
 

 

 

 

Detaljreguleringsplan for  
Elgholan, Fjelestad 

 

 

 
 

 

planID 201106 
 

i Evje og Hornnes kommune 

Avd. Plan og Resurs 

Fyresdal Næringshage 

3870 Fyresdal 

Prosjekt – Nr.: 170 

Dato: 03.11.2014 

 

 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR ELGHOLAN, FJELESTAD, PLANID 201106 I EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 

 

At Skog as, avd. Plan og ressurs, 3870 Fyresdal 

Tittel 

Forslag til detaljreguleringsplan for Elgholan, Fjelestad, planID 201106 i Evje og Hornnes kommune 

Prosjekt Nr. 

170 

Prosjektnavn 

Elgholan hyttefelt, Fjelestad 

Sider 

18 

Prosjekttype 

Detaljplan - fritidsbolig 

Dato 

26.06.2014 

Prosjektansvarlig  

Mona Gundersen 

 Kontaktperson oppdragsgiver 

Kurt Røysland  

Ekstrakt 

Planen omfatter regulering av 71 tomter for fritidsbolig, med tilhørende tilkomstveg og med høy sanitær 

standard ved Elgholan, gnr. 20, bnr. 1 på Fjelestad i Evje og Hornnes kommune.  

Området er i gjeldende arealdel for Evje og Hornnes kommune lagt ut til framtidig byggeområde for 

fritidsbolig (felt F19) med krav til detaljregulering. 

 

Innhold 

1 Bakgrunn ....................................................................................................................... 3 
2 Planstatus ...................................................................................................................... 4 
3 Varsel av planarbeidet ................................................................................................... 5 
4 Forutsetninger for planarbeidet ...................................................................................... 6 

4.1. Kartgrunnlag .......................................................................................................... 6 
5 Planomtale ..................................................................................................................... 7 

5.1. Generelt om arealet ............................................................................................... 7 
5.1.1. Naturmiljø 7 
5.1.2. Eksisterende bygg 9 
5.1.3. Veg og trafikkforhold 10 
5.1.4. Kulturminner 10 
5.1.5. Friluftsliv 10 
5.1.6. Skogbruksinteresser 12 

5.2. Planløsninger, vurderinger....................................................................................13 
5.2.1. Sammenstilling av registreringer /analyse 13 
5.2.2. Hytteplassering og omfang 14 
5.2.3. Byggeskikk 16 
5.2.4. Tilkomst, planlagte veger og parkering 16 
5.2.5. Friluftsliv 16 
5.2.6. Hensyn til barn og unge 17 
5.2.7. Vann, renovasjon og strøm 17 
5.2.8. Midlertidig masseuttak 17 
5.2.9. Miljøverninteresser – naturmiljø / naturmangfold 17 
5.2.10. Risiko og sårbarhet 18 
5.2.11. Konsekvenser av planframlegget 19 

 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR ELGHOLAN, FJELESTAD, PLANID 201106, EVJE OG HORNNES KOMMUNE 3 

 

At Skog as, avd. Plan og ressurs, 3870 Fyresdal 

1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er grunneiers ønske om videre utvikling og utvidelse av hytteområdene 

på Fjelestad. Grunneier og kontaktperson for utarbeiding av detaljplanen på Fjelestad gnr.20 bnr. 1 

er Kurt Bjørge Røysland.  AT Plan AS er leid inn for å gjøre arbeidet med detaljregulering av området, 

for å legge til rette for utbygging av inntil 80 tomter for fritidsbebyggelse. Tomtene skal planlegges 

med veg fram til hver tomt og høy sanitær standard. 

   
Bilde 1 Rød sirkel er området for detaljreguleringsplan Elgholan, Fjelestad.  
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2 Planstatus  

I kommuneplanen sin arealdel for Evje og Hornnes 2011-2021, vedtatt 13.05.2011, er området lagt ut 

til byggeområde for fritidsbebyggelse, F19–Hytteområde Fjelestad gnr 20, bnr 1, med krav om 

detaljregulering. 

Overordnede planer og retningslinjer: 

Nasjonale 

• St. meld. Nr. 26 (2006 – 2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

• St. meld. Nr. 21 (2005 - 2006): Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken 

• St.meld. nr 39 (2000-2001): Friluftsliv 

•  RPR for barn og unge 

• Veileder T – 1450: Planlegging av fritidsboliger 

• Andre aktuelle retningslinjer 

Relevante planer 

• Kommuneplan for Evje og Hornnes 2011-2021 

 Bilde 2 Område O er planområdet; Utsnitt, kommuneplanens arealdel 2011-2021 
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3 Varsel av planarbeidet 

Det ble holdt forhåndskonferanse med Evje og Hornnes kommune 31. august 2010 og det ble gitt 

klarsignal om oppstart av planarbeidet. Det var imidlertid behov for å ta noen avgjørelser vedrørende 

vegen opp til området i forkant. 

