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Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.11.2018 sak 18/73
Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret i Froland omgjør den del av eiendommen gnr 18 bnr 172, som i
reguleringsplanen for Langedal (planid. 111R1) er regulert til offentlig og privat tjenesteyting,
til boligformål, jf. PBL § 12-14.
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Langedal / Torskar - reguleringsendring fra offentlig tjenesteyting til
boligformål
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret i Froland omgjør den del av eiendommen gnr 18 bnr 172, som i
reguleringsplanen for Langedal (planid. 111R1) er regulert til offentlig og privat tjenesteyting,
til boligformål, jf. PBL § 12-14.
Vedlegg
Langedal - Torskar - reguleringsendring av offentlig tjenesteyting til boligformål - innspill fra
naboer i området
Søknad reguleringsendring Torskar
Sammendrag
Froland kommune har behov for en sentrumsnær boligtomt for å bygge bolig til unge
funksjonshemmede. Etter å ha saumfart sentrum har man landet på at den kommunale
tomten på oppsiden av Torskar er den tomta som egner seg best (del av gnr 18 bnr 172). I
reguleringsplanen for Langedal av 24.06.1976 er denne tomta regulert til offentlig formål. Det
er derfor nødvendig å omgjøre tomta til boligformål.
Administrasjonen har sendt ut nabovarsel. Naboene motstrider seg ikke omdisponeringen,
men har sendt inn en bemerkning til planene. Kommunen vil tilstrebe seg i å etterkomme
bemerkningene til berørte naboer.
Forslaget til planendring fremkommer også i forslaget til kommuneplanens arealdel og som
er meldt opp til 1. gangs behandling.
Rådmannen fremmer forslag til kommunestyret om å omregulere tomta til boligformål.
Bakgrunn (Fakta)
Froland kommune har i oppgave å skaffe til veie bolig tilpasset unge funksjonshemmede.
Administrasjonen har hatt oppdraget med å vurdere aktuelle tomter i nærområdet. Etter
omhyggelig vurdering har man falt på kommunens eiendom på oppsiden av Torskar, gnr 18
bnr 172, som i gjeldende reguleringsplan er regulert til offentlig tjenesteyting.
De unge funksjonshemmede skal likestilles med øvrig befolkning i kommunen. Disse skal
integreres i samfunnet på lik måte som alle andre i kommunen. Av den grunn skal det ikke
bygges opp institusjon som kan innordne seg under hovedformålet offentlig tjenesteyting,
men ordinær bolig. Av den grunn må tomta omreguleres til bolig.
Det er ikke sendt ut varsel til sektormyndighetene da omreguleringen ikke anses å ha
nasjonal eller regional interesse. Men, endringen fremkommer i forslaget til ny kommuneplan
arealdelen og den blir sendt til offentlig ettersyn, slik at dette vil bli ivaretatt.
Det er sendt varsel til alle berørte naboer. Disse har i fellesskap sendt kommunen
bemerkninger datert den 26.09.2018 til varselet om omregulering. Deres bemerkninger er
som følgende:


De ønsker en avtale som binder eiendommen og fremtidig bolig til unge
funksjonshemmede.
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De er bekymret for landskapstilpasningen og for hvor nærme boligen vil komme
naboeiendommene.
Utbedring av trafikale forhold, krysset Torskar/Jettedal, krysset Langedalsbakken,
krysset Langedalsbakken/fv.42.
Erstatningstomt for lekeplass og forslag om å overføre midlene til fotballøkka lengre
opp i Langedalbakken.
De viser også til at Langedal er et godt og trygt boligfelt for alle.
De mener at verdien på deres tomter og bolig vil bli redusert.
Skolevegen kan forbedres og bli sikrere.
Frykter lang anleggsperiode med dertil mye sjenanse.
Om det er vurdert andre tomter og fremmer forslag til tomt.

Vurderinger
En del av bemerkningene til berørte naboer forgriper byggeprosessen og må heller tas opp
når boligen skal byggemeldes. I denne omgangen så er det omreguleringen fra offentlig
tjenesteyting til boligformål som det spørres om de har bemerkninger til. Administrasjonen vil
selvsagt jevnlig holde naboene orientert om fremgangen ved byggeprosessen og følge opp
nabobemerkningene etterhvert som detaljene blir festet til papir. Imidlertid har
administrasjonen følgende utsagn til bemerkningene:










