol/skygge-forholdene viser at det er gode solforhold på tomta det meste av året når ny 
atkomstvei og arealer for nye tomter er etablert. Figur 6 viser sol-/skyggeforholdende 15. februar kl 
1200. 
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Figur 6. Sol-skygge 15. feb kl 12. Med vegetasjon. 
 
Næring/forretning 
Det er også foreslått et område for kombinert formål næring/forretning (NF1) inn mot eksisterende 
næringsområde i nordøst. Det tillates kun lett industrivirksomhet, der hovedtyngden av virksomheten 
må drives innendørs.  
 
Byggegrenser  
Det er tegnet inn byggegrenser på planforslaget. Byggegrensen er i utgangspunktet 4 m fra 
nabogrense og fra veigrense. For enkelte tomter er byggegrensen lagt i større eller mindre avstand 
fra tomtegrensen enn 4 m. Dette er gjort av hensyn til blant annet avstand til lekeplasser, hensyn til 
terrengformasjoner og høydeforskjeller mellom tomtene.   
 
Byggegrensen til fv. 42 Frolandsveien er 30 m. Dette tilsvarer byggegrensen som er benyttet i 
reguleringsplan for Blakstadheia, fengsels- og næringsområde fra 2015.  
 
Tomteplanering og byggehøyder 
Byggeområdene planeres og avtrappes slik at tomtene får best mulig kvalitet. Høy utnyttelse med 
konsentrert bebyggelse, krav til stigning på vei og krav til universell utforming innebærer stor grad av 
terrengbearbeiding innenfor bygge- og anleggsområdene.  
 
Plan- og bygningslovens høydebestemmelser gjelder der ikke annet er angitt. Dvs. en maksimal 
gesimshøyde på 8,0 m og mønehøyde på 9,0 m fra ferdig opparbeidet terreng. For 
blokkbebyggelsen (BB-områdene) og BK1 er maksimal bygningshøyde fastsatt i reguleringsplanen. 
Det er tatt inn bestemmelser om maksimale byggehøyder til BB-områdene og FN1 og FT1. Det er 
lagt til grunn en generell etasjehøyde på 3,5 m for boligbygg. 

 
Utnyttelse og bruksareal 
For byggeområdene BF1 – BF14 er det med unntak av eksisterende tomt BF2 foreslått %BYA på 40 
%, for byggeområdene BK1 – BK11 er det foreslått %BYA på 30 – 50 %, for byggeområdene BB1 – 
BB7 er det foreslått en %BYA på 50 %. For områdene regulert til forretning/næring og område for 



FORSLAG	TIL	PLANBESKRIVELSE	–	DETALJREGULERING	FOR	
MØLLA	BOLIGOMRÅDE	

	

 

	
	
Stærk	&	Co	as		 Side	17	av	40	
	
  

forretning/tjenesteyting er det foreslått BRA på henholdsvis 2000 m2 og 3000 m2. Parkeringsareal 
inngår i BRA. 
 
Parkering 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om parkering. Kravene tilsvarer kravene i kommuneplanen. 
Parkeringskravet avhenger av boligens størrelse:  
 

Boliger > 85 m2:    2,0 plasser per boenhet 
Boliger 65 - 85 m2:    1,5 plasser per boenhet 
Boliger < 65 m2:    1,0 plasser per boenhet 
Forretning/næring BRA > 500 m2: 1,0 per 75 m2 BRA 
Forretning/næring BRA < 500 m2:  1,0 per 125 m2 BRA 
Tjenesteyting:    1,0 plass per 50 m2 BRA 

 
Det er i tillegg krav om minst 1,5 sykkelparkering per boenhet. 
 
Øvrig kommunaltekniske anlegg – post  
Øvrig kommunalteknisk anlegg - renovasjon 
Det er regulert inn områder for felles post (f_P1 – f_P18) for alle boenhetene.  
 
Det er videre regulert inn ett område for felles renovasjon (f_R1). Dette er felles for boenhetene i 
området BB1. Byggeområde BB1 hjemler oppføring av 28 boenheter. Det følger av forkrift om 
husholdningsavfall for Arendal, Froland og Grimstad kommuner at det er krav om nedgravde 
avfallscontainere for bygg mer enn 24 boenheter, og det er derfor regulert inn areal for dette dersom 
bygget omfatter mer enn 24 boenheter. For øvrige byggeområder skal renovasjon løses per bygg, jf. 
forskriften. Det er stilt krav om at renovasjonsløsning skal vises på situasjonsplan som skal følge 
byggesøknad. Det følger videre av TEK17 at avstand fra inngangsdør til felles renovasjonsløsning 
kan være maks 100 m (preakseptert ytelse).  
 
Næringsområdet og næring/tjenesteyting løser også renovasjon på egen tomt. Valg av 
fellesløsninger må avklares med kommune og renovasjonsselskap ved gjennomføring/byggesak. 
 
Øvrig kommunaltekniske anlegg – trafo 
Det er regulert inn et område for trafo (o_TR1) sentralt i planområdet. Da området ikke grenser til 
noe byggeområde er det ikke regulert inn hensynssone i tilknytning til trafoen. Det er for øvrig tatt 
inn bestemmelse som sikrer at trafo kan passerers innenfor de andre arealformålene med unntak av 
uteoppholdsarealer og område G8. 
 
Øvrig kommunaltekniske anlegg – pumpehus  
Det er regulert inn eget område for offentlig pumpehus.  
 
Uteoppholdsarealer 
Det er regulert inn 8 felles uteoppholdsområder (f_U1 – f_U8) innenfor planområdet. Lekeplassene 
skal etableres innenfor uteoppholdsarelene. Det er stilt rekkefølgekrav til gjennomføringen. 
Fordelingen mellom byggeområder og tilhørende uteoppholdsarealer framgår av Tabell 1.  
 
f_U1 - f_U7 skal utstyres med minimum 4 ulike typer utstyr for lek og aktivitet tilpasset små barn (0-6 
år). f_U1 og f_U3 - f_U6 skal også utstyres med 3 ulike typer utstyr og aktiviteter for større barn (6-
12 år). Plassene skal utstyres med benker med ryggstøtte for minimum 6 personer. 
 
Innenfor f_U3 - f_U6 tillates oppført bygning som vil fremme bruken av området som en felles 
møteplass. Bygningen skal plasseres innenfor markert byggegrense.  
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Deler av f_U4 skal opparbeides til ballek som f. eks. basketball, bocciabane o.l. og det skal 
tilrettelegges for opplæring av sykleferdigheter innenfor deler av f_U5. Det skal opprabeides 
ballbinge på f_U8. 
 
