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1. Innledning 

1.1 Plan- og bygningslovens bestemmelser 

Kommuneplanens arealdel gir en samlet fremstilling av kommunens planer for arealbruk og 

er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå kommunens fastsatte mål. 

Plan- og bygningsloven fastsetter at kommunen i nødvendig utstrekning skal gi 

bestemmelser om: 

 Bebyggelse og anlegg. 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 Grønnstruktur. 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål.  

 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsoner. 

 

Plan- og bygningsloven gir også muligheter for å markere områder hvor det skal vises 

hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet (Hensynssoner). I Froland 

kommune er dette brukt for naturvernområder, kulturvernområder, byggeforbudssone, 

faresone (flom, steinsprang), vernet vassdrag (Tovdalselva), friluftsliv (Himmelsyna), 

landbruk og støy (Gullknapp, Jomås).  

Det er videre gitt utfyllende bestemmelser til arealdelen. 

1.2 Generelt 

Denne planen avløser kommuneplan for Froland 2010-2022. Plankartet er oppdatert og 

endret i samsvar med dagens normer og retningslinjer. 

Vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner er markert på plankartet, og disse vil 

fortsatt gjelde. Kommunedelplaner, reguleringsplaner herunder områdeplan og 

detaljplaner som blir vedtatt etter at kommuneplanen er vedtatt, vil også gjelde foran 

kommuneplanen.  

1.3. Intensjoner og prinsipper 

Vi skal drive en langsiktig arealforvaltning med ansvarlig bruk og vern av kultur-, natur- og 

ressursgrunnlaget. Arealbruk, utbyggingsmønster og transportpolitikk, skal primært ta 

hensyn til helse, trivsel, natur- og kulturmiljø og gode levekår. 

De spredtbygde områdene må også i fremtiden ha en viktig rolle for næringsutviklingen, og 

for en bærekraftig forvaltning av kultur- og naturarven. Innsats for å opprettholde 
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hovedtrekkene i bosettingen er derfor prioritert. Osedalen og sentrumsnære områder skal 

videreutvikles som tyngdepunkt i kommunen. 

1.4. Planbeskrivelse 

Kommuneplanens arealdel legger opp til en konsentrert utbygging av arealene som ligger i 

nærhet av offentlige tjenester og sentrum. 

Kommunen har lykkes med planen om å bygge rundt sentrum, for å utnytte eksisterende 

infrastruktur. Påbegynte utbyggingsområder vil kunne dekke kommunens utbyggingsbehov 

for flere år fremover. Den veksten vi har sett i boligbygging de siste årene har vi tatt 

følgene av ved at det nå også er avsatt større arealer til sentrumsbebyggelse hvor vi ønsker 

næring, offentlige tjenester og leiligheter. 

Områdeplanen for Langåsen legger viktige premisser for en videre sentrumsutbygging som 

skal bidra til en sterk kommune.   

Områder avsatt til boligformål rundt sentrum vil bidra til at sentrum blir et levende sted å 

være, og legge til rette for nærhet og høy bruksfrekvens av Kringla, Frolandia og andre 

offentlige tilbud i tilknytning til sentrum. 

Skolen ligger sentralt plassert. I forhold til avsatte boligfelt vil 90 - 95% av de som bygger i 

Froland kunne gå til skolen. Det finnes fortsatt en del flaskehalser knyttet til trygg skolevei, 

men gjennom rekkefølgebestemmelser vil flaskehalsene kunne løses til glede for både 

gamle og nye beboere. 

Totalt med nye og gamle arealer er det avsatt områder som vil være tilstrekkelig for 2-

3 000 boenheter. Dette innebærer at de områdene som er vanskelig tilgjengelige risikerer å 

bli liggende en stund før de blir realisert. Samarbeid omkring utbygging av et område vil 

flere steder være nødvendig før realisering av et byggeområde blir mulig. 

I planarbeidet har vi to nye områder hvor det åpnes for spredt boligbebyggelse. 

Kommunen ønsker å opprettholde grendeområdene, men øvrig bebyggelse i LNF-områder 

vil måtte tas som dispensasjonssaker. 

Det er tre nye hyttefelt som er tatt inn i planen. Alle områdene er tiltenkt hytter med lav 

standard i enkle felt med romslige tomter. To av feltene ligger langs veien inn til Ytre 

Lauvrak, mens det siste feltet ligger i starten av Allmannaveien på Haugås. 

I forhold til tidligere plankart har vi hatt en opprydding av gamle reguleringsplaner og 

disposisjonsplaner som i liten grad har vært benyttet. I en del av disse områdene har 

grunneier fortsatt hatt et ønske om å kunne bygge noen hytter. Disse hytteområdene er nå 

avmerket med områder avsatt til spredt hyttebebyggelse med generelle bestemmelser i 

kommuneplanen. 
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2 Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

 

2.1 Plankrav plan- og bygningslovens § 11-9 

Før det kan skje tiltak nevnt i pbl §20- 1 , bokstavene a,b,d,e,f,g,k,l,m stilles krav om ny 

reguleringsplan for:  

• Alle planlagte (framtidige ) byggeområder i kommuneplanen  

• Områder for etablering av grav- og urnelunder  

 

Før det kan skje tiltak nevnt i pbl §20-1 bokstavene a), k), l) og m) stilles krav om 

reguleringsplan for :  

• Områder langs vassdrag, generelt  50 meter og der det er markert på kartet, 100 meter 

fra strandlinje målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. 

 

Plankravet inntrer også i alle uregulerte byggeområder ved følgende tiltak:  

• Etablering av mer enn 2 boenheter  

• Etablering av nye institusjoner, som barnehager, skoler, med mer  

• Etablering av nye næringsbygg eller endring av bestående, med bruksareal over 400 m2.  

For øvrig henvises til PBL § 12-1, 3. ledd  

 

2.2 Utbyggingsavtale pbl § 11-9 pkt. 2 

I forbindelse med utbygging av fremtidige boligområder skal detl inngås utbyggingsavtale 

med kommunen, og de skal utformes ihht kommunens generelle norm for 

utbyggingsavtaler. 

2.3 Byggegrenser 

Dersom ikke annet fremkommer av reguleringsplaner gjelder veilovens § 29 krav til 

byggegrense fra alle veger. Dersom ikke annet fremkommer av reguleringsplaner gjelder 

lov om anlegg og drift av jernbane § 10 krav til byggegrense fra spors midtlinje (30 meter)  

jfr. Plan- og bygningslovens § 11-9. 5.  

I byggeforbudssonen til vann og vassdrag er tiltak som nevnt i pbl §§ 20-1a,b,c,d,j,k, l, m, 

20-2a, b,c ,d 20-3 a, b,  forbudt ihht. pbl § 11-11.5. Byggeforbudetssonen er for alle vann og 

vassdrag 50 meter målt fra strandlinjen i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomvannstand, med unntak av en del større vann og vassdrag som på plankartet er vist 

med en byggeforbudssone på 100 meter.  
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Byggeforbudssoner skal ha en naturlig avgrensing. For eksempel vil eksisterende offentlige 

veier langs med vassdrag være en naturlig avgrensing, selv om veien skulle avvike fra den 

teoretiske byggeforbudssone på  hhv. 100 og 50 meter.   