Det er ingen som velger sine naboer. Naboer er noe man får. I planfaget er
boligformål = boligformål. Man skiller ikke mellom beboere. En skriftlig avtale med
berørte naboer som sikrer boligen for unge funksjonshemmede til all fremtid, kan ikke
kommunen gå med på. Når det er sagt så er ikke kommunen så kortsiktige at man,
så fort som man har bygget opp en bolig med de spesielle fasilitetene som
funksjonshemmede måtte ha behov for, i neste omgang skal drive utleie til andre.
Detaljer om landskapstilpasning og avstander til naboeiendommer må man komme
nærmere til ved nabovarsel av byggesøknaden. Men, det kan vel sies å være av
interesse for de unge funksjonshemmede beboerne også at boligen deres er tilpasset
landskapet og at det er fint og grønt rundt dem. Det er deres interesse at det er en
passende avstand fra nabobebyggelsen for å ivareta deres privatliv.
Nærmere planlegging vil avklare hvor adkomstveien inn til eiendommen vil komme.
Men på dette stadiet vet man ikke hvor den kommer. At man i senere planlegging kan
komme fram til at adkomstveien må komme fra krysset Torskal/Jettedal og opp, er
nærliggende løsning p.g.a. topografien. Og da måtte man sett på kryssløsningen og
eventuelt gjort utbedringer av det. Tilsvarende gjelder for vegkrysset
Langedalsbakken/Torskar. Når det gjelder vegkrysset Langedalsbakken/fv. 42, så har
vegstrekningen Blakstadbrua – Osedalen inkludert vegkrysset nettopp gjennomgått
en oppgradering og regnes som så trafikksikkert som man kan forvente i dagens
trafikksituasjon.
Lekeplassen ved vegkrysset Torskar/Jettedal er ikke et regulert lekeplass. Det er ihht.
RPRBU punkt 5D nok at friarealet er i bruk til lek for at man ved omdisponering må
skaffes til veie fullverdig erstatning. Dersom byggeprosessen medfører at man må ta
dette arealet til bruk, så er naboenes forslag om å overføre midlene til fotball-løkka
lengre opp i Langedalbakken en mulig løsning. Men her ser man for seg at
kommunens barn- og unges representant blir koblet inn i saken.
At Langedal er et godt og trygt boligområde kan ikke administrasjonen se vil bli
endret i negativ retning av at det flytter noen unge funksjonshemmede inn. Snarere
tvert imot, vil innflytting av unge funksjonshemmede være en berikelse for
boligområdet som ellers har en bred sammensetning av samfunnets øvrige
befolkningsgrupperinger.
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Man kan se at berørte naboer har blitt vant til at denne eiendommen har stått urørt og
at de har antatt at den er et friluftsområde og i den øyemed kan man kanskje si at
verdien på deres eiendom og bolig vil bli forringet. Men området er regulert til offentlig
tjenesteområde og det søkes nå om å omregulere det til boligformål. Hvor vidt det blir
bygget et bygg for offentlig tjenesteyting eller boligformål kan umulig ha innflytelse på
verdigrunnlaget av naboeiendommene.
Man må regne med at også unge funksjonshemmede også vil bevege seg ut i
trafikkbildet som myktrafikanter og dersom det må gjøres tiltak for å lette deres
framkommelighet til sentrum så må det bli gjort. Det vil i så fall være en forbedring og
sikring av skolevegen også.
En anleggsperiode vil det bli, men det er også av kommunens interesse at den er kort
og at den ikke skal skape unødvendig sjenanse for naboene.
Det har vært en omfattende vurdering av tomter i sentrumsområde som kunne være
egnet til dette formålet. Etter gjennomgang av disse framstår denne eiendommen
som den som passer best.

Selv om kommunen ikke kan innfri nabobemerkningene til punkt og prikke, så er kommunens
innstilling å vise hensyn til berørte naboer, og tilstrebe seg i å imøtekomme deres
bemerkninger. Administrasjonen finner ikke at naboene motsetter seg kommunens planer for
området.
Kommuneplanens føringer
Kommuneplanen 2017-2029 har følgende målsetninger:





Gode og trygge oppvekstsvilkår.
Gode og trygge vilkår for andre med særlige behov.
Gode og trygge trafikkforhold for alle.
God integrering for alle kommunens innbyggere.

Driftsmessige konsekvenser
Utgiftene ved å bygge ut området blir sak i neste omgang.
Alternative løsninger
Kommunen skal ha et tilbud til denne befolkningsgruppen og administrasjonen har saumfart
sentrumsnære områder og landet på at denne tomten er den beste. Alternative løsninger vil i
så fall være et tilbakeskritt i prosessen og på ny saumfare sentrumsområde på let etter egnet
tomter.
Konklusjon
Rådmannen vil fremme forslag om å omregulere tomten til boligformål.
20. november 2018
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