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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

COWI AS fremmer på vegne Sordal Bygg AS og TE bygg forslag til detaljreguleringsplan for Gnr. 50 Bnr. 

152 og Gnr. 50 Bnr 5 med flere, i Evje og Hornnes kommune. Planarbeidet ble innledet med oppstartsmøte 

05.02.2015 hos Evje og Hornnes kommune.  

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse på planområdet samt 

regulere ny turvegforbindelse mot Oddeskogen. Planområdet er regulert til boligbebyggelse og landbruk-, 

natur og friluftsformål (LNFR) i kommuneplanen for Evje og Hornnes 2011 – 2021. Planområdet er 

sentrumsnært og det legges opp til relativt høy utnytting. Det vil i tilknytning til ny boligbebyggelse etableres 

uteoppholdsareal, lekeplasser, biloppstillingsplasser med mer.  

 

Planforslaget inneholder eneboliger, flermannsboliger og leilighetsbygg. Ved maksimal utnyttelse av 

området kan det etableres inntil 60 boenheter.  Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40 % - BYA.  

Som forslag til navn for ny hovedadkomstveg inn i planområdet o_SKV1 foreslås det at denne navngis til 

Vinbekkvegen. 

 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det har vært stort fokus på følgende fagtemaer i 

planarbeidet: trafikk, grunnforhold, nærhet til vassdrag og støy. 

Vinbekk inngår i planområdet og Vannressursloven får innvirkning på reguleringsprosessen. Konsekvensene 

av tiltaket beskrives i planbeskrivelsen og er grunnlag for en eventuell konsesjonsvurdering eller samordning 

etter Vannressurslovens §20. 

 

Under planarbeidet har det vært dialog og møter med blant annet berørte grunneiere, Evje og Hornnes 

kommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, Aust Agder Fylkeskommune og Norges 

vassdrags og energidirektorat. Innspill og krav er innarbeidet i planen og samtlige innspill er ivaretatt eller 

kommentert. 
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2 Prosess og medvirkning 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven av 2008 § 12-3. 

Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene i reguleringsplanen 

er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7.  

2.1 Framdrift 

Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for detaljreguleringsplanen for 

Vinbekken i Evje og Hornnes kommune. 

 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 

uttalelse 

17. mars/20. april 2015 og 20.april/21. mai 2016 

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  Desember 2016 

1. gangsbehandling  Desember 2016 

Offentlig ettersyn (6 uker)  

2. gangsbehandling (antatt) Februar 

Kommunestyrevedtak (antatt) Mars 

 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 

Planarbeidet ble innledet med et oppstartsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent COWI AS og Evje og 

Hornnes kommune den 5. februar 2015.  

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. Den 17. mars 2015 

ble første varsel om oppstart av planarbeidet sendt ut. Berørte parter ble varslet pr. brev og i tillegg ble det 

annonsert i Setesdølen avis, samt på COWI AS og Evje og Hornnes kommunes hjemmesider. Frist for å 

komme med innspill eller merknader var 20. april 2015.  

 

Etter møte og dialog med Evje og Hornnes kommune og Statens vegvesen ble planområdet utvidet etter 

første oppstartvarsel og det ble derfor varslet på nytt. Nytt varslingsbrev med utvidet plangrense ble sendt ut 

20. april 2016 med frist for innspill satt til 21. mai. 

Bakgrunnen for utvidelsen av plangrensen var knyttet til adkomstforhold. Opprinnelig var det tiltenkt at 

adkomst til planområdet kunne være fra Fv. 312 Evjevegen, men i samråd med Statens vegvesen og Evje og 

Hornnes kommune ble Fv.42 Arendalsvegen vurdert til å være en bedre løsning i forhold til trafikksikkerhet 

og funksjonalitet.  

 

Under varslingsperioden ble det også holdt åpent møte på Evje ungdomsskole 2. mai 2016 hvor både 

utbygger, representanter fra COWI AS og Evje og Hornnes kommune stilte. Under møte ble det holdt en 

presentasjon av planene for planområdet og det ble gitt mulighet for oppmøtte til å stille spørsmål 
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Figur 1: Varsling for detaljregulering av Vinbekken boligområde (kilde: COWI AS). 
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3 Gjeldende planer, føringer og forhold til berørte lover 

3.1 Statlige og fylkeskommunale føringer 

 

› Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr. 26, 2006-2007) 

› Leve med kulturminner (St. meld. nr. 16, 2004-2005) 

› Respekt for et sunnere Norge (St. meld. nr. 16, 2002-2003) 

› Bedre miljø i byer og tettsteder (St. meld. nr. 23, 2001-2002) 

› Friluftsliv natur som kilde til helse og livskvalitet (St.meld. nr. 18, 2015-2016) 

› Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (1989- 2008) 

› Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (1994)  

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig –areal og transportplanlegging (2014) 

› Veileder universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven (2009) 

› Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (2012) 

› Fylkesplanen for Aust-Agder 2004-2007  

› Regionplan Agder 2020 

› Regional transportplan (2015-2027) 

 

3.2 Kommuneplaner 

› Kommuneplanen - Samfunnsdel 2011 -2021 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy 

for kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer.  I forhold til 

utbygging skal kommuneplanen legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til 

boligbygging, fritidsbebyggelse og næring. Den åpner også opp for tomter med varierende 

størrelse, kvalitet og attraktivitet.  

› Kommuneplanens arealdel 2011 -2021 

Mål, visjoner og strategier fra samfunnsdelen skal følges opp i kommuneplanens arealdel. Det 

gjelder både formål i reguleringsplankartet og bestemmelser til de ulike arealkategoriene.  

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  I 

kommuneplanens arealdel står det: 

 

› "Det er mangel på boligtomter sentralt på Evje i gjeldende planer … Kommunen  ønsker å 

kunne tilby attraktive tomter i sentrumsnære områder, samtidig som man og tilrettelegger for 

noen tomter i mer grisgrendte strøk." 

 

Utviklingen av planområdet Vinbekken vil være med å dekke etterspørselen etter attraktive og 

sentrumsnære områder tomter i Evje. I kommuneplanens arealdel er sørlige del av planområdet avsatt til 

fremtidig boligformål.  
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Figur 2: Utsnitt fra Evje og Hornnes kommuneplan 2011 – 2021 (kilde: www.e-h.kommune.no). 
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3.3 Reguleringsplaner 

Per dags dato er bare deler av planområdet detaljregulert. I øst grenser planområdet til 

detaljreguleringsplanen Oddeskogen trinn 3 (vedtatt 24.01.2013). Områdeplanen Evje sentrum (vedtatt 

24.01.2013) ligger i kort avstand av planområdet mot vest. I nord grenser planen til den pågående 

reguleringsplanen Sindremoen. Hensikten med sistnevnte plan er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av 

ny flerbrukshall i tilknytning til barne- og ungdomsskolen på Evje. I tillegg er det ønskelig å stadfeste 

eksisterende situasjon knyttet til næring og eksisterende boliger i reguleringsplanen. Det vil bli gjort en 

vurdering av om Evjevegen (Fv. 312) skal stenges for gjennomkjøring, samt undersøke muligheter for 

etablering av ny infrastruktur som gang- og sykkelveg langs Rv. 9 og adkomstveg til eksisterende 

næringsområde. 

 

 

Figur 3: Tilstøtende planer, kilde: www.e-h.kommune.no 

3.4 Forhold til berørte sektorlover utover PBL (Vannressursloven) 

Vinbekk er en del av planområdet og Vannressursloven får innvirkning på reguleringsprosessen. 

Konsekvensene av tiltaket beskrives i planbeskrivelsen og er grunnlag for eventuell konsesjonsvurdering 

eller samordning etter Vannressurslovens §20. Planbeskrivelsen skal belyse konsekvensene planforslaget har 

for Vinbekken og dens tilhørende kantvegetasjon. For å utrede faren for flom og erosjon er det utført en 

hydrologisk beregning for Vinbekken som også foreslår avbøtende tiltak. Konsekvenser for Vinbekken og 

fare for flom og erosjon er beskrevet under punkt 1.7 i kapittel 6.8 Risiko- og sårbarhet. For den 

hydrologiske rapporten i sin helhet se vedlegg 5. 

  

 

http://www.e-h.kommune.no/
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4 Planområdet 

Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag. 

 

 

Figur 4: Viser planavgrensning av planområdet. Bildet er ment som en illustrasjon og avgrensningen kan avvike enkelte 

steder (kilde: finn.no). 

4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i Evje og Hornnes kommune omlag 600 meter nord-øst for Evje sentrum. Planens 

begrensning omslutter et område på ca. 40 daa.  

4.2 Eierforhold 

Området som berøres av planarbeidet omfatter hele eller deler av eiendommene (gnr./bnr.): 600/42, 50/42, 

50/77, 50/94, 50/113, 50/114, 50/134, 50/137, 50/140, 50/143, 50/211, 50/217, 50/319-320 50/422, 50/430, 

50/456, 50/527, 50/577, 50/578, 50/579, 50/580, 50/610, 50/612, 50/618. 

 

Eiendommene er eiet av Evje og Hornnes kommune, Aust Agder Fylkeskommune og privat personer. 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består hovedsakelig av ubebygd areal, men det er noen eldre boliger nord-vest og sør vest i 

planområdet. I vest grenser planområdet til en næringseiendom som bearbeider og selger steinprodukter. I 

øst grenser planområdet til friområder i reguleringsplanen Oddeskogen trinn 3. Om lag 150 m nord-øst for 

planområdet ligger Evje ungdomsskole og Evje barneskole.  

4.4 Stedets karakter 

Eiendomsstrukturen i det omkringliggende nærområdet bærer preg av en utvikling hvor det er vegene som 

har gitt premissene for utviklingen. Tilgrensende eiendommer i sør ligger i tilknytning til Rv.42- 

Arendalsvegen.  I nord ligger boligene tett opp til Fv. 312-Evjevegen.  

