
 

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand 

Nettside: www.fylkesmannen.no  
Org.nr NO974 762 994 

  
  

 

 
 
   
 
 
 
Evje og Hornnes kommune 
Kasernevegen 19 
4735  EVJE 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
14/285 2016/3550 02.02.2016 

 
 
Evje og Hornnes kommune - Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Krossen 
 

Vi viser til oversendelse datert 26.01.2016 fra Evje og Hornnes kommune med vedtak om å 

legge forslag til reguleringsplan for Krossen ut til offentlig ettersyn.  

 

Bakgrunn 

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse. Planforslaget 

inneholder et felt der det tillates oppføring av leilighetsbygg med inntil 7 boenheter og et felt 

der det tillates oppført inntil 4 eneboliger. Antall leilighetsbygg og boenheter er redusert i 

forhold til det som gikk fram av oppstartsmeldinga. Slik vi forstår det er dette en følge av at et 

større område sentralt i planområdet nå er tatt ut av planen. 

 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse, og reguleringsformålet 

vurderes å være i samsvar med kommuneplanen. Planområdet omfatter og erstatter deler av 

eksisterende reguleringsplan for Bakkemoen. 

 

Innspill fra Fylkesmannen 

Vi viser til vår uttalelse i meldingsfasen, i brev av 01.07.2014. Vi påpekte der ulike forhold som 

vi ba om at ble vurdert/redegjort for i det videre planarbeidet. Dette vurderes i stor grad å være 

fulgt opp.  

 

Når det gjelder støy pekes det i planen på at området ligger innenfor rød støysone fra Evje 

skyte- og øvingsfelt. I reguleringsbestemmelsene er dette fulgt opp ved å ta inn retningslinjene 

for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og en rekkefølgebestemmelse som krever 

støyvurdering og eventuelt avbøtende tiltak før det gis byggetillatelse til nye boliger. Det er 

viktig at dette følges nøye opp videre i byggesaksbehandlingen. Det er planlagt en lekeplass i 

tilknytning til hvert av de nye boligområdene, og opparbeidelse av disse er også sikret 

gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

Når det gjelder utnyttelsen av området langs elva i østre del av planområdet vil vi kommentere 

at det er positivt med et grønt belte i området nærmest vassdraget. Det framgår av 

planbeskrivelsen at det foreligger en rapport som har beregnet ulike flomnivåer i det aktuelle 

området, og det beskrives videre hvordan man tar hensyn til disse i planen ved å sette en 

grense på laveste tillatte gulvnivå høyere enn beregnet nivå for en 500-års flom. 

http://www.fylkesmannen.no/
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Fylkesmannen mener at kommunen også bør vurdere å innarbeide flomnivået som en 

hensynssone i plankartet og med tilhørende bestemmelser. Når det gjelder byggeområdet for 

garasjer vil vi kommentere at området kan synes noe trangt og det er litt uklart hvordan dette 

bygget/anlegget skal være. Adkomsten kunne med fordel vises med piler i plankartet, slik det 

er gjort for andre adkomster i planområdet.  Vi regner med at § 7.3 i 

rekkefølgebestemmelsene gjelder garasjeanlegget også, slik at det må foreligge en 

situasjonsplan for området før det kan gis byggetillatelse. Både garasjeanlegget, BG, og 

leilighetsbygget, BKS1, ligger helt inntil grøntområdene langs vassdraget. Både av hensyn til 

landskapsvirkningen og bruken av disse områdene som rekreasjonsområder er det av stor 

betydning hvordan disse tomtene/bygningene anlegges og opparbeides. 