 
 
 

Tabell 1. Fordelingsnøkkel post, renovasjon og uteoppholdsarealer. 

Område   Post  Renovasjon  Uteoppholdsareal  

BF1  f_P4 
f_P3 

På egen tomt  f_U4, f_U8 

BF2  f_P7  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BF3  f_P8  På egen tomt  f_U6, f_U8 
BF4  f_P13 

f_P14 
På egen tomt   f_U6, f_U8 

BF5  f_P9  På egen tomt  f_U6, f_U8 
BF6  f_P9  På egen tomt  f_U6, f_U8 
BF7  f_P10  På egen tomt  f_U6, f_U8 
BF8  f_P10  På egen tomt  f_U6, f_U8 
BF9  f_P12  På egen tomt  f_U6, f_U8 
BF10  f_P17  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BF11  f_P16  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BF12  f_P18  På egen tomt  f_U5, f_U7, f_U8 
BF13  f_P18  På egen tomt  f_U5, f_U7, f_U8 
BF14  f_P18  På egen tomt  f_U5, f_U7, f_U8 
BK1  f_P2  På egen tomt  f_U3, f_U8 
BK2  f_P4  På egen tomt  f_U4, f_U8 
BK3  f_P4  På egen tomt  f_U4, f_U8 
BK4  f_P7  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BK5  f_P11  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BK6  f_P11  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BK7  f_P15  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BK8  f_P17  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BB1  f_P3  f_R1  f_U3, f_U8 

BB2  f_P2  På egen tomt  f_U1, f_U8 
BB3  f_P1  På egen tomt  f_U2, f_U3, f_U8 
BB4  f_P5  På egen tomt  f_U4, f_U8 
BB5  f_P5  På egen tomt  f_U4, f_U8 
BB6  f_P6  På egen tomt  f_U5, f_U8 
BB7  f_P6  På egen tomt  f_U5, f_U8 

 

6.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder vann- og avløp 
Kjøreveg og fortau:  
Atkomsten til planområdet er via ny rundkjøring på Blakstadheia og videre over gnr/bnr 14/31. Nytt 
veisystem internt i området er planlagt som kommunale veier med unntak av noen mindre 
atkomstveier. Litt ulike typer normalprofiler for vei er benyttet avhengig av antall boenheter. 
Kommunens veinorm er lagt til grunn. Normen bygger på vegvesenet sin håndbok N100.  
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 Samleveien inn i området (vei o_K1) er prosjektert med 5,75 m kjørebanebedde inkl 

skulder, 2,75 m fortau inkl. skulder og 2,5 m sideareal fram til sløyfe. Der der ikke er 
fortau er kjørebanebredden 5,0 m. I sløyfa er veien prosjektert med 5,0 m 
kjørebanerbredde inkl. skulder. Maks stigning er 8,0%. Lengdeprofil er vist i Figur 7. 

 
 Atkomstveiene i boligområdet er prosjektert med kjørebanebredde inkl. skulder 4,0 m. 

Det er regulert inn areal til møteplass på o_K3 og o_K4. Maks stigning er 10 %, 
avkjørsler er lagt til områder med maks 5 %. Vei K9 (ny atkomst til eksisterende enebolig) 
har maks stigning på 14,5% (eksisterende atkomst er på 16-17%). 

 
Figur 7. Lengdeprofil vei o_K1 
 
Det er lagt opp til at samleveien (og også atkomstveiene) i området får fartsgrense 30 km/t. 
 
Annen veggrunn – tekniske anlegg og grøntareal: 

 Langs offentlig vei er det regulert inn areal til annen veggrunn. Det er tatt utgangspunkt i at 
annen veggrunn er lagt 1,0 m utenfor skjæringstopp og 1,0 m uten fyllingsfot, med noen små 
justeringer. Området vil også benyttes til snøopplag. Se også Figur 13. Det er regulert inn 
arealer for snøopplag i fbm. vendehammere. 

 Fyllingshelling langs vei er lagt til 1:1,5. Dette er slakere enn eksisterende terreng flere 
steder i skråningen ned mot Messelveien. Det vil være anleggstekniske utfordringer knyttet til 
bygging av veien pga. bratt terreng. Store fyllinger vil kreve fyllingssåle og fyllingsfot og 
fortanning ved bratt fjell. Se Figur 8.  

 Det vil i forbindelse med anleggsarbeidene være fare for at steinblokker kan rulle ned mot 
Messelveien, og det må være ekstra stort fokus på sikkerhet ved anleggsarbeidet. Det kan 
eksempelvis settes opp betongblokker lenket sammen og forankret med wire langs fyllingsfot 
som stopper evt. stein. Tett skog i området vurderes også som positivt i denne 
sammenheng. 

 

 
Figur 8. Fortanning ved berghelling 1:3 og brattere. Fra Statens vegvesen N200. 
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Parkering:  

 Det er regulert inn felles parkeringsplass for område BK2 og BK3. I tillegg er det lagt inn en 
parkeringsplass for folk med funksjonsnedsettelse i forbindelse med lekeplass f_U5 og 
ballbinge (f_U8). 

 
Vann og avløp:  
VA skal kobles på offentlig nett. VA planlegges i utgangspunktet planlagt i veitraséer for å oppnå 
rasjonelle løsninger. Det kan være aktuelt å etablere deler av VA-nettet innenfor de andre 
arealbruksformålene (eks. turveier). Det vil være behov for pumpestasjon. Denne er foreslått 
plassert lengst sør i planområdet og håndterer den sørligste delen av utbyggingsområdet.  
 
Krav til slokkevann må tilfredsstilles. Kravet følger av TEK17 og avhenger av type bebyggelse. 
Slokkevannskapasiteten må minst være :  

 1200 liter per minutt (20 l/sek) i småhusbebyggelse  
 3000 liter per minutt (50 l/sek), fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

 
Småhus er i veiledning om tekniske krav til byggverk versjon oppdatert 12.12.17 definert som 
enebolig, to- firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer, jf NS 3457-
3:2013.   
 
Overvannshåndteringen skal detaljplanlegges i forbindelse med utarbeidelse av tekniske tegninger. 
Større andel tette flater vil øke avrenningshastigheten fra området, som har avrenning mot vest og 
sør. Myrområdet i sør fungerer i dag som et fordrøyningsbasseng. Utbyggingen vil med all 
sannsynlighet medføre behov for fordrøyningsbasseng(er) i området. Reguleringsbestemmelsene 
åpner for at fordrøyningsbasseng kan etableres innenfor alle reguleringsformål utenom innenfor 
hensynssonene til klebersteinsgruva. 