Vinbekken renner gjennom området i øst-vestlig retning og mot vest på området åpner Vinbekken seg opp 

og danner et vannspeil før den smalner inn igjen og går under Fv.312-Evjevegen og ut i Otra.  
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Figur 5: Viser Vinbekk og vestlig del av planområdet. Vinbekken renner mot vest (kilde: COWI AS). 

4.5 Natur og landskap 

Planområdet er en blanding av eldre boligeiendommer og uberørt naturtomt, spesielt på den sørlige og 

vestlige delen av planområdet er det mye vegetasjon i form av grantrær. Vinbekken deler planområdet i en 

nordlig og en sørlig del. Vinbekken har en beskjeden bredde på ca. 1 meter hvor den kommer inn i 

planområdet fra øst og åpner seg videre til et vannspeil med en bredde på ca. 10 meter like sør for boligen på 

Gnr: 50 Bnr: 152.   

Arealet på nordsiden ligger ca. 3 meter høyre enn Vinbekken, mens arealet på sørsiden av Vinbekken ligger 

mellom 7-12 meter høyere enn Vinbekken. Det høyeste punktet ligger på en kolle sør-vest i planområdet, 

men på grunn av høy vegetasjon er det ingen utsikt for øvrig. 

Det er ikke registrert sårbare arter eller naturtyper i databasene artsdatabanken eller miljostatus.no. 

Det er foretatt enkeltvis stikkprøver av grunnen på planområdet. På nordlige side av planområdet er det i 

hovedsak registrert sand og morenegrunn. På sørlige deler av planområdet er det registrert anslagsvis 1-1,5 

meter jorddekke over fast fjell. 

4.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens generasjon er forpliktet til å forvalte kulturminner med respekt for dem som har levd før oss, og med 

omtanke for dem som kommer etter.  Kulturminneloven definisjon av kulturminner og kulturmiljøer: 

 

 "Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

 lokaliteter, tro eller tradisjon til.  

 Med kulturminner menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 

 sammenheng." 

 

PLANOMRÅDET 

Brønn/boring i fjell 
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I løpet av varslingsperioden kom det innspill fra Aust-Agder fylkeskommune om kulturmiljøer med 

verneinteresser i nærhet til planområdet. I innspillet er det blant annet påpekt at eiendommen gnr/bnr 50/99 

er fra 1918, blant annet at alder og byggeskikk gir bygningen og eiendommen en kulturhistorisk verdi.  

Det er utført arkeologiske undersøkelser på området etter krav fra Fylkeskonservatoren i Aust-Agder. Det ble 

ikke funnet gjenstander eller spor av kulturminner av verdi. Se vedlegg 6 for fullstendig arkeologisk rapport. 

 

4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Foruten de opparbeidede boligtomtene er planområdet lite tilgjengelig. Området fremstår som uberørt med 

tett furu/granskog med innslag av løvtrær og lav vegetasjon rundt Vinbekk. Rekreasjonsverdi og 

bruksfrekvens av området anses som lav, men området kan ha lokal betydning for besøkende og naboer til 

planområdet. 

4.8 Trafikkforhold 

Planområdet har adkomst fra Fv. 42-Arendalsvegen og Fv. 312-Evjevegen. Evjevegen har en ÅDT på 900 

kjøretøy med en andel tunge kjøretøy på 10 %.  Det er registrert 7 ulykker i krysset mellom Rv. 9 og Fv.42-

Arendalsvegen i nasjonal vegdatabank. Trafikkulykkene er i hovedsak knyttet til kjøretøy fra Arendalsvegen 

som skal inn på Rv.9 eller motsatt. En av ulykkene førte til alvorlig personskade, de resterende ulykkene 

førte til lettere personskader. For øvrig er det ikke registrert noen ulykker i umiddelbar nærhet til 

planområdet, ei heller hvor det er ønskelig å etablere ny adkomst til boligfeltet fra Arendalsvegen. 

4.9 Offentlige funksjoner 

Det er kort vei fra planområdet inn til Evje sentrum. Sentrum i Evje tilbyr butikker, forretninger, 

bensinstasjoner og annen handel/næringsvirksomhet.  

Oddeskogen barnehage ligger 900 meter nord-øst for planområdet. Om lag 150 meter nord-øst for 

planområdet ligger Evje barneskole og Evje ungdomsskole. Setesdal videregående skole avdeling Hornnes 

ligger ca. 4 km sør for planområdet. Ellers går det buss fra Evje sentrum til Haukeli, Hovden, Kristiansand, 

Arendal og Åseral.  

4.10 Barns interesser og sosial infrastruktur 

Eiendommen på nordsiden av Vinbekken er bebygd og berører ikke barns interesser eller bidrar til sosial 

infrastruktur. På sørsiden av Vinbekken er området tilgrodd og er lite egnet for lek eller ferdsel. Fra 

planområdet fungerer Fv.312-Evjevegen som skoleveg til Evje barneskole og Evje Ungdomsskole. 

Fartsgrensen er 30 km/t og det er etablert fartsdumper. Trafikkmengden er lav med 900 kjøretøy i ÅDT.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 § 12-3. 

Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelser i reguleringsplanen 

er utarbeidet i henhold til PBL § 12-7. Under planarbeidet er det utarbeidet en illustrasjon (3D-modell) og 

snitt-tegninger som viser hovedtrekkene for hvordan planområdet kan bli i framtiden. Illustrasjonene er kun 

veiledende og endringer kan forekomme ved utbygging av planområdet. 

 

 

Figur 6: Viser plankart for planforslaget for Vinbekken (kilde: COWI AS). 

 

 

Figur 7: Illustrasjon av planområdet (kilde: COWI AS). 
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5.1 Formål 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av eneboliger, flermannsboliger/leilighetsbygg 

med tilhørende uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og biloppstillingsplasser med mer. Planområdet har 

kort avstand til Evje sentrum og planforslaget vil bidra til en positiv fortetning av eksisterende boligområde i 

nærhet til både skole og barnehage. 

5.2 Arealbruk  

Planområdet er på ca. 41 daa. Nedenfor beskrives foreslått arealbruk innenfor området.  

 

Formål Areal (daa) 

Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse, B1 – B2 0,17 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-BFS4 9,33 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-BKS4 6,65 

Lekeplass, BLK1 – BLK2 0,5 

Andre typer bebyggelse og anlegg, energianlegg, BE 0,005 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Kjøreveg, o_SKV1 – o_SKV2 2,2 

Gang- og sykkelveg, o_SGS1 0,12 

Fortau, o_SF1 1,2 

Parkering, SPA1 – SPA3 0,50 

Annen veggrunn, grøntareal, SVG 1,19 

Annen veggrunn, tekniske anlegg, SVT 3,03 

Grønnstruktur   

Friområde, GF1 – GF13 14,14 

Turveg, GTD1 – GTD2 0,61 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV1 – VFV2 1,27 
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5.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Her følger beskrivelse av de ulike formålene på planområdet: 

 

5.3.1 Bebyggelse og anlegg 

 

› Boligbebyggelse, B1 – B2 

Områdene regulerer eksisterende boligtomter langs med Fv.42 – Arendalsvegen. Områdene er regulert inn i 

planforslaget på grunn av krav til frisikt for ny adkomstveg o_SKV1 som er tilkoblet Fv.42-Arendalsvegen. 

Områdene som er regulert ligger innenfor byggegrense til Fv.42 – Arendalsvegen, og det er ikke tillatt å 

etablere ny bebyggelse/anlegg innenfor områdene. 

 

› Boligbebyggelse   

- Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS4) 

- Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS4) 

På planområdet er det regulert inn ulike boligformål og det legges opp til en variert utbygging av området 

med frittliggende eneboliger/tomannsboliger og flermannsboliger. En har sett for seg at det kan være aktuelt 

med en mer kompakt utbygging på nordlige del av planområdet, mens det på sørlige del vil kunne etableres 

boliger med litt større areal da i tilknytning til eksisterende nabobebyggelse. I forhold til planområdets nære 

plassering til Evje sentrum, skole og barnehage er det lagt til rette for en høy utnyttelse av boligfeltene, hvor 

det er satt en maks utnyttelsesgrad på %-BYA=40%.  

 

Innenfor områdene BFS1 – BFS4 er tillatt å etablere frittliggende eneboliger og/eller tomannsboliger. 

I forhold til den kulturhistoriske eiendommen på delområdet BFS2 er det i tillegg tillatt at eksisterende bolig 

kan seksjoneres for flere boenheter for å bevare og videreutvikle den eksisterende eneboligen. 

På områdene BKS1 – BKS4 er det tillatt å etablere blant annet frittliggende ene- og tomannsboliger, og eller 

tre- og firemannsboliger i kjede/rekke. 

Bygninger skal oppføres som trehusbebyggelse og tillates etablert med valmtak, pulttak eller flatt-tak med 

mulighet for ark eller takoppløft. På området BFS2 kan ny bebyggelse etableres med saltak. 

 

Frittliggende garasjer og uthus skal framstå som underordnet til bolig / hovedhus. Garasje kan oppføres i en 

etasje. Garasje kan etableres med bruttoareal inntil 50 m² per enebolig/tomannsbolig. Det tillates og 

etablering av fellesgarasje. Maksimalt tillatt gesims og mønehøyde for garasje er henholdsvis 3,5 m og 5,5 

m. 

 

Det er angitt ulike maks kotehøyder for de ulike delfeltene og utgangspunktet har vært 8,5 m høyde for ny 

bebyggelse som tilsvarer 2 – 2 ½ etasje.  

For boligområdene BFS3, BKS1 – BKS2 er det videre sett på muligheten for å etablere sokkeletasje der 

forholdene vedrørende terreng og ny adkomstveg legger til rette for å etablere dette underveis i utbyggingen 

av planområdet. Dette gir rom for 3 etasjer i enkelte av delområdene. Vestlige del av område BFS3 ligger 

svært godt til rette for å etablere sokkeletasje på boligene, dette vil redusere størrelsen på fyllingene.  

