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27/16 Plan- og Bygningsrådet 10.03.2016 

 
1. gangsbehandling- Detaljregulering for Runebergodden, planID 201503.  
 
  
Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan- og bygningsrådet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 
I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn ut på høring: 
Runebergodden. 
 
Saksbehandlingsgebyr kr 35.000,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. Faktura ettersendes. 
 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 10.03.2016  

Behandling: 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og bygningsrådet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter 
plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 
I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn ut på høring: 
Runebergodden. 
 
Saksbehandlingsgebyr kr 35.000,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. Faktura ettersendes. 
 

 
 
Saksutredning 

 
Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Runebergodden er mottatt fra AT Skog AS på vegne av 
Otterdal AS, et datterselskap av AT Skog. 

 
Planforslaget som foreligger til behandling består av:  
Plankart i målestokk 1:1500 datert 04.01.2016. 
Reguleringsbestemmelser datert 04.01.2016.  
Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 04.01.2016. 
 
I tillegg er det levert inn 3 temakart som viser synlighet, registreringer av kulturminner o.l. 

Planområdet ligger ved Byglandsfjorden, helt nord i Evje og Hornnes kommune. 



Hensikt med regulering 
Hensikten med reguleringsarbeidet er tilretteleggelse for etablering av 11 nye fritidsboliger 
langs Byglandsfjorden på gnr. 1, bnr. 19.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene 1/19 og 1/41. 



Forhold til overordnete planer 
I kommuneplanen sin arealdel så er området lagt ut som LNF- område. Siden planforslaget er i 
strid med kommuneplanen, så er det gjennomført en konsekvensutredning.  
 

Konsekvensutredning (KU) 
Tre tema ble vurdert som relevante for utredning i godkjent planprogram (vedlagt), friluftsliv, 
landskap og naturmiljø. Det er gjort en omtale av nåværende situasjon for hvert tema, og på 
grunnlag av det er det sagt noe om mulige konsekvenser av planforslaget, samt eventuelle 
avbøtende tiltak. Konsekvensene er så vurdert opp mot 0-alternativet, at området skal være 
uberørt som i dag. Fullstendig KU kan leses på side 14-19 i vedlagt planbeskrivelse. Nedenfor 
følger en kort oppsummering. 
Friluftsliv- Det er kommet innspill til planarbeidet som viser at området blir benyttet av 
lokalbefolkningen til friluftsliv i dag. Det ligger flere strender både innenfor og utenfor 
planområdet. Konsekvensen av dette er at hyttene er konsentrert og plassert så langt bort fra 
vannet som mulig på eiendommen. Det er lagt begrensinger på arealene mellom hyttene og 
vannet slik at hyttene ligger skjermet til. I tillegg er det lagt inn rekkefølgekrav om 
opparbeiding av parkeringsplasser for allmennheten. Planen legger også opp til at det kan 
etableres småbåtanlegg med gjesteplasser. En gjennomføring av planen vil øke 
tilgjengeligheten for allmennheten til området og man ser derfor ikke behov for avbøtende 
tiltak. 
Landskap- Det er gjort en vurdering av nær- og fjernvirkningen av hytteområdet. Se vedlagte 
synlighetskart, samt kap. 6.3 i planbeskrivelsen. Det er lagt inn krav om bevaring av 
vegetasjon samt bruk av mørk farge på hyttene for at synligheten skal begrenses så mye som 
mulig. Hyttene er plassert minimum 5o meter fra vannkanten slik at det blir en forholdsvis brei 
stripe mellom vannet og hyttetomten. Avbøtende tiltak som høyde, farge og plassering av 
hyttene er gjennomført. Det er i tillegg lagt bestemmelser i forhold til skjøtsel av 
friluftsområdet som gjør at en del av vegetasjonen opprettholdes og skjermer for innsyn. 
Naturmiljø- gjelder både naturområde, plante og dyreliv med spesielt fokus på Bleka. 
Naturmiljøet på Runebergodden er et ordinært skogområde uten noen spesielt verdifulle 
områder når det kommer til plante- og dyreliv. Det er ikke registrert noen områder eller 
punkter i naturbase eller artsdatabanken. Kulturminneundersøkelsene som er gjennomført både 
i vann og på land gjorde ikke funn av automatisk freda kulturminner. Strandområdet ligger i 
nærheten av en gyteplass for Bleka, men gyteperioden skjer i november-januar, og 
sammenfaller således ikke med den tiden på året når det er mest vannaktivitet. Konflikten kan 
komme når yngelen kommer opp i juni, men strandområdet er relativt lite og utstrekningen ut i 
vannet er begrenset slik at yngelen ikke vil bli forstyrret over store områder. 
 
