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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Yrkesskolen med plankart datert 25.05.2018, sist revidert 
06.11.2018, og bestemmelser sist revidert 23.11.2018 legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 05.12.2018 sak 18/179 
 
Møtebehandling 

 
Representant Einar Krafft Myhren (SV) stilte spørsmål om sin habilitet i saken pga nært 
vennskap med naboer som har merknader til saken. 
 
Kommuneplanutvalget vedtok enstemmig å erklære representant Einar Krafft Myhren (SV),  
som inhabil i denne saken jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd og han fratrådte. Varamedlem 
Rune Sævre (SV) tiltrådte i hans sted. 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Yrkesskolen med plankart datert 25.05.2018, sist revidert 
06.11.2018, og bestemmelser sist revidert 23.11.2018 legges ut til offentlig ettersyn.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/29141-36 
Saksbehandler Nora Moberg Lillegaard 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget             

 
   

Yrkesskolen, nytt forslag til detaljreguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Yrkesskolen med plankart datert 25.05.2018, sist revidert 06.11.2018, og 
bestemmelser sist revidert 23.11.2018 legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Vedlegg   
1. Oversiktskart 
2. Forslag til plankart 
3. Forslag til bestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Mulighetsstudie, maks utnyttelse 
6. Vurdering av lokal luftkvalitet 2018 
7. Vurdering av støy fra veitrafikk, Sinus 
8. Merknader 
 

Sammendrag/problemstilling 

Etter offentlig ettersyn av et tidligere forslag viste det seg å være en stor utfordring å få til forsvarlig 
uteoppholds- og lekearealer innenfor planområdet og det var også vanskelig å oppnå leiligheter 
med forsvarlige støy- og støvforhold. Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder fremmet innsigelser, og 
etter flere møter og forslag til endringer viste det seg å være uløselig dersom eksisterende bygg 
skulle brukes på nytt.   
 
Forslagsstiller har derfor utarbeidet et nytt forslag basert på at mesteparten av eksisterende bygg 
rives.  
Det tidligere forslaget utløste ikke konflikter med naboer. 
Rådmannen anbefaler at Kommuneplanutvalget vedtar at planforslaget legges ut til nytt offentlig 
ettersyn. 
 

Bakgrunn for saken 

Planforslaget er fremmet av konsulentfirmaet Rambøll, region Agder, på vegne av Totalvisjon AS. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge blokkbebyggelse med til sammen 49 
leiligheter. Det er også muligheter for kontorløsninger i eksisterende del av bygget ut mot 
fylkesveien.  
Planområdet omfatter gnr. 502, bnr. 186, Strømsbuveien 74 og er 4 daa. stort.  
 
Et tidligere forslag, der det ble lagt til grunn at eksisterende bygning skulle gjenbrukes, har lagt ute 
til offentlig ettersyn i perioden 15.12.17- 05.02.18. 
 
Endringene er nå såpass vesentlige at planforslaget må sendes ut til nytt offentlig ettersyn. 
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Merknader 

Under det første offentlige ettersynet ble det mottatt noen bemerkninger. Fylkeskommunen minner 
om at det er viktig at uteområdene får så høy kvalitet som mulig. Det forslaget som nå ligger til 
behandling gir godt og skjermet uteoppholdsareal sentralt i planområdet.  
Planområdet ligger langs fylkesvei, der Statens vegvesen har planer om utbedring. Deres planer er 
direkte lagt inn i forslag til nytt plankart, og merknadene er dermed imøtekommet. 
Hovedadkomsten i det nye forslaget er lagt fra nord, som i områdereguleringsplanen, og det er 
ikke lenger noen kjøreadkomst fra fylkesveien.  
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder mente at flere forhold ikke var godt nok ivaretatt.  Det ble 
fremmet innsigelser som gikk ut på at hensynet til støv og støy ikke var tilstrekkelig ivaretatt. 
Planforslaget var heller ikke i tråd med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, etter deres syn. Det ble avholdt drøftingsmøte mellom kommunen og 
fylkesmannen 8.6.2018. Forslagsstiller var tilstede med sin konsulent. 
Den største utfordringen for forslagsstiller er å få til tosidige leiligheter i eksisterende bygg med 
mulighet for rom mot stille side.   
I en senere e-post fra fylkesmannens saksbehandler er det konkludert med at kravet om stille side 
for leiligheter ikke kan fravikes. Dersom dette ikke er mulig, egner ikke bygget seg for støyfølsom 
bruk.  
Utbygger ønsket likevel å gå videre med planer om å bygge leiligheter, og har derfor kommet frem 
til at dagens bygg heller må rives. På denne måten kan man oppnå stille side, og også oppnå et 
skjermet uteoppholdsområde.  

 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
I kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2023 vedtatt i bystyret 22.5.2014 er planområdet 
avsatt til fremtidig sentrumsformål. 
I følge samfunnsdelen, kap. 12, arealpolitikk, er målsettingen å redusere transportbehovet ved å 
bygge tettere og nær sentrum. Det er også et mål å bygge flere små boliger, og en mer urban 
boligbygging i sentrum og langs kollektivaksene.  
 
 
Områdeplan for Strømsbusletta-Myrene, vedtatt 26.03.2015  
Området er avsatt til S3 i områdeplan for Strømsbusletta - Myrene. Det er satt klare rammer for 
utnyttelse og høyder i bestemmelsene, og i tillegg er det krav til detaljreguleringsplan for de enkelte 
delområdene. Formålet er ifølge § 2 i bestemmelsene å legge til rette for en attraktiv og levende 
sentrumsnær bydel med handel, næring og fortetting av boliger. Området skal være trygt og 
hyggelig å ferdes og bo i. Det legges vekt på å skape gode gang- og sykkelforbindelser internt og 
til omkringliggende områder samt å tilrettelegge for sosiale møteplasser.  
  