Planarbeidet ble derfor ikke varslet naboer, hytteeiere, Evje og Hornnes kommune og regionale 

myndigheter før 9. juni 2011, med frist for innsending av innspill 26. juli 2011. Planarbeidet ble i 

tillegg kunngjort i Fedrelandsvennen og på hjemmesida til Evje og Hornnes kommune.  

Det har kommet inn følgende innspill til planarbeidet:  

Statens vegvesen mener fylkesveg 301 tåler trafikkmengden de nye fritidsboligene vil generere, og 
har ingen merknader utover dette. 
 
Fylkesmannen i Aust Agder viser til sine innspill ved rullering av kommuneplanens arealdel, og 

forutsetter at planforslaget i sin helhet er i tråd med de forutsetningene som kommunen og 

fylkesmannen ble enige om i kommuneplanprosessen. De betydelige friluftsinteressene i området må 

ivaretas. Det bør reguleres inn en parkeringsplass som er åpen for allmennheten, og hytter må ikke 

legges så nærme skiløyper at de føles ubekvemme å benytte. De mener det blir krevende og plasser 

et så stort antall hytter og samtidig bevare de kvalitetene som ligger i området. Antallet bør vurderes 

ut i fra tåleevnen til området. Hyttene bør plasseres ut i fra de premissene landskapet legger og en 

bør unngå bygging på markerte topper og høydedrag. Veier bør legges slik at man i størst mulig grad 

unngår store og skjemmende fyllinger. Det må gjennomføres ROS-analyser. 

Vurdering: Planarbeidet gjelder godkjent byggeområde F19 som er avklart til utbygging i 
kommuneplanen. Vedrørende friluftsliv og andre interesser som er nevnt i innspillet til planarbeidet, 
vises det til kap.5.2  
 
Aust Agder fylkeskommune ser det som positivt at man ønsker å konsentrere fritidsbebyggelsen ved 

et allerede etablert hytteområde. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å bygge så mange 

hytter i området. Det forventes at utbyggingen tilpasses landskapet og at man unngår skjemmende 

fyllinger og skjæringer i landskapet. 

Vurdering: Innspillet er søkt i varetatt i planarbeidet, se kap.5.2  
 
Kulturminnevern i Aust Agder fylkeskommune opplyser at området ble registrert med hensyn til 

automatisk fredete kulturminner i 2005, uten funn av fredete kulturminner. 

 

Det har ikke kommet inn merknader til planarbeidet fra naboer til området eller andre med interesser 

i planarbeidet. 
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4 Forutsetninger for planarbeidet 

4.1. Kartgrunnlag 

Kartgrunnlag som er brukt for området er økonomisk kartverk og FKB – data med 1 meter 

ekvidistanse. Feltarbeidet er utført med GPS/PDA. Innmåling av senterlinje på veier og punkt for 

hytteplassering er gjort med Trimble GNSS med CPOS nøyaktighet. 

Ortofoto er brukt som grunnlag i planarbeidet, samt innsynstjenester / WMS tjenester: 

• Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), 

• Skog og Landskap (www.skogoglandskap.no), 

• Direktoratet for naturforvaltning (www.dirnat.no), 

• Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no, Skrednett, Berggrunn, ..), 

• Riksantikvaren (www.riksantikvaren.no), 

• NVE (www.nve.no). 

Plankartet er utarbeidet i digital form på SOSI- format. 

  
Bilde 3  Flyfoto over området (fra www.norgeibilder.no)  

Store Grastjønn 
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5 Planomtale 

5.1. Generelt om arealet 

Planområdet ligger på Fjelestad sør for dagens hytteområde, som er utbygd med ca 165 hytter. 

Planen avgrenses mot eksisterende planer i nord, med noe overlapping for å koble til vegforbindelse 

inn i det nye feltet. I øst følger plangrensa eiendomsgrensa. I sør og vest følger plangrensa grensa for 

byggeområde i kommuneplanens arealdel. 

 

5.1.1. Naturmiljø 

Landskap og vegetasjon 

Planområdet går inn under landskapsregionen ”Skog- og heibygdene på sørlandet” og ligger i 

sørvestre kant av det allerede utbygde hytteområdet.  

Sentralt i området går et stort myrdrag nord - sør med et lite tjern i midten, som ligger på ca 488 

moh. Det er to små koller øst for myra (495 moh og 491 moh) med ei lita myr i mellom, før terrenget 

faller mot øst og sørøst. Vest for myra stiger terrenget opp til et lite platå (518 moh) med et lite tjern, 

før det stiger videre mot vest mot et høydