
 

Referat oppstartsmøte 
 

Detaljregulering for Myrlid, gnr. 39, bnr. 7 m.fl. planident: 42032021-2 
 

Saksnummer: 21/1679  

Møtedato:   Fredag, 05.03.2021  

Sted:    Via Teams 

Tid:    12:00-13:00 
 
Utsendelse av referat: 15.03.2021 
 

MØTEDELTAKERE VIA TEAMS 

 

Forslagsstiller: Navn 
Svein Arild Vilhelmsen 

Firma  
Myra Utvikling AS  

Konsulent: 
 

Navn 
Endre Fennefoss Balchen 
Victoria Nordtveit 

Firma 
Planfolket AS  

Fra kommunen:  
 

 
 

Kristin Fløystad 

Edle I. Johnsen 

Planavdelingen, fagleder 
Planavdelingen, saksbehandler 
 

 Det ble ikke avholdt internt møte i 

forkant av oppstartsmøtet.  

Innspill fra fagenhetene er lagt inn 

i referatet. 

Michel Sørensen  

Hanne Godwin - Vei 

Sten Terje Jørgensen-vann og avløp 

Helene Thygesen- Avløp og miljøvern 

Hvoslef, Hilde - Agder renovasjon 

Tone W. Kløcker - Folkehelse  
Ragnhild Hammer- Miljøvernrådgiver 
Anne-Lise Halvorsen - Kultur 

 

 
 

 
 

  

 
 

  
Oppstart jf. plan- og bygningsloven § 12-8: 

Kommunen er positiv til oppstart av reguleringsplan for  

Myrlid, gnr. 39, bnr. 7 m.fl. 



 

Sak: Oppstart av detaljreguleringsplan 

Forslag til navn: Myrild, gnr. 39, bnr. 7 m. fl                  Planident: 42032021-2 

 

Planens avgrensning 

Planområdet: Gnr. 39 bnr. 7 og 15, og gnr. 38, bnr. 53. 

Deler av Myraveien, Fylkesvei 128 og Gunhildsboveien, kommunal vei ligger innenfor avgrenset 

område. 

Området er på ca 12 000 m2 og legger opp til bolig fordelt på rundt 50 boenheter.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Planområdet er delt av 

Gunhildsboveien  

 

Harebakken 

Myra skole 



Forslagsstillers intensjoner/idé 

Det planlegges en variert boligbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. 

Boligområdet vil tilby tett og lav bebyggelse. 

Flere av boligene vil benytte seg av underetasje for å ta opp terreng, og for å unngå sjenerende 

terrenginngrep.  

Det vil legges opp til boligtun som vil skape attraktive og inkluderende boområder.  

Området er kupert og det vil i planarbeidet være fokus på å få til  

skånsom veiføring, samt terrengtilpasning av tomter for å legge til rette for minst mulig 

terrenginngrep i området. 

Det må etableres vei inn i området, og grunnet områdets terreng, mener forslagstiller det er fornuftig 

å etablere avkjørsel fra Myraveien. (fv 128). 

Dette mener konsulenten vil redusere behov for skjæringer og skåne terrenget i størst mulig grad. 

Det er gjennomført et volumstudie for å avklare veiføring, byggbare områder, samt se litt på 

plassering av forskjellige typer bebyggelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Innspill: Terreng-Landskap  

 

Fv. ligger på +k 68 og høyeste punkt i 

planområdet ligger på +k 85 

Gunhildsboveien +k 60 og planområdet 

+k 70.  

 

Kartet skal vise stigningsforholdet på det 

interne veinettet.  

 

Det vil bli vesentlige terrenginngrep i 

område. Viktig å vise hvilke 

områder/tomter som blir liggende på 

hvilke koter. Se på areal og terreng 

mellom tomter. Få til gode uterom. Felles 

uterom skal i utgangspunktet plasseres 

på den delen av tomta som får de beste 

solforholdene. 

 



Kommuneplanens arealdel  

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

Faresone høyspent. 370 - Høyspenning gjennom planområdet.  

Høyspent luftlinjetrase.  

 

Gjeldende planstatus 

Planområdet, nærmest fylkesveien, ligger innenfor reguleringsplanen for Gunhildsbu som er vedtatt 

1986. Dette er en eldre flateplan og hjemler skogbruk.   

Andre siden av Gunhildsboveien er uregulert (38/53). 

 

 

 

 

  

Innspill 
 

 

Vei  
Ved etablering av nye boliger/boligfelt skal veiene til disse reguleres til private 
veier, ikke kommunale.  
Ved kupert terreng bør stigningen begrenses til 8%. Spesielt der hvor det er 
svinger eller (mange) avkjørsler er det viktig med begrenset stigning.   
 
