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Reguleringsplan boligfelt Trollbakkane Nord - 2.gangsbehandling  
 
  
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Trollbakkane 
Nord i henhold til reguleringskart rev 25.11.11 og planbestemmelser rev. 13.09.11. Planen 
vedtas med følgende endringer av bestemmelser rev 13.09.11:  
 

1. Det inntas i reguleringsbestemmelsenes et nytt pkt. om nærmiljøanlegg (ballplass): 
I området NMA1 skal det planeres og opparbeides ball løkke. 

 
2. Det inntas en ny rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsenes pkt 5: 

Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tomtene 20-116 kan gis skal 
balløkka  NMA1 være opparbeidet. 
 

3. Rekkefølgebestemmelsenes tredje kulepkt endres til: Før brukstillatelse for boenheter 
i feltet kan gis skal busslomme i planområdet være etablert” 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 16.03.2012  
Behandling: 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og bygningsrådet tilråding: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Trollbakkane 
Nord i henhold til reguleringskart rev 25.11.11 og planbestemmelser rev. 13.09.11. Planen 
vedtas med følgende endringer av bestemmelser rev 13.09.11:  
 

4. Det inntas i reguleringsbestemmelsenes et nytt pkt. om nærmiljøanlegg (ballplass): 
I området NMA1 skal det planeres og opparbeides ball løkke. 

 
5. Det inntas en ny rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsenes pkt 5: 

Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tomtene 20-116 kan gis skal 
balløkka  NMA1 være opparbeidet. 
 

6. Rekkefølgebestemmelsenes tredje kulepkt endres til: Før brukstillatelse for boenheter 
i feltet kan gis skal busslomme i planområdet være etablert” 

 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2012  
Behandling: 
Plan- og bygningsrådet tilråding ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Trollbakkane 
Nord i henhold til reguleringskart rev 25.11.11 og planbestemmelser rev. 13.09.11. Planen 
vedtas med følgende endringer av bestemmelser rev 13.09.11:  
 

7. Det inntas i reguleringsbestemmelsenes et nytt pkt. om nærmiljøanlegg (ballplass): 
I området NMA1 skal det planeres og opparbeides ball løkke. 

 
8. Det inntas en ny rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsenes pkt 5: 

Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tomtene 20-116 kan gis skal 
balløkka  NMA1 være opparbeidet. 
 

9. Rekkefølgebestemmelsenes tredje kulepkt endres til: Før brukstillatelse for boenheter 
i feltet kan gis skal busslomme i planområdet være etablert” 

 
 
 
 
 
Saksutredning 
 
 
Sammendrag/ konklusjon 
Planforslaget er i tråd med vedtatt kommuneplan. Det foreligger ingen innsigelser til planen 
fra offentlige myndigheter, eller protester fra privatpersoner. Det anbefales å vedta 
planforslaget med visse justeringer. 
 
Bakgrunn for saken 
Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 1.09.11 å legge forslag til detaljreguleringsplan for 
Trollbakkane Nord – gnr 24 bnr 52 ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å 
tilrettelegge for nye boligtomter. Planforslaget som har vært utlagt til offentlig ettersyn 
inneholder 116 boligtomter. Planområdet ligger rett nord for reguleringsplan for 
Trollbakkane som ble vedtatt av kommunestyret i mai 2011, og som inneholdt 88 boligtomter 
og en barnehagetomt. 
 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.09.11-28.10.11. 

I forbindelse med offentlig ettersyn av planen innkom følgende uttalelser: 

 
Statens vegvesen, brev datert 1.11.11: 
Forutsetter at det er lagt inn byggegrense på 50 meter. Forutsetter videre at det må settes inn 
samme vilkår for dette feltet som for Trollbakkane-Moisund, og at kulepunkt 3 i 
rekkefølgebestemmelser endres til: «før brukstillatelse for boenheter i feltet kan gis skal 
busslomme i planområdet være etablert.» Vegvesenet mener at det vil være naturlig å sette 
krav om at detaljplan (byggeplan) for undergang, busslomme og gang og sykkelveg skal være 
godkjent av vegvesenet før bygging kan igangsettes. 