Innkomne merknader til planoppstart 
Varsling ble kunngjort gjennom avisa Setesdølen 10. april 2015, direkte gjennom brev 
og på kommunens hjemmeside. Ved fristens utløp 26.05.2015 var det kommet inn 5 
uttalelser. Det er også mottatt to innspill etter fristen. Alle innspillene følger saken som 
vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert og kommentert av forslagsstiller og 
administrasjon nedenfor.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, epost datert 29.05.2015 
De peker på nasjonale og regionale interesser som det er fylkeskommunenes oppdrag 
og ivareta. Strandsone: de minner om byggegrense til vassdrag og anbefaler å se til 
strandsoneplanen i Bygland kommune. Automatisk freda kulturminner: de minner om 
behovet for kulturminneundersøkelse både i vann og på land.  Vannforvaltning: de ber 
om at regional plan for vannforvaltning i region Agder blir brukt aktivt, spesielt knyttet 
til tema naturmiljø.  
Kulturminnevern nyere tid: det er observert spor etter militær øvingsaktivitet i området. 
De ber om at planarbeidet avklarer om dette er kulturminner som må tas hensyn til i 
endelig plan.  
Forslagsstillers kommentar: Det er gjort en vurdering av byggegrense mot vassdrag i 
kap.6.3: Kulturminneundersøkinger i vann er utført av norsk maritimt museum11.-12. 
juni uten funn av automatisk freda kulturminner. Kulturminneundersøkinger på land er 
utført 25.11 2015 uten funn av automatisk freda kulturminner.  



Rådmannens kommentar: Forslagsstiller har fulgt opp Fylkeskommunens punkter. 
 
Fylkesmannen i Aust Agder, brev datert 12.05.2015 
Ber på det nåværende stadiet om at forholdet til Bleka og gyte- og oppvekstområda for 
denne fisken blir grundig vurdert, både når det gjeld utnyttinga av areal på land og i 
strandsona, og når det gjelder småbåtanlegg.  
De minner om kravet til ROS analyse og ber om at hensynet til flom vurderes grundig i 
denne saka. De anbefaler å gå i dialog med Bygland kommune, da de har gjort et 
stykke arbeid i forbindelse med strandsoneplanen for å fastsette nivået for 200 års 
flom. De minner også om vurdering av prinsippene i naturmangfoldlova.  
Forslagsstillers kommentar: Se kommentar til innspill fra fylkeskommunen. 
Naturmangfold blir omtalt i kap. 5.1.6. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
følges opp i bestemmelsene til planen. 
 
Rådmannens kommentar: Forslagsstiller har gjort gode undersøkelser i forhold til 
Bleka. Gyteområdet nord for planområdet ligger forholdsvis langt ut fra land, og det er 
derfor lite trolig at dette blir påvirket av en utbygging. Til sammenlikning så ligger det 
et større gyteområde kun 10-15 meter ut fra Bygland kommunes bryggeanlegg ved 
Byglandsfjord. Her har man ikke registrert at gytingen har blitt negativt påvirket av 
vannaktivitet. I følge beregninger gjort av Norconsult i forbindelse med 
strandsoneplanen til Bygland kommun ligger.200- års flommen i Byglandsfjorden på 
kote 203,45. Hyttene er plassert på minimum kote 206 (jmf. planbeskrivelse kap5.2.8 
ROS) og flomfaren anses dermed som liten. 