6.4.3 Grønnstruktur 
Det er regulert inn store områder for grønnstruktur som omkranser boligområdene. 
Klebersteinsbruddet og Nipen er viktige landskapselementer i området sammen med «ryggen» 
mellom næringsområdet i øst og nordligste del av boligområdet. Det er regulert inn turveier for å 
sikre adkomst mellom boligområdene og grønnstrukturområdene og også for å sikre kobling med 
øvrige turområder utenfor planområdet. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer 
opparbeidelse av turveier. Uteoppholdsarealene er regulert inn slik at de kan nyttes sammen med 
grønnstrukturområdene. 
 
Det er tatt inn bestemmelser til planen som legger til rette for at det kan bygges akebakke og legges 
til rette for skileik innenfor områdene G10 - G11. Det kan anlegges frisbee-bane innenfor G2 og G10 
- G11. 
 
Mellom boligområdet og fv. 42 er det regulert inn et område for vegetasjonsskjerm. Det skal 
etableres voll i området som skal skjerme mot veitrafikkstøy. Vollen og vegetasjonen i området 
skjerme boligene mot støy og innsyn fra veien samtidig som den skal vanskeliggjøre ferdsel mellom 
boligområdet og fv. 42.  
 

6.4.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål 
Nedre del av helling ned mot Messelveien samt sørøstligste del av planområdet er regulert til 
skogbruk. 
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6.4.5 Hensynssoner 
 Det er regulert inn følgende hensynssoner i planområdet: 
 H370_1 er regulert til område for faresone – høyspentkabel. 
 H570_1 – H570_2 er regulert til bevaringssone, kulturmiljø. Buffersone til klebersteinsgruve 

samt bevaring av steingjerde. 
 H730_1 er regulert til båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner  

 

6.4.6 Bestemmelsesområder #1 - #5 
Det er regulert inn bestemmelsesområder i planen. Disse omfatter områder på topp skjæring som 
skal slakes ut og tilpasses omkringliggende terreng. Dette for å dempe inntrykket av skjæringene. 
Se også Figur 13. Arealet skal nyttes til grønnstruktur etter at det er terrengtilpasset.  

7. Konsekvenser av planen  
 

7.1  Landskapsbilde 
 
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endrer 
seg som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 
omgivelsene.  
 
"Landskap" betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og 
samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer."  (Den europeiske 
landskapskonvensjonen, ratifisert 2004). 
 
Situasjonsbeskrivelse 
I henhold til Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS/Skog og Landskap) ligger planområdet 
innenfor i landskapsregion 5 Skog- og heibygdene på Sørlandet (Puschmann 2005) og 
jordbruksregioen 3 Sør- og Østlandets skogtrakter (Puschmann 1999). Skog er regionens mest 
iøyenfallende trekk. Dette er også tilfellet i planområdet, som i all hovedsak består av skog. 
 
Landskapets hovedform i området er preget av lavere åser og småkuperte heilandskaper som 
brytes opp av store og små sprekkedaler. En svært stor del av dalene har en sørvest-nordøstlig 
retning, og utgjør ofte regionens hovedakser og orienteringspunkt. Når det kommer til landskapets 
småformer består dette av utallige bergkoller og åssider som hever seg over dalbunnene, og hindrer 
utsyn lenger enn fram til neste kolle eller dalsving. De små og oppstikkende terrengformene 
framstår ofte som karrige, og knudrete bergflater og bart fjell er vanlig å se.  
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Figur 9. Utsikt mot sørvest fra næringsområdet øst for planområdet. Nedre Blakstad, Messelveien og Nidelva. 
 
Planområdet berører i hovedsak to landskapsrom. Området i nord er del av et større landskapsrom 
som omfatter Nidelva og Oveland/Ovelandsheia. Se Figur 9. Området i sør ligger langt mer 
skjermet, og landskapsrommet er langt mindre og begrenses av Nipen i sørvest, Heståsen i øst og 
industriområdet i nord. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Utbygging vil alltid medføre større eller mindre terrenginngrep og landskapet vil endres 
sammenliknet med opprinnelig tilstand. Nye veier i området er tilpasset terrenget på stedet så godt 
som mulig. Boligene plassert i det mest skrånende terrenget nord i planområdet vil kreve de største 
terrenginngrepene. Blokkbebyggelsen i nord planlegges delvis som terrassebygg – dette demper 
landskapsvirkningen. Se Figur 10. Bebyggelsen i nord har for øvrig god støtte i bakenforliggende 
terreng. Planlagt bebyggelse i sør ligger lavere i terrenget og er godt tilpasset omgivelsene.  
 

 

 
Figur 10. Snitt som viser planlagt bebyggelse i BB1 – BB3. BB1 oppe til venstre, BB2 nede til venstre og BB3 
nede til høyre. 
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Hovedatkomstveien inn i området blir liggende i tung skjæring i nord. For å dempe 
landskapsvirkningen av skjæringen er det lagt opp til at skjæringen skal deles i to med en terrasse 
mellom. Det skal tilrettelegges for at terrassen kan vokse til med skog. Terrasseringen vil også 
medføre at fjellskjæringen vil framstå som lavere sammenliknet med en høy skjæring. Se Figur 11  
og Figur 12. 
 
For å dempe inntrykket av de høyeste skjæringene langs atkomstveiene er det lagt opp til at 
skjæringene skal slakes ut over 3 m høyde. Terrenginngrepet blir i første omgang noe større, men 
med tilbakeføring av jord vil arealet på sikt gro til og området vil bli en del av grønnstrukturen. 
Prinsippet for dette er vist i Figur 13 og gjelder for områdene som er vist med bestemmelseområde i 
planen.  
 
Det er for øvrig regulert inn store grønne områder rundt og mellom planlagt bebyggelse. Dette vil 
skjerme og dempe landskapsvirkningen.  
 
Samlet sett vurderes tiltaket som akseptabelt landskapsmessig med bakgrunn i at området allerede 
er utbygd. 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Prinsipp for terrassering av skjæring langs hovedatkomstvei (gjelder skjæring lengst i nord) 
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Figur 12. 3D-skisse som viser planlagt terrassering av skjæring langs hovedatkomstvei. Øvre del av 
skjæringen skal slakes ut jf. prinisppet vist i Figur 13. 
 

  
Figur 13. Prinsipp for utslaking av skjæringer langs vei > 3 m høyde.. 
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7.2 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle spor 
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Beskriv og vurder hvordan tiltak 
i planen påvirker ev. kulturminner i området. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er gjennomført en arkeologisk registrering i området i september 2017 (se vedlegg 4). Det er 
registrert ett automatisk freda kulturminne innenfor planområdet. Dette er et klebersteinsbrudd. Se 
Figur 14. Klebersteinsbruddets brukstid har vært fra bronsealder til middelalder. Det har også vært 
nyere inngripen i bruddet. Det ligger for øvrig to andre klebersteinbrudd drøye 3 km lengre nord 
langs Gullknappveien. 
 