 

For å sikre ny bebyggelse mot eventuell flom fra Vinbekk er det satt krav i reguleringsbestemmelsene om at 

topp laveste gulv (TLG) ikke kan etableres lavere enn kotehøyde k +181,5 m.  

 

Nye boliger på planområdet vil ha gode solforhold, og sørlig boligbebyggelse vil også få utsikt mot Otra.  
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Nedenfor er det gjengitt de ulike kravene til de aktuelle boligfeltene: 

 

Boligfelt Areal 

(m²)  

Maks antall 

boenheter  

Maks 

kotehøyde 

for 

takmøne/-

gesims 

Boligtype Antall 

boenheter 

med krav 

om 

universell 

utforming 

BFS1 2659 6 k +197,5 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig 

 

BFS2 1670 5 k + 198 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig 

 

BFS3 3360 9 k + 193,5 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig  

 

BFS4 1641 6 k +190 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig 

 

BKS1 2202 8 k +195,5 Frittliggende ene-

tomannsbolig og/ eller 

tre- og 

firemannsboliger i 

kjede/rekke 

3 

BKS2 968 6 k +193 Frittliggende ene-

tomannsbolig og/ eller 

tre- og 

firemannsboliger i 

kjede/rekke, 

leilighetsbebyggelse. 

2 

BKS3 1514 10 k +190 Frittliggende ene-

tomannsbolig og/ eller 

tre- og 

firemannsboliger i 

kjede/rekke, 

leilighetsbebyggelse. 

3 

BKS4 1959 10 k +190 Frittliggende enebolig, 

tomannsbolig og/ eller 

tre- og 

firemannsboliger i 

kjede/rekke, 

leilighetsbebyggelse. 

 

 

 

› Lekeplass, BLK1 – BLK2  

Det er regulert inn to lekeplasser på planområdet.  

Lekeplassene har et areal på om lag 350 m² (BLK1) og 150m² (BLK2) og vil da kunne betjene nordlig og 

sørlig boligfelt på planområdet. 

 

› Energianlegg, BE 

Nordvest på planområdet er det satt av et område som regulerer deler av eksisterende trafostasjon langs med 

Evjevegen. 
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Figur 8: Illustrasjon av Vinbekken sett mot øst (kilde: COWI AS). 

 

Figur 9: Illustrasjon av Vinbekken sett mot vest (kilde: COWI AS). 
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Figur 10: Illustrasjon av Vinbekken sett mot sør (kilde: COWI AS). 

 

Figur 11: Illustrasjon av Vinbekken med vannspeil (kilde: COWI AS). 
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5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

› Kjøreveg (o_SKV1 – o_SKV2), fortau (o_SF1) og gang- og sykkelveg o_SGS1 

Ny adkomstveg inn til det nye boligområdet Vinbekk vil være via adkomstveg o_SKV1. Adkomstvegen 

er regulert og dimensjonert som vegklasse A1, hvor vegen vil ha asfaltert bredde på 3,5 m og 0,25 – 0,5 m 

skulder. Langs med adkomstvegen er det også regulert et langsgående fortau (o_SF1) som vil opparbeides 

med en asfaltert bredde på 3 m og 0,25 m grusskulder ut mot veggrøft. Adkomstvegen krysser Vinbekk, og 

det vil etableres vegfyllinger med kulvertløsning i Vinbekk for at vegen skal tilfredsstille krav til stigning og 

ligge over beregnet flomhøyde for Vinbekk (200 års flom).  

 

Kjøreveg o_SKV2 regulerer Svartevegen. Svartevegen er i dag tilkoblet Fv.42.  

Ved utbygging av planområdet vil Svartevegen legges om og vil tilkobles adkomstvegen o_SKV1. 

 

o_SGS1 er gang- og sykkelvegen som er regulert fra Fv. 312 Evjevegen til vendehammeren nord i 

planområdet. Gang- og sykkelvegen vil få asfaltert bredde på 3,0 m og 0,25 m gruset skulder på hver side. 

 

› Parkering, SPA1 – SPA3 

I tillegg til parkering på boligtomtene som vil bli etablert, er det er regulert inn tre delområder hvor det 

tillattes etablering av parkingsplasser for boligfeltene. Parkeringsplassene er fordelt langs med adkomstvegen 

o_SVK1 og vil kunne betjene både ny beboere og besøkende til planområdet. 

 

› Annen veggrunn, grøntareal (SVG) og tekniske anlegg (SVT) 

Langs med adkomstvegene o_SKV1 og o_SKV2 er det regulert inn 1 m bredde på hver side av vegene til 

grøft og snøopplag (SVT). I tillegg er det regulert inn større arealer til snøopplag på strategiske steder i 

tilknytning adkomstvegen. Det er også regulert inn turveg mot øst, hvor det er regulert grøfteareal og areal 

for eventuelle fyllinger og skjæringer (SVG). På områdene SVG er satt krav til at områdene skal tilsås etter 

endt arbeid. 

 

5.3.3 Grønnstruktur  

› Friområde (GF1 – GF13) og turveger (GTD1 – GTD2) 

I tråd med § 2.4 i Kommuneplanen for Evje og Hornnes 2011 – 2021 er det ivaretatt grønnstruktur og 

friområder i planforslaget. Det er også regulert inn en turveger som kobles mot eksisterende gang- og 

sykkelveg/turveger i Oddeskogen. 

5.3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

› Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV1 – VFV2 

Vinbekk går igjennom planområdet i øst-vestlig retning og er i planforslaget regulert til formål for 

friluftsområde i sjø og vassdrag.  

 

5.4 Terrenginngrep og landskapstilpasning 

Adkomstvegen gir føringer for hvordan planområdet kan utnyttes, det er utarbeidet snitt som viser hvordan 

skjæringer og fyllinger vil bli i planområdet. På 3D illustrasjonene vises skjæringer og fyllinger mer markert 

enn de vil fremstå i virkeligheten. Snittegningene er bedre for å vise hvordan skjæringer og fyllinger vil bli i 

området.  

 

Høyder på skjæringer avhenger av grunnforhold og massebalansen i området, de høyeste skjæringene vil bli 

på sørsiden av o_SKV1 på strekningen mellom lekeplassen BLK2 og turvegen GTD1 som vist på snitt B og 
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snitt C. Hvis grunnen består av fast fjell vil skjæringen her kunne komme opp i 4-4,5 meter i høyde og vil 

etableres med skråningsutslag i 1:10. Hvis grunnen i tillegg består av løsmasser kan skjæringen bli større da 

skjæringen vil måtte anlegges med et skråningsutslag på 1:2 eller 1:3 avhengig bruk av type masser. Det er 

satt av tilstrekkelig areal på sørsiden av adkomstvegen for å kunne opparbeide skjæringer med ulike 

skråningsutslag tilpasset massens egenskaper.  

 

 

Figur 12: Areal satt av for skjæring 

 

Det skal etableres fyllinger mot Vinbekken på området BFS3, det åpnes for at det også kan etableres 

fyllinger på områdene BKS2 og BKS1. Styrende for størrelsen på eventuelle fyllinger i disse områdene er 

veghøyden, maks kotehøyde for området og topp laveste gulv for ny bebyggelse. De største fyllingene vil bli 

mot Vinbekk, på nordsiden av delområde BFS3. Som vist på snitt A og B, kan fyllingene bli opp til 5 meter 

og etableres med skråningsutslag på 1:1,5.  

Størrelsen på fyllingene kommer an på om det skal etableres sokkeletasje i dette delområdet. Adkomstvegen 

ligger på kote 185-186 m i dette delområdet. Boligene vil da ha adkomst i første etasje og det vil være mulig 

å etablere i opptil 3 etasjer hvis det etableres bygg med flate tak/ pulttak og sokkeletasje. 

 

Skjæringer og fyllinger skal også vises i utbyggingsplan, det er nedfelt krav om dette i 

reguleringsbestemmelsene. 
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Figur 13: Oversikt snitt – PLAN. 

 

 

 

Figur 14: Snitt A. 
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Figur 15: Snitt B. 

 

 

Figur 16: Snitt C. 

 

5.5 Byggegrense 

I planforslaget er det er lagt opp til en generell byggegrense på 4 meter mot adkomstvegene o_SKV1 og 

o_SKV2 målt fra ytterkant vegskulder. Mot naboer som ikke er en del eller involvert i planforslaget er 

byggegrensen 4 m. Byggegrenser for eiendommer som er en del av planforslaget har varierende 

byggegrenser mellom 1 og 4m. 

Byggegrensen mot grøntarealer er vurdert opp imot områder med fare for flom byggegrensen er derfor 

mellom 3 – 5 m.  

 

Mot Fv.312-Evjevegen er det fastsatt byggegrense 15 m meter fra fylkesvegen senterlinje, mens for Fv.42-

Arendalsvegen er byggegrensen satt til 20 m. Byggegrensen skal ivareta trafikksikkerhet, miljø, areal ved 

utbedring av vegen og nødvendig areal for drift/vedlikehold. Foreslåtte byggegrenser på henholdsvis 15 m og 

20 m er vurdert opp mot eksisterende boligbebyggelse langs Fv.312-Evjevegen og Fv.42-Arendalsvegen. I 

og med at fylkesvegene allerede er bygd ut med god standard og sett opp imot eksisterende bebyggelse, kan 

man ikke se at foreslåtte byggegrenser for planområdet skal medføre noen negative konsekvenser sådan. 

5.6 Trafikkløsning 

I løpet av planarbeidet har det vært dialog med Evje og Hornnes kommune og Statens vegvesen hvordan 

adkomst skal løses. Det har vært et mål å unngå mulighet for gjennomkjøring av planområdet.  

