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Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.02.2018 sak 18/3 
 
Møtebehandling 
Åge Nystøl (H) og Mari Mykland (SP) stilte spørsmål i forhold til habilitet saken. Et 
enstemmig kommunestyre erklærte begge inhabile. Det møtte ingen vara i saken.  
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 17 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak  
Kommunestyret i Froland vedtar å legge planforslaget for Detaljplan for Ovelandsheia delfelt 
B11 datert 30.11.2017 med bestemmelser ut til offentlig ettersyn.  
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Detaljplan for Ovelandsheia delfelt B11 - offentlig ettersyn  

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret i Froland vedtar å legge planforslaget for Detaljplan for Ovelandsheia delfelt 
B11 datert 30.11.2017 med bestemmelser ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Vedlegg 
Ovelandsheia Boligomrade. B 11. Forslag detalregulering 
Ovelandsheia. Delfelt B11 Vedtekter 01.12.17  
Mottatt merknader ved utløp av Høringsfrist. Ovelandsheia felt B 11. 
Planbeskrivelse .docx 
ROS-skjema 
 
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Da det meste av Ovelandsheia var ferdig utbygget og kommunen stod i prosessen med å 
skulle overta teknisk anlegg og tilhørende arealer, oppdaget administrasjonen at det 
«lappeteppet» som alle detaljplanene for Ovelandsheia utgjorde, så var det igjen et lite areal 
på ca. 2,4 daa som ikke var dekket av flatreguleringsplanen for Ovelandsheia og som 
flatreguleringsplanen hadde regulert til utbyggingsområde. Administrasjonen gjorde utbygger 
oppmerksom på forholdet. Utbygger spurte administrasjonen om hvordan man skulle gå fram 
for å få dette området utbygget. Det var en enighet om at utbygger skulle søke dispensasjon 
fra plankravet i flatreguleringsplanen og fremme søknad om byggetillatelse på å bygge bolig 
på tomta. Administrasjonens begrunnelse for å fravike plankravet var at det ville fremstå som 
en «frimerkereguleringsplan» og at informasjonen som måtte fremkomme av en slik plan ville 
man også kunne få fram av en god bearbeidet byggesøknad.  
 
Utbygger varslet naboene først at han hadde til hensikt å søke byggetillatelse på oppføring 
av blokkbebyggelse. Som følge av massiv naboprotester reviderte han byggesøknaden og 
anmeldte oppføring av en 8-mannsbolig. Også denne søknaden ble det mottatt massiv 
naboprotester. Saken ble meldt opp til kommunestyret som dispenserte fra plankravet og 
innvilget byggetillatelse. Vedtaket ble påklaget og da kommunestyret opprettholdt vedtaket 
ble saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannen mente imidlertid at dispensasjonsvedtaket ikke var tilstrekkelig begrunnet og 
fylkesmannen mente at en planprosess ville kunne avklare interessekonflikten i området. Av 
den grunn opphørte han kommunens vedtak og påla at en utbygging av området måtte skje 
som følge av en fremlagt plan. 
 
Froland Utbyggingsselskap AS har nå sendt inn et planforslag til kommunen for behandling. 
Planforslaget legger til rette for at det kan oppføres bygning med flere boenheter inntil 30% 
BYA utnyttelse av tomten. Bygningens mønehøyde og gesimshøyde er begrenset til 
henholdsvis 9 m og 8 m over gjennomsnittlig ferdig planert terrengnivå og som tilsvarer PBL 
generelle høydebegrensinger. Adkomstveien er anlagt ut mot veien til Osetoppen. Det er 
påført siktsoner. Parkeringsdekningen skal være som angitt i kommuneplanen d.v.s. 2 
parkeringsplasser for boenheter over 85 m²BRA, 1,5 parkeringsplasser for boenheter mellom 
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85 m²BRA og 65 m²BRA. Og 1 parkeringsplass for boenheter under 65 m²BRA. Fjellskjæring 
sør-vest i planen skal sikres for mennesker og dyr.  
 
Det er varslet oppstart av planarbeid og det er mottatt 2 bemerkninger: 
 
Geir Jonny Ringvoll etterspør dokumenter som ikke var vedlagt kunngjøringen. 
 
Arne Kjell Risdal etterlyser planprogram og mener at høringsfristen er 6 uker. 
 