 
 

Vei og parkering 

Vidar H. Engh 

Avdelingsleder,  

Michel Hervik 
Vei/drift 
 

Veisikkerhet 
Av skissene i planinitiativet skrives det at grunnet områdets terreng er det mest 
fornuftig å etablere avkjørsel fra Myraveien. Med så mange boenheter som 
planlegges nær Myra skole må det legges til rette for en trygg skolevei. Gang- og 
sykkelvegen ligger på motsatt side av fylkesvegen. Skal de gå her må de krysse 
fylkesvegen 3 ganger for å komme til skolen. Kan de etablere gangvei mot 
Gunnhildsboveien for at skolebarna kan gå her?  
 

Hanne Godwin 
 
Trafikk- 
sikkerhet 
 
 

 

Renovasjon 
Kommunen og Agder renovasjon enige om at det vil kreves nedgravd 
avfallsanlegg. Kommer tilbake til detaljer når plankonsulent kommer med forslag 
til detaljplan. Det er laget retningslinjene for nedgravd avfallsanlegg for 
kommunen. Disse skal følges av utbygger. 
Det er viktig å avsette nok plass til kranbil som henter avfall.  

Helene P. 
Thygesen 
Avløp og miljøvern 
 
Hilde, Hvoslef, 
Agder renovasjon 

 



  

 
Barn og unge 
Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold, ikke 
vindutsatt, ha tilfredsstillende støynivå og være skjermet mot motorisert 
trafikk og forurensing. 
 
Uterommet skal være godt egnet som sosial møteplass for alle 
aldersgrupper og utformes slik at det kan brukes til alle årstider. 
Noen unge mennesker ønsker å være litt avskjermet, samtidig som 
området bør invitere til sosial omgang for å bygge samhold og fellesskap.  
 
Trygge gang og sykkelveier som kobles på eksisterende. Det er viktig at ev. 
snarveier til friluftsområder og fellesområder er gjennomgående i hele 
planområdet slik at det inviterer til fysisk og sosial aktivitet. 
Boligene skal ivareta behov for innvendig sykkelparkering. 
 
Nærhet til skole; barnehage, handel og naturområder er en styrke som gir 
området en ekstra kvalitet.  
 
https://www.myra.skole.arendal.no/ 
https://sameyde.vgs.no/ 
 
Minner om mobilitetsplan for området. 
 
 

Tone W. Kløcker  
 
Helse og levekår- 
barnas representant 
 
 
Ragnhild Hammer  
Miljøvernrådgiver 

  

 
Friluftsliv/rekreasjonsområder 
Konsulent beskriver at det vil i planarbeidet være fokus på minst mulig 
terrenginngrep. Dette er positivt, men svært viktig at det blir fulgt opp i 
det videre planarbeidet og når arbeidet fysisk starter opp.  
 
Av planinitiativet fremgår det at boligfeltet skal ha to utkjørsler. Den ene 
utkjørselen går rett ut på Myraveien, der gang- og sykkelstien går på 
motsatt side og også på et plan langt lavere enn Myraveien. Denne 
utkjørselen bør bort, det må finnes andre alternativ. 37 boenheter er 
knyttet til denne utkjørselen. 

 
Boligfeltet blir delt i to av Gunnhildsboveien og det er ikke tegnet inn noen 
forbindelse mellom de to områdene. Dette bør innarbeides. 

 
Kulturenheten 
 
Jann B. Nilsen 
 
Anne-Lise Halvorsen 

Kommentarer fra drift avløp  
Det er tilstrekkelig med vann i Gunhildsboveien, men det må settes ned 
kum for avgreining til interne brannvann-og forsyningsledninger 

Øybekk, Asgeir 
Avdelingsleder 
 
Sten Terje Jørgensen 
Avløp og miljø 

 

https://www.myra.skole.arendal.no/
https://sameyde.vgs.no/


Agder brannvesen 
ØABV har sammen med andre brannvesen på Agder laget en felles 
veileder for regulerings- og byggesaker som ivaretar brannvesenets 
interesser. 
Vi ønsker at veiledningen legges til grunn i planinitiativet. 
 
https://www.kbr.no/filer/20-0 25_Veiledning_for_tilrettelegging_for_redning-
_og_slokkemannskaper_rev_16.6.pdf  

 

Ingeborg W. Rømyr 
Østre Agder 
brannvesen 

 

 

Universell utforming/ TEK 17 følges 
 
Uteareal skal være tilgjengelig for alle. Er det områder hvor dette ikke er mulig, skal dette 
argumenteres godt for. 
 