 

For øvrig mener vi det er positivt at det legges til rette for økt boligbygging og fortetting i dette 

sentrumsnære området, utfra dette perspektivet mener vi det er beklagelig at man ikke har 

funnet en løsning for utnyttelse av det området som man nå har valgt å ta ut av planen, 

sentralt i planområdet. 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Magnus Thomassen Terje Flaten 
Fagdirektør rådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Terje Flaten, tlf: 37 01 75 94 

 
 
Kopi til: 
Statens Vegvesen, Region Sør    
Aust- Agder fylkeskommune, Arealplan    
 
 
 
 



Fra: post - Evje og Hornnes kommune[Post.Evje@e-h.kommune.no] Dato: 02.02.2016 13:45:13 
Til: E-H Arkiv Tittel: VS: Standardsvar - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Krossen - 
PlanID 201401 - Evje og Hornnes kommune 

Fra: NVE [mailto:NVE@nve.no] 
Sendt: 2. februar 2016 13:36
Til: post - Evje og Hornnes kommune
Kopi: Sverdrup Anne Cathrine
Emne: [NB! Barracuca SPAM-TAG] Standardsvar - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Krossen - 
PlanID 201401 - Evje og Hornnes kommune
Viktighet: Lav

Vår referanse: 201403365

Standardsvar - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Krossen - PlanID 201401 - Evje og Hornnes 
kommune

Viser til deres brev med høring av overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til 
kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (se vedlegg). NVE Region sør vil 
ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller 
annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med. 

I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet 
saken. Hvis det allikevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret 
forespørsel. 

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE har 
utarbeidet en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs 
forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på 
NVE sine internettsider.

Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no

ci
d
:
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Fra: Tor Langerak[tlangerak@online.no]
Dato: 08.02.2016 00:17:21
Til: Siv Therese Kile Lie
Tittel: Plan ID 201401 Krossen

I planbeskrivelse for reguleringsplan for Krossen står skrevet under 5.5 Trafikkløsning: Adkomst til B1-B4 
og BKS2 vil være via Olstadvegen
Jeg antar dette er en feilskriving og vil bli fjernet i dokumentet som blir fremlagt til de forkevalgte siden 
BKS2 er tatt ut av reguleringsplanen
Hilsen
Tor Langerak

Sendt fra min iPad 
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Fra: post - Evje og Hornnes kommune[Post.Evje@e-h.kommune.no] Dato: 29.02.2016 14:35:04 
Til: E-H Arkiv Tittel: VS: Angående Detaljregulering Krossen, planID 201401, Evje og Hornnes 
kommune 

Fra: Baas, Bjørn Gunnar [mailto:Bjorn.Gunnar.Baas@ae.no] 
Sendt: 29. februar 2016 13:18
Til: post - Evje og Hornnes kommune
Emne: Angående Detaljregulering Krossen, planID 201401, Evje og Hornnes kommune

Agder Energi Nett AS (AEN) har 22kV luftlinje (røde streker) og noe lavspent 230V blandet nett i 
området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Se vedlagt kart.

Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende 
anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og 
vedlikehold av nettanleggene. 

Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg må 
påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke kostnader 
vedrørende tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt nettstasjon må gjøres i samråd 
med AEN.

Angående elektromagnetiske felt, se:

http://www.nrpa.no/ 

Ta gjerne kontakt om noe sulle være uklart.

Med vennlig hilsen

Bjørn Gunnar Baas | Senioring.
bjørn.gunnar.baas@ae.no  tlf: +47 99 24 23 10 | +47 38 60 64 51

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 72 80
www.aenett.no

God kraft. Godt klima.
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Region sør firmapost@vegvesen.no 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Evje og Hornnes kommune 

Kasernevegen 19 

4735 EVJE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Katrine Erichsen / 97957352 16/11989-3    29.02.2016 

     

      

Detaljregulering - høring - Krossen - Evje og Hornnes kommune 

Vi viser til brev av dato 22.10.16 fra Evje og Hornnes kommune med der det varsles at 

planen er til høring. Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt leilighetsbygg med 

inntil syv boenheter ved Otra og inntil fire enebolig tomter ved Olstadvegen.  

 

Sakshistorikk: 

I forbindelse med regulering av området har det vært utfordrende å finne en akseptabel 

atkomstløsning.  