Nord i planområdet ligger nedlagte Bjørums mineralmølle. Se Figur 15. Mølla var i drift fram til 1986, 
og fikk levert feltspat fra Gloserheia.   
 

 
Figur 14. Utsnitt fra Askeladden-basen. 
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Figur 15. Bjørums mineralmølle. 
 
Helt sør i planområdet ligger en husmannsplass (Langemyr). Hustuften består av et tørmurt steinlagt 
fundament, som delvis er rast sammen. Det er også noen mindre rydningsrøyser i området. 
Området er preget av gjengroing.  
 
I vestre del av planområdet er det to solid bygde steingjerder som møtes. Oppbygningen indikerer at 
de er fra 1800-tallet. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Klebersteinsbruddet ligger innenfor grønnstrukturområdet G8 og er regulert inn med hensynssoner 
som angitt av Aust-Agder Fylkeskommune. Bruddet vurderes meget godt ivaretatt i 
reguleringsplanen. 
 
Klebersteinsbruddet ligger sentralt i planområdet og bevaringen av dette legger føringer for hvordan 
omkringliggende områder kan utnyttes med hensyn til framføring av veier og plassering av 
boligområder.  
 
Steingjerdene bevares også og blir liggende innenfor område regulert til grønnstruktur. 
 
Reguleringsplanforslaget legger ikke opp til at husmannsplassen Langemyr bevares. For å få til en 
akseptabel atkomstvei uten store terrenginngrep og uheldig stigning til områdene BF7 og BF8, er 
det ikke mulig å bevare husmannplassen. Verdien av Langemyr som husmannsplass vurderes 
forholdsvis liten da husmannsplasser er forholdsvis vanlig forekommende og det er lite igjen av 
plassen. Konsekvensen av at husmannsplassen  
 
Det er tatt inn reguleringsbestemmelser som sikrer at Bjørums mølle fotodokumenteres før eventuell 
rivning.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø som negative, men akseptable. 
Klebersteinsbruddet og hensynet til Bjørums mølle er godt ivaretatt. 
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7.3  Nærmiljø og friluftsliv herunder hensynet til barn og unge, universell utforming 
og miljøkonsekvenser 
 
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det berørte 
området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv defineres som 
opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Viktige 
stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse.  
 

7.3.1 Nærmiljø  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Innenfor planområdet er det i dag to eneboliger. Eneboligen nord i planområdet ligger tett inntil 
Frolandsveien og Blakstadheia næringsområde, mens eneboligen sørvest i planområdet er del av 
den spredte bebyggelsen på Blakstad Nedre. Oppholds- og uteareal for boligene er knyttet til 
sonene i umiddelbart rundt disse.  
 
Det planlegges nytt fengsel øst/nordøst for planområdet.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Boligen nord i planområdet skal rives for å gjøre plass til atkomstvei og næringsareal. Boligen sør i 
planområdet blir liggende som i dag, men boligen får ny atkomstvei. Omgivelsene rundt boligen vil 
endres når skogsarealet nord, sør og øst for boligen bygges ut. 
 
Mølla boligområde blir liggende tett inntil næringsområdet og nytt fengselsområde på Blakstadheia. 
Nærhet til næringsområdet kan medføre ulemper i hovedsak i form av støy knyttet til aktivitetene på 
næringsområdet. Det er regulert inn gode buffersoner mellom næringsarealet og boligområdene. 
Boligene i nord ligger er godt skjermet mot næringsarealet av høyereliggende terreng mellom 
boligene og næringsarealet. I sør ligger boligene nærmest næringsområdet langt lavere enn 
næringsarealet og vil også være skjermet mot støy. Boligene i sør vil i all hovedsak vende seg mot 
sør slik at utearealer/hager/terrasser blir liggende skjermet i forhold til næringsområdet. 
 
Skjæringen mot næringsarealet i nordre del av planområdet skal sikres med gjerde.  
 

7.3.2 Barn og unges interesser og sosiale møteplasser 
Det er ingen kjente leke-/aktivitetsområder for barn innenfor planområdet.  
 
En viktig premiss i planarbeidet har vært å tilrettelegge for uteoppholdsarealer og lekeplasser med 
gode sol- og terrengforhold og innenfor avstandskravene kommunen har. Lekeplassene er regulert 
inn som del av uteoppholdsarealene. Det er regulert inn sju lekeplasser for barn 0 – 6 år. Disse skal 
utstyres med fire typer utstyr egnet for denne aldersgruppen samt møbleres med sittegruppe med 
ryggstøtte. Størsteparten av boligene har tilgang til lekeareal innenfor 100 - 150 m fra boligen, men 
noen boliger får lengre avstand til lekeplassene. Selv om avstanden overstiger 100 - 150 m vurderes 
løsningen som bedre enn å plassere små lekeplasser innenfor de få områdene som blir berørt av 
dette. Større avstand kompenseres av bedre beliggenhet på lekeplassen. Ved eneboliger og 
tomannboliger vil mange barn også ha leketilbud i egen hage. Flere av grøntområdene innenfor 
planen er lett tilgjengelige og er godt egnet for frilek.  
 
Lekeplassene f_U1 og f_U7 ligger nær vei og boligtomter. Trafikkbelastningen på veiene vil være 
lav da det er et mindre antall boenheter som benytter veien. Høydeforskjellene mellom vei, boligtomt 
og lekeplasser vil bidra til å skjerme lekeplassen mot vei og boliger. Se Figur 16. 
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Figur 16. Snitt som viser lekeplass f_U1 (øverst) og f_U7 (nederst) samt tilliggende veier og boligtomter. 
 
Fem av uteoppholdsarealene skal opparbeides til lekeplass tilpasset større barn (6-12 år).  
 
Det planlegges en mindre ballplass innenfor område f_U4 og område for sykkelopplæring innenfor 
f_U5. I tillegg er det satt av areal til fire uteoppholdsareal som kan nyttes som felles 
uteoppholdsareal/møteplasser. Det kan oppføres bygning som fremmer bruken av disse områdene 
(f_U3 – f_U6). 
 