Planforslaget er i tråd med overordnede planer for utvikling av området.  
 
 
Risiko- og sårbarhet 
ROS- analysen konkluderer med at det kan være risiko som krever tiltak når det gjelder støy, støv 
og trafikksikkerhet. I forslag til bestemmelser er det lagt inn strenge kriterier for å beskytte 
fremtidige beboere mot støy og støv. 
 
 
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
Stinta barne- og ungdomsskole ligger like i nærheten, og det er fortau eller gang- og sykkelvei hele 
veien opp til skolen. Her ligger også Stintahallen, med både svømme- og idrettshall. 
Det er flere barnehager, både offentlige og private, i nærheten av planområdet.  
Lekeplassen er plassert sentralt i planområdet, og tenkes tilrettelagt som felles møteplass for 
beboerne i tillegg til at det skal være lekeplass. Området er godt skjermet mot støy, slik bygningen 
nå er planlagt. I tillegg er det noe areal helt vest i planområdet, opp mot blokkene på 
Strømsbuåsen, som egner seg godt til litt større barn. 
 
 
Uteoppholdsarealer 
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I følge arealregnskapet for uteopphold i planbeskrivelsen vil kravene i områdereguleringsplanen 
oppnås. Sol/ skygge analyser i planbeskrivelsen s. 16 viser at plassen vil få sol om sommeren. Om 
vinteren vil plassen bli skyggefull mesteparten av dagen, men lekeplassen er lagt på den mest 
gunstige stedet i forhold til det. Det er foreslått bestemmelser om at det skal være en åpning i 
bebyggelsen som vil slippe inn lys fra sør.  
Det er en utfordring at man skal skjerme seg mot støy og støv fra veitrafikk, men likevel få tilstrekkelig 
lys og sol til uteoppholdsplassen. Hver enkelt leilighet får balkonger mot øst og sør. Her vil det bli 
solfylt, men også utsatt for støy og støv. Da er det en fordel at leilighetene er to-sidige.  
 
 
Universell utforming  
I følge planbeskrivelsen vil ombyggingen tilfredsstille kravene i teknisk forskrift. 
Uteoppholdsområdene er tilgjengelige, og må også utformes etter teknisk forskrift. 
 
 
Natur 
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken. I naturdatabasen er det registrert hule eiker som berører planområdets nordlige 
del. Et lite område der trærne står er avsatt til hensynssone H_ 560 naturmiljø, med en 
bestemmelse om at de skal bevares. 
Ifølge planbeskrivelsen er det ikke registrert andre naturtyper eller artsfunn for området enn de 
hule eikene. Med dette vurderes prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 som godt ivaretatt. 
 
 
Historikk og kulturminner 
Eiendommen ble første gang fradelt i 1890. Det ble da bygd et stort hus på eiendommen, 
«Fjeldheim». I de første tegningene til Yrkesskolen fra 1959, er «Fjeldheim» en del av bygningen, 
men den ble trolig revet før nybygget ble bygd i 1962/64. Tørrmuren mot Strømsbuveien og de 
hule eikene stammer trolig fra den tiden. 
Yrkesskolen ble bygd på eiendommen i 1962, med nye bygg i 1964 og 1976.  Skolebygningen ble 
tegnet av arkitektkontoret Ugland og Thorne v/ Svein Sørensen. Bygningen har stått tom siden 
denne delen av videregående skole flyttet til Myra i 2012. Etter rådmannens oppfatning er det ikke 
bevaringsinteresser av betydning knyttet til bygningen eller eiendommen slik den står i dag. 
 
 
Estetikk  
Dette er porten til Arendal by fra vest, og estetikken er viktig for helhetsinntrykket.  
Når det gjelder høydene er den østlige delen satt til maks kotehøyde 46 moh, som tilsvarer 
begrensningen i områdereguleringsplanen. For den vestligste delen er begrensningen foreslått satt 
til kote 42 moh. Mulighetsstudiet viser en ganske rasjonell utforming, og må betraktes som skisser.  
Antall leiligheter og byggehøyder er som i det tidligere forslaget.  
 
 
Teknisk infrastruktur  
Planforslaget baserer seg på eksisterende vann- og avløpsnett. Det er god kapasitet for 
slokkevann i tilfelle brann. 
Planområdet var tidligere omfattet av konsesjonsområde for fjernvarme, men området ble redusert i 
2016, slik at Yrkesskolen faller utenfor. 
 
 
Parkering 
Parkeringsdekningen er satt til maksimum 1,25 plasser pr. boenhet. Det skal etableres plasser 
med lademuligheter for el-bil. For sykkel er det planlagt en dekning av minimum 1,5 plasser pr. 
enhet i kjelleren i eksisterende bygg, med adkomst fra fylkesveien. Skisser viser en løsning med 2 
sykler pr. enhet. 
 
 
Renovasjon 
Det legges til rette for nedgravd renovasjonsløsning, noe som er i tråd med renovasjonsforskriften. 
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Vurdering av klimakonsekvenser 
Deler av bygget kan brukes på nytt, og er foreslått til noe kontorlokaler og sykkelparkering.  
Området ligger sentralt med kort vei til alle sentrale funksjoner, også friluftsområder. 
Det ligger derfor til rette for minimalt transportbehov med personbil i dagliglivet.  
Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan de skal dekke oppvarmingsbehovet. 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

  
Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen. 
 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 26. november 2018. 
 
 
 
 
 


	Vedtak KOMPLA 051218
	Yrkesskolen, nytt forslag til detaljreguleringsplan

	Saksfremlegg 051218
	Sammendrag/problemstilling
	Bakgrunn for saken
	Merknader
	Rådmannens vurdering
	Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:


