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Planinitiativ for detaljregulering av gnr. 39, bnr. 7 m.fl. – Myrlid, og
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1. Generell informasjon
Navn på forslagsstiller:

Myra Utvikling AS v/ Svein Arild Vilhelmsen
Telefon: 915 51 955
epost: kiwi.brennasen@kiwi.no

Plankonsulent:

Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen
Telefon: 466 29 844
Epost: endre@planfolket.no

Forslag til plannavn:

Detaljregulering for gnr. 39, bnr. 7 m.fl. - Myrlid

2. Formålet med planen, jf. § 1a
Hensikten med planarbeidet er å skape et attraktivt boområde sentralt på Myra i Arendal. Området
er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Nå som det skal etableres batterifabrikk
som vil skape mange arbeidsplasser, ønsker vi nå å tilby et variert boligområde som gir kort avstand
til arbeid, men også til turområder, skole, barnehage og andre tjenester.
Det foreligger en gjeldende eldre reguleringsplan (Gunhildsbu - 1985) for deler av planområdet. Det
er i 2005 og 2018 gjennomført mindre endringer på denne planen. I gjeldende plan er deler av
området avsatt til jordbruk – skogbruk.
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3. Planområdet og virkningen utenfor planområdet, jf. § 1b
Planområdet avgrenses av som et utgangspunkt av gnr. 39 bnr. 7 og 15, og gnr. 38, bnr. 53, men det
er inkludert noe areal av Myraveien samt Gunhildsboveien. Det foreligger en avtale om regulering
mellom grunneier og tiltakshaver på overnevnte eiendommer.

Andre rettighetshavere innenfor planområdet er eier av Myraveien og eier av Gunhildsboveien, samt
eier av gnr. 39, bnr. 15.
Ved etablering av boliger og tilhørende infrastruktur vil planen få virkning for barnehage, skole,
friområder samt vei- og samferdselsanlegg utenfor planområdet.
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4. Detaljer i planen, jf. § 1 c-f
Det planlegges en variert boligbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Det
må etableres vei inn i området, og grunnet områdets terreng, mener vi det er fornuftig å etablere
avkjørsel fra Myraveien. Dette vil redusere behov for skjæringer og skåne terrenget i størst mulig
grad.

PLANFOLKET AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

Telefon
+47 46 62 98 44
E-postadresse
post@planfolket.no

Nettsted
www.planfolket.no
Foretaksregisteret
NO 917 968 292 MVA

Side 3 av 8

Det er gjennomført en volumstudie for å avklare veiføring, byggbare områder, samt se litt på
plassering av forskjellige typer bebyggelse. Det planlegges en utbygging av en variert bebyggelse der
man på flere av boligene vil benytte seg av underetasje for å ta opp terreng, og for å unngå
sjenerende terrenginngrep. Det arbeides med en utbygging av om lag 6000m2 med bolig fordelt på
rundt 50 boenheter.
Boligområdet vil tilby tett og lav bebyggelse. Det vil legges opp til boligtun som vil skape attraktive og
inkluderende boområder. Nærhet til skole, barnehage, handel og naturområder er en styrke som gir
området en ekstra kvalitet.
Området er kupert og det vil i planarbeidet være fokus på så skånsom som mulig veiføring samt
terrengtilpasning av tomter for å legge til rette for minst mulig terrenginngrep i området.
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5. Gjeldende planstatus og forhold til overordnet planverk, jf. 1g
I gjeldende plan er deler av området avsatt til skogbruk. Gjeldende plankart vises under.

Kartskissen under viser gjeldende planstatus i området. Deler av området er regulert, og deler
uregulert.

PLANFOLKET AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

Telefon
+47 46 62 98 44
E-postadresse
post@planfolket.no

Nettsted
www.planfolket.no
Foretaksregisteret
NO 917 968 292 MVA

Side 5 av 8

I kommuneplanens arealdel er hele planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse (del av B50).

Regional plan
Arendal kommune behandlet i bystyret den 23.06.2016 en byplan for kommunen, «Strategi for by og
bydelsutvikling».
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Det er også faresone
høyspent.
Gjeldende regulering
Gjeldende reguleringsplan fra 1985 hjemler skogbruk. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til
fremtidig boligbebyggelse, og dette området kan sees på som en naturlig forlengelse av eksisterende
boligområder på Myra.
Tilgrensende planer under arbeid
Ikke kjennskap til tilgrensende planer under arbeid
6. Samfunnssikkerhet, jf. § 1i
I forbindelse med reguleringsarbeidet vil det bli utført en ROS – analyse basert på kommunens mal.
Det er ikke fremkommet informasjon om temaer utover høyspentlinje som viser seg å være spesielt
for den aktuelle saken, innenfor og rett utenfor planområdet. Det vil bli en gjennomgang av de
generelle temaene som er relevant i planlegging.
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7. Varsel om oppstart, jf. § 1j
Berørte naboer og grunneiere vil varsles per brev, og hvilke berørte offentlige organer og andre
interesser som foreslås varsles er:
- Agder fylkeskommune v/Regionalavdelingen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
- Statsforvalteren i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
- Statens vegvesen region sør, Postboks 723 Stoa, 4809 Arendal
- Agder Energi Nett AS, Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal
- Agder Renovasjon IKS, Kristian Birkelands trasé 26, 4849 Arendal
- Arendal kommune, barn og unges representant v/ Tone Worren Kløcker, Postboks 123, 4891
Grimstad
- Rådet for funksjonshemmede i Arendal v/ Hege Fjeldstad Larsen, Postboks 123, 4891
Grimstad
- Myra skole
- Velforening
- Barnehage

8. Medvirkning, jf. § 1k
Det bør avholdes informasjonsmøte for naboer, og andre berørte i området. I tillegg søkes
medvirkning fra barn og unge. Det planlegges informasjonsmøte på skole. Utover dette og hva planog bygningsloven krever av varsel om oppstart av planarbeidet, samt høring av planforslaget
vurderes det ikke som behov for ytterligere prosess om medvirkning.
9. Konsekvensutredning, jf. § 1l
Arealformålet i kommuneplan for Arendal er fremtidig boligbebyggelse for de områder som ønskes
fortettes, boligbebyggelse er et av underformålene for formålet. Tiltaket er derfor i tråd med gjeldene
overordnet plan.
Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning etter §6:
a) Ikke aktuell da §6a gjelder regionale planer, kommuneplaner og områdeplaner.
b) Det er ingen av de foreslåtte grep i planen som vurderes å falle inn under § 6b vedlegg I. Det
er vedlegg en som stiller kravet når det utløses krav om konsekvensutredning. Arealformålet i
kommuneplan for Arendal er fremtidig boligbebyggelse for de områder som ønskes fortettes,
boligbebyggelse er et av underformålene for formålet. Tiltaket er derfor i samsvar med
gjeldende overordnet plan.
c) Ikke aktuell da planen behandles etter plan- og bygningsloven.

Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning etter §8:
For å utløse krav om konsekvensutredning etter §8 må tiltaket innebære vesentlige virkninger for miljø
og samfunn. Denne planen vurderes å ikke utløse vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
a) Ikke aktuell da tiltaket ikke er oppført i vedlegg II.
b) Ikke aktuell da tiltaket behandles etter plan og bygningsloven.
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10. Særskilte delutredninger som skal inngå i planforslaget
Ingen utover planbeskrivelse og ROS-analyse

Med vennlig hilsen

Endre Fennefoss Balchen
Daglig leder / by- og regionalplanlegger
PLANFOLKET AS
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