I sør er det regulert inn areal til ballbinge. Bingen skal oppføres i støysvake materialer jf. ballbingen 
på Bliksåsen og det vurderes at avstanden mellom boliger og ballbinge er tilstrekkelig mht støy. 
Avstandene mellom boliger og ballbinge er tilsvarende som på Bliksåsen, der ballbingen fungerer 
godt. Grøntarealene rundt ballplassen i sør er også meget godt egnet til frileik. Det er tatt inn 
reguleringsbestemmelsene som gjør det mulig å etablere akebakke og område for skileik innenfor 
G10 og G11.Det er også regulert inn fire større uteoppholdsareal som kan nyttes som møteplass for 
beboerne i området. Det kan oppføres bygning som fremmer bruken av disse områdene. 
 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at lekeplasser opparbeides samtidig med bebyggelsen. 
 
Se også kap. 7.6.1 Skolevei.  

7.3.3 Universell utforming  
Planområdet er stedvis svært bratt og de terrengmessige forholdene gjør det krevende å tilfredsstille 
krav til universell utforming uten at terrenginngrepene blir svært store. Hovedatkomstveien inn i 
området har en maksimal stigning på 8%. 
 
Krav til universell utforming følger av byggteknisk forskift (TEK17). Uteareal for allmennheten og 
uteareal for boligbygning med krav om heis skal være universelt utformet. Gangakomster til 
uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal være trinnfrie og ha en stigning som ikke er 
brattere enn 1:15 (6,7%) unntatt strekninger inntil 5,0 m som ha stigning ikke brattere enn 1:12 
(8,3%). Stigningsforhold på 1:15 gir de beste forholdene for de fleste. Dette er gunstig for personer 
med barnevogn og nødvendig for de fleste personer med manuell rullestol. Det følger av veileder til 
TEK17 at i enkelte tilfeller vil terrenget være for bratt og kupert og det vil ikke være mulig å oppnå 
disse stigningsforholdene, heller ikke på kortere strekninger med stigning 1:12. 
Gangatkomstenen til lekeplassene tilfredsstiller krav til universell utforming når det gjelder stigning. 
Unntaket fra dette er gangvei T1. Gangatkomsten fra BB1 til f_U3 er imidlertid tilfredsstillende mht. 
universell utforming. 
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Lekeplassene skal disse utformes etter prinsippet om universell utforming. Uteoppholdsarealer med 
lekeplasser er også plassert slik at kravet til universell utforming er tilfredsstilt for de aller fleste 
tomtene mht. å komme seg fra boligen til tilhørende uteoppholdsareal. Det er ikke noe i veien for at 
mindre sandlekeplasser kan etableres innenfor hver tomt. Ballbinge er plassert mest mulig sentralt i 
feltet. De terrengmessige forholdene gjør det vanskelig å få plassert en balløkke uten store 
terrenginngrep og med gode atkomstforhold.  
 

7.3.4 Miljøkonsekvenser  
Støv i fbm. trafikk eller andre forurensningskilder vurderes ikke å være et aktuelt problem i fht. 
forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet.   
 
Negativ påvirkning på Nidelva som følge av bebyggelse er vurdert i kap. 7.5 (biologisk mangfold) og 
i kap. 7.4.2 Vannressurser. Forurensningssituasjonen ventes ikke å endres så lenge det tas 
tilstrekkelige hensyn i detaljplanleggingen. VA skal kobles på offentlig nett.  
    
For vurdering av støy – se kap. 7.6. 
 
For vurdering av utslipp av giftige gasser fra næringsområdet – se kap. 7.7. 
 

7.3.4 Friluftsliv og folkehelse  
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet består i all hovedsak av skogsmark. Selv om de nordligste delene ligger relativt høyt er 
skogen tett og det er lite eller ingen utsikt. Det er ingen turmål innenfor planområdet. Ryggen Nipen, 
som ligger sørvest i planorådet, har potensiale for det. Toppen ligger ca. 118 moh, og har god utsikt 
mot Nidelva. Det er noen traktorveier i området, men området som helhet bærer ikke preg av å bli 
mye nyttet til ferdsel og friluftsliv. Det er orienteringskart over området. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Utbyggingen av området medfører en nedbygging og privatisering av et område som i dag framstår 
som friluftsområde. Stisystemet som ligger innenfor planområdet blir delvis ødelagt, men 
veisystemet innenfor planområdet vil kunne brukes i fbm. ferdsel og rekreasjon slik at det fortsatt vil 
være gode muligheter for å benytte seg av de øvrige friluftsområdene. Opparbeidelsen av nye veier 
vil bidra til å forbedre mulighetene for ferdsel og rekreasjon. Planen muliggjør videreføring av 
eksisterende stisystem mot sør og øst og kobler planområdet til disse stiene. Reguleringsplankartet 
og illustrasjonsplanen viser hvordan området kobler seg til eksisterende stinett og hvilke mulige 
stiforbindelse som finnes. 
 
Store deler av planlagte boligområde ligger høyt og fritt og mange tomter har god utsikt. 
Solforholdene er meget gode. Bomessig vurderes området som meget godt egnet som boligområde.  
 

7.4  Naturressurser 
 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.  
 

7.4.1 Jord og skogbruk 
Situasjonsbeskrivelse 
Arealene innenfor planområdet består av i all hovedsak av skogsmark. Boniteten varierer fra høy på 
de flatere områdene sør i planområdet til lav i på de høyereliggende toppene, spesielt nord i 
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området. Se Figur 17. Planområdet omfatter ikke jordbruksareal eller arealer registrert som dyrkbar 
jord.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Utbyggingen av området innebærer at et skogsareal på rundt 270 dekar går tapt. Tapet er avklart på 
overordenet plannivå. Konsekvensene for skogbruket samlet sett vurderes som utbetydelige. 
 

  
Figur 17. Fotos fra område. Til venstre: eikeskog i skrålia mot Nidelva. Til høyre: blandingsskog i sør. 
 

7.4.2 Vannressurser 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet har avrenning til Nidelva. Foreslåtte utbygging berører ingen vannforekomster direkte. 
Dreneringsrør med overvann fra industriområdet ledes ut innenfor planområdet og følger bekkeløp 
vestover ned til Nidelva. Det er også et mindre bekkeløp fra myrområdet sør i planområdet. 
Bekkeløpene innenfor planområdet er små og er tidvis uten vannføring i tørre peridoder. Bekkene 
har ingen verdi mht. vannressurser. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Utbyggingen av området vil føre til en større andel tette flater og dermed fare for raskere avrenning. 
Det er forholdsvis stor avstand mellom boliger og veier til Nidelva – dette vil bidra til å dempe 
avrenningshastigheten. Fordrøyningsbasseng vil vurderes i forbindelse med teknisk planlegging. 
Det er ikke kjent at det er forurensa områder innenfor planområdet. Se også kap. 6.4.2.  
 
Området skal tilkobles offentlig avløpsanlegg. Konsekvensene for vannressursene vurderes samlet 
sett som små. 
 