Valgt trafikkløsning bygger som tidligere nevnt på hovedadkomst fra Fv.42-Arendalsvegen. Denne 

løsningen vurderes som den mest trafikksikre og effektive løsningen både for eksisterende trafikk og nyskapt 

trafikk. For å tilfredsstille krav til trafikksikkerhet er det nye krysset regulert vinkelrett på Fv.42, og 
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Svartevegen vil bli tilkoblet den nye adkomstvegen o_SKV1 istedenfor direkte på fylkesvegen som dagens 

situasjon. 

Veggeometrien i krysset mellom ny hovedadkomstveg x Svartevegen (o_ SKV1/o_SKV2) er tilpasset 

lastebil. Avstanden mellom kryssene er vurdert opp mot eiendomsinngrep på eiendom 50/99 og krav til 

frisikt. Løsningen som foreslås oppfyller krav og krever minimalt med arealbeslag på eiendommen 50/99. 

Eiendommene 50/99 og 50/130 får avkjørsel direkte ut på den nye adkomstvegen.  

I forhold til dagens situasjon vil nytt kryss bedre trafikkforholdene betraktelig, og vil bidra til at trafikanter 

som skal inn på fylkesvegen vil ha bedre sikt, og det vil være større areal disponibelt for snø opplagring i 

veggrøftene. 

 

 

 
Figur 17: Regulert trafikkløsning (kilde COWI AS). 

 

5.6.1 Valg av standard på adkomstveg 

Det har i løpet av planarbeidet vært drøftet hvilken dimensjoneringsklasse adkomstveien skal etableres i. 

Basert på en totalvurdering er det valgt vegklasse A1 med asfaltert bredde på 4 meter veg og 3 meter fortau 

og 0.25 m grusskulder. Asfaltert bredde på veg og fortau er i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 

En bredere veg gir høyre hastighet noe som ikke er ønskelig, i tillegg vil økt vegareal gjøre det vanskelig å få 

en effektiv utnytting av planområdet.   
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5.7 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger i underkant av 600 m fra Evje rutebilstasjon. Bussen til Kristiansand har 12 daglige 

avganger i ukedagene.  Nordover er det bussforbindelse til Hovden/Haukeli med 2 avganger daglig i 

ukedagene. Det er også bussforbindelse til Arendal og Åseral. I tillegg til de permanente busstoppene er det 

skolebusstopp på Fv. 42 like ved Bassengveien, dette er midlertidige skolebusstopp for barn i skolealder. 

5.8 Uteoppholdsareal 

I tillegg til grøntformål og lekeplasser, vil de enkelte boligtomtene ha hager og uteoppholdsarealer. 

Eventuelle private/felles terrasser og balkonger for ny bebyggelse vil også fungere som uteoppholdsareal.  

 

På områdene skal det settes av uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal skal være slakere enn 1:5 og skal 

opparbeides etter følgende størrelsesorden: 

  

› Frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger): 65 m² per boenhet 

- tillegg pr. hybel/leil: 20 m² per boenhet 

 

› Konsentrert småhusbebyggelse (tre- og firemanns i kjede/rekke): 40 m² per boenhet 

 

› Leilighetsbebyggelse: 35 m² per boenhet. 

 

5.9 Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger 

redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 

 

§8 – Kunnskapsgrunnlaget: 

Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer på planområdet. 

Artsdatabanken, Naturbase, miljostatus.no, Norsk rødlistes kartlegging av viktig natur mangfold er lagt til 

grunn når området er blitt vurdert. 

Det er ikke registrert arter naturtyper eller biotoper av spesiell verdi i planområdet. 

 

§9 – Før-var-prinsippet: 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.  

På planområdet er det gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke registrert arter 

eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet.  

Vinbekken og tilhørende kantvegetasjon reguleres til grøntområder. Det åpnes for at ledninger/VA traseer 

kan legges i grøntområder, områder skal tilsåes etter tiltakene er utført. 

 

§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området gjennomført registreringer med tanke på 

ovennevnte hvor der er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil 

planforslaget ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfold. 

Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer man 

tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I dette 

tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt på planområdet. 
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§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 

Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet skulle inntreffe. 

Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til 

tiltakets og skadens karakter. 

 

§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 

naturmangfoldet ihht til gjeldende lover og forskrifter på planområdet. Vurdert ut ifra nåværende og 

fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende boligområder, 

utdanningsinstitusjoner, befolkningsvekst og økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil 

være hensiktsmessig for samfunnet. 

5.10 Kulturminner 

Det er utført en arkeologisk registrering i planområdet og det ble ikke funnet noe av kulturhistorisk verdi, se 

vedlegg 6 for hele rapporten. Eiendommen gnr 50 bnr 99 har et bolighus fra 1918. Boligens arkitektur og 

eiendommen som helhet har en viss kulturhistorisk verdi. Dette er bemerket av kulturminnevernseksjonen i 

Aust-Agder Fylkeskommune ved uttalelse til planoppstart. Planforslaget vil i liten grad påvirke denne 

eiendommen. Utformingen av det nye adkomstkrysset ved Svartevegen gjør at man kun beslaglegger et areal 

på ca. 80 m2 til vegformål av eiendommen. Det har vært en god dialog med grunneier av denne eiendommen 

i løpet av planarbeidet. 

5.11 Plan for vann- og avløp, offentlig nett 

Forslagsstiller har fått opplyst av kommunen at kapasitet på overordnet VA-nett i området er tilfredsstillende 

og dekker planområdets behov. Detaljutforming av VA-anlegg og annen infrastruktur gjøres i tekniske 

planer ved senere planfase som skal godkjennes av kommunen. Dette er også satt krav om dette i 

reguleringsbestemmelsene til planforslaget. Det er eksisterer en trafo nord-øst på planområdet, men ny EL- 

infrastruktur til og på planområdet må videre avklares og planlegges i tekniske planer.  

 

5.12 Barn og unges interesser 

Planområdet ligger i kort avstand til Evje barne- og ungdomsskole. Det skal etableres to lekeplasser på 

området og det legges til rette for etablering av ny turløype vest i planområdet. Fortau langs adkomstvegen 

gir trygg veg for skolebarn.  
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Figur 18: Det er satt av et areal på 350 m² for ny lekeplass på området BLK1 nord på planområdet. 

 

 

Figur 19: Det er satt av et areal på 150 m² for ny lekeplass på området BLK2 sør på planområdet. 
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5.13 Renovasjon 

I samråd med Evje og Hornnes kommune vil renovasjon løses på de aktuelle boligtomtene. 

 

5.14 Støy 

Planområdet ligger innenfor gul støysone fra Evjemoen skyte- og øvingsfelt, og sørlig del av området BFS1 

og nordlige del av BKS4 ligger i gul-støysone fra Fv.42 og Fv.312. Gul støysone tilsvarer et støynivå som 

ligger over 55Lden og det er dette som gir dimensjoneringsgrunnlag for støytiltakene. Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) utarbeidet av Miljødepartementet sier at døgnekvivalent 

støynivå på uteplass ikke bør overskride Lden 55 dB og skal ikke overskride Lden 60 dB hvis plassen skal 

regnes som uteplass. For støy som generes fra fylkesvegen vurderes det at ny bygninger som etableres på 

planområdet vil i stor grad fungere som barrierer for resten av delområdene. Det er nedfelt i 

planbestemmelsene at før det kan gis byggetillatelse for nye boliger skal det utføres en støyvurdering med 

eventuelle avbøtende tiltak. 

 

Figur 20: Influensområde Evje skyte- og øvingsfelt (kilde: Forsvarsbygg). 
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6 Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget følger opp de overordnede føringene i kommuneplanen for Evje og Hornnes kommune. 

Utvikling av området vil øke områdets attraktivitet ved å tilby moderne boliger sentralt i Evje med kort veg 

til skole, barnehage og sentrumsfunksjoner. Oppgradering av krysset Svartevegen x Fv 42 Arendalsvegen vil 

øke trafikksikkerheten for eksisterende boliger i planområdet. 

Det er lagt spesiell vekt på å undersøke konsekvensene for Vinbekken og eventuell flom- og erosjonsfare. 

Vinbekken og kantvegetasjonen skal bevares og vil i liten grad bli påvirket av planforslaget. Beregningene 

viser at en 200 års flom med en klimafaktor på 1,4 vil gi en flomhøyde på 180,35 m. For å sikre 

konstruksjoner og bygninger mot flom er TLG (Topp laveste gulv) satt til minimum kotehøyde k+181,5 m.  

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål 

Tiltaket er i tråd med overordnede planer og føringer. Planområdet ligger i nærhet til sentrum og i kort 

avstand til barne- og ungdomsskole. Å fortette i sentrumsområdene er et av målene i kommuneplanen for 

Evje 2010-2021. 

6.2 Konsekvenser for natur og miljø 

Kunnskapsgrunnlaget om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand er godt 

innenfor planområdet. Det er ikke registrert arter eller naturtyper av spesiell verdi. Vinbekkens naturlige 

bekkeløp og kantvegetasjon vil i all hovedsak forbli uberørt unntaken etablering av adkomstveg o_SVK1 

som medfører fylling i- og mot bekken og etablering av kulvert. 

Mindre inngrep i Vinbekk og i kantvegetasjon kan også bli aktuelt for påkobling til eksisterende VA-

anlegg/ledninger som ligger i det aktuelle området. Det satt krav til at områdene skal tilsås etter endt arbeid. 

Det er som tidligere nevnt regulert grøntområder som en buffersone langs med Vinbekk.  

Fyllinger og støttemurer vil kun opparbeides på områdene som regulert for bygg og anleggs-formål. 

 

Beregninger viser at vannhastighet midtstrøms rett nedstrøms for ny kulvert over Vinbekk kan bli 1.5 m/s, 

vannhastigheten ved sidebreddene kan bli 0.5 m/s. For å forhindre erosjon anbefales det å legge et 300 mm 

lag. Pukk i størrelse 32/150 eller større og for sidebredder anbefales det sikret med pukk med en størrelse på 

8/11 eller større.  

