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Naboer og berørte i området. Sektormyndigheter

Varsel om oppstart av detaljregulering for Dybdal Syd, Arendal
I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for
matrikkelnummer: 201/23 i Arendal kommune. I henhold til plan- og bygningsloven §17 varsles det
samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale. Varslingsområdet er avgrenset
som vist på vedlegg 1. Forslagsstiller er Dybdal Eiendomsinvest AS
Hensikten med planarbeidet:
Formålet med igangsettelse av planarbeid er å legge til rette for boligbebyggelse, felles lekeplass,
felles grønt og tilhørende parkeringsplasser, uteopphold og annen aktuell infrastruktur. Bebyggelse
skal bestå av eneboliger/tomanns – eller firemanns med inntil 2 etasjer. Familieboliger er ønskelig.
Grunnen for dette er at barnefamilier får dekke sitt behov. Adkomst til boligbebyggelsene skal kobles
fra eksisterende vei [Sandåveien]. Denne kan bli oppgradert.
Overordnet planstatus:
Sandåveien går gjennom midt i planområdet ellers det er stort sett skog i planområdet. Planområdet
er uregulert og avsatt til boligformål [B72] i Arendal kommuneplan 2019. Det ligger en hensynssone
naturmiljø med beskrivelse ørretbekk gjennom området.
Avgrensning av oppstartvarslet:
Rutinemessig varsles det normalt en romslig avgrensning. Det gir rom for uforutsette avklaringer. Det
kan erfaringsmessig også være nyttig for naboer at eventuelle hensyn er mulig å ta for dem, dersom
avgrensningen innledningsvis legges inn på deres eiendom. Det er normalt at området innskrenkes i
planprosessen til endelig regulert areal, det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen
kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel.
Det er den 31.08.2017 meldt oppstart for deler av dette området samt blant annet område B73 i
kommuneplanen. Disse er delvis overlappende. Dersom det skulle vise seg hensiksmessig kan det bli
aktuelt å slå sammen disse planprosessene underveis. Det vil i så fall legges på høring slik.
Konsekvensutredning:
Det legges til grunn at planen er i tråd med overordnet kommuneplan. Tiltaket vurderes ikke å utløse
krav om konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning §§ 6-10. Det vil bli en særskilt
konsekvensvurdering for bekken i plandokumentene.
Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området.
Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunner og kommunen) og regulerer forhold
omkring utbygging av området.
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Innspill til planarbeidet:
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v som kan ha betydning
eller interesse for planarbeidet skal sendes innen 30.08.22 til:
Gilje byggrådgivning AS v/Hans Petter Gilje, Vafjellveien 1, 4887 Grimstad eller
planinnspill@byggraadgivning.no Viktig: Merkes/emnefelt: «ditt_navn/myndighet»_Detaljregulering
for Dybdal Syd».
Med hilsen for
Gilje Byggrådgivning AS
Hans Petter Gilje
Daglig leder
+47 911 74 758
hp@giljebyggrådgivning.no
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som
vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når
planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene
utover dette.
Vedlegg 1 og 2: Kart oppstart
Vedlegg: Informasjon om planprosessen
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Vedlegg 1
Oversikt over området. Områdeavgrensning viser med blåstripet linje.

Figur 1. Kartet er hentet fra kart og kartdata- Arendal kommune.
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Vedlegg 2
Kartutsnitt viser planavgrensning til området med blåstripet linje.

Figur 2. Hentet fra kart og kartdata - Arendal kommune
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Skjematisk oversikt over planprosessen:

Si din mening
En reguleringsplan kan bety mye for deg. Enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er
derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener
om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke
hvordan området kommer til å bli.
En plan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den
som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler som å få svar på dine spørsmål underveis i
planarbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill og kommentarer på to formelle tidspunkt i
prosessen. Første anledning er når varsel om oppstart av planarbeidet annonseres. Andre gangen er
når forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn – det som omtales som ” å legge planen
på høring”.
Varsel om oppstart av planarbeid:
Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste
opplysningene er planens avgrensning og berørte parter. I annonsering av oppstart varsles ofte et
område som er større enn området for tiltakene skal skje, dette er for å sikre en helhetlig planlegging
og for å unngå å varsle på nytt. Frist for å komme med innspill står i varselet.
Offentlig ettersyn:
Forslag til reguleringsplan blir behandlet i teknisk utvalg i kommunen, som vedtar å sende
planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt alle relevante dokumenter, slik at de kan
komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen.
Høringsfristen er fire til seks uker.
Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og
kommentert i saksframstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev, men
kommenteres i planbeskrivelsen som utarbeides i prosessen.
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Klage:
Det er kommunestyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har
kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter
at vedtaket er offentliggjort.
Ytterligere informasjon om planprosess:
Arendal kommune har ellers en meget god informasjon om planprosess her:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/skal-du-lageen-reguleringsplan/