 

ROS 
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3 
Det skal lages risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet. 
 

 
Biologisk mangfold - Naturmangfold 
Planområdet er et skogsområde som ikke har vært undersøkt og konsekvensutredet tidligere. 
Anbefaler å engasjere fagperson for utredning av naturmangfold. 
 
 
Viser til: Naturmangfoldloven: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 
 
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. 
 
 
 

Konsekvensutredningen 
Konsulenten skriver i planinitiativet at planarbeidet ikke vil utløse krav til K.U. da formålet er i tråd 
med overordnet plan.  
Kommunens stiller likevel spørsmål om tiltakene kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
Tiltaket ligger på vippepunktet i forhold til krav om K.U. Det ble imidlertid konkludert med at 
planbeskrivelsen skal gi en grundig beskrivelse av utfordringer som vil ha påvirkning på miljø og 
samfunn og hvordan dette løses. (Det skal utarbeides en litt mer omfattende planbeskrivelse).  
Hensikten er å synliggjøre hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og miljøhensyn på 
en dekkende måte. Også på utsiden av planområdet. Særlig med tanke på trafikksikkerhet. 
Argumenter for valgte løsninger. 
 
Utredninger som utføres bør ligge ved som et eget notat til planbeskrivelsen og skal identifisere og 
beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere virkninger utbyggingen vil ha for området. 
Kommunen anbefaler blant annet: 
 
 

https://www.kbr.no/filer/20-0%2025_Veiledning_for_tilrettelegging_for_redning-_og_slokkemannskaper_rev_16.6.pdf
https://www.kbr.no/filer/20-0%2025_Veiledning_for_tilrettelegging_for_redning-_og_slokkemannskaper_rev_16.6.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100


 
 

 naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 

 landskap 

 forurensning/støy 

 beredskap og ulykkesrisiko 

 hvordan påvirker utbyggingen trafikksituasjonen utenfor planområdet 

 økning av ÅDT 

 tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

 teknisk- og sosial infrastruktur innenfor planområdet 

 arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

 planeringshøyder-skissere 

 tekniske planer for vei/profil 
 
Konsulent må ta stilling til andre forhold som blir viktige å utrede under prosessen.  
Minner om at det også kan komme fram andre forhold i prosessen, som konsulent vil måtte 
forholde seg til og utrede, for. eks etter innspill fra Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Statens 
vegvesen, osv.  
 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/ku/konsekvensutredninger/id410042/ 
 
 

 
Arkitektur: 
På illustrasjonen vises forskjellig typer hus.  
Tilbakemelding fra plankonsulent var at dette ikke er gjennomtenkt, men «standard illustrasjoner» 
som ligger i 3-D programmet.  
Utbygger og plankonsulent skriver de vil integrere bygninger i terreng. Det er viktig å tenke på 
arkitekturen allerede fra planstadiet.  
Et minimum er å sette inn høyder, takform og krav til materiale i bestemmelsene. 
Anbefaler å sette maks kotehøyde på mønet. 
Undersøke bebyggelsen i nærområde. 
 
Viktig å tenke på barnefamilier - variasjon - på tvers av generasjoner- nærhet til skoler. Det kan gi 
utfordringer å legge inn BRA i reguleringsplanen/bestemmelsen. 
 
Mulig det kan skrives om boligtyper, målgruppe og størrelser i planbeskrivelsen.  
 
Planbeskrivelsen skal følges opp av illustrasjoner, utomhusplaner, plankart og bestemmelser.  
 %BYA skal inn i kart eller bestemmelser. 
 

Landskap 
Det er skog og stor høydeforskjell fra vei til høyeste punkt i område. Det vil bli en av 
hovedutfordringene i planen å finne et plangrep som ivaretar og tar hensyn til terreng og 
vegetasjon. Kommunen har sett for mange dårlige eksempler på at terreng og vegetasjon fjernes, 
med flatsprenging og etablering av platåer. Begge parter er enige i målet om å finne andre og 
bedre løsninger på dette.   
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/konsekvensutredninger/id410042/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/konsekvensutredninger/id410042/


Andre boligområder  
Planlagt utbygging sin samlede virkninger på andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer 
eller tiltak i området. 
Øygardåsen boligfelt grenser til planområdet. 

Planbestemmelser 
Planbestemmelsene må utarbeides konkret tilpasset for dette området.  Ikke benytt uklare uttrykk 
som « i størst mulig grad, o.l» 
 

Hva skjer med området når et nytt boligfelt kommer akkurat her.  
Hvilken påvirkning har det på miljø og samfunn, både innenfor og utenfor planområdet og 
argumenter for løsninger som blir valgt. 