For å forhindre flom og erosjon er det nedfelt i reguleringsbestemmelsene at innenfor områdene BFS3, 

BFS4, BKS2, BKS3 og BKS4, er det ikke tillatt å etablere nye bebyggelse med topp laveste gulv lavere enn 

kotehøyde k +181,5m. Innenfor byggegrensene på disse områdene tillattes det ikke lavere planeringshøyde 

for terreng enn k +181. 

Fare for flom og erosjon på planområdet er vurdert og innarbeidet i planforslaget og anses for å være 

ivaretatt i forhold til den hydrologiske beregningen for Vinbekk. 

 

Mot øst er det regulert inn nye turveger. Eventuell opparbeiding av turvegene vil være med maskinell 

graving og turvegene vil bli gruslagt med 2 m bredde. 

 

I forhold til dagens situasjon og planlagte tiltak vil dagens bekkeløp og kantvegetasjon bevares. Områdene 

vil gjøres mer attraktive for både ny beboere og besøkende til planområdet. 

6.3 Samfunnsmessige konsekvenser 

De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket er positive da planområdet ligger strategisk i forhold til 

skole, barnehage og sentrumsfunksjoner. Tilrettelegging for nye boliger vil bidra til at kommunen har nok 

sentrumsnært areal til boliger for fremtidig befolkningsvekst. Flere boliger vil kunne skape nye 

arbeidsplasser rundt i forskjellige bransjer. Tiltaket utnytter eksisterende infrastruktur på en god måte og 

bidrar til en positiv areal- og transportutvikling i Evje og Hornnes kommune. 
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Ombygging av krysset Svartevegen x Fv 42 Arendalsvegen gir økt trafikksikkerhet og gir eksisterende 

bebyggelse en bedre adkomst til eiendommene.  

 

I løpet av planprosessen er det fremmet et ønske fra grunneier av 50/99 om mulighet for å ha mindre 

tjenesteyting-/kursvirksomhet (datakurs etc) på denne eiendommen.  

Omfanget av denne virksomhet vil være begrenset og vil være et tilskudd for kommunens innbyggere for 

opplæring av IKT-tjenester. Man kan ikke se at denne bruken vil utgjøre noen spesielle negative 

konsekvenser for verken planområdet eller tilgrensende boligområder i med eiendommen skal hovedsakelig 

være boligformål.  

6.4 Estetiske konsekvenser 

Eksisterende terreng vil måtte bearbeides for nye boliger og infrastruktur.  

Planområdet vil fremstå som en naturlig videreføring av tilgrensende boligområder, og ny bebyggelse vil gi 

nye elementer i omgivelsene.  

I forhold til eksisterende situasjon vil planområdet etter endt utbygging være et mer moderne og attraktivt 

område med ny infrastruktur og opparbeide tomter. 

 

Høydeforskjellene i planområdet medfører at det må etableres skjæringer og fyllinger. Avhengig av hvilke 

masser som finnes i planområdet vil skjæringene bestå av fjell, løsmasser eller en kombinasjon av disse. 

Skjæringer vil i stor grad bli skjult av ny boligmasse og vil ikke bli så eksponert mot omgivelsene. Fyllinger 

etableres av stein- eller løsmasser. Se figur 13-16 for snitt som viser foreløpig forslag til fyllinger og 

skjæringer. Det er også satt krav til at skjæringer og fyllinger skal også vises i utbyggingsplan i senere 

planfase. 

 

6.5 Økonomiske konsekvenser 

Planområdet er i dag eiet av både privatpersoner og Evje og Hornnes kommune. 

På planområdet må det anlegges nye bygg og anlegg, VA- og nettledninger og annen teknisk infrastruktur. 

Det vil bli inngått en utbyggingsavtale mellom kommunen, grunneiere og utbyggere, hvor kommunen vil 

blant annet eie samt drifte flere områder knyttet opp mot disse punktene. 

Omfanget av dette per dags dato uavklart. 

6.6 Konsekvenser for barn og unge 

Nærhet til Evje barne- og ungdomsskole og Oddeskogen barnehage gir planområdet en gunstig plassering i 

forhold til barn og unge. Fortau og mulighet for etablering av turveg som kobler seg mot planlagte turveger i 

øst gir trygge ferdselsveier for barn og unge. Planområdet er en blindveg så det vil kun være interntrafikk og 

dermed en lav trafikk i planområdet. Grøntarealer og lekeplasser gir gode muligheter til lek og rekreasjon. 

6.7 Universell utforming 

I planforslaget er det satt krav om at på flere av delområdene skal det etableres boenheter med krav om 

universell utforming. 

Eller ivaretar Plan og bygningsloven krav til universell utforming av nye bygg og infrastruktur. 
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6.8 Risiko- og sårbarhet (ROS) 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. I analysen fremkommer det 18 forhold som kan 

få konsekvenser for planområdet. Det er 7 hendelser som er vurdert med lav risiko og 11 hendelser som 

vurderes med middels risiko. Nedenfor følger en kort oppsummering av resultatene fra Risiko- og 

sårbarhetsanalysen og anbefalte avbøtende tiltak. Se vedlegg 3 for fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 
1.16b) 

2.1b) 

1.14 

 

 

   

Mindre sannsynlig 2.1 b) 

 

1.16a) 

3.6 

 

1.7 

1.9 

3.2 

3.3 

3.7a 

3.7b 

3.7c 

3.7d 

 

 

 

 

 

Lite sannsynlig  3.1 d) 1.3 
1.13 

3.1a) 
 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

Resultatet av ROS-analysen har identifisert følgende hendelser: 

 

1.3 Kvikkleire, utglidninger, ustødige grunnforhold (lav risiko) 

Det er foretatt enkeltvis stikkprøver av grunnen på planområdet. På nordlige side av planområdet er det i 

hovedsak registrert sand og morenegrunn. På sørlige deler av planområdet er det gjort enkeltvis graveprøver 

som viser anslagsvis 1-1,5 meter jorddekke før det påtreffes fjell.  

Det påpekes at det ikke er gjort grunnregistreringer av hele planområdet ei heller fullstendige 

grunnundersøkelser. Med bakgrunn av ovennevnte vurderes det lav risiko for store konsekvenser tilknyttet 

dårlige grunnforhold. Dette må eventuelt vurderes nærmere ved utarbeidelse av tekniske planer. 
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1.7 Flomfare (middels risiko) 

Fare for flom i området (Vinbekk) og dette knyttes til økt vannføring i Otra. I perioden mars til mai vil 

vannstanden være høyest på grunn av snøsmelting høyere oppe dalen. På den annen side minskes faren for 

flom ved hjelp av topografien i omkringliggende områder. Planområdet ligger plassert oppstrøms for 

Fennefossen og derfor reduseres faren for høyere vannstand i planområdet. Ved en 500 års flom vil Vinbekk 

da minimum få samme vannstand som Otra. Vinbekk er ca. 1-1.5m bred og høydeforskjellen er relativt liten 

gjennom planområdet. Bekkeløpet går i jevne kurver som begrenser vannets hastighet. 

Det er utført en hydrologisk beregning som vurderer flom- og erosjonsfare. Se vedlegg 5 for full rapport. 

Nedstrøms nivå i Otra er satt til 179 moh i henhold til tidligere beregninger av 500-års flom i Otra ved 

Bakkilen. Dette medfører at kulvert under Rv.9 er fylt. Vannivå ved ny veg over Vinbekk er lite påvirket av 

vannivået i Otra. 

 

 

Figur 21: 200-års flom og klimafaktor 1.4, dagens situasjon - før utbygging. 

 

Beregningene viser at ved en 200 års flom og forutsatt en klimafaktor på 1,4 så vil flom nedenfor (vestsiden) 

av ny kulvert ligge på kote 180.35 meter. Det er nedfelt i reguleringsbestemmelsene at topp laveste gulv 

(TLG) for nye bygninger ikke skal ligge lavere enn kote 181.5 meter.  

Beregninger viser at vannhastighet midtstrøms rett nedstrøms for ny kulvert over Vinbekk kan bli 1.5 m/s, 

vannhastigheten ved sidebreddene kan bli 0.5 m/s. For å forhindre erosjon anbefales det å legge et 300 mm 

lag Pukk i størrelse 32/150 eller større og for sidebredder anbefales det sikret med pukk med en størrelse på 

8/11 eller større. 

Fare for flom på planområdet er vurdert og innarbeidet i planforslaget og anses for å være ivaretatt i forhold 

til utførte beregninger for Vinbekk. 
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Figur 22: 200-års flom og klimafaktor 1.4, ny situasjon - etter utbygging med foreslåtte tiltak. 

 

1.9 Flomsonekart, historiske flomnivå (middels risiko) 

Flom aktsomhetskart fra NVE viser at deler av planområdet er innenfor flom aktsomhetsområde. På 

områdene BFS3, BFS4, BKS2, BKS3 og BKS4, er det ikke tillatt å etablere nye bebyggelse med topp laveste 

gulv lavere enn kotehøyde k +181,5m. Innenfor byggegrensene på disse områdene tillattes det ikke lavere 

planeringshøyde for terreng enn k +181. 

 

1.13 Radon (middels risiko) 

Radon aktsomhetsgraden i området er vurdert som moderat til lav (ngu.no). Radon ivaretas igjennom Plan- 

og bygningsloven med tilhørende gjeldende tekniske forskrifter.  

 

1.14 Vannmagasiner med fare for usikker is (middels risiko) 

Det er fare for vesentlig svekket is i Otra, som er lokalisert nord for planområdet. Rv 9 og Arendalsvegen 

skiller planområdet og Otra. På grunn av avstanden samt vegen som skiller planområdet og Otra anses ikke 

svekket is i Otra som en fare for planområdet. 