Vurderinger: 
Det kan sikkert diskuteres hvor mye informasjon man får ut av en reguleringsplan begrenset 
til 2,4 daa. Men ved å varsle oppstart av planarbeid har alle involverte fått anledning til å 
påvirke planarbeidet slik at deres interesser kan bli ivaretatt eller hensynstatt. Og dersom 
planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn vil berørte kunne protestere dersom de mener 
at deres interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt eller hensynstatt i forslaget. 
 
Administrasjonen forutsetter at Froland utviklingsselskap AS har etterkommet Ringvolls 
etterspørsel av dokumenter.  
 
Administrasjonen påpeker at ihht. forskrift om konsekvensutredning §§ 2 og 3 så faller ikke 
planforslaget inn under disse kriteriene at planforslaget må konsekvens utredes. I og med at 
planforslaget ikke pålegges å konsekvens utredes, så er det pr. definisjon ikke en plan som 
har vesentlig virkning for miljø og samfunn. Og i og med at planforslaget ikke har vesentlig 
virkning for miljø eller samfunn så er det ihht. PBL § 4-1 ikke pålagt å skulle ha planprogram. 
Og i og med at planforslaget ikke har planprogram så er ikke høringsfristen 6 uker jmf. PBL § 
12-9. Varselet om oppstart har da å forholde seg til forvaltningsloven jmf. PBL § 1-9. 
Forvaltningsloven oppgir at fristen for uttalelsene skal være tilstrekkelig. En høringsfrist inntil 
30 dager må sies å være mer en tilstrekkelig. 
 
Området er et sentrumsnært område. Det er innenfor det området som den pågående ATP-
planen har definert som sentrumsnært område og hvor den angir at 70% av kommunens 
fremtidige utbygging skal oppføres. Det er kommunens interesse at området får så høy 
utnyttelse som mulig. Flate reguleringsplanen for Ovelandsheia fra 1999, og som denne 
planen har å forholde seg til, definerer bebyggelse i område som småhusbebyggelse hvor 
det enten kan bebygges eneboliger – tomannsboliger – rekkehus – kjedehus eller lignende. 
Administrasjonen mener at planforslaget er i samsvar med denne overordnede planen når 
bebyggelsen er begrenset i høyde ihht. PBL generelle høydebegrensinger. 
 
At det ikke er konkret fastsatt hvor mange boenheter det skal være innenfor planområde og 
at den begrenses av bygningens bebygde areal, høyde og antall parkeringsplasser, mener 
administrasjonen må være greit. Punktene 4 til og med 8 i forslaget til bestemmelsene er 
unødvendige. Det sier seg selv at for et planområde på 2,4 daa er det ikke rom for regulering 
av andre formåler enn boligformålet og at det henvises til tilstøtende reguleringsplaner 
dekningen av offentlig trafikkområder, friområder, spesialområder, fellesområder er 
forståelig. Det er heller ingen grunnlag for å stille rekkefølgekrav da nødvendige fasiliteter er 
utenfor planområde.  
 
Planens omriss av en bygning må sees på som en illustrasjon og at en bygning kan bli 
plassert hvor som helst innenfor byggegrensene i planen. Det står i bestemmelsene at 
fjellskjæring i sørvest i planen skal sikres for mennesker og dyr. Dette tror administrasjonen 
er noe feil da terrenget sørvest ikke er særlig kupert, mens det derimot er en naturlig skrent i 
sørøst. Fjellskjæringer i forbindelse med byggeaktiviteter må sikres, men administrasjonens 
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bekymring ligger ikke i fareområde, men heller det estetiske. Dersom det etter oppføring av 
bygning blir en skjemmende synlig fjellskjæring så er det uheldig. Men administrasjonen 
mener at den kan ivareta estetikken ved behandling av senere byggesøknad.  
 
Alternative løsninger 
Flate reguleringsplanen fra 1999 forutsetter at omsøkte område er til boligbebyggelse. 
Dersom kommunestyret vegrer seg for å behandle planforslaget så må det være p.g.a. at de 
mener at planforslaget ikke gir tilstrekkelig opplysninger til at man kan behandle en senere 
byggesøknad. I så fall må kommunestyret oppgi hva som planforslaget bør utrede nærmere. 
 
Konklusjon 
Rådmannen fremmer forslag til kommunestyret at de vedtar å legge planen ut til offentlig 
ettersyn. 
 
12. februar 2018 
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