 

2.4 Biloppstillingsplasser pbl § 11-10. 2 

Hver boenhet over  85 m² BRA skal ha 2 biloppstillingsplasser . For hver boenhet under 85 

m² BRA, men over 65 m² BRA (leiligheter, rekkehus og lignende) skal kravet til 

biloppstillingsplasser reduseres til 1,5 biloppstillingsplasser hvor 1 av 

biloppstillingsplassene kan være i garasje. For boenheter under 65 m² BRA skal det være  1 

biloppstillingsplass.  For fellesanlegg for biloppstillingsplasser for flere enn 10 boenheter 

skal kravet reduseres med inntil 20%, men hver boenhet skal minimum ha 1 

biloppstillingsplass.  

For fritidsboenhet skal det være minimum 2 stk parkeringsplasser. Disse skal enten være på 

egen eiendom eller være varig sikret innenfor en avstand av 1 km fra fritidsboenheten. .  

For fellesanlegg for biloppstillingsplasser for flere enn 10 fritidsboliger skal kravet 

reduseres med inntil 20%, 
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2.5 Sosialt møteplass for alle aldersgrupper (lekeplass) pbl § 11-9.5 

I fremtidige boligområde og ved fortetningsprosjekter settes det krav til sosialt møteplass 

egnet også for lek. For utbyggingsprosjekter med 3 til 25 boenheter skal det være et 

opparbeidet areal på 50 m². Arealet skal ligge sørsørvest vendt eller det skal ikke ha 

hindringer for sol på dagtid. Dersom det planlagte boligområde har et naturlig 

utsiktsobjekt, skal den sosiale møteplassen plasseres slik at den har utsikt til dette objektet. 

Det skal være en buffersone fra det opparbeidet arealet til nærmeste bygg og veg på 10 

meter. Det opparbeidet arealet skal ikke være innegjerdet. Som et minimum skal plassen 

utstyres med 4 ulike utstyr til lek og aktiviteter, som huske, vippe, klatre og sandaktivitet. 

Der forholdene ligger til rette for det kan naturlige elementer som for eksempel et fint 

svaberg erstatte utstyr for klatring. Plassen skal utstyres med benker med ryggstøtte med 

sitteplass for 6 personer. Adkomstveg til møteplassen skal være universell tilpasset og det 

skal legges vekt på å beplante møteplassen slik at den fremstår som grønn park. Det 

opparbeidede arealet må ikke ligge lengre vekk en 100 meter fra boligene. 

 

Dersom topografien innenfor fremtidige boligområde og ved fortetningsprosjekter er slik at 

det gir plasser som er egnet til akebakke, skal dette anlegges. Innenfor fremtidige 

boligområde og ved fortetningsprosjekter skal det anlegges tilkobling til eksisterende sti-

nett ut i nærliggende skog for å lette tilgangen til friluftsliv. Det skal også anlegges sti der 

dette fremstår som naturlig snarveg for å komme fram til annet offentlig anlegg som for 

eksempel idrettsanlegget på Kringla. Der stigningsforholdene ligger til rette for det, og der 

destinasjonen ligger til rette for det, skal stien anlegges i en kvalitet som gjør det mulig å 

forsere med sykkel og barnevogn. 

 

For utbyggingsprosjekter med 75 boenheter skal det i tillegg til de sosiale møteplassene 

stilles krav til opparbeidet areal for oppføring av ballbinge eller annet tilsvarende 

lekeanlegg. Størrelsen skal være slik at det kan oppføres standard størrelse på ballbingen 

på minimum 13m*23m. Det skal være en buffersone fra anlegget til nærmeste boenhet på 

minimum 100 meter. I buffersonen kan arealet anvendes til for eksempel infrastruktur.  

 

For utbyggingsprosjekter fra 25 – 150 boenheter skal det reserveres et areal på minimum 

1500 m² egnet for fri lek. Lekeplassen skal der det er mulig inneholde varierende terreng, 

naturmark og vegetasjon, men skal ha område/bane med fast dekke egnet for opplæring 

av sykleferdigheter. Lekeplassen skal i tillegg minimum innholde 3 ulike typer utstyr til lek 

og aktivitet tilpasset aldersgruppen 6-12 år, som balanse, klatring og ball. Der forholdene 

ligger til rette for det kan naturlige elementer som for eksempel et fint svaberg erstatte 

utstyr for klatring. Arealet kan ligge i buffersonen til ballbingeplassen. Både 

ballbingeplassen og areal for fri lek skal maksimum ligge i en avstand av 400 meter fra 

boenheten. 
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For utbyggingsprosjekter med 500 boenheter skal det stilles krav til plass for 

skatbordrampe eller annet tilsvarende lekeanlegg. Det skal være en buffersone fra anlegget 

til nærmeste boenhet på minimum 300 meter. I buffersonen kan arealet anvendes til 

infrastruktur, ballbinger og annet tilsvarende lekeanlegg.   

  

For utbyggingsprosjekter fra 150 – 500 boenheter skal det reserveres et areal på minimum 

5000 m² egnet for fri lek. Lekeplassen skal der det er mulig inneholde varierende terreng, 

naturmark og vegetasjon, og skal utstyres slik at de fremmer fysisk aktivitet og samhandling 

for større barn og ungdom. Det skal settes av plass til 7er fotballbane (minimum 50*70 

meter) og det skal være muligheter for ulike type spill på for eksempel gressplen eller 

grusplass for spill, ball og skilek.  Arealet kan ligge i buffersonen til plassen for 

skatebordrampe. Både skatebordrampe og areal for fri lek skal maksimum ligge i en 

avstand av 600 meter fra boenheten. 

 

Lekeområdene skal være trygge mot trafikk, ras, stråling, støv, luftforurensing eller annen 

fare.  

 

Areal med støyforhold over 55 dB(A) skal ikke regnes med i areal til lek og aktivitet. 

 

Arealer brattere en 1:3 eller smalere enn 2 meter skal ikke regnes med i areal til lek og 

aktivitet. 

 

Trafokiosker og andre tekniske installasjoner (renovasjon) skal ikke legges inne på 

lekeplasser eller ligge nærmere enn 15 m. Avstand fra høyspent luftspenn til lekeplass skal 

være 30-60 meter avhengig av strømstyrken. Avstanden fra 300 kV ledning bør være minst 

60 meter. 

2.6 Landbruk-, natur- og friluftsområder m/spredt fritidsbebyggelse 

pbl §11-11. 2 

 

Innenfor området avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområder m/spredt fritidsbebyggelse 

kan oppføring av fritidsbolig tillates for fritidsboliger plassert ihht. koordinatene oppført 

slik disse er angitt i vedlegg 2.    

Fritidsboligene skal ikke overstige 100 m² BYA og høyden skal ikke overstige 5 m målt fra 

sokkelgulvet. Synlig del av grunnmur skal ikke overstige 0,8 m i høyden.   

2.7 Landbruk-, natur- og friluftsområder m/spredt boligbebyggelse 

pbl §11-11. 2 

Innenfor området avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområder m/spredt boligbebyggelse 

kan oppføring av bolig tillates under følgende betingelser: 

 Det skal utarbeides en skisse for intern arealdisponering i området 
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 Tomter skal ikke ligge nærmere enn 50 m fra vann og vassdrag 

 Det skal avsettes 50 m2 lekeareal pr bolig.  

 Størrelsen på tomt skal være ca. 1000 m². 