Midt på planområdet er det et vannspeil som antas å ha en dybde på 2-3 meter. Vannstanden i dammen 

varierer i forhold til nedbørsmengde. For å ivareta barn- og unges sikkerhet med tanke på fare for usikker is 

er det satt krav i bestemmelsene om at boliger som grenser til Vinbekk (BFS3-BFS4, BKS2 og BKS4) skal 

sette opp sikringsgjerder på boligtomten sin mot Vinbekk før det kan gis brukstillatelse for den aktuelle 

boligen. 
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1.16a) Isgang (lav risiko)  

Det er ikke registrert fare for isgang i Otra eller Vinbekken. Det anses likevel som en hendelse som kan 

inntreffe. På grunn av avstanden samt vegen som skiller planområdet og Otra anses ikke isgang i Otra til å 

utgjøre noen spesiell negative konsekvenser for planområdet. 

Vinbekken krysser planområdet. Vinbekken er en forholdsvis liten bekk med liten vannføring på grunn lav 

helning i terrenget. Vannføringen i elva anses for lav til at isgang kan føre til skader på konstruksjoner (mest 

relevant her er kulvert eller støttepilarer på bru).   

 

1.16b) Støy (lav risiko)  

Området ligger i gul støysone fra Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Sørlig del av området BFS1 og nordlige del 

av BKS4 ligger i gul-støysone fra Fv.42 og Fv.312. Det er nedfelt i planbestemmelsene at 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442 skal legges til 

grunn for gjennomføringen av planforslaget. Det er også satt krav om at før det kan gis byggetillatelse for 

nye boliger skal det utføres en støyvurdering med eventuelle avbøtende tiltak. 

 

2.1 b) Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av 

landbruksareal (lav risiko) 

Det er registrert små områder med dyrkbar jord og fulldyrka jord innenfor planområdet. Området er lite (ca 

2000 m²) og har ikke vært i bruk på lang tid. I kommuneplanen er området avsatt til boligformål. Verdien av 

landbruksarealet anses av den grunn som svært lav. Nye tiltak medfører ikke spesielle konsekvenser med 

tanke på landbruksinteresser. Potensiale for fremtidig drift anses som svært lav.  

 

 

Figur 23: Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan for Evje og Hornes 
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3.1 a) Hendelser på vei (middels risiko) 

 Avkjørselen for ny adkomstveg o_SKV1 er utformet i henhold til Statens Vegvesens håndbøker. Det har i 

reguleringsprosessen vært god dialog med Statens Vegvesen ved plassering av avkjørselen.    

Det er videre lagt inn frisiktsoner med egen hensynssone og bestemmelser: 

 

" Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette på ikke noe sted blir høyere enn 0,5m over 

tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke er 

høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå." 

 

3.1d) Hendelser i luften (lavs risiko) 

Nord for planområde ligger det en landingsstripe for småfly. Landingsstripen er privat og har ikke 

autorisasjon eller lys. Leietaker bruker landingsstripen vanligvis en gang pr. mnd. Enkelte måneder kan 

hyppigheten komme opp i en gang i uken. Planområdet ligger 1,7 km sør for landingsstripen. Risikoen til 

hendelser i luften, samt støy fra flytrafikk, vurderes som lav med grunnlag i flystripens beskjedne bruk.  

 

3.2 Ulykkesbelastede veier (middels risiko) 

Det er registrert 7 ulykker i krysset Rv. 9 x Rv. 42 Arendalsvegen i nasjonal vegdatabank. En av ulykkene 

førte til alvorlig personskade, de resterende ulykkene førte til lettere personskader. Ny avkjørsel vil 

tilfredsstille frisiktkrav etter regulering. Det reguleres også inn fortau langs veien, som vil øke sikkerheten i 

planområdet.  

 

3.3 Drenering av området (middels risiko) 

Det er foretatt flomvurdering av Vinbekken hvor det er angitt et stort nedbørsfelt som blant annet inkluderer 

hele planområdet. Flomvurderinger viser at det ikke er økt flomfare av Vinbekken ved utbygging av de 

aktuelle boligfeltene som ønskes bygd ut med adkomstveg som krysser Vinbekk. For å opprettholde og 

videreføre dagens bekkeløp vil det måtte etableres kulvertløsning for bekken igjennom adkomstvegen o 

_SKV1. 

 

3.6 Høyspent og magnetisk felt (lav risiko) 

Det går en høyspentlinje (distribusjonsnett) igjennom planområdet. Spenning: 24 kV. Det er regulert 

byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 24 kV linjen til nærmeste bygning. Det er ikke 

tillatt å etablere bebyggelse for varig opphold innenfor byggeforbudssonen.  

Planforslaget vil ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag 

eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene. 

 

3.7 a) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området 

til skole/barnehage (middels risiko) 

Fv 312-Evjevegen er skoleveg for mange elever i dag og har stor andel blandet trafikk med forholdsvis lav 

trafikkmengde (ÅDT på 900 kjøretøy). Det er opparbeidet flere fartsdumper langs fylkesvegen, noe som 

reduserer risiko for alvorlige ulykker langs veien.  I planforslaget legges det opp til gangfelt langs vegen inne 

i planområdet. Denne er tilknyttet regulert turveg som videre er tilknyttet eksisterende gang- og sykkelveg 

øst for planområdet. Planforslaget vil dermed bidra til å bedre sikkerheten for gående og syklende i og rundt 

planområdet.  

 

 

 

 



  
PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN - VINBEKKEN 

 

34 

3.7 b) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området 

til nærmiljøanlegg (idrett etc.) (middels risiko) 

I planforslaget legges det opp til fortau langs adkomstveg o_SKV1 inne i planområdet. Fortauet er også 

tilknyttet regulert turveg som videre er tilknyttet eksisterende gang- og sykkelveg øst for planområdet. 

Planforslaget vil dermed bidra til å bedre sikkerheten for gående og syklende i og rundt planområdet. 

 

3.7 c) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området 

til forretning etc. (middels risiko) 

I planforslaget legges det opp til gangfelt langs vegen inne i planområdet. Dette leder videre mot Fv 312 som 

har forholdsvis lav ÅDT på 900. Det er opparbeidet flere fartsdumper langs fylkesveien, noe som senker 

fartsnivået og risikoen for ulykker.  

 

3.7 d) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området 

til busstopp (middels risiko) 

Det er gang- og sykkelveg på sørsiden av Fv 42 fra planområdet til nærmeste busstopp ved Fv.42, som ligger 

200 m sør-øst for planområdet. Fortau er lokalisert på motsatt side av vegen. Det har vært dialog med Evje 

og Hornes kommune samt Statens Vegvesen vedrørende myke trafikanter og transportnett. Det har vært 

enighet om å ikke opparbeide nytt gangfelt over Fv. 42 av sikkerhetsmessige grunner. Gangfelt mellom 

Arendalsvegen og Evjevegen skal benyttes for å lede myke trafikanter mot allerede opparbeidet gangfelt, og 

sikre best mulig sikkerhet for myke trafikanter.  

 

3.8 Brannvannsforsyning (lav risiko) 

 Det er satt følgende krav i bestemmelsene: For bebyggelse annet enn småhusbebyggelse kreves 

slukkevannskapasitet på minimum 50 l/s. Overnevnte krav til slokkevann må være tilfredsstilt før det kan gis 

byggetillatelse.  
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7 Avsluttende kommentar 

Reguleringsplanarbeidet har gått over en lengre periode og det har skjedd mange endringer underveis siden 

planarbeidet ble først varslet og igangsatt. 

Det har gjennom hele planarbeidet vært en god dialog med berørte grunneiere, Evje og Hornnes kommune 

og statlige-/regionale myndigheter noe planforslaget viser i sin utforming og fastsatte bestemmelser/krav. 

Utbyggingen vil ha høy standard og ha positive ringvirkninger for planområdet og kommunen generelt. 
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8 Planprosess 

8.1 Innkomne innspill og merknader  

Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

Allmennheten og berørte parter fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. 

Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte 

05.02.15 med kommunen med representanter fra tiltakshaver til stede. Planarbeidet ble varslet første gang 

17.03.15 med frist for å komme med merknader 20.04.15. Nytt varsel med utvidet plangrense ble sendt ut 20. 

april 2016 med frist for innspill 21. mai.  

Under følger innkomne merknader til første varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til 

merknadene: 

 

Innkomne 

merknader: 

Merknad: Kommentarer:  

Sigmund Monen 

25.03.15 

1. Vinbekken var tidligere en åpen bekk 

helt oppover til barnehagen på Sindre. 

Det har vært fisk i bekken men pga. 

blant annet kloakklekkasje fra 

Oddeskogen er bekken delvis grodd 

igjen. Ønsker at bekken graves opp og 

legges i et rettere løp samt at 

oppdemningen i nærheten av brua ved 

gamle Rv. 9 fjernes så fisken kan 

passere. 

2. Det bør bygges gang- og sykkelsti 

innover langs bekken og rett mot 

barnehagen ved forbrenningsanlegget. 

Det er viktig å spre trafikken, men 

dette er også et vakkert område som 

egner seg for rekreasjon – og som 

leder rett inn i det fine området til 

nåværende gang- og sykkelsti. 

3. Grønne lunger bør bevares i det 

nordvendte området sør for Vinbekk, 

området er en bioptop for flere 

dyrearter. Området bør være 

sammenhengende innover på sørsiden 

av Vinbekk. Området mot 

Arendalsvegen kan heller bebygges. 

1.  Vinbekkens naturlige bekkeløp 

skal bevares. Dette er for å 

minimere påvirkningen av 

bekken og dens kantvegetasjon. 

Det er ikke planer om å gjøre 

tiltak på eksisterende kulvert 

ved Rv 9. 

 

 

2.  Det reguleres inn mulighet for 

etablering av tursti innover mot 

barnehagen.  