 
Statens vegvesen, brev datert 15.04.2015 
De ber om at planområdet blir utvidet til og med frisiktsonen for avkjørselen fra Fv 
304. Dette for å sikre at det kan bli gjennomført rydding av vegetasjon innenfor 
frisiktsona.  
Forslagsstillers kommentar: Tatt til etteretning. 
 
Otteraaens Brugseierforening, brev datert 14.04.2015 
De presiserer at OB må holdes skadesløse i forhold til private tiltak som etableres i 
strandsonen. OB uttaler at de må holdes skadesløse i forhold til private tiltak som 
etableres i strandsonen. OB har ikke ansvar om reguleringen medfører ulemper eller 
skader på omtalte tiltak i strandlinja. Deler av planområdet ligger innenfor et av 
områdene som er avmerket i NVE-rapporten over områder som kan være aktuelle å 
erosjonssikre. OB har inngått avtale med AT Skog om at Runebergodden er satt på en 
«observasjonsliste», dvs at partene er enige om at det ikke er behov for å erosjonssikre 
strandlinjen slik den fremtrer pr. i dag. Tiltak i strandsona må gjennomføres på en slik 
måte at faren for erosjon ikke økes.  
Forslagsstillers kommentar: Innspillet er tatt til etterretning. 
 
Bygland kommune, brev datert 20.05.2015 og 21.01.2016 
Administrasjonen i Bygland kommune stiller seg i utgangspunktet positive til planlagt 
utbygging, men hadde helst sett at området ble regulert til boliger i stedet for hytter. 
V/A kan overføres til anlegget på Byglandsfjord. 
Rådmannens kommentar: Utbygger ønsker å tilrettelegge for fritidsboliger og ikke 
boliger. Markedet for salg av fritidsboliger langs Byglandsfjorden er større enn for 
salg av bolighus.  
 
Eivind Ose, brev mottatt 26.05.2015 
Protesterer mot utbygging av fritidsboliger og småbåtanlegg. Han mener dette forringer 
verdien av hans naboeiendom. Trafikken på Senumsvegen vil også øke noe som er 
negativt. Det er negativt at hans eiendom vil bli brukt som gratis friområde for de som 
oppsøker gnr/bnr 1/19. Påpeker at utbyggingen er i strid med kommuneplanen. 
Rådmannens kommentar: Vegvesenet har ikke kommet med tilbakemelding på at man 
ikke kan tillate økt bruk av fv. 304. Det vil uansett være, etter rådmannens mening, en 



begrenset økning. Det er ikke regulert inn friområder utover forslagsstillers egen 
eiendom. Siden en utbygging er i strid med kommuneplanen, så har det blitt 
gjennomført en konsekvensutredning av planforslaget. 
 
Cathrine Wetrhus m fam, epost datert 01.06.2015 
Familien bruker området mye på sommeren, og mener denne muligheten bortfaller hvis 
det blir bygd hytter der. Mener det er bedre om hyttefeltet i sørenden av Senum blir 
utvidet. Naturen vil bli ødelagt. Hvis det skal bygges ut bør det i så fall være boliger 
med boplikt istedet. 
Rådmannens kommentar: Konsekvenser for friluftslivet er utførlig beskrevet i 
konsekvensutredningen, og Rådmannen er enig med forslagsstiller om at det er positivt 
at området blir mer tilgjengelig for allmennheten ved etablering av parkeringsplass og 
mulighet for båtplass. På grunn av en relativt stor høydeforskjell opp til hyttene så vil 
det virke som om hyttene er plassert lengre enn 50 meter fra vannkanten. I 
bestemmelsene, §5,  så er det  lagt inn begrensninger i forhold til hogst. Rådmannen 
legger til grunn at disse bestemmelsene blir fulgt opp av grunneier og at det etableres 
en naturlig vegetasjonsskjerm mot vassdraget. Etter Rådmannens mening vil det 
dermed være mulig å benytte områdene slik som tidligere uten at hyttene vil virke 
privatiserende på strandlinjen. 
 