 Boligen maksimumsstørrelse er 120 m² BYA og maksimumshøyde er 8 m. 

 Garasje må ikke overstige 50 m² BYA eller BRA og maksimumshøyde er 5 m.     

2.8 Himmelsyna, utbyggingsområder for hyttebygging pbl § 11-9. 4. 

Himmelsyna er et regionalt viktig friluftsområde som skal være tilgjengelig for 

allmennheten. Før nye utbyggingsområder i nærheten av Himmelsyna kan tillates utbygd 

skal følgende være ordnet: 

1. Allmennheten skal være varig sikret rettigheter til bruk av private veier mellom rv/fv 

og godkjent parkeringsplasser i Himmelsyna-området. Adkomstveien skal være helårs åpen 

og skal være skiltet. 

2. Minimum 50 parkeringsplasser skal være varig sikret og opparbeidet for 

allmennhetens bruk i området . Parkeringsplassen skal være skiltet. 

Løyper for allmennhetens bruk sommer og vinter skal være varig sikret mellom 

opparbeidet parkeringsplass og Himmelsyna. Bebyggelse skal ikke plasseres slik at 

allmennheten føler det ubekvemt å benytte løypene. 

2.9 Flomutsatt områder (Hensynssoner pbl § 11-8a) 

Nye utbyggingsområder skal plasseres sikkert med hensyn til flomfare. Ny bebyggelse skal 

bygges over nivå for en 200 årsflom. I de områder der nivået for 200 årsflom ikke er kjent 

må dette utredes. Hensynssonen viser 1000 årsflom. 

2.10 Steinsprangutsatte områder (Hensynssoner pbl § 11-8a) 

I de områdene som på arealplanen er avmerket fare for steinsprang, er det byggeforbud. 

Byggeforbudet kan oppheves dersom en faglig dokumentert utredning som avkrefter 

rasfare kan forelegges.   

2.11  Støysone (Hensynssoner pbl § 11-8a) 

Det tillates ikke etablering av nye boliger eller fritidsboliger i støysoner.  

2.12 Landbruk (Hensynssoner pbl § 11-8c) 

Her skal dyrket mark eller dyrkbar mark ikke omdisponeres til annet formål, eller gjøres 

tiltak som kan gi driftsulemper for landbruket.  

Avstanden fra dyrket mark til andre tiltak skal minimum være 50 meter.  

2.13 Skog- og kulturlandskap (Hensynssoner pbl § 11-8c) 

I tilknytning til fløtningsanlegg og andre tekniske innretninger fra nyere tid, kan det legges 

tilrette for tiltak som gir mulighet for opplevelsesturisme og virksomheter relatert til 

kunnskapsformidling om området. 
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Tiltak som kan bidra til ny næringsutvikling basert på høsting av stedegne, fornybare 

ressurser, kan vurderes tillatt. 

2.14 Hensyn til friluftsliv (Hensynssoner pbl § 11-8c) 

Innenfor dette området skal hensynet til friluftsliv ha første prioritet.  

2.15 Rekkefølgekrav 

2.15.1. Generelle rekkefølgebestemmelser: 

Før opparbeidelsen av det enkelte utbyggingsområde (boligfelt) påbegynnes skal det 

foreligge tilstrekkelig kapasitet i barnehage, skolefritidstilbud ( SFO) og grunnskole, slik at 

påregnelig antall barn/unge som utbyggingen vil generere kan gis tilbud i henhold til de til 

en hver tid gjeldende individuelle rettigheter. 

Tilsvarende gjelder at det skal foreligge tilstrekkelig kapasitet med hensyn til andre 

lovpålagte kommunale tjenestetilbud med nødvendig kapasitet til å ivareta den 

merbelastning (kapasitet) utbyggingen vil medføre. 

Videre skal trafikksikkerheten, også utenfor utbyggingsområde, herunder gang/sykkelveier, 

rundkjøringer, med mer, være opparbeidet slik at disse forhold er forsvarlig ivaretatt. 

Kommunen kan tillate at deler av tiltenkt utbygging i et utbyggingsområde påbegynnes 

under forutsetning at ovennevnte forhold er ivaretatt i forhold til det delområde som 

påbegynnes, og det foreligger konkrete planer med hensyn til ovennevnte som ivaretar en 

helhetlig utbygging. 

2.15.2 Spesielle rekkefølgebestemmelser: 

A. Liheia: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål.Før arbeidet igangsettes skal de generelle 

rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. pkt. 1.  

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. Her fremheves spesielt gang- og sykkelveg fra Mjølhusmoen til Froland Kirke. 

 

B. Langedal øst: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål.Før arbeidet igangsettes skal de generelle 

rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. pkt. 1, og gang- og sykkelveg fra Blakstadbru 



 

11 
 

til Osedalen (rundkjøringen ved sentrum) være ferdig utbedret (ihht. Reguleringsplanen for 

miljøprioritert gjennomkjøring Osedalen) 

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

 

C. Svinvika: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål. 

Før utbygging igangsettes må forbindelsen til Osedalen for myke trafikanter være avklart, 

og de generelle rekkefølgebestemmelsene skal være ivaretatt, jfr. pkt. 1.  

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

D. Kleivene øst og vest: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål. Før arbeidet igangsettes skal de generelle 

rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. pkt. 1, og før utbygging igangsettes må 

forbindelsen til Osedalen for myke trafikanter være sikret. 

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele området, med siktemål å 

oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å gjennomføre 

utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og vedlikehold. 

 

E. Hurveheia: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som inngår i kommuneplanen fra Blakstad bru – enden av Hurvehei (gule 

områder).Før arbeidet igangsettes skal de generelle rekkefølgebestemmelsene være 

ivaretatt, jfr. pkt. 1, og adkomstveg fra Blakstadbrua og opp Rød og til Ravneberget skal 

være anlagt og gang- og sykkelveg fra Blakstadbru til Osedalen (rundkjøringen ved 
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sentrum) være ferdig utbedret (ihht. Reguleringsplanen for miljøprioritert gjennomkjøring 

Osedalen) 

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

F. Blakstadheia/Mølla: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål.Før arbeidet igangsettes skal de generelle 

rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. pkt. 1. Rundkjøring på fv. 42 ved Blakstadheia 

og gang- og sykkelveg langs fv. 42 ned Blakstadkleiva til Blakstad bru og gang- og sykkelveg 

fra Blakstadbru til Osedalen (rundkjøringen ved sentrum) (ihht. Reguleringsplanen for 

miljøprioritert gjennomkjøring Osedalen) skal være etablert.  

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

G. Jonsplass (Froland Verk): 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål.Før arbeidet igangsettes skal de generelle 

rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. pkt. 1. 

Forbindelse til Osedalen for myke trafikanter må sikres i utbyggingsperioden. 

 Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

H. Blakstadheia terrasse: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål.Før arbeidet igangsettes skal de generelle 
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rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. pkt. 1. Vedtak om igangsetteing av 

rundkjøring på fv. 42 ved Blakstadheia skal være fattet.  

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

I Dalen: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan). 

Før utbygging igangsettes skal fortau på nordsiden av Fylkesveg 42 være etablert frem til 

resten av sentrum, og de generelle rekkefølgebestemmelsene skal være ivaretatt, jfr. pkt. 

1.  