 

 

3.  Det vil bli fine 

rekreasjonsområder på begge 

sider av Vinbekken. Det er ikke 

registrert sårbare arter eller 

naturtyper av spesiell verdi i 

området. Dyrearter som har 

habitat i planområdet i dag vil 

sannsynligvis trekke østover.  
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 4. Det kommunale kloakknettet fra m.a 

Evje skole, går gjennom området og 

ligger svært grunt. Kloakken går i 

vater på grunn av et fjellparti ned mot 

Vinbekken, der den går videre ned i 

kloakken fra Oddeskogen og Sindre. 

5. Boligblokk burde plasseres der 

"lensmannsboligen" står i dag. Da 

ville man få utsikt nedover Otra og det 

området som før var ferjeplass over 

mot Bakkekilen fra 1845 – 1879. Men 

da burde områdene rundt være 

sørvisområder for denne blokka i 

stedet for tettpakket med småhus. Da 

burde en del av området nord for 

blokka være naturområdet eller "park" 

for blokka. 

4. VA-anlegg og ledninger  

ivaretas etter gjeldende lover og 

normer. Det skal utarbeides 

tekniske planer som skal 

godkjennes av Evje og Hornnes 

kommune. 

5. Innspillet er vurdert, men dette 

ville gitt noe lavere utnyttelse enn 

ønskelig og med planområdet er 

sentrumsnært og med kort 

avstand til skole og barnehage. 

Forsvarsbygg 

13.04.15 

1. Forsvarets aktivitet i området er 

uforandra og Forsvarsbygg vil 

bemerke at tiltaket ligg innanfor gul 

støysone, som er knytt til Forsvarets 

aktivitet ved Evjemoen skyte- og 

øvingsfelt. Vi registrerer at støy er 

omtalt i tilsendt «sjekkliste for 

reguleringsplaner» og ser positivt på 

dette. Forsvarsbygg forutsetter at støy 

vert omtalt i det vidare planarbeidet og 

at støyutfordringane verthandtert i tråd 

med gjeldande retningslinjer for støy, 

Jf T-1442. 

Utover dette har ikkje Forsvarsbygg 

nokon merknad til planarbeidet på 

noverande stadie. 

1. Tiltak knyttet til støy utarbeides 

i henhold til T – 1442. Det er satt 

krav i planbestemmelsene at 

Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av 

støy i arealplanlegging, T – 1442 

skal legges til grunn for 

gjennomføringen av 

planforslaget. Det er også satt 

krav om at før det kan gis 

byggetillatelse for nye boliger 

skal det utføres en støyvurdering 

med eventuelle avbøtende tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen i 

Aust Agder 

16.04.15 

1. Det aktuelle området er avsatt til 

boliger i gjeldene kommuneplan, og 

tiltaket vurderes derfor å være i tråd 

med denne. Fylkesmannen vil likevel 

peke på at Vinbekken med tilliggende 

områder utgjør en grønnstruktur 

mellom skolen og sentrum. Vi ber om 

at det tas hensyn til dette i den videre 

planleggingen av området, og viser til 

1. Begge innspill er vurdert og 

grønnstruktur anses å være 

ivaretatt og muligheter for å 

innarbeide snarveier/tråkk er 

ivaretatt med regulert turveg og 

grøntkorridor fra ny adkomstveg 

o_SKV1 og nord til Fv. 312 

Evjevegen.  
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miljødirektoratets veileder 

«Planlegging av grønnstruktur i byer 

og tettsteder» (veileder M100-2014). 

Det aktuelle planområdet ligger 

mellom skolen og 

sentrum/boligområder, og det 

foreligger et potensiale for flere 

tråkk/stier/snarveier gjennom området. 

Vi ber om at dette 

undersøkes/kartlegges og tas hensyn 

til i det videre arbeidet. 

2. Fylkesmannen vil minne om de plikter 

kommunen har i forhold til barn og 

unge. Plan- og bygningsloven § 1-1, 5. 

ledd krever at hensynet til barn og 

unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i 

planleggingen. Det vises også til 

rundskriv T-2/08 Om barn og 

planlegging, del 1 Rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og 

unges interesser i planleggingen 

(RPR). De nasjonale mål er å sikre 

barn og unge et godt oppvekstmiljø, 

samt å styrke barn og unges interesser 

i planleggingen. Det er viktig at barnas 

representant kommer tidlig inn i 

planprosessen for å sikre barn og 

unges interesser. 

I nærmiljøet skal det finnes arealer 

hvor barn kan utfolde seg og skape sitt 

eget lekemiljø tilpasset forskjellige 

årstider og forskjellige aldere. 

Arealene skal være sikret mot støy, 

forurensning og annen helsefare. Ved 

omdisponering av areal som er i bruk 

til lek skal det skaffes erstatningsareal. 

Fylkesmannen forventer at det i 

planbeskrivelsen gjøres rede for 

hvordan barn er sikret trygg atkomst 

til og fra planområdet til bl.a. 

barnehage, skole og andre aktuelle 

områder, og at det er satt av 

tilfredsstillende lekeareal innenfor 

planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tas til etterretning. Barn og 

unges interesser er ivaretatt i 

planarbeidet.  
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3. Risiko- og sårbarhetsanalyse skal 

utføres i henhold til pbl. § 4-3. 

Fylkesmannen har i skriv til 

kommunene høsten 2011 presisert 

krav til analysens innhold. 

3. Tas til etterretning. Se vedlagt 

Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Statens vegvesen 

21.04.15 

1. Planområdet grenser inntil fv. 312 

(Evjevegen) som i dag er skoleveg og 

uten separering av trafikantgruppene. 

Da planområdet grenser inntil både fv. 

42 og Fv. 312 åpner dette for flere 

adkomstmuligheter fra offentlig veg.  

2. Området er i kommuneplanens 

arealdel regulert til nåværende og 

fremtidig boligbebyggelse, LNFR og 

bruk og vern av sjø- og vassdrag med 

tilhørende strandsone. 

Reguleringsformålet er i tråd med 

overordnet plan. Planen vil erstatte 

mindre del av Reguleringsplan for 

Oddeskogen (PlanID=201102) 

3. Det er vedtatt retningslinjer for 

behandling av avkjørsels- og 

byggegrenser langs fylkesvegnettet. 

Langs fv. 312 (Evjevegen) er det 20 

m. byggegrense til senter veg og 50 m. 

langs fv. 42. I retningslinjene er det 

beskrevet hva som må utredes dersom 

byggegrensene skal fravikes. 

Byggegrensen skal ivareta kravene til 

vegsystemet, trafikken og miljøet på 

eiendommer som grenser opp mot 

vegen. Byggegrensen skal også 

medvirke til å ta vare på miljøhensyn 

og andre samfunnshensyn. 

4. Statens vegvesen jobber stadig med å 

bedre trafikksikkerheten langs de 

vegene vi har forvalteransvaret for. 

Det er derfor et mål for oss å redusere 

antall avkjørsler da et område tas opp 

til regulering. Dette innebærer at 

eksisterende avkjørsler må søke 

fellesløsninger eller planlegges via 

underordnet vegnett. Ved etablering 

av nye eller utvidet bruk av 

eksisterende kryss og avkjørsler setter 

1. I samråd med Statens Vegvesen 

og Evje og Hornnes kommune er 

adkomst fra Fv. 42 

Arendalsvegen valgt som 

hovedløsning basert på 

trafikksikkerhet og effektiv 

avvikling av trafikk.  

2. Tas til orientering, Vinbekken 

og kantsonen skal ikke berøres av 

tiltaket. Planforslaget er i tråd 

med overordnet plan. 

 

 

3. Det vil bli utarbeidet et nytt 

forslag til byggegrense i løpet av 

planarbeidet. I planforslaget er 

det satt en byggegrense til på 15 

m. til senter veg på Fv 312 

Evjevegen og 20 m. til senter veg 

langs Fv 42 Arendalsvegen. 

Foreslått byggegrenser ses i 

sammenheng med eksisterende 

nabobebyggelse langs 

fylkesvegene som i så måte vi 

mener er førende i forhold til 

dagens situasjon og planlagte 

tiltak. 

 

4. Ny adkomst er lagt til Fv. 42 

Arendalsvegen og avkjørsler til 

eiendommene 50/130 og 50/130 

er koblet på den nye 

adkomstvegen. Nytt adkomstkryss 

ivaretar gejeldende krav til 

kryssutforming og øker 

trafikksikkerheten i krysset 

Svartevegen x Fv 42 

Arendalsvegen. Det er regulert 
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vi krav til utforming i henhold 

håndbøkene våre. Ut fra hensynet til 

trafikksikkerheten for de myke 

trafikantene langs fv. 312, anbefaler vi 

at adkomsten prioriteres fra f. 42, 

fortrinnsvis via boligeiendommen 

gnr/bnr50/130 (Arendalsvegen 21). 

Det må også sees på muligheten for å 

koble innpå de øverste 

boligeiendommer langs Svartevegen i 

nytt kryss for å begrense trafikk på fv. 

312. Som følge av dette må 

plangrensen justeres vestover 

5. Frisiktsoner skal reguleres inn (gjelder 

også gangadkomst). Utforming og sikt 

i kryssene skal utføres i samsvar med 

krav gitt i håndbok N100. I 

planbestemmelsene må bestemmelse 

med følgende ordlyd innarbeides: 

Innenfor frisiktsonen skal terrenget 

planeres slik at dette på ikke noe sted 

blir høyere enn 0,5m over tilstøtende 

vegers nivå. Beplantningen på egen 

eiendom (ikke hekk eller trær) tillates 

hvis denne ikke er høyere enn 0,5m 

over tilstøtende vegers nivå. 

Om atkomsten til noen deler av 

planområdet legger opp til større 

trafikkmengde enn 50kjt./døgn (ÅDT) 

må atkomsten fra fylkesvegen 

dimensjoneres som et kryss. For at vi 

skal kunne vurdere om løsningen er 

tilfredsstillende skal det utarbeides 

plan og profiltegninger, fortrinnsvis i 

målestokk 1:500.   

Fylkesvegen med fortau og 

sideområde (eiendomsområde) må 

reguleres til samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. 