Forholdet til vannforskriften  
Vannforskriften stiller krav om miljømål i alle vannforekomster. Det følger av forskriften § 4 «Miljømål 
for overflatevann» at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske 
tilstand.  
 



FORSLAG	TIL	PLANBESKRIVELSE	–	DETALJREGULERING	FOR	
MØLLA	BOLIGOMRÅDE	

	

 

	
	
Stærk	&	Co	as		 Side	31	av	40	
	
  

Fra Vann-Nett (http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=019-401-R) følger det at Nidelva på 
strekningen Eivindstad – Rygene er registert som en sterkt modifisert vannforekomst. Økologisk 
potensial og dagens økologiske tilstand er klassifisert som svært dårlig. Bekkefeltet på samme 
strekning er antatt å ha moderat økologisk tilstand. Kjemisk tilstand er udefinert. Feltet antas å i stor 
grad være påvirket av avrenning fra diffuse kilder og fremmede arter samt middels påvirket av 
langtransportert forurensning. Det følger videre at det er risiko for at miljømålet om minst god 
økologisk og kjemisk tilstand ikke oppnås innen 2021.  
 
Som nevnt over vurderes ikke konsekvensene av utbyggingen å medføre ytterligere negative 
konsekvenser for Nidelva. Utbyggingen berører ingen registrerte bekker i bekkefeltet. 
 

7.5  Naturmiljø – biologisk mangfold 
 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), 
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold 
knyttet til disse. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det foreligger ingen artsregistreringer innenfor planområdet, men det er flere registeringer utenfor 
planområdet, jf. innsynsløsningen naturbasen 
(http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase) - se utsnitt i Figur 18.   
 
Landskap og vegetasjon oppleves som typisk for området og distriktet. Det er traktorveier og det har 
vært foretatt hogst i området. Området kan ikke betraktes som et inngrepsfritt og uberørt 
naturområde. Det er registrert et område med gamle trær i forbindelse med Miljøkartlegging i skog 
(MiS-registrering) like vest for planområdet.  
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Figur 18. Utsnitt av artsdatabanken (www.artskart.artsdatabanken.no). Grå ringer og brune kryss: 
artsregistreringer. Grønn skravur: Viktige naturtyper. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planlagte utbygging berører ingen registrerte naturtyper eller artsregistreringer. Samlet sett vurderes 
konsekvensene for naturmiljø og biologisk mangfold som små. 
 

7.5.1 Forholdet til naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål «er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå 
og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på vitenskapelig 
kunnskap”). Som nevnt over foreligger det ingen registeringer av naturtyper, prioriterte arter, 
verneområder eller kulturlandskap i innsynsløsningen Naturbasen innenfor planområdet. Selv om 
det ikke kan utelukkes at det kan finnes rødlista arter eller ikke-registrerte viktige naturtyper innenfor 
planområdet vurderes sannsynligheten for dette som liten. Dette begrunnes med at det totalt sett 
foreligger flere registreringer av naturtyper og rødlista arter ellers i området. Kunnskapsgrunnlaget 
for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt nok, og tilleggsundersøkelser vurderes som 
ikke nødvendig. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
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Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke som 
aktuelt på bakgrunn av ovenfor vurderingene som er gjort ovenfor. Når det gjelder § 9 Føre-var-
prinsippet tillegges ikke dette stor vekt da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, jf. vurderingen 
over, og sannsynligheten for skade og potensielt skadeomfang vurderes som små. Den samlede 
belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes også som akseptabelt. Se vurdering over. 
Kunnskapen om virkninger vurderes som god nok.  
 

7.6  Transport og trafikkavvikling herunder veitrafikkstøy 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet har atkomst fra fv. 42 Frolandsveien og Bjørumsveien. Før utbygingen tar til skal ny 
rundkjøring på Blakstadheia være på plass. Rundkjøringen er i skrivende stund under utbygging. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planområdet får en god og trafikksikker atkomst fra ny rundkjøring på fv. 42. Det er ikke gang- og 
sykkelveiløsning langs fv. 42, men trafikksikker skolevei er sikret via Blakstadheia. Se vurdering 
nedenfor. 
 

7.6.1 Skolevei  
Blakstadheia skole 
Kommunestyret i Froland har vedtatt (16.11.17) at Blakstadheia skole skal gjenåpnes fra og med 1. 
august 2018 som en 1. til 4. skole. Det følger videre av vedtaket at «Gjenåpning av Blakstadheia 
skole bør i første omgang fremstå som en midlertidig løsning. (…) I samsvar med elevtalls-
utviklingen bør det følgelig legges til rette for en fremtidig utvidelse av Blakstadheia, eventuelt bygge 
en ny 1. til 7. trinns skole på arealer ved skolen som kommunen allerede eier. (…) Dersom vekst i 
befolkning og elevtall tilsier det, bør en ombygget Blakstadheia skole eller ny 1. til 7. trinns 
barneskole etableres innen 1. august 2021». 
 
Det er sammenhengende fortau eller gang- og sykkelvei på hele skoleveien fram til Blakstadheia 
skole med unntak av langs atkomstveiene i sørligste del av nytt boligområde. Her er trafikken så 
liten at blandet trafikk er akseptabelt. Fv. 42 Frolandsveien krysses ved ny rundkjøring, som i 
skrivende stund er under bygging. Se oversikt over skolevei i Figur 19. 
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Figur 19. Skolevei til Blakstadheia skole vist med rød stiplet strek. Ny rundkjøring og ny veiarm ligger ikke inne 
i kartet.  
 
Froland skole 
Skoleelver fra 5.-10. klasse sokner til Froland skole.  
 
Det er gjort en egen skoleveiutredning før reguleringsplanarbeidet for Mølla ble startet opp. I 
planbeskrivelsen til kommuneplanen følger det at «Før feltet kan åpnes for boligbygging må det 
opparbeides trygg atkomst til sentrum for gående og syklende ned Blakstadkleiva og forbi 
Langedalskrysset. Når denne utfordringen er løst vil avstanden til skolen og boligene være fra 2,0 – 
3,5 km». I dag er strekningen forbi Langedalskrysset utbedret, mens Blakstadkleiva fortsatt gjenstår.  
 
Gang- og sykkelvei i Blakstadkleiva ligger ikke inne i Handlingsprogram for fylkesveier i Aust-Agder 
2017 – 2024, og det er noen år fram til en løsning for gående og syklende på strekningen er klar. I 
påvente av en gang- og sykkelveiløsning i Blakstadkleiva er det sett på alternativ skolevei for barn 
fra Mølla boligområde.  
 