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

J Yttertjenn Del 2: 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål. 

Før arbeidet igangsettes skal de generelle rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. 

pkt. 1, og gang- og sykkelveg fra Blakstadbru til Osedalen (rundkjøringen ved sentrum) 

være ferdig utbedret (ihht. Reguleringsplanen for miljøprioritert gjennomkjøring Osedalen). 

Videre skal vedtak om rundkjøring på fv. 42 ved Blakstadheia være fattet. 

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

K Blakstadheia v.  oppvekstsenteret. 

Før arbeidet igangsettes skal de generelle rekkefølgebestemmelsene være ivaretatt, jfr. 

pkt. 1. Vedtak om bygging av Rundkjøring på fv. 42 ved Blakstadheia skal være fattet, og 

gang- og sykkelveg fra Blakstadbru til Osedalen (rundkjøringen ved sentrum) (ihht. 

Reguleringsplanen for miljøprioritert gjennomkjøring Osedalen) skal være etablert.  
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Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

L Bliksåsen del 2 

Området skal planlegges på en helhetlig måte (reguleringsplan) omfattende de samlede 

arealer som er avsatt til byggeformål. 

Før utbygging igangsettes skal gang- og sykkelveg på nordsiden av Fylkesveg 42 enten over 

Songeelva eller langs med Fylkesveg 42, og de generelle rekkefølgebestemmelsene skal 

være ivaretatt, jfr. pkt. 1. 

 Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 

 

M Langåsen: 

Utbygger/utbyggere/grunneiere må videre legge til grunn at det må opprettes nødvendig 

avtaler som ivaretar hensynet til en helhetlig utbygging for hele, eller deler av området, 

med siktemål å oppnå en forsvarlig/optimal anvendelse av de arealer som medgår for å 

gjennomføre utbyggingen, herunder hensynet til etterfølgende kommunal drift og 

vedlikehold. 
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3 Kommuneplanens retningslinjer 

Kommunen krever utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsvurderinger i forhold til 

samfunnssikkerhet (ROS-analyse) for alle planer (områdeplan, kommunedelplan, 

detaljplaner osv.) 

Private kan med søknad til Froland kommune (formannskap) få tillatelse til å utarbeide 

områdeplan. Til områdeplan skal det utarbeides et planprogram som bl.a. skal utrede de 

konsekvensene planen innebærer for samfunn og miljø (konsekvensanalyse).  Det er 

Froland kommune v/formannskapet som skal godkjenne og ta ansvar for planprogrammet 

og konsekvensutredningens omfang. 

Forslag til detaljplaner skal som hovedregel være i samsvar med overordnet plan 

(kommuneplan, områdeplan osv.). Dersom forslaget til detaljplan avviker fra overordnet 

plan, kreves samme utredning som for overordnet plan. Utbygging kan ikke skje før det 

foreligger godkjent detaljplan. 

Forslag til plan (områdeplan, detaljplan) som avviker fra kommuneplanen eller annen 

overordnet plan skal ha Froland kommune v/formannskapet sin tillatelse før planarbeidet 

igangsettes.  

3.1 Dispensasjoner fra kommuneplanen 

Dispensasjonssøknader  fra arealformålet Landbruks-,natur- og friluftsområder (LNF) for å 

tillatte tiltak nevnt i plan- og bygningslovens § 20 – 1 a,b,d,e,f,g,k,l,m skal sendes til 

uttalelse til Aust-Agder fylkeskommune kulturvernavdeling og fylkesmannen i Aust – Agder, 

miljøvernavdeling før vedtak fattes. 

3.1.1 Boliger 

Dispensasjon fra arealformålet Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) kan kun gis 

under følgende vilkår: 

 Bebyggelsen skal ikke overstige 2 boenheter. 

 Bebyggelsen må bare plasseres der det finnes tilfredsstillende vannforsyning, 

muligheter for godkjente avløpsordninger og muligheter for godkjent avkjørsel. 

 Tomtestørrelse bør begrenses til maksimalt 5 dekar. 

 Bebyggelse og foreslåtte eiendomsgrenser til søkt fradelt tomter skal ha en avstand 

på minimum 30 meter fra dyrka mark. 

 Bebyggelse kan ikke plasseres nærmere enn 100 meter fra de vann og vassdrag som 

er markert på plankartet og for øvrige vann og vassdrag gjelder 50 meter avstand.  

 Områder hvor det ligger til rette for fremtidig feltutbygging skal ikke bebygges uten 

at det foreligger reguleringsplan.   
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3.1.2Hytter 

Oppføring av fritidsbebyggelse (sportshytter, sommerhus, kolonihagehus, og lignende 

bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom) og fradeling og bortfesting 

av tomter for bygninger som beskrevet, kan som hovedregel bare skje etter vedtatt 

reguleringsplan eller innenfor områder avmerket landbruk-, natur- og friluftsområde 

m/spredt fritidsbebyggelse  . Alle områder med slike godkjente planer er vist på plankartet. 

Disse har gyldighet før kommuneplanen. 

3.2 Lekeplasser 

Som følge av nasjonal løft for å få full barnehagedekning, ser kommunen at bruken av 

lekeplasser blir begrenset. Kommunen mener allikevel at det er viktig med “offentlige 

lommer og fristeder” hvor lek og samvær kan utøves. Fordi kommunen tror at 

brukergruppen er endret, blir det mer viktig at “lekeplassene” innehaver de fasilitetene 

som tiltaler en bred brukergruppe. God solforhold, usjenerende plassering og tiltalende 

naturforhold er forutsetninger for god bruk av “lekeplassen”. Viktigere er kvalitet fremfor 

kvantitet.  
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4. Beskrivelse av formål i plankartet 
Kommunen presenteres i målestokk 1:70.000, samt at de sentrale deler av kommunen er 

presentert mer detaljert i målestokk 1:30.000. Arealplanen består videre av tittelfelt, 

retningslinjer, utfyllende juridiske bestemmelser, kort sammendrag av kommuneplanen, 

oversikt over juridiske bindende detaljplaner. 

4.1 Bebyggelse og anlegg. 

Eksisterende og fremtidige bebyggelse og anlegg er avmerket på kommuneplankartet. Med 

bebyggelse og anlegg menes bolig- og fritidsbebyggelse, forretninger, bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, 

næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og 

urnelunder. I utbyggingsområdene har vi markert de feltene der 50 % og mer av 

utbyggingen er fullført som eksisterende felt, og de resterende (under 50 % utbygget) som 

planlagte felt. Planen viser tilstrekkelig arealreserve for utbygging i planperioden. 

Hyttefeltet Watne  planid. 10 D1 vedtatt 05.02.1976 er ikke utbygget. Tilsvarende gjelder 

for hyttefeltet Kjellingtjøn planid. 8 D1 vedtatt 21.11.1974 og hyttefeltet Nesflaten planid. 

107 D1 vedtatt 09.08.1973. Disse oppheves og tilbakeføres til landbruk-, natur- og 

friluftsområde.  

Reguleringsplanen Arendal Lufthavn Gullknapp planid. 116R3 vedtatt 23.11.2011 dekker 

reguleringsplanen Gullknapp flyplass planid. 116R2 vedtatt 26.10.2006, så nært som 58,5 

daa. Dette arealet er regulert til jord-/skogbruk og planen Gullknapp flyplass planid. 116R2 

vedtatt 26.10.2006 oppheves. Arealet på 58,5 daa tilbakeføres til landbruk-, natur- og 

friluftsområde. 