 

I mai 2015 ønsket konsulent å se på muligheten for å benytte avkjørselen fra Snarvegen som 

atkomst til 30 boenheter, forutsatt at avkjørselen ble oppgradert til kryss. 

Statens vegvesen svarte i e-post 02.06.15 at dette ville vi ikke akseptere. I vår tidligere e-

post 13.03.15 og under befaring 4. mai 2015 påpekte vi at det ut i fra siktforholdene ikke 

var mulig å etablere kryss på ønsket sted. Krysset måtte forskyves lengre vestover for å 

langs fv. 303 for bedre siktforhold. 

 

Konsulent og Statens vegvesen ble enige om Olstadvegen som atkomst til nytt 

byggeområde. Denne løsningen ønsket ikke Evje og Hornnes kommune. Konsulent så derfor 

på muligheten for å sanere Snarvegen og etablere nytt kryss over eiendom 5/38. 

Hovedtyngden av boenheter ville benytte seg av dette krysset.  

 

Tidligere kunne vi ikke akseptere denne løsningen på grunn av siktforholdene. Den nye 

plasseringen var derfor en akseptabel løsning.  

 

Byggegrenser: 

I vår forhåndsuttalelse til dispensasjon fra byggegrensen skrev vi at byggegrensen ikke 

kunne settes til 11 meter. Vi aksepterte at byggegrensen fra foregående plan på 12,5 meter 

kunne videreføres. Det forutsettes at byggegrensen trekkes over gnr. bnr. 5/193 og området 

GF3.  
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Statens vegvesen har stort fokus på langs offentlige veier. Dette med tanke på støy, miljø på 

eiendommen, drift og vedlikehold, utviding av veikorridor med mer. Når områder reguleres 

pleier vi å informere om at en ikke bør regulere utbyggingsområder og anlegg innenfor 

byggegrensen.  

 

Vi vil anbefale at området mellom byggegrense og vegareal reguleres til annen veggrunn slik 

at det ikke oppstår konflikter og misforståelser i fremtiden.  

 

Kryss/avkjørsel: 

I vår e-post 13.03.15 skrev vi følgende:  

«Eksisterende avkjørsel til Snarvegen er regulert som avkjørsel til en mindre gruppe boliger i 

gjeldende reguleringsplan. Snarvegen går over i gangsti etter hvert og er således å regne 

som blindveg. Avkjørselen ligger svært nær brukaret og brurekkverket på stedet. 

Eksisterende avkjørsel oppnår således ikke tilstrekkelig sikt ut i fylkesvegen. Brurekkverket 

er gammelt og skal snart byttes ut med nytt. Da vil brurekkverket bli avsluttet med 

videreførelse for å hindre utforkjøringer på stedet. Rekkverket vil trolig bli ført ut langs 

ytterkanten av avkjørselen. Nytt brurekkverk vil være både høyere og kraftigere enn dagens 

og vil således gi enda mindre sikt i området.» 

 

I foreliggende planforslag er avkjørselen til Snarvegen flyttet noe og rettet opp. Som nevnt 

har vi i tidligere korrespondanse ikke akseptert utvidet bruk av avkjørselen. Grunnen for 

dette var mangel på sikt. Sikten er ivaretatt i henhold til HB N100, siktkrav i avkjørsel. Om 

atkomst til området legger opp til større trafikkmengde enn 50 kjt./døgn (ÅDT) skal 

atkomsten dimensjoneres som et kryss. Trafikkmengden til området tilfredsstiller kravet. Vi 

aksepterer utvidet bruk av avkjørsel, forutsatt at den rettes opp i henhold til planen.  

 

Det forutsettes at brurekkverk/vegrekkverk etableres utenfor siktsonen til avkjørselen. 