 

6. I reguleringsplanen vil vi ha sterkt 

fokus på trafikksikkerheten langs 

vegen, herunder vurdere 

rekkefølgekrav om tiltak. Kommunen 

inn fortau langs den nye 

adkomstvegen og det etableres 

forbindelse fra nordlige del av 

planområdet til Fv 312 Evjevegen 

for å gi skolebarn en trygg 

skoleveg. 

 

 

 

 

5. Innspillet er ivaretatt i 

planforslaget. Det har under 

planarbeidet vært god dialog med 

Statens vegvesen og det er 

underveis sendt over forslag og 

tegninger for kryssutførelsen.  

Foreslått kryssløsning er godtatt 

av Statens vegvesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deler av planområdet som 

regulerer mindre del av fylkesveg 

og tilhørende eiendom er regulert 

til vegformål og annenveggrunn – 

tekniske anlegg. 

6. Tas til etterretning.  
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må vurdere hvilke tiltak som bør 

gjennomføres som følge av 

utbyggingen. Vi drøfter gjerne mulige 

løsninger undervegs i planprosessen. 

I vedlagt sjekkliste er det unnlatt å 

svare på sentrale spørsmål vedrørende 

trafikkvekst og trygg skoleveg. Statens 

vegvesen forutsetter at disse 

spørsmålene blir nærmere besvart og 

redegjort for i planforslaget. 

7. Støyretningslinje T-1442 gjelder for 

alle tiltak som planlegges etter plan og 

bygningsloven og gir blant annet 

anbefalinger om støygrenser for 

boliger. Retningslinjen angir anbefalte 

grenseverdier og er således ikke 

juridisk bindende. Det er imdlertid 

mulig å fastsette juridiske bindende 

krav til støynivå gjennom 

bestemmelser til reguleringsplan.  

Da kommunen har ansvaret for å 

ivareta støyhensynet ved planlegging 

og behandling etter plan- og 

bygningsloven, anbefaler Statens 

vegvesen at det fastsettes krav til 

støynivå i planbestemmelsene eller at 

støygrensene i T-1442 skal følges ved 

utbygging.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Eventuelle avbøende tiltak 

knyttet til støy må vurderes i 

byggesak. Det er satt krav om at 

det skal utføres støyvurdering før 

det kan gis byggetillatelse. 

Aust Agder 

fylkeskommune 

28.04.15 

1. I melding om oppstart er det ikke vist 

forslag til atkomst inn i planområdet. 

En mulig atkomst er fra Svartvegen, 

som grenser til planområdet helt i øst. 

Dersom ny atkomstvei legges fra 

Svartvegen vil sannsynligvis 

eiendommen gnr/bnr 50/99 bli 

betydelig berørt. På en befaring som 

kulturminnevernseksjonen nylig 

avholdt, ble det fra eier av denne 

eiendommen opplyst at bolighuset er 

oppført i 1918. I Evje sentrum, og i 

området for øvrig, er det få eksempler 

på hus fra denne tidsepoken. Husets 

alder og stilart gir grunnlag for å si at 

huset og eiendommen har 

kulturhistorisk verdi. 

1. Innspillet anses å være 

ivaretatt i planforslaget. 

Kryssløsning ved eiendommen 

50/99 er tilpasset slik at 

eiendommen berøres minimalt. 

Det har vært god dialog med 

grunneier av eiendommen i løpet 

av planprosessen.  
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Kulturminnevernseksjonen vil fraråde 

at detaljreguleringen legger til rette for 

en utbygging, inklusiv atkomstvei, 

som bidrar til å redusere denne 

verdien. Ny adkomst inn i området bør 

derfor ikke legges slik at den berører 

eiendommen gnr/bnr 50/99. 

 

2. Plan- og bygningsloven setter krav til 

innhold og hvordan plan og kart skal 

utformes. Det er kommunen, som 

planmyndighet, som er ansvarlig for at 

kart og plan er i overensstemmelse 

med lov og forskrift. Seksjon for plan 

og natur anbefaler derfor at følgende 

veiledningsmateriell brukes når 

reguleringsplanen utarbeides: 

www.plankartsiden.no 

Informasjon om kart- og 

planforskriften, nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og 

digitalt planregister, plansjer med 

tegneregler og liste over kommuner 

med planregister. 

 

• Veileder T-1490, Utarbeiding av 

reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven 

Veilederen er for offentlige og private 

planleggere og andre som utarbeider 

reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven. Hovedvekten er på de 

krav som gjelder i forbindelse med 

utarbeiding av planforslag og 

rammene for bruk av planbeskrivelse, 

arealformål, hensynssoner og 

bestemmelser. 

 

• Veileder M100-2014, 

Planlegging av grønnstruktur i byer og 

tettsteder  

Vinbekken med tilliggende områder 

utgjør en grønnstruktur mellom skolen 

og sentrum og dette bør belyses i 

planforslaget. 

 

• Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

 

 

 

 

 

2. Tas til etterretning. 
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planleggingen (RPR), se Rundskriv T-

2/08 Om barn og planlegging.  

Plan- og bygningsloven krever at 

hensynet til barn og unges 

oppvekstsvilkår ivaretas i all 

planlegging. Det er et nasjonalt mål er 

å sikre barn og unge et godt 

oppvekstmiljø, samt å styrke barn og 

unges interesser i planleggingen. Det 

er viktig at barnas representant 

kommer tidlig inn i planprosessen for 

å sikre barn og unges interesser. 

 

 

Aust Agder 

fylkeskommune 

supplerende 

merknader 

kulturminner 

28.04.15 

1.    Seksjon for kulturminnevern har 

ikke kjennskap til automatisk fredete 

kulturminner innenfor planområdet. 

Etter en synfaring av området vurderes 

det at to områder på nordsiden av 

bekken har et potensial for uregistrerte 

kulturminner. Det varsles derfor at det 

er nødvendig med en arkeologisk 

registrering iht. undersøkelsesplikten 

etter kulturminneloven § 9.  

Tiltakshaver dekker alle kostnadene 

knyttet til registreringen. 

Fylkeskommunen vil oversende et 

kostnadsoverslag for registreringen i en 

egen ekspedisjon. 

Fylkesrådmannen gjør tiltakshaver og 

kommunen oppmerksom på at planen 

kan ikke vedtas før forholdet til 

automatisk fredete kulturminner er 

avklart. 

 

 

1. Arkeologisk undersøkelse er 

utført i planområdet. Det ble ikke 

funnet spor av kulturminner. Se 

vedlegg 6 for hele rapporten. 

 

 

Anna Margrethe 

Asplund  

1. Jeg viser til varsel om planarbeid 

Vinbekken og ønsker informasjon om hva 

status og videre framdrift av planarbeidet 

er.  

Jeg er spesielt interessert om informasjon 

om hva som er planene knyttet til grensen 

mot gnr/bnr 50/99. Som en av arvingene 

til eiendommen har jeg motforestillinger 

om at det planlegges bilvei i et 

1. Innspillet er ivaretatt, det har 

gjennom planarbeidet vært en god 

dialog med grunneier. 
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naturområde hvor det er et rikt fugleliv 

som bør bevares. Til orientering er 

eiendommen under rehabilitering og jeg er 

i kontakt med Bygningsvernsenteret i Aust 

Agder med tanke på å bevare huset som er 

bygd i 1918. 

 

 

 

Råd for 

funksjonshemmede, 

14.04.2015 

1.    Viser til tilsendt detaljreguleringsplan 

for Vinbekken, høringsfrist 20.04.15. 

Råd for funksjonshemmede skal ha møte 

05.05.15, rådet skal ha saken til 

behandling denne dagen og vil sende sin 

uttale etter den tid. 

1. Det ble gitt mulighet for 

innsendelse av innspill utover 

fastsatt frist. 

Man prøvde å komme i kontakt på 

tlf etter fristen fra innsender var 

gått ut men det lyktes ikke å 

komme i kontakt med innsender. 

 

Innkomne merknader til nytt varsel med utvidet plangrense sendt ut 20. april 2016 med frist for innspill 21. 

mai. 

Innkomne 

merknader etter 

utvidet varsling 

20.04.2016  

Merknad: Kommentarer:  

Statens Vegvesen 

26.04.2016 

1. Har ikke nye merknader, men henviser 

til tidligere merknader til opprinnelig 

varsling. 

1. Tas til etterretning  

Fylkesmannen i 

Aust- og Vest 

Agder, 27.04.2016 

1. Har ikke nye merknader, men henviser 

til tidligere merknader til opprinnelig 

varsling. 

1. Tas til etterretning 

Finn Bjørn 

Rørvik, 20.05.2016 

1. Takk for grei orientering på møte om 

regulering av Vinbekken / Vi ønsker at 

høyspentlinje legges i grøft / når skogen 

fjernes blir den veldig synlig / den er ingen 

pryd. 

 

 

 

2. Videre ville det være fint om det blir en 

gangvei i bratte skråning fra planlagte vei 

til dagens undergang slik at det blir en grei 

kommunikasjon mellom Tinnheia og det 

1. Høyspentlinjen som går igjennom 

planområdet og er en 24kV 

luftledning med master. 

Høyspentlinjen forsyner 

nordøstliggende boligområder. Det er 

ikke planlagt å legge om linjen da 

dette by på store utfordringer og 

kostnader for eksisterende 

nettlinjer/tilførsel for østliggende 

områder. 

 

 

2. I planforslaget er det regulert inn 

turveg som kobler seg opp mot gs-

vegen mot Oddeskogen. På grunn av 

eksisterende terreng med store 

høydeforskjeller er det ikke mulig å 



  
PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN - VINBEKKEN 

 

45 

nye boligfeltet. koble til gs-vegen tidligere.  

NVE 24.05.2016 1. Har ikke nye merknader, men henviser 

til tidligere merknader til opprinnelig 

varsling. 

1. Tas til etterretning 

 

 