Reguleringsplanen Osedalen endring 1 planid. 117 R2 vedtatt 17.10.1991 er i årenes løp 

blitt overlappet av andre planer, så nært som et areal på 1,3 daa. Dette arealet har formål 

jordbruk i planen. Planen oppheves og tilbakeføres til landbruk-, natur- og friluftsområde.  

Kommunedelplanen for Blakstad planid. 137R1 vedtatt 24.06.2004 er i sin helhet 

innarbeidet inn i kommuneplanen.  Kommunedelplanen for Blakstad oppheves. 

Eldre disposisjonsplaner (hyttefelt) utgår og erstattes med landbruk-, natur- og 

friluftsområde m/spredt fritidsbebyggelse. Disse planene er følgende: 

Mjåland 1 gnr 75 bnr 3   vedtatt 27.04.1970 planid. 1d1 

Ytre Lauvrak gnr 69 bnr 5  vedtatt 08.02.1972 planid. 2d1 

Mjåland 2 gnr 75 bnr 4  vedtatt  08.05.2008 planid. 2d1mve1 

Vervassheia gnr 82 bnr 5  vedtatt  15.08.1972 planid. 3d1 



 

18 
 

Borkleivstykket gnr 82 bnr 1  vedtatt  14.01.1974 planid. 4d1 

Øvre Lauvrak gnr 84 bnr 7  vedtatt  29.01.1974 planid. 5d1 

Mjåland gnr 75 bnr 1   vedtatt  01.07.1974 planid. 6d1 

Åstveit gård gnr 86 bnr 1  vedtatt 28.10.1974 planid. 7d1 

Stormyrstykket Gnr 78 bnr 1  vedtatt 05.05.1972 planid. 9d1 

Svolberheia gnr 82 bnr 84  vedtatt 01.03.1974 planid. 11d1 

Nordfjell gnr 77 bnr 3   vedtatt 09.08.1979 planid. 12d1 

Ytre Lauvrak gnr 69 bnr 5  vedtatt 17.10.1980 planid. 13d1 

Askeland Turistsenter   vedtatt 05.07.1982 planid. 24d1 

Bjørnsknuten gnr 30 bnr 82  vedtatt 03.10.1968 planid. 101d1 

Haugås gnr 29 bnr 1   vedtatt 27.09.1969 planid. 102d1 

Lauvrak    vedtatt 31.03.1970 planid. 103d1 

Åsen, Gnr 37 bnr 82   vedtatt 01.09.1982 planid. 104d1 

Øynaheia disp.plan   vedtatt 09.02.1971 planid. 105d1 

Øynaheia beb. Plan utv. av disp plan vedtatt 14.12.1998 planid. 105d2 

Baasland gnr 39 bnr 4   vedtatt 26.03.1971 planid. 106d1 

Sundås    vedtatt 09.08.1973 planid. 108d1 

Langemyr, gnr 101 bnr 7  vedtatt 20.06.1972 planid. 109d1 

Olandsheiene gnr/bnr  45/1 og 49/10 vedtatt 10.07.1974 planid. 110d1 

Søisdal Hyttetomter   vedtatt 12.10.1970 planid. 113d1 

Alle vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som fortsatt skal gjelde er markert på 

plankartet og informasjon som plannavn, vedtaksdato og arkivnummer fremgår av egen 

tabell ved siden av kartet. Kommuneplanen angir kun hovedformålene innenfor de 

regulerte områdene. Planene er nummerert på kart og tabell. 

4.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Her under veg, bane, lufthavn, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 

4.3. Grønnstruktur 

Her under naturområder, turdrag, friområder og parker. 
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4.4. Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF) 

Områder for spredd fritids- og boligbebyggelse er særskilt avmerket. 

 

4.5. Byggegrense langs vann- og vassdrag 

Langs vann- og vassdrag er det byggeforbudsone. For utvalgte vann og vassdrag er det 100 

m byggeforbudssone som vist på plankartet. For de resterende gjelder en 

byggeforbudssone på 50 m.  

4.6. Sikkerhet og støy (Hensynssoner pbl § 11-8a) 

Kommunen og private utbyggere har selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at 

faremomenter er vurdert og tatt hensyn til (ROS-analyser) både ved utarbeidelse av 

arealplaner og ved vurdering av dele- og byggetillatelse. 

Støysoner er markert på kartet som hensynssoner for de største støykildene i kommunen, 

der vi har slik informasjon tilgjengelig. Froland kommune tar høyde for at Arendal lufthavn 

Gullknapp flyplass kan utvides til 3000 meters rullebane og har markert støysone for en slik 

utvikling. Øvrige støysoner er massetaket på Vestre Dale, og motorkrossbanen på Jomås. 

Skytebanene er markert på plankaret med S. 

Alle områder angitt av Norges vassdrag- og energi departement som potensiell 

fareområder for ras og som er innenfor bebygde- og fremtidige utbyggingsområder er 

avmerket.  Alt reguleringsarbeid skal klarere utbyggingsområdene for rasfare.  

Områder langs med vann og vassdrag angitt av Norges vassdrag- og energi departement 

som område med fare for flom er avmerket. Avmerket flomsonen er for 1000 års flommen, 

men ved utbygging er det 200 års flommen det må tas hensyn til.   

Norges Geologiske undersøkelser (NGU) foretok kartlegging av naturlig radioaktivitet fra 

berggrunnen av hele landet i en periode fra 1975 til 1987. Kart som viser radioaktivitet i 

Froland ligger som vedlegg 4. Generelt er det små problemer knyttet til dette, men det 

finnes områder også utenfor det som er kartlagt med en viss stråling 

 

4.7. Soner med særlig hensyn (Hensynssoner pbl § 11-8 c) 

9 områder er båndlagt som naturvernområder ( Urdalen, Eikåsen, Blesehelleren, 

Solbergheia, Stormyr, Jomåsknutene og Haugsjåknipen). Disse er i dag vernet gjennom 

naturvernloven. 

Kobberverket ved Osevollen, Bygdeborgen og brua over Songeelva i Osedalen, Froland 

Verk, Hurvedal gård er markert som kulturminner. Det samme er Allmannavegen mot Evje 

og den gamle gjennomfartsvegen mot Telemark. Kulturminneregistreringene av disse 

områdene er ufullstendige.  
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Hensynssone Landbruk  

I utløpet ved Mjåvassfjorden, Risdal, Ljosevatnet, langs med deler av Tovdalselva, Jomås og 

langs med deler av Nidelva er det avmerket hensynsområder for Landbruk.  

 Her skal dyrket mark eller dyrkbar mark ikke omdisponeres til annet formål, 

eller gjøres tiltak som kan gi driftsulemper for landbruket. Avstanden fra 

dyrket mark til andre tiltak skal minimum være 50 meter.  

 

 Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer 

forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som 

oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis 

eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør 

unngås. Kantsoner mot vassdraget og kulturlandskapet bør gis særlig 

beskyttelse. 

 

 Vannkvalitet og eksisterende vannivå må søkes opprettholdt. 

 

 Utviklingstiltak skal som et overordnet prinsipp tilpasses kvalitetene i den 

helhetlige landskapsstrukturen. 