 

 

 

Vegavdeling Aust-Agder - Seksjon for plan og forvaltning  

Med hilsen 

 

 

Glenn Solberg    

seksjonsleder Katrine Erichsen 

   avdelingsingeniør 
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Kopi  

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



Fra: post - Evje og Hornnes kommune[Post.Evje@e-h.kommune.no]
Dato: 07.03.2016 07:57:11
Til: E-H Arkiv
Tittel: VS: Sak 14/285

Fra: Daniel Olsen [mailto:danlostols@gmail.com] 
Sendt: 5. mars 2016 11:20
Til: post - Evje og Hornnes kommune; atfroysnes@gmail.com
Emne: Sak 14/285

Viser til vedtak i Plan- og Bygningsrådet saksnr.15 datert 18.12.2015 angående 
detaljreguleringsplan for Krossen i Evje og Hornnes kommune med plan id. 201401.
Min svigerfar Tormod Frøysnes er grunneier for Gnr. 5 Bnr 15 og Gnr. 5 Bnr 207, og på vegne av 
ham, og hans to barn Anne Frøysnes og Bjørn Tore Frøysnes, inngis herved merknader til 
detaljreguleringen av Krossen. Området BKS 2 (Gnr. 5 Bnr. 207) er i kommuneplanen avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse. I vedtaket fra 18.12.2015 står det at BKS 2 kan kun bygges ut dersom 
adkomst løses fra (Snarvegen) på egen grunn. 

I eksisterende reguleringsplan har bnr 207 adkomst via Olstadveien som jeg forstår er 
kommunal/offentlig vei. Frøysnes har, som grunneier til bnr 207, ikke noe areal som knytter 
eiendommen til Snarveien. Bnr 207 har areal som grenser mot Olstadveien, og dette er den 
naturlige adkomsten til eiendommen. Hvis dette vedtaket blir stående, vil ikke BKS 2 være mulig å 
bygge ut til noen former for bebyggelse. En sentrumsnær tomt som denne egner seg godt til 
fortetting og er forenelig med kommuneplanens mål om økning av sentrumsnære boligområder. 

For ordens skyld finner jeg også grunn til å forespørre om det i løpet av planarbeidet har vært 
vurdert å benytte O_SKV3 som adkomstveg til BKS 2 ?. En adkomst via O_SKV3 vil gi ingen 
negative konsekvenser for beboere i Olstadveien og eiendomsinngrep vil skje på egen grunn.

Mvh
Daniel Løstegaard Olsen, 
på vegne av Tormod Frøysnes, Anne Frøysnes og Bjørn Tore Frøysnes
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Fra: post - Evje og Hornnes kommune[Post.Evje@e-h.kommune.no] Dato: 10.03.2016 08:38:58 
Til: E-H Arkiv Tittel: VS: sak12/285 

Fra: Emilio hills [mailto:chuta75@hotmail.com] 
Sendt: 7. mars 2016 21:30
Til: post - Evje og Hornnes kommune
Emne: sak12/285

Vi undertegnede eiere av boligeiendommen gnr.5,bnr.77 i Evje og Hornnes kommune vil med dette gjøre dere 
oppmerksom på at snuplassen som er tegnet  på reguleringsplanen PLANID201401.  hører til vårt eiendom og 
ikke til utbygger Torgeir Helle.
legger ved tegninger av vårt tomt .
Mvh

Emilio Hills   og Angela Fernandez
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Fra: post - Evje og Hornnes kommune[Post.Evje@e-h.kommune.no] Dato: 10.03.2016 08:38:41 
Til: E-H Arkiv Tittel: VS: Sak 14/285 

Fra: Ted Haugen [mailto:ted-ha@online.no] 
Sendt: 7. mars 2016 21:55
Til: post - Evje og Hornnes kommune
Emne: Sak 14/285

Merknader til reguleringsarbeidet for krosssen, planID 201401:

Jeg som grunneiger av Gnr.5,Bnr.202 i Olstadvegen 4 ønsker ikke å få omregulert min tomt, men ønsker å 
beholde den gjeldende planen.

