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Evje og Hornnes kommune – Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for 

Elgholan hyttefelt, gnr/bnr 20/1, Fjelestad 

Vi viser til oversendelse datert 20.11.2014 fra Evje og Hornnes kommune, med vedtak om å 

legge forslag til reguleringsplan for Elgholan hyttefelt ut til offentlig ettersyn.  

  

Bakgrunn 

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse. Det reguleres inn 71 nye tomter 

for fritidsboliger. Øvrige reguleringsformål i planen er områder for vann/avløp/renovasjon, 

vei/parkeringsplass og LNF/friluftsformål. Totalt er planområdet på ca 200 daa, og det grenser 

inn mot et større utbygd hytteområde, med ca 160 hytter. 

  

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fritidsbebyggelse, felt F19. 

Reguleringsformålet er således i samsvar med kommuneplanen. 

  

Innspill fra Fylkesmannen 

Vi viser til vår uttalelse i meldingsfasen, i brev datert den 30.06.2011. Her ba vi i særlig grad 

om at det ble tatt hensyn til friluftsinteressene, som er en viktig kvalitet for området. Momenter 

her var parkering for allmenheten og skiløyper i området. Vi ba også om en vurdering av antall 

tomter som skulle reguleres inn, og ser at det nå er redusert fra 80 til 71. Hensynet til 

landskapsbildet var et annet punkt i vår merknad, og vi vil i denne sammenheng bemerke at 

framføring av veier i dette terrenget uunngåelig vil gi store inngrep i naturen. For at disse 

inngrepene best mulig skal visualiseres i planen, bør fyllinger/skjæringer også framgå av 

plankartet, og reguleres til veiareal. 

 

Knyttet til reguleringsbestemmelsene vil vi også kommentere at det er noen eksempler på lite 

konkrete bestemmelser av typen «i størst mulig grad», «en tiltalende utforming» og «så raskt 

som mulig». Bestemmelser må utformes på en slik måte at de tydelig sikrer en bestemt og 

ønsket utvikling for området. Til punkt 3.14 vil vi også bemerke at det antakeligvis mangler noe 

helt til slutt, etter 8-tallet (timer, dager, eller kanskje år….?). 
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Våre merknader til melding om oppstart vurderes i hovedsak å være fulgt opp og ivaretatt 

på en tilfredsstillende måte, og vi har ingen vesentlige merknader til planforslaget som nå 

foreligger. 

  

Miljøvernavdelingen minner for øvrig om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal 

legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. naturmangfoldloven 

§ 7. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

  

Øvrige avdelinger ved embetet har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

 

 

Med hilsen 
 
 
Pia Karine Hem Molaug Terje Flaten 
seniorrådgiver  rådgiver 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Terje Flaten, telefon: 37017594 

 
Kopi til: 
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal 
Statens Vegvesen, Region sør Postboks 723, Stoa 4808 Arendal 
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Dato: 29.12.2014

Detaljreguleringsplan for Elgholan, Fjelestad, Evje og 
Hornnes kommune. Offentlig ettersyn.

Vi viser til deres oversendelse, mottatt 21. november 2014, med forslag til detaljreguleringsplan for 
Elgholan, Fjelestad.

Bakgrunn:

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 71 nye fritidsboliger på Fjelestad.

I arealdelen til kommuneplan for Evje og Hornnes 2011 – 2021 er området lagt ut som byggeområde 
for fritidsbebyggelse med krav om detaljregulering.

Vurdering:

Plan- og naturseksjonen og seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert 
planforslaget og har ingen merknader.

Med hilsen

Kåre Kristensen
rådgiver

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

tlf: 37017494
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