 

 I strandvernbeltet slik det er avsatt på kartet skal det tas vesentlige hensyn til 

allmennhetens interesser både mht. tilgang og i forhold til landskaps- og 

kulturmiljø. 

 

Hensynssone Kulturlandskap skog og utmark  

Gjelder skogsområdene og utmark langs med Tovdalsvassdraget. Hele skogarealet er 

kulturpåvirket og har vært utnyttet av folk gjennom århundrer. Dette er skog- og 

utmarksområder med lite bebyggelse, men med rikelige spor på skogbruksaktivitet både 

fra nyere og eldre tid.  

 Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer 

forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som 

oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis 

eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør 

unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med 

store verneverdier bør gis særlig beskyttelse. 
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 Vannkvalitet og eksisterende vannivå må søkes opprettholdt. 

 

 I tilknytning til fløtningsanlegg og andre tekniske innretninger fra nyere tid, 

kan det legges tilrette for tiltak som gir mulighet for opplevelsesturisme og 

virksomheter relatert til kunnskapsformidling om området. 

 

 Tiltak som kan bidra til ny næringsutvikling basert på høsting av stedegne, 

fornybare ressurser, kan vurderes tillatt. 

4.8 Juridisk bindende planer som fortsatt gjelder foran 

kommuneplanen (hensynssone § 11-8 f) 

 

Her er listet opp alle reguleringsplaner, områdeplaner, detaljplaner og  bebyggelsesplaner 

som fortsatt skal gjelde foran kommuneplanen ligger som vedlegg 3 

5 Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

5.1Bakgrunn og metode 

Kommuneplanens arealdel er gjennom plan‐ og bygningslovens kapittel 4 underlagt 
generelle utredningskrav. Dette betyr i praksis at alle nye områder som endres fra 
LNF-områder (landbruks‐, natur‐ og friluftsområder) til boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse, samferdselsanlegg m.m., er underlagt et krav 
om konsekvensutredning av arealbruksendringens virkning for miljø og samfunn. 
Slike områder er også underlagt et krav om risiko‐ og sårbarhetsanalyse, hvor 
analysen skal vise alle risiko‐ og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål. 
I konsekvensutredningen hva vi sett på følgende offentlige registreringer som er 

tilgjengelig i forskjellige databaser 

 Naturtyper 

 Kulturminner 

 MIS-registreringer (Miljø i skogbruket) 

 Artsregistreringer 

 Markslagskart 

 Skog og landskaps vurderinger av dyrkbar jord 

 Registreringer av flomutsatte områder 

 Faresoner for steinsprang 

I tillegg gjøres det lokale vurderinger knyttet til kunnskap om geologi, botanikk, 

trafikale forhold etc. 
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Områder som er regulert i perioden 2010-2014 som ikke da var satt av til 

utbyggingsformål har gjennomgått egne prosesser knytte til konsekvensutredning og 

ROS-analyser. Disse områdene blir derfor ikke vurdert i arealplanen, selv om de ligger 

som LNF-område i forrige plan. 

De nye utbyggingsområdene er nummerert med samme nummer som er angitt i 

konsekvensutredningen. 
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5.2 Boliger/ Næring 

5.2.1Blakstadheia/ Mølla (1) 

Areal: Ca 250 daa Forventet antall boenheter: 300-400 

Generelt 

Blakstadheia/ Mølla er et helt nytt område som åpnes for boligbygging. Området ligger solrikt 

til med utsikt over Nidelva.  Før feltet kan åpnes for boligbygging må det opparbeides trygg 

adkomst til sentrum for gående og syklende ned Blakstadkleiva og forbi Langedalskrysset. 

Når denne utfordringen er løst vil avstanden fra skolen til boligene være fra 2,0 - 3,5 km.  

Boligområdet grenser inn mot industriområdet på Blakstadheia. Industriområdet vil ligge på 

et høyere nivå enn boligområdet, slik at problemer knyttet til støy, innsyn med mer vil bli 

mindre enn om de lå på samme nivå. En buffersone vil i tillegg gi avstand mellom feltene. 

Vi mener det er riktig å avgrense industriområdet sørover slik arealplanen nå legger opp til, 

siden dette er attraktive boligområder. Industriområder i fremtiden bør i større grad legges i 

forbindelse med adkomstvei til Gullknapp eller på annen måte innenfor støysonen. 

Området består i dag i sin helhet av skog med unntak av Mineralmølla som ikke har vært i 

drift på ca 25 år. Deler av arealene er bratte, og det må gjøres geologiske vurderinger i 

forbindelse med fremføring av veger. I henhold til NVE er det ingen faresoner for steinsprang 

i området. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen konflikter 0 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Trygg skolevei må sikres. Gode lekeplasser må 
opparbeides i feltet 

- 

Kulturminner Klebersteinsbrudd fra jernalder. Automatisk 
fredet 

- 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Må vurderes ved fremføring av veier 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Bidrar til G/S veg opp Blakstadkleiva som vil 
være en viktig del av et sammenhengende 
sykkelvegnett 

+ 

Adkomst Adkomst til området blir via ny rundkjøring på 
Blakstadheia 
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5.2.2 Blakstadheia v. oppvekstsenteret (2) 

Areal 22 daa  Forventet antall boenheter: ca 30 

Generelt 

Dette er et mindre felt som ligger i forbindelse med eksisterende skole/ barnehage. Skolen er 

i ferd med å bli lagt ned, og det er derfor mindre behov for å ha et større bufferareal rundt 

dette området. I forbindelse med bebyggelsen er det avsatt områder til offentlige arealer slik 

at en viss utvidelse av dagens bruk vil være mulig. 

Det er fortsatt god tilgang på grøntarealer i området. 

Området består av et fuktig skogholt med tett ungskog som er grøftet for at området ikke 

skal bli vannsykt. 

Området ligger som et inneklemt areal i et større boligområde. Både ved skolen og ellers er 

det godt tilrettelagt for barn og unge. 

I denne delen av Blakstadheia er det blitt et overvannsproblem knyttet til stor vannføring 

som kommer ut på Fylkesveien i Blakstadkleiva. En utbygging her må prosjekteres på en måte 

som gjør at avrenningen fra området ved flom vil bli mindre enn i dag. 

I skog og landskap sine registreringer ligger området inne med 9 daa dyrkbar jord.  En 

oppdyrking vil gi en høyere avrenning på grunn av at effektiv grøfting vil ligge som et premiss. 

Dette vil ikke være gunstig i forhold til den overvannsproblematikken vi har i området i dag. 

Det vil være et premiss at det har blitt en ny løsning i Langedalskrysset før boligene kan tas i 

bruk. 

Det er 2,5 km i gangavstand til sentrum og skole. 
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Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern 9 daa er registrert som dyrkbar jord - 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Trygg skolevei må sikres. Nærhet til 
skolearealene som er tilrettelagt for barn og 
unge. 

-/+ 

Kulturminner Ingen kjente 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Radonfare Lite sannsynlig 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Fortetting i et eksisterende boligområde. 
Forholdsvis lite inngrep i flatt solrikt terreng. 