Med vennlig hilsen
Ted Haugen
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Fra: post - Evje og Hornnes kommune[Post.Evje@e-h.kommune.no] Dato: 10.03.2016 13:58:40 
Til: E-H Arkiv Tittel: VS: Detaljregulering Krossen, planID 201401 - innspill til offentlig høring 
og ettersyn 

Fra: Kjelle, Trude Beate [mailto:Trude.Beate.Kjelle@austagderfk.no] 
Sendt: 10. mars 2016 13:43
Til: post - Evje og Hornnes kommune
Kopi: Statens vegvesen, Region sør; Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Emne: Detaljregulering Krossen, planID 201401 - innspill til offentlig høring og ettersyn

Sakstittel: Krossen, Evje og Hornnes kommune - Detaljregulering
Vår ref: 2014/2575-14
Dato: 10.03.2016

Detaljregulering Krossen, planID 201401 - innspill til 
offentlig høring og ettersyn

Viser til brev 22.01.16 om offentlig høring og ettersyn av Detaljregulering Krossen, sak 
14/285.

Formålet med planen er å legge tilrette for boliger. Området oppgis å være avsatt til 
LNF-område og eksisterende bebyggelse i Kommuneplan for Evje og Hornnes. Det 
opplyses videre at det i kommuneplanen står at kommunen ønsker å tilby attraktive 
tomter i sentrumsnære områder. Planområdet ligger 300 m nord-vest for Evje sentrum.

Ved melding om planoppstart kunne ikke fylkeskommunen se at planen ville berøre 
regionale interesser, og hadde derfor ingen særskilte merknader til meldingen.

I planbeskrivelsen er det ikke fremkommet opplysninger som gjør at fylkeskommunen 
har merknader til offentlig høring og ettersyn.

Med hilsen

Trude Beate Kjelle
rådgiver

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

tlf: 37017351
e-post: postmottak@austagderfk.no
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Evje og Hornnes Kommune 

Kasernevegen 19 

4735 EVJE      dato: 07.03.16  ref: sak 14/285 

 

Morten Haraldstad 

Olstadvegen 2 

4735 EVJE 

 

MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN KROSSEN PLANID 201401 

 

Eg har ein merknad til den pågåande omreguleringa av mi tomt Olstadvegen 2. Eg har ikkje samtykt i 

noko omregulering og melder med dette brevet at eg på ingen måte ønskjer at mi tomt skal 

omregulerast, eller rettare sagt få ein ny reguleringsplan.  

 

Slik den nye reguleringsplanen er teikna vil det medføre ei stor ulempe for meg då det vert regulert 

inn ei siktsone over store deler av mi tomt. Denne tomta er opparbeid etter den gjeldande 

reguleringsplanen og det vil medføre store endringar for å møte dei nye krava. Eg legg merke til at 

det i rekkefølgebestemmelsene pkt 7.10 står at denne siktsona skal vere utbetra før det kan settas i 

gang bygging innanfor B1-B4. Eg er då redd at det i følgje denne planen vert lagt opp til ein mulig 

ekspropriasjon av deler av mi tomt for å realisere desse. Eg forstår at dette er å oppfatte som 

privatrettsleg, men kommunen som reguleringsmyndigheit legg opp til at dette er slik ein ønsker det. 

 

Ettersom det no berre er tale om å regulere inn fire frittståande einebustader i området B1-B4 kan eg 

ikkje sjå kvifor ein skal omregulere heile området kring desse. Desse må fint kunne tilpassast 

gjeldande reguleringsplan. Ei utbygging av einebustader i dette området stiller eg meg i 

utgangspunktet positiv til. 

 

Eg merkar meg og at det i reguleringsbestemmelsene er opna for pulttak i B1-B4. Dette tykkjer eg 

ikkje er ei høveleg endring i eit allereie etablert bustadfelt. Det leggast til at dette er mi personlege 

meining og diskusjonen om kva som er fint eller ikkje fint sjølvsagt er subjektiv. Eg tillet meg likevel å 

merke at eg ikkje ynskjer at nye bustader bør kunne byggjast med pulttak.  

 

 

 

Mvh. Morten Haraldstad 
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