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Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

27/15 Plan- og Bygningsrådet 20.03.2015 

21/15 Kommunestyret 26.03.2015 

 

2.gangsbehandling- Vedtak av detaljreguleringsplan for Elgholan hyttefelt, 

Fjellestad, planID 201106.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Detaljreguleringsplan for Elgholan, planId 201106, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 Deler av detaljreguleringsplan for Grasstjønn hyttefelt, planID 200501, vedtatt 

23.09.2005, som blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves. 

 Deler av reguleringsplan Fjellestad, Grastjønna, planID 198801, vedtatt 19.01.1988, som 

blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves. 

 Følgende vegnavn vedtas: Stemvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 20.03.2015  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og bygningsrådets tilråding: 
 Detaljreguleringsplan for Elgholan, planId 201106, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 Deler av detaljreguleringsplan for Grasstjønn hyttefelt, planID 200501, vedtatt 

23.09.2005, som blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves. 

 Deler av reguleringsplan Fjellestad, Grastjønna, planID 198801, vedtatt 19.01.1988, som 

blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves. 

 Følgende vegnavn vedtas: Stemvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015  

Behandling: 

Plan- og bygningsrådets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 Detaljreguleringsplan for Elgholan, planId 201106, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 Deler av detaljreguleringsplan for Grasstjønn hyttefelt, planID 200501, vedtatt 

23.09.2005, som blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves. 



 Deler av reguleringsplan Fjellestad, Grastjønna, planID 198801, vedtatt 19.01.1988, som 

blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves. 

Følgende vegnavn vedtas: Stemvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Planforslaget 

Forslaget til detaljregulering for Elgholan hyttefelt er mottatt fra At Skog as på vegne av 

grunneier Kurt Røysland. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

Plankart i målestokk 1: 1000, datert 23.10.2014 

Planbeskrivelse med ROS, datert 03.11.2014 

Reguleringsbestemmelser datert 03.11.2014, sist revidert 02.03.2015. 

Registrerings- og analysekart, datert juni 2011 

Friluftslivkart, september 2010. 

  

Utfyllende beskrivelse av tiltaket fremgår av saksfremlegg til 1. gangsbehandling vedlagt 

saken. 

 

Formelt grunnlag 

Plan- og bygningslovens § 12-12 

Naturmangfoldsloven §§ 7-12 

 

Hensikt med regulering  
Hensikten med reguleringsarbeidet er tilretteleggelse for etablering av 71 høystandard 

fritidsboliger på gnr 20, bnr. 1 på Fjelestad. 

 

Forhold til overordnete planer  
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, område F19- fremtidig fritidsbebyggelse. 

 

Gjeldende reguleringsplan  
Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Grastjørn hyttefelt, planID 200501 

Fjellestad, Grastjønna, planID 198801. Formålet er det samme, veg og friluftsformål. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av plan- og bygningsrådet den 17.11.2014 sak 1118/14. 

Plan- og bygningsrådet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er gjort noen korrigereringer av reguleringsbestemmelsene etter innspill fra Fylkesmannen i 

Aust-Agder og Setesdal Miljø & gjenvinning IKS. Areal satt av til formålet renovasjon er økt. 

Ellers er det ikke gjort noen korrigeringer av plankartet. 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 21.11.2014 til 10.01.2015. I 

samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser i høringsperioden. Setesdal 

Miljø og Gjenvinning IKS kom med en merknad etter høringsfristen. Det er valgt å ta også denne 

merknaden med, da de endringene som ble skissert er en forutsetning for at renovasjonskjøretøy 

kan komme inn til området. Alle merknader følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 



 

Uttalelse fra Statens vegvesen (brev datert 05.01.2015) 

Mener fylkesveg 301 tåler trafikkmengden de nye fritidsboligene vil generere, og har ingen 

merknader utover dette. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Aust Agder (brev datert 19.12.2014) 

Fylkesmannen i Aust-Agder viser til sin uttale i forbindelse med varsling av planoppstart. 

Momenter her var parkering for allmenheten og skiløyper. Dette er fulgt opp i planforslaget.  

Hensynet til landskapsbildet var et annet punkt. De bemerker at framføring av veger i dette 

terrenget vil gi store inngrep i naturen. For at disse inngrepene best mulig skal visualiseres i 

planen, bør fyllinger/skjæringer fremgå av plankartet og reguleres til vegareal. 

 

Noen av reguleringsbestemmelsene er lite konkrete. Det er benyttet setninger som «i størst mulig 

grad», «tiltalende utforming», «så raskt som mulig». Bestemmelsene må utformes på en slik måte 

at de tydelig sikrer en bestemt og ønsket utvikling i området.  

 

Administrasjonens kommentar: 

Bestemmelsene er rettet opp. Detaljprosjektering av veger blir tatt i forbindelse med 

byggetillatelse. Det er lagt inn i bestemmelsene at deler av tomtearealet ved behov kan bli 

benyttet til skjæringer/fyllinger. 

 

Uttale fra Aust Agder fylkeskommune (brev datert 29.12.2014)  

Ingen merknader. 

 

Uttale fra Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (epost datert 24.02.2015) 

Kurvatur på eksisterende veg ved renovasjonsbod nr. 31 må utbedres slik at store 

renovasjonskjøretøy kan komme frem. 

Området som er avsatt til renovasjonsformål er for lite. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Størrelsen på området, R, Renovasjonsanlegg er økt i henhold til innspill. Det er i tillegg lagt inn 

rekkefølgebestemmelser som sikre opparbeiding av området, samt forbedring av adkomstvegen 

slik at større kjøretøy kan komme til hytteområdet. En utbedring av denne svingen vil også være 

positivt i forhold til fremkommelighet for større utrykningskjøretøy. 

 

Vurderinger og konsekvenser 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar de forhold som har vært viktige i området. Planen 

sikrer nye byggeområder og den tilrettelegger tilgang til naturen via et opparbeidet løypenett.  

Det er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer at eksisterende kommunal veg må 

være utbedret/omlagt eller erstattet før det kan godkjennes fradeling av nye tomter i området.  

I forbindelse med førstegangsbehandling av forslaget ble det gjort vurdering av 

naturmangfoldslovens §§ 7-12 og det er ikke framkommet opplysninger i saken som tyder på at 

det er prioriterte arter, truede eller nær truede arter eller verdifulle arter i planområdet. Det er 

etter administrasjonens oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet 

eller verdifullt naturmangfold. Naboareal til område er allerede i bruk som hytteområde og de nye 

tomtene er søkt plassert slik at de ikke vil utgjøre noen stor endring i forhold til dagens 

påvirkning på økosystem, naturtyper eller arter. 

 
Det vises ellers til vedlagt 1. gangsbehandling (sak 118/14,  17.11.2014) for utfyllende 

vurderinger av reguleringsplanen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, og vurderingene gjort i forbindelse med 1. 

gangsbehandling, anbefaler Rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Evje, 07.04.2015 

 

 



Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Saksfremlegg 1. gangsbehandling 

2 Planbeskrivelse  for Elgholan hyttefelt,  planID 

201106. 

3 Plankart datert 23.10.2014 

4 Planbestemmelser sist rev. 02.03.2015. 

5 Friluftslivkart 

6 Registrerings- og analysekart 

7 Innspill offentlig høring 

8 Innspill fra SMG IKS 

9 Innspill til melding om oppstart av planarbeid 

 

 