+ 

Adkomst Adkomst fra Fv 154  

 

 

 

5.2.3 Jonsplass – Frolands Verk (3) 

Areal 230 daa  Forventet antall boenheter: ca 100 

Generelt 

Jonsplass ligger i bakkant av Frolands Verk i et område som for mange er attraktivt. Feltet vil 

få en lokal tilknytning til et lite vann, samtidig som det vil være nærhet til Trevann og 

anlegget på Frolands Verk.  

Feltet er tenkt bygd ut med en forholdsvis lav utnyttelse med terrengtilpassede tomter, som 

skal være et alternativ til de boligområdene som ligger nærmere sentrum. 

Feltet ligger i et sørvendt jomfruelig skogområde uten konflikter knyttet til dyrket mark eller 

andre forhold av betydning. 
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Det meste av områdene rundt Frolands Verk ligger mer enn 4 km fra sentrum, og en styrking 

av Frolands Verk gjennom boligbygging vil i stor grad måtte komme i den sonen hvor barn og 

unge får fri skoleskyss. Vi har tidligere hatt som prinsipp at vi ikke vil ha boliger lengre unna 

enn at de kan gå til skolen, men vi ser samtidig at det blir galt at alle områder som ligger mer 

enn 4 km fra skolen ikke får muligheter for en viss utvikling. 

En utvikling på Frolands Verk vil samtidig styrke sentrum i sterkere grad enn utbygging på 

Blakstadheia, hvor en kan påregne en betydelig sterkere handelslekkasje til Arendal og Stoa. 

Utbygger ser for seg en rolig utbyggingstakt med fleksible løsninger knyttet til VA. 

Det vil bli krav om anleggsbidrag knyttet til ny gang og sykkelveg fra Frolands Verk til 

sentrum.  

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen konflikter 0 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Trygg skolevei må sikres i løpet av 
utbyggingen.  Lang skolevei 

 
- 

Kulturminner Ingen kjente 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Feltet vil bidra til G/S-veg fra Frolands Verk til 
sentrum 

+ 

Adkomst Adkomst fra privat veg mot Tveiten.   
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5.2.4 Liheia (4) 

Areal 190 daa (utvidelse av eksisterende boligområde. Totalt ca 640 daa) 

Forventet antall boenheter: ca 100 

Generelt 

Liheia ligger rett nord for Froland skole med en kombinasjon av vestvendte solrike områder 

og østvendte områder med utsikt til elva og kulturlandskapet. 

Liheia er et meget aktuelt utbyggingsområde med nærhet til skole, barnehager, idrettsanlegg 

og sentrum. Området er i denne planen utvidet i forhold til forrige kommuneplan, blant 

annet fordi dette gir flere muligheter i forhold til hvordan man kan finne gode helhetlige 

løsninger. Området består av mange eiendommer, og det vil være en forutsetning for 

utbygging at grunneierne samarbeider. 

Liheia ligger langs fylkesveien til Jomås hvor det er et sterkt ønske om gang og sykkelveg frem 

til avkjørselen mot kirka. Utbyggere må belage seg på å bidra med anleggsbidrag til dette 

prosjektet. 

Innenfor de nye områdene som er avsatt i kommuneplanen er det noen mindre jorder, som 

bør spares så langt det er mulig. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Det er noen mindre jorder  - 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Nærhet til skole, barnehager og idrettsanlegg ++ 

Kulturminner Det ligger et gravfelt fra eldre jernalder 
innenfor området. Dette må hensyntas 

- 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Feltet vil bidra til G/S-veg mellom Mjølhus og 
kirka 

+ 

Adkomst Adkomst må avklares gjennom en områdeplan  
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5.2.5 Dalen (5) 

Areal 22 daa  Forventet antall boenheter: 50-100 Forventet næringsareal: ca 8 000 m2  

Generelt 

Dalen vil være en naturlig utvidelse av sentrum i vest. Reguleringsplanen for Langåsen legger 

opp til en intensiv utbygging på nordsiden av Fylkesveien gjennom sentrum, og Dalen vil 

være en naturlig fortsettelse av dette. 

Utbygger ønsker å legge til rette for storhandel på området, og vil åpne opp for en større 

matbutikk. 

Utbyggingen planlegges med næring i første etasje og boliger i etasjene over. Det legges opp 

til effektive løsninger for parkering.  

Utbyggingen vil ta ca 12 daa fulldyrket jord.  

I forbindelse med utbyggingen må grunnforholdene utredes i forhold til at det kan være 

dårlige en del leire i grunnen som er ustabil. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Innspillet innebærer bygging på ca 12 daa 
dyrket mark 

- 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Nærhet til skole og barnehager  + 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Det kan være ustabil leire. Det er imidlertid 
ikke fare for ras, siden arealene er flate. 

0 

Samfunnsnytte Feltet vil bidra til et utvidet sentrum +/- 

Adkomst Adkomst fra vestre rundkjøring i Osedalen  
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5.2.6 Stusshamknatten (6) 

Areal: ca 30 daa  Forventet antall boenheter: 20 - 30 

Generelt 

Stusshamknatten ligger sentrumsnært rett overfor YX-stasjonen. Området består i dag av en 

skogkledt kolle med et vanntårn på toppen. 

På toppen av knatten er det et område på ca 30 daa som egner seg svært godt for utbygging 

med fine solrike utsiktstomter. I planarbeidet må det jobbes en del med å finne gode 

landskapstilpassede løsninger, siden knatten fra en del områder er eksponert. 

En utbygging er avhengig av at grunneier kan finne en god vegløsning både i forhold til 

stigning og inngrep i terrenget. Dette er krevende, men vi tror det kan være mulig. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen konflikter 0 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Nærhet til skole, barnehager, friluftsområde 
og offentlige tjenester 

+ 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Feltet vil bidra til å styrke sentrum + 

Adkomst Adkomst via kommunal vei i Stusshamfeltet  
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5.3 Hytteområder 

5.3.1Miåsen – Haugås (7) 

Areal 220 daa     Forventet antall hytter: 50 

Generelt 

Miåsen ligger på gården Haugås ca 5 minutter å kjøre fra Frolands Verk. Området ligger i 

forbindelse med et eksisterende hyttefelt med ca 10 hytter. Feltet ligger i et fattig 

skogområde med mye myr og skrinne koller som egner seg godt som turområde både 

sommer og vinter. Området ligger på et platå som er nesten like høyt som Øynaheia. Det er 

derfor muligheter for gode snøvintre, og det vil være enkelt å lage skiløyper i dette åpne 

lendet.  

I området er det allerede turstier knyttet til Allmannaveien, samt at det er opparbeidet 

turstinett rundt Mørløs. En utbygging i dette området vil kunne binde disse turstinettene 

sammen. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen 0 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Ingen  0 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Lokal verdiskaping og næringsutvikling. Det 
kan også bli en høyere grad av tilrettelegging 
knyttet til friluftsliv 

0 

Adkomst Adkomst fra privat veg som ender opp på 
Haugåsveien. 
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5.3.2 Klefjell – Ytre Lauvrak (8) 

Areal 220 daa    Forventet antall hytter: 15-20 hytter 

Generelt 

Hytteområdet ligger langs veien til Ytre Lauvrak. Feltet består i hovedsak av uproduktiv 

skogsmark i en svært næringsfattig nordøstvendt liside samt et noe småkuppert terreng 

nederst mot elva. 

Området kommer ikke i konflikt med noen andre interesser, og vil kunne styrke 

næringsgrunnlaget på eiendommen.  