 
Følgende temaer ble tatt opp i møtet 
 

 Landskapsvirkninger/natur 

 Planeringshøyder-skissere 

 (Tekniske) planer for vei/profil 
 

 Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
 

 Avkjørsel 

 Veisystem utenfor planområdet-hvordan blir dette påvirket 

 Støy 

 Trafikkforhold- økning i ÅDT 

 Trafikksikkerhet 
 

 Arkitektur/ Bygningsstruktur/ Estetikk 
 

 Teknisk- og sosial infrastruktur 

 Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstsvilkår-skolevei 

 Vurdering av klimakonsekvenser 

 Grunnforhold 
 

 Sol og skygge analyse 

 Uteområder-felles møteplasser-lekeplasser 
 
Ovennevnte punkter skal legges vekt på i planbeskrivelsen og følges opp av illustrasjoner, kart og 
bestemmelser og ev. notat. 
 
Det vil komme inn innspill i forbindelse med oppstart av planarbeid som skal svares på og 
hensyntas. Samt forhold som oppstår underveis i prosessen. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel situasjonsplan som viser utfordringer som er viktig å gi en 

vurdering/utredning/argumentere for løsninger. 

 
   

Smal vei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krysningspunktet mellom 

fv. 128 og fv. 129 

(Eskestølveien) mangler 

g/s-vei. Ved utbygging av 

nytt boligfelt vil dette 

muligens bli satt som et 

rekkefølgekrav å bygge ut, 

selv om det er på utsiden 

av planområdet. 

Tilgrenset eiendommer til 

Eskestølveien er private.  

Avkjørsel fra Fv. 128 inn til 

vestre del av boligområde 

må avklares med 

fylkeskommunen. Dette 

er et trafikkert område. 

 

 

Krysset mellom Eskestølveien 

og Gunhildsboveien kan være 

en utfordring. Det må 

redegjøres for hvordan ny 

utbygging vil påvirke dette 

krysningspunktet og veiene 

som møtes. Det er også en 

avkjørselen fra 

Gunhildsboveien til et mindre 

boligfelt, Botterkjerr. Veien 

her er smal og bratt.  

Gunhildsboveien er svært smal 

og lite egnet for økt trafikk. 

Plankonsulent ønsket å 

se på avkjørsel fra 

Eskestølveien via 

Øygarden boligfelt 

(Øygardåsen). Det 

mangler g/s-vei på 

deler av internveien i 

dette området. Det vil 

bli en betraktelig 

økning av trafikk 

gjennom boligfeltet. 

Det er viktig å ta 

hensyn til beboere i et 

allerede utbygd 

byggefelt. Kommunen 

er usikker på om dette 

er en god løsning. 

 

 

 



 

 

 
Linker  
 
Kommuneplan 2020-2030: samfunnsdel og arealdel - Arendal kommune 
bestemmelser til kommuneplanen er viktig å følge 
 
Bygg og byutvikling - planer og strategier - Arendal kommune 
 
 

 

Innsending av planforslag  

 Plankart (PDF og Sosi-format) i egen målestokk 

 Bestemmelser (PDF og Word-format) 

 Planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS -analyse og nødvendige utredninger. 

 Alle innspill til oppstartsmeldingen 

 Konsulenten skal levere skriftlige kommentarer på innspillene til oppstartsmeldingen i eget 
notat 

 Mobilitetsplan 

 Rammeplan for VA 

 Illustrasjonsplan av alle lekeplasser og uteoppholdsarealer/møteplasser  

 Snitt-tegninger/profil 
 
 

Anbefaler: 
3-d modell 
Annen form for visualisering 

Tips: 
Skal du lage en reguleringsplan? - Arendal kommune 
 

Opplegg for planprosess: 
Det vurderes i hver enkelt sak om det må iverksettes spesielle medvirkningstiltak, for eksempel 
felles befaring eller offentlig møte i forbindelse med varsel om oppstart. 
Drøftelse av prosessen og samarbeid mellom forslagsstiller og saksbehandler. Behov for 
undervegsmøte. 
Medvirkning; barn og unge  
Tips: Ta kontakt med velforeninger i område. Kan få gode innspill 
 

Referat: 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som 
forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er forslagsstiller ansvarlig for er tilstrekkelig utredet ved 
innsending av endelig planforslag til kommunen. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-2020-2030/
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/temaplaner-og-strategier/bygg-og-byutvikling/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/skal-du-lage-en-reguleringsplan/

