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53/16 Plan- og Bygningsrådet 19.05.2016 

42/16 Kommunestyret 03.06.2016 

 

2. gangsbehandling- Detaljregulering for Runebergodden, planID 201503  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Detaljreguleringsplan for Runebergodden, planID 201503,  med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Følgende vegnavn vedtas: Runebergodden. 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 19.05.2016  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og bygningsrådets tilråding: 
Detaljreguleringsplan for Runebergodden, planID 201503, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Følgende vegnavn vedtas: Runebergodden. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.06.2016  

Behandling: 

Plan- og bygningsrådets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 
Detaljreguleringsplan for Runebergodden, planID 201503, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Følgende vegnavn vedtas: Runebergodden. 

 

Saksutredning 

Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Runebergodden er mottatt fra AT Skog AS på vegne av 
AT Skog Invest AS (tidligere: 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 10.05.2016.  

Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 04.01.2016. 

 

I tillegg er det levert inn 3 temakart som viser synlighet, registreringer av kulturminner o.l. 

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, 1/41og 601/304. 

 

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) 

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. 

 

Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Plan- og Bygningsrådet den 10. mars 2016 sak 

27/16. Plan- og Bygningsrådet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den 

ut til offentlig ettersyn.   

 

Plankartet er oppdatert med hensynssone H570 i området nord for parkeringsplass. 

Bestemmelsene er supplert  i henhold til Aust-Agder Fylkeskommune sitt innspill.  

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 15.03.16 til 26.04.16. 
I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som 

utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

 

Agder Energi Nett AS, epost datert 17.03.2016 

Presiserer at ny bebyggelse eller andre tiltak ikke må gjøre adkomstmuligheten til 

Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere. Ny nettstasjon må etableres og plassering 

må avklares med AEN.  

 

Rådmannens kommentar: Dette er ivaretatt i planen.  



Otteraaens Brugseierforening (OB), epost datert 17.03.2016. 
Viser til uttalelse i forbindelse med oppstartsmelding, datert 14.04.2015. I dette brevet 
presiserer de 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.  
Rådmannens kommentar: Tatt til etterretning. 
 

Statens Vegvesen, brev datert 30.03.2016. 

Ingen kommentarer til planen. 

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 04.04.2016. 

Deres innspill i forbindelse med oppstartsvarselet er ivaretatt på en god måte og 

Fylkesmannen har derfor ingen øvrige merknader til planforslaget.  

 

Bygland kommune, brev datert 12.04.2016. 

Bygland kommune viser til tidligere uttale i forbindelse med oppstartsvarsling datert 

21.01.2016. Fra Bygland kommune sitt ståsted hadde det vært bedre med bolighus i stedet for 

fritidsboliger. Da ville ikke påslippet til VA-anlegget vært like sesongavhengig og 

varierende. Påkobling vil være mulig ved brannstasjonen på Byglandsfjord. Tekniske 

løsninger må være godkjent av Bygland kommune. Det må være bilveg frem til pumpestasjon 

og alle anleggskostnader må dekkes av utbygger.  

 
Rådmannens kommentar: Utbygger ønsker å tilrettelegge for fritidsboliger og ikke 
boliger. De mener markedet for salg av fritidsboliger langs Byglandsfjorden er større 
enn for salg av bolighus. Det må søkes om tilkobling til vann- og avløp i Bygland 
kommune, og Bygland vil da kunne stille krav til utbygger. 
 
Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 29.04.2016 
Planen ivaretar de regionale og nasjonale interesser som fylkeskommunens plan- og 
naturseksjon er satt til å uttale seg om. 
I varsel om oppstart kommenterte seksjon for kulturminnevern at anlegg etter øvingsaktivitet 

nord i planområdet er å anse som viktig lokalhistorisk kulturminne, og som også er en del av 

nasjonal og internasjonale historie fra 1900-tallet. Seksjon for kulturminnevern kan ikke se at 

dette temaet er utredet i konsekvensutredningen eller ivaretatt i detaljreguleringsplanen. I 

forslaget til reguleringskart er tomtene 3 og 4 samt parkeringsplassen i konflikt med 

kulturminneområdet. Fylkeskommunen oppfordrer tiltakshaver og Evje og Hornnes 

kommune til å ta vare på denne typen kulturminner, som er et område med synlige spor 

knyttet til den store og langvarige militæraktiviteten ved Evjemoen. Dette bør ivaretas med 

en hensynssone. Seksjon for kulturminnevern foreslår følgende tekst til medfølgende 

bestemmelse: «Innenfor hensynssonen er det synlige og ikke-synlige spor etter militær 

øvingsaktivitet som tufter, skytestillinger og løpegraver. Disse skal bevares, men det kan 

legges til rette for en formidling av den militærhistoriske aktiviteten.» 
 

Rådmannens kommentar:  
Saksbehandler var på  befaring sammen med en representant fra 
Kulturminnevernavdelingen i Aust-Agder Fylkeskommune, 10.05.2016, for å se på 
området. Tett vegetasjon gjorde sitt til at det var litt vanskelig å se alle tuftene og 
løpegravene, men det var en tydelig tuft under høyspentlinjen samt en tydelig løpegrav 
videre ut fra denne. Det var også en tydelig løpegrav som gikk over tomtene 3 og 4. 
Etter Rådmannens mening, så vil det være nok å bevare den delen av anlegget for 



øvingsaktivitet som ligger utenfor området avsatt til fritidsbebyggelse og parkering. 
Dette området vil være stort nok for en eventuell tilrettelegging for formidling, og det 
inneholder også minst ett eksemplar av hvert element.  
 
Det kom ikke noen merknader fra private i forbindelse med det offentlige ettersynet. 
 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. 

 

Samlet vurdering 
I forbindelse med offentlig høring og ettersyn har Aust-Agder fylkeskommune 
presisert at kommunen bør ta vare på de nyere tids kulturminner som er registrert i 
området. Bakgrunnen for at dette ikke er synliggjort i planen er at det nå nylig er lagt 
inn i Askeladden (Riksantikvarens kartinnsynsløsning). Når planen ble utarbeidet var 
ikke området kartfestet, og planlegger har således ikke tatt hensyn til det. Etter befaring 
med Aust-Agder Fylkeskommune (AAFK) 10.05.2016 så mener Rådmannen at det er 
nok å bevare den delen av øvingsområdet som ligger nord for parkeringsplassen. Dette 
området inneholder både tufter, løpegraver og skytestillinger. Plankartet oppdateres 
med en hensynssone i området nord for parkeringsplassen, og bestemmelsene er 
oppdatert i henhold til AAFK sitt forslag. 
 
Det vises ellers til den samlede vurderingen som ble gjort i forbindelse med 
1. gangsbehandling. Samlet saksfremstilling er vedlagt. Planforslaget er godt 
bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Med bakgrunn i denne redegjørelsen, og 
redegjørelsen gjort i forbindelse med 1. gangsbehandling, anbefaler Rådmannen at 
planforslaget, Detaljregulering for Runebergodden, planID 201503, vedtas.  
 
 

 

Evje, 06.06.2016 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 160310-samlet-saksfremstilling 

2 0937_201503_Planbeskrivelse-KU 

3 Bestemmelser datert 10.05.2016 

4 Plankart 

5 0937_201503_Registreringskart 

6 0937_201503_SynlighetskartA 

7 0937_201503_SynlighetskartB 

8 Merknader til offentlig høring 

9 Innspill til melding om oppstart av planarbeid 

10 Uttalelse til detaljreguleringsplan for Runebergodden 

 

 

 

 

 

 

 

 