Administrasjonens kommentarer: 



Merknaden veivesenet har kommet med i forhold til rekkefølgebestemmelse kulepkt 3 
vurderes å være hensiktsmessig å etterkomme. Som det blir nevnt i uttalelsen til vegvesenet 
innebærer justeringen kun at bestemmelsene blir endret tilsvarende naboplanen i syd. I 
forhold til detaljplan for undergang og bussholdeplass synes ikke dette å være tatt med som 
en bestemmelse i naboplanen i syd. Tatt i betraktning av at disse tiltakene fysisk ligger i 
naboplanen i syd vurderes det ikke å være hensiktsmessig å knytte reguleringsbestemmelser 
til disse i naboplanen. Det vurderes likevel som hensiktsmessig å forutsette at tiltakene blir 
forelagt og klarert av vegvesenet forut for utførelse. 

Talsperson for barn- og unge, brev datert 14.10.11: 

Skriver at rekkefølgebestemmelsen ved opparbeidelse av de forskjellige lekearealer i forhold til 
brukstillatelse for de ulike tomteområder er bra. Påpeker at det må følges godt opp at denne 
rekkefølgebestemmelsen blir fulgt. Påpeker også at: 

• At en lekeplass må være noe mer enn et flatt område, at lekeplassen atskilles fra veien 
med gjerde eller annet, og at det tilrettelegges for at små barn ikke kan løpe rett ut i veien.  

• Behovet for arealer til fotball, skateboard mv for større barn. og at slike arealer må 
atskilles fra arealer til mindre barn. 

• Behov for frisikt og gatelys og god vei for barn som skal til buss stopp. 

• Stiller spørsmål ved om det er tatt nok hensyn til plassering av brøytesnø ved vintre med 
mye snø.  

Administrasjonens kommentarer: 
De forhold som blir påpekt i forhold til lekearealer er åpenbart relevante og hensiktsmessige 
å følge ved en etablering av lekearealene. På bakgrunn av innsigelse fra fylkesmannen er det 
etablert ytterligere et lekeareal (ballbane) som er et hensiktsmessig lekeareal for større barn. I 
forhold til detaljert utforming av lekeplassene vurderes det å være hensiktsmessig å ta dette 
med i forbindelse med en fremtidig utbyggingsavtale for området. Spørsmål om gatelys 
vurderes også som hensiktsmessig å berøre i forbindelse med utbyggingsavtale.  

 

Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 8.11.11: 
Påpeker at det i planforslaget ikke er lagt inn forslag til innkjøring i området fra eksisterende veg. 
Det vises til at det uheldig at dette ikke reguleres inn samtidig med detaljreguleringen, og bør 
avklares før endelig vedtak av planen. 
Har ingen merknader til planen i forhold til kulturminner. 
 

E-post fra Cowi datert 17.11.11: 
Opplyser å ha vært i kontakt med Aust-Agder fylkeskommune for å diskutere 
problemstillingen oppgitt i deres uttalelse. Skriver at vegen i syd er regulert og godkjent.  
Forslagsstiller mener Fylkeskommunens innspill ikke har betydning for det pågående planarbeid eller 
en realisering av en eventuell godkjent plan når den tid kommer.  
 
Administrasjonens kommentar: 
Det vises til generell vurdering. 
  
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 26.10.11: 

Skriver at de fire lekeplassene i planområdet med størrelse på totalt 6,8 daa oppfyller 
kommunens minimums retningslinjer i kommuneplanen. Det påpekes at flere av lekeplassene 



har en uheldig plassering i forhold til hovedvegsystemet, og ett av områdene i nærheten av 
høyspent. Fylkesmannen mener det må tilrettelegges et større lekeområde innenfor 
planområdet egnet til ballspill og lek for større barn. Det reises innsigelse til planforslaget ut 
fra at planforslaget ikke tar hensyn til barn og unges interesser. 