Området ligger i tilknytning til et stort naturreservat i det store brannområdet, og feltet har 

nærhet til Myklandsvannene som er et populært område for padling. Skogen i området er 

skrinn og egner seg godt for turgåing både i brannområdet og tilgrensende skogarealer. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen 0 

Friluftsliv Ingen konflikter 0 

Barn og unge Ingen  0 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Feltet ligger i et område med behov for 
næringsutvikling 

+ 

Adkomst  Adkomst fra kommunal veg til Ytre Lauvrak  
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5.3.3 Stormyrhølen – Ytre Lauvrak (9) 

Areal 180 daa    Forventet antall hytter: 15-20 

Generelt 

Hytteområdet ligger langs veien til Ytre Lauvrak. Feltet består i hovedsak av lite produktiv 

skogsmark nederst i en vestvendt li med fine solforhold. 

Området kommer ikke i konflikt med andre interesser, og vil kunne styrke næringsgrunnlaget 

på eiendommen.  

Området ligger i tilknytning til et stort naturreservat i det store brannområdet, og feltet har 

nærhet til Myklandsvannene som er et populært område for padling. Skogen i området er 

skrinn og egner seg godt for turgåing både i brannområdet og tilgrensende skogarealer. 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen 0 

Barn og unge Ingen  0 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Feltet ligger i et område med behov for 
næringsutvikling 

+ 

Adkomst  Adkomst fra kommunal veg til Ytre Lauvrak  
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5.4 Områder avsatt til spredt boligbygging 

5.4.1 Trevann Vest gnr 20 bnr 32 (10) 

Areal ca 12 daa    Forventet antall hus: 5 

Generelt 

Området ligger på en høyde vest for Frolands Verk og Trevann. Det ligger en bolig i området 

fra før. Før det kan gis tillatelse til flere boliger må det bygges ny adkomstvei.  

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen 0 

Barn og unge Lang skolevei - 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Feltet vil bygge opp under Frolands Verk som 
et bygdesentrum 

+ 

Adkomst  Adkomst fra kommunal veg til Mørløs  
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5.4.2 Lillestem, Jomås nord. Gnr 52 bnr 4 (11) 

 

Areal 28 daa    Forventet antall hus: 5 

Generelt 

Området ligger nord for Jomås langs Fv 152 i et område med en del eksisterende spredt 

bebyggelse. Songeelva med Lonene ligger rett sør for feltet. 

Avkjørsler fra Fv 152 må samordnes og godkjennes av Statens Vegvesen 

Tema Beskrivelse av konsekvens Positivt + / Negativt - 

Jordvern Ingen 0 

Barn og unge Lang skolevei - 

Kulturminner Ingen registrerte 0 

Biologiske 
verdier 

Ingen spesielle registrerte verdier 0 

Flomfare Nei 0 

Rasfare Nei 0 

Kvikkleire Nei 0 

Samfunnsnytte Ingen spesielle + 

Adkomst  Adkomst fra Fv 152  
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5.5 Vurdering av planforslagets samlede virkning 
Generelt 

Kommuneplanen har to hovedmålsettinger med de grepene som nå gjøres. Det ene er å sikre 

et levende sentrum som kan være hjertet i en levende kommune i lang tid fremover. 

Det andre grepet er å sikre at nye boliger bygges i områder der man kan ferdes trygt til 

sentrum. I de områdene hvor det ikke er trygg ferdsel til skole vil det være 

rekkefølgebestemmelser som sikrer dette. Dette vil være et positivt bidrag til alle som 

allerede bor i sentrumsnære områder. 

Vi mener at et levende sentrum der folk kan ferdes på en sikker måte uten bruk av bil vil 

være et viktig bidrag til god folkehelse. I tilknytning til Kringla og skolen er det enestående 

muligheter for barn og unge knyttet til leik og idrett. Vi har derfor de beste forutsetninger for 

å skape et fremtidssamfunn som legger grunnlaget for en sunn befolkning. 

Ingen av de større områdene som er avsatt i denne planen kommer i berøring med 

byggeforbudet knyttet til vassdrag. Ett av innspillene som går på spredt boligbygging blir 

berørt av byggeforbudet, og her vil 50-meters regelen fortsatt gjelde (jfr. 

planbestemmelsene) 

Alle de store byggeområdene vil få tilgang til offentlig vann og avløpsnett. Kostnader knyttet 

til å oppgradere nettet vil delvis bli belastet utbygger. 

Samlet vurdering av det enkelte felt 

Hensyn Vurderinger 

Jordvern I Dalen vil det bli lagt beslag på en del jordbruksområder. Dette må 
vurderes opp mot samfunnsmessige hensyn knyttet til oppbygging av et 
sterkt sentrum, og med dette som bakgrunn har vi valgt å ta dette med. 
For øvrig er det noen mindre jorder i Liheia som vil bli vurdert etter at 
høringspartene har kommet med sine uttalelser. 
På Langåsen er det nå en reguleringsplan som er til mekling, og 
resultatet av denne meklingen vil avgjøre hvor mye av jordet som blir 
lagt inn i kommuneplanen. 

Friluftsliv Vi tror at hyttebygging på Miåsen vil kunne bidra til et bedre løypenett 
både sommerstid og vinterstid siden flere brukere vil kunne medvirke til 
en positiv utvikling. Vi ser ingen negative konsekvenser for 
friluftsinteressene knyttet til dette planforslaget. 

Barn og unge Ved en utbygging av de områdene som nå er avsatt i kommuneplanen 
vil alle som bor innenfor disse områdene få en trygg adkomst til 
sentrum. Dette mener vi er et riktig og viktig grep.  

Kulturminner Det er noen kulturminner som ligger innenfor de avsatte 
byggeområdene. Disse kulturminnene vil bli ivaretatt i senere 
planlegging. 

Biologiske 
verdier 

Det er ingen registrerte biologiske verdier innenfor planområdene som 
blir berørt. 

Flomfare Det er ingen av områdene som blir berørt hvor det er fare for flom i 
henhold til NVE sine beregninger av flomfare langs Nidelva. Vi har noen 
områder i kommunen der vi har en viss overvannsproblematikk, og 
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dette vil vi ta med videre i planleggingen. Det gjelder både i forbindelse 
med området rundt Songebekken og deler av områdene på 
Blakstadheia. 

Rasfare Det er ingen av de foreslåtte områdene som er utsatt for ras i henhold 
til NVE sine beregninger. Vi har imidlertid noe fjell som kan skape 
rasfarlige skråninger ved utbygging av veger. Ved større utbygginger i 
bratt terreng vil det derfor være behov for geologiske vurderinger. 

Kvikkleire I forbindelse med utbygging på Langåsen og Dalen er det viktig at 
grunnforholdene sjekkes grundig.  

Samfunnsnytte Planen åpner for en riktig og langsiktig vekst med attraktive 
boligområder. Froland kommune har hatt store investeringer knyttet til 
skoler, barnehager og idrettsanlegg de siste årene. Den utbyggingen 
som nå skjer vil bidra til en god utnyttelse av disse investeringene. 
 
Froland kommune har samtidig jobbet aktivt for å få en tilrettelagt og 
god utbygging av sentrumsområdet, og vi mener at denne planen vil 
bidra til å skape et sentrum med mye aktivitet og nærhet. 

 

 