Skoleveiutredningen av 27.04.16 konkluderer med at skolevei fra Mølla-området via eksisterende 
boligområder på Blakstadheia vurderes er en akseptabel løsning fram til en løsning for gående og 
syklende er på plass i Blakstadkleiva. Se Figur 20. Løsningen krever imidlertid at rundkjøringen på 
toppen av Blakstadheia er på plass og at det er lagt til rette for at myke trafikanter kan krysse 
fylkesveien på en skikker måte. 
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Kommunestyret i Froland behandlet saken den 27.09.2016 og vedtok følgende: Froland kommune 
tillater oppstart av reguleringsarbeid på Møllaområdet og frafaller rekkefølgekravet i 
kommuneplanen som sier at gang og sykkelvei 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/sykkelvei fra Blakstadbrua til rundkjøring Blakstadheia er etablert, forutsetter det at 
grunneier/utbygger kom mer til enighet med kommunen om anleggsbidrag. 
 
I reguleringsplan for Mølla er det regulert inn fortau langs hovedatkomstveien i området og det er 
sammenhengende fortau fram til rundkjøringen på fv. 42. For å hindre «lekkasje» av myke 
trafikanter til Blakstadkleiva er det lagt inn en voll mellom bebyggelsen og fv. 42 nord i planområdet. 
Vollen skal beplantes og skal framstå som mest mulig «uframkommelig». Dersom behov kan det 
settes opp gjerde på toppen.  
 

  
Figur 20. Alternativ skolevei fra Mølla-området til Froland skole. Stiplet rød linje er 3500 m lang og tar høyde 
for at planlagt rundkjøring og krysningspunkt for myke trafikanter er på plass på Blakstadheia. Blå ringer viser 
krysningspunkt over fylkesveien. Grønn strek viser voll. Alternativ skolevei på gang- og sykkelvei gjennom 
Blakstadheia boligområde er vist med orange. 

Eksisterende 
avkjørsel 
stenges med 
voll. 
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7.6.2 Veitrafikkstøy og støy fra næringsområdet 
Det er gjennomført støyutredning for området. Utredningen viser at planområdet er noe utsatt for 
veitrafikkstøy, og at det er nødvendig med støydempingstiltak for enkelte av boligene. 
Støyretningslinjen T1442 er lagt til grunn. Se Figur 21. 
 
Det er regulert inn voll mellom boligområdet og Frolandsveien, og det er lagt inn krav i 
bestemmelsenene for områdene som berøres av veitrafikkstøy. Fasadetiltak skal beregnes i detalj 
når plan- og fasadetegninger er ferdiggjort. Gitt at nødvendig tiltak gjennomføres vil boenhetene 
innenfor planområdet få tilfredsstillende støyforhold.  
 

 
Figur 21. Beregnet veitrafikkstøy. Rød (>= 65 dB) og gul (55-65 dB) støysone beregnet i 2 m høyde med voll 
langs fv. 42 Frolandsveien.   
 
Det vises for øvrig til vedlegg 5, notat fra Sinus «Vurdering av støy fra veitrafikk» datert 18.09.17. 
 
Planområdet i seg selv og utnyttelsen av dette til boliger medfører ingen støybelastning for 
nærområdene. Økt trafikk til og fra planområdet som følge av utbyggingen vil kunne innebære en 
noe økt støybelastning langs veiene. Den økte støybelastningen vurderes likevel å være beskjeden. 
En merkbar endring av støyen (økning på > 3 dB1) krever en dobling av trafikkmengdene. 
Trafikkøkningen pga. utbyggingen i planområdet er beregnet til ca. 17102 kjøreturer per dag. Fv. 42 
Frolandsveien har i dag en ÅDT3 på 7600. 

                                                 
1 Ref. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442 
2 Beregnet som 285 boenehter, 6 kjøreturer per boenhet og dag. 
3 ÅDT: Årsdøgntrafikk. Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vei gjennom året, dividert på 
årets dager, altså et gjennomsnittstall for trafikkmengde 
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Boligområdet ligger ellers godt skjermet fra næringområdet av skjæring på 10-15 m i vest (Figur 22) 
og fylling på rundt 10 m i sør. Det er lite støyende aktiviteter innenfor næringsområdet og området 
vurderes å være godt skjermet fra industriområdet. 
 

  
Figur 22. Skjæring langs næringsområdets vestside. 
 

7.7  Forurensning – utslipp av giftige gasser  
Situasjonsbeskrivelse 
Planlagte boligområde grenser inntil Blakstadheia industriområde. Industriområdet omfatter 
virksomheter med lettantennelige varer som kan utvikle giftige avgasser ved brann. Se ROS-
analyse i kap. 7.8. 
 
Ut fra meteorologisk institutt sin målstasjon på Landvik ser en at vind fra nord og nordøst dominerer 
om vinteren, mens sørlig og sørvestlig vind dominerer om sommeren.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
En brann i industriområdet kan bety at boliger i Mølla boligområde i ytterste konsekvens må 
evakueres eller at beboerne må holde seg innendørs i en periode. Dette er betinget av flere forhold.  
 
Boligene vest for næringsområdet er skjermet fra dette av et høyereliggende terrengparti. 
Næringsarealene ligger under en fjellskjæring på 10-15 m og boligene er videre plassert under 
toppen av det høyereliggende terrengpartiet. Det er en god buffer mellom næringsarealet og de 
nærmeste boligene. 
 
Vindforholdene ved en brann vil være viktig mht. hvem som blir rammet av giftige avgasser. Sørlig 
del av boligfeltet antas å være mest utsatt for avgasser i vinterhalvåret da vind fra nord og nordøst 
dominerer. Boligene sør for næringsarealet ligger lavere enn næringsarealet og dersom det utvikles 
gasser som er tyngre enn luft, vil disse kunne sige ned mot boligarealet og legge seg som et lokk 
over dette. Dette betinger at det er stoffer i næringsområdet som kan utvikle denne type gasser og 
at vær- og vindforholdene er slik at boligområdet blir berørt.  
 
Det er for øvrig mange boliger på Blakstadheia som også kan rammes av en brann i industriområdet 
dersom værforholdene tilsier det. 
 
Ved en eventuell ulykke i industriområdet som krever varsling av naboer har alamsentralen gode 
rutiner for det.  En er ikke kjent med at det er virksomheter som slipper ut lukt i næringsområdet. 
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7.8  Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Utfylt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse ligger vedlagt (vedlegg 2). 
 
I tillegg til vedlagte sjekkliste er det laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveilederen fra 
Miljøverndepartementet. Kun tema som er vurdert som spesielt viktig i vedlagte sjekkliste og tema 
som ikke er med i sjekklisten, men som er vurdert å ha betydning er tatt med i matrisen. Se Tabell 3. 
 