Administrasjonens kommentarer: 
Fylkesmannens uttalelse er forelagt forslagsstiller som den 28.11.11 har fremlagt et innspill 
til justering av planforslaget, hvor det bl.a. er lagt inn et nytt område for nærmiljøanlegg 
sentralt i planområdet. Området blir beskrevet å kunne nyttes til ballspill, skating mv. 
Endringen inkluderer også en snarvei til nytt område fra ”Lek2”. Med oversendelsesbrevet er 
det fra administrasjonen foreslått å ta inn en rekkefølgebestemmelse som angir at det ikke 
kan gi brukstillatelse for tomtene 20-116 før balløkka er opparbeidet. 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 30.12.11: 
Skriver at de endringene som er gjort vurderes som tilstrekkelige for å ivareta barn og unges 
interesser i området. Fremsatt innsigelse trekkes. 

 

Agder Energi Nett AS, brev datert 4.10.11: 

Det påpekes at Agder Energi Nett AS har anlegg i området.  
Det fremgår at AEN har nett med flere spennings nivåer. 
Det som AEN vurderer å komme mest i konflikt med planen er luftnett med spenningsnivå 
22kV som også er kommentert i reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.1.1 Høyspenningsanlegg. 
Det fremgår av brevet at utbygger her må bekoste ombygging og nybygging av anlegg ut ifra 
gjeldende retningslinjer. AEN skriver at det er ønskelig at det regulerte området planlegges 
og bygges ut i sin helhet. 
 
Administrasjonens kommentarer: 
Slik en forstår merknaden vil det ikke være hensiktsmessig å beholde luftstrekk i nåværende 
trase ved gjennomføring. Strekket må påregnelig legges om. Det foreslås likevel å behold 
reguleringsformålet, og eventuelt justere planen når det er avklaret hvor nytt luftstrekk kan 
legges.  
Det vurderes ikke å være hensiktsmessig å knytte vilkår om at det regulerte området bygges 
ut under ett. Det skal bemerkes at feltet er stort, og at det totale innregulerte antall tomter i 
området nok vil tilsi at det vil være hensiktsmessig å operere med flere byggetrinn ved 
fremtidig utbygging.  
 
 
Private merknader: 
 
Det har ikke innkommet private merknader til planforslaget. 
 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
Vurderinger og konsekvenser 
 
Det fremlagte planforslaget er i tråd med vedtatt kommuneplan. Fremsatt innsigelse er med 
forslagsstiller forslag til justering av planen falt bort med administrasjonens tilleggsforslag 
om rekkefølgebestemmelser bortfalt. Det foreligger ingen innsigelser til planen fra offentlige 



myndigheter, eller protester fra privatpersoner. Det anbefales etter dette å vedta planforslaget 
med visse justeringer. 
 
 
Evje, 09.08.2012 
 
 
Rådmann 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 

1 Oversendelsesbrev off ettersyn 

2 Saksprotokoll 1 gangs behandling 

3 Detaljreguleringsplan for Trollbakkane i Moisund - Innsigelse 

4 Revidert reguleringsplan for Trollbakkane Nord. Frafall av innsigelse. 

5 Detaljregulering for Trollbakkane nord. 

6 Trollbakkane nord - uttalelse fra fylkeskommunen. 

7 Utkast revidert plan - Trollbakkane. 

8 Reguleringskart - revidert 25.11.11 

9 Reguleringsbestemmelser - rev. 13.09.11 

10 Planbeskrivelse 

11 Vedlegg adg. klargjøring ift granater 

 
 
Andre dokumenter i saken: 

1. Brev adg offentlig ettersyn datert 14.09.11 
2. Brev fra Agder Energi Nett datert 4.10.11 
3. Brev fra Statens vegvesen datert 1.11.11 
4. Brev fra Brit og Roald Ween datert 8.11.11 
5. E-post m/vedlegg fra Cowi datert 28.11.11 
6. Brev fra kommunen til Fylkesmannen datert 30.11.11 
7. Brev fra Fylkesmannen i Aust-Agder datert 30.12.11 
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