Infrastruktur og vegnavn 
Det etableres atkomst via fv. 304, Senumsvegen, og videre over gnr. 1, bnr. 41. Forrige gang 
det ble fremmet en reguleringsplan for gnr. 1 bnr. 9, så stoppet prosessen opp på grunn av at 
adkomst var uavklart. I ettertid i jordskiftesak 2/1998 fikk eiendommen vegrett.  
 
Forslag til vegnavn: Runebergodden. 
 
Naturmangfoldsloven 
Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Området 
er i dag et skogsområde der det har vært normal skogsdrift frem til i dag. Per 22.02.2016 er 
det ingen registreringer på Miljødirektoratets naturbase innafor planområdet. Det er registrert 
Furupiggmusling, som er en sopp, på myra vest for fylkesvegen. Dette er en art av nasjonal 
forvaltningsinteresse. I Senumkilen sør for planområdet er det registrert en viktig naturtype, 
ikke forsuret restområde i vann. Det er blitt gjennomført flere forskingsarbeid i forhold til 
Bleka i Byglandsfjorden. Gyteområdene er kartlagt og man kan på bakgrunn av dette ikke se 
at Bleka vil bli negativt berørt av planen. Artsdatabanken har per 22.02.2016 ingen 
registreringer av arter som står på rødlista innafor planområdet. Det er ingen MiS 
registreringer i området og området kjem ikke inn under områder for verna vassdrag. Det er 
etter Rådmannens oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet 
eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal 
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at 
naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige 
effekter på truet eller verdifull natur, legger administrasjonen til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
Samlet vurdering: 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 11 fritidsboliger ved 
Byglandfjorden.  
Siden planområdet ikke er lagt ut som fremtidig utbyggingsområde i kommuneplanens 
arealdel, så har det blitt gjennomført en konsekvensutredning av planforslaget med fokus på 
naturmiljø, landskap og friluftsliv. Det er lagt stor vekt på at området skal bli mer 
tilgjengelig for allmennheten og at hyttetomtene ikke skal forringe de friluftskvalitetene 
som området har i dag. I forbindelse med oppstartsvarselet er det kommet innspill om at 
området blir benyttet av beboere på Senum og Byglandsfjord til friluftsaktiviteter, spesielt 
på sommerstid. Det er ett par fine badestrender i nærheten, der den ene ligger innenfor 
planområdet. Nærmeste grunneier synes ikke det er greit at området reguleres til 
fritidsbebyggelse. Dette vil føre til mer ferdsel på hans eiendom, noe som vil være negativt. 
Rådmannen er enig med naboen om at ved å tilrettelegge for allmenheten og hyttebeboere 



innenfor planområdet, så kan konsekvensen være at man også får mer ferdsel på 
naboeiendommen. Parkeringsplassen for allmennheten er derfor lagt helt nord i området, 
slik at det faller seg naturlig å benytte seg av badeplassen som ligger her. Småbåtanlegg og 
aktivitetsområde er plassert midt i planområdet, noe som sannsynligvis vil medføre at disse 
områdene blir mest brukt. Tomtene er også plassert på en slik måte at de skal kommer i 
minst mulig konflikt med badeområdene og strandsonen. Alt i alt så mener Rådmannen det 
er positivt at det legges til rette for at allmennheten får god tilgang til dette fine området. 
Ferdsel utenfor plangrensene kan ikke reguleres gjennom denne planen, da det her vil være 
allemannsretten som er gjeldene. 
 
Rådmannen tror at dette området vil være attraktivt for folk som ønsker å kjøpe seg hytte 
ved Byglandsfjorden. Forslagsstiller har tatt hensyn til de kvalitetene som området har på en 
tilfredsstillende måte. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at 
planforslaget Detaljregulering for Runebergodden, planID 201503 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Evje, 10.03.2016 
 
 
Rådmann 
 
 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 

2 Plankart 

3 Bestemmelser datert 04.01.2016 

4 Registreringskart 

5 Synlighetskart A 

6 Synlighetskart B 

7 Innspill 

8 Tilbakemelding fra Bygland 
kommune 

9 Vedtatt planprogram 

 

 
Andre dokumenter i saken: 
 
 
 
 
 