Definisjoner av sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som er lagt til grunn ved 
vurderingen av risiko:  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
o Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig til stede i området 

o Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

o Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet 

o Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10‐års periode 

o Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
o Ubetydelig/ ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  

o Mindre alvorlig/ en viss fare (2): Få/små person‐ eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.  

o Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 

o Alvorlig/ farlig (4) (behandlingskrevende) person‐ eller miljøskader og kritiske situasjoner 

o Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader. 

 
Risiko framkommer ved å multiplisere sannsynlighet og konsekvens, se Tabell 2 nedenfor.  
 
Tabell 2 Matrise som viser risikoen ved ulike sannsynligheter og konsekvenser.  
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig  2. Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig  

5. Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

5  10  15  20  25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre varighet 

4  8  12  16  20 

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

3  6  9  12  15 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

2  4  6  8  10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 

1  2  3  4  5 

 
De uønskede hendelsene krever ulik oppfølging alt etter hvilken risiko de har: 
 

o Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 

o Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

o Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 

o Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som 

begrenser konsekvensene 
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Tabell 3 Risikomatrise for dagens situasjon i planområdet 
Hendelse/ situasjon  Aktuelt?  Sannsynlig  Konsekvens  Risiko  Kommentar/ 

Tiltak 

Radon  Ja – kan 
fore‐
komme 

Mindre 
sannsynlig  
2 

Mindre 
alvorlig  
2 

4    Radon kan forekomme i grunnen. 

Snøskred  Ja  Lite sannsynlig  
1 

Mindre 
alvorlig  
2 

2  Enkelte områder er utsatt for snøskred, jf. 
skrednett.no og figur nedenfor. Milde vintre 
med lite snø i kombinasjon med tett 
vegetasjon tilsier liten risiko. 

 
Uslipp av giftige 
gasser/væsker 

Ja  Mindre 
sannsynlig  
2 

Betydelig 
3 

6  Industriområdet på Blakstadheia omfatter 
virksomheter med lettantennelige varer som 
kan utvikle giftige avgasser ved brann. 

Fall fra farlig 
terrengformasjon 

Ja  Mindre 
sannsynlig  
2 

Alvorlig 
5 

10  Det er usikra skjæringer langs vestsida av 
næringsområdet. Skjæringene er stedvis 10 – 
15 m høye. 

 
Før utbygging av området kan finne sted må følgende vurderinger og tiltak iverksettes: 

- Undersøke området for radon, om behov sette inn nødvendige tiltak. 
- Hensynta områder med skredfare 
- Hensynta risiko for utslipp av giftige gasser fra inntilliggende næringsareal.  
- Sikre skjæringer før utbygging av boligfeltet 

 
Tabell 4 Risikomatrise for situasjonen i planområdet etter utbygging. Det forutsettes at nødvendige vurderinger 
er gjort og tiltak iverksatt. 

Hendelse/ 
situasjon 

Endret pga. 
utbygging i 
planområd
et? 

Sannsynlig  Konsekvens  Risiko  Kommentar/ 
Tiltak 

Radon  Nei  Lite 
sannsynlig  
1 

Mindre 
alvorlig  
2 

1  Radonsperrer evt. undersøkt at det ikke er 
radon. 

Snøskred  Nei  Lite 
sannsynlig  
1 

Mindre 
alvorlig  
2 

1  Utsatte områder skal ikke bebygges. 

Uslipp av giftige 
gasser/væsker 

Ja  Mindre 
sannsynlig  
2 

Betydelig 
3 

6  Det er lagt inn buffersoner mellom 
boligområdet og næringsområdet. 

Fall fra farlig 
terrengformasjon 

Nei  Lite 
sannsynlig  
1 

Alvorlig 
5 

5 
 

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse til 
planen om at skjæringen skal sikres før 
første bolig får midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest. 



FORSLAG	TIL	PLANBESKRIVELSE	–	DETALJREGULERING	FOR	
MØLLA	BOLIGOMRÅDE	

	

 

	
	
Stærk	&	Co	as		 Side	40	av	40	
	
  

9. Gjennomføring av plan – økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planområdet vil med stor sannsynlighet bygges ut i etapper. Første etappe forventes å omfatte 
området fram til og med område BB5. Det kan anlegges snuplass for størrre kjøretøy på BB5. 
Etappe to omfatter utbygging av den sørligste delen av feltet. Etappe to kan videre deles inn i 
underetapper; f. eks kan veiene o_K3 og o_K4 og byggene langs disse bygges ut i egne etapper.   

 
 Hovedveien inn i området er regulert til offentlig kjørevei. Videre er fire av atkomstveiene regulert 

til offentlig kjørevei.  
 Fortau langs hovedatkomstveien er regulert til offentlig formål.  
 Område for øvrig kommunalteknisk anlegg – trafo er regulert inn som offentlig område.   
 Vann og avløp i området vil bli offentlig.  

10. Oppsummering - forslagsstillers vurdering 
 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging i et område som er avsatt til 
boligbebyggelse i kommuneplanen. Samlet sett vurderes tiltaket som meget positivt og med få 
negative konsekvenser for omkringliggende områder eller ulike interesser.  
 
Selv om området ikke ligger innenfor det definerte sentrumsområdet i Froland har Mølla 
boligområde en sentral plassering. Området ligger i kort avstand til skole og barnehage, og det er 
store nærfriluftsområder. Atkomsten til området er god og området ligger nær hovedkollektivaksen 
(fv 42) mellom Froland og Arendal. Det er mange arbeidsplasser innenfor kort avstand. Fengselet 
og næringsarealet ligger bare noen få hundre meter unna, og det er kort vei til Stoa og Arendal med 
et stort arbeidsmarked. Boligområdet ligger innenfor 30 min sykkelavstand til Stoa. Mølla forventes å 
bli et meget attraktivt boligområde med gode boforhold og solrike tomter.  
 
Planforslaget vurderes å styrke Froland kommune.   

11. Vedlegg 
 
Forslag til reguleringsplankart, datert 01.03.2018 
Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 01.03.2018 
Vedlegg 1: Illustrasjonsplan del 1, datert 01.03.2018 
Vedlegg 2: Illustrasjonsplan del 2, datert 01.03.2018 
Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsundersøkelse, datert 02.05.2017 
Vedlegg 4: Innkomne merknader til kunngjøringsfasen 
Vedlegg 5: Rapport fra kulturhistorisk registrering. Områderegulering for Mølla boligområd, 

Froland kommune gnr/bnr 14/1, 31 og 15/1, 23 
Vedlegg 6:  Notat fra Sinus. Vurdering av støy fra vetrafikk. Datert 18.09.17. 
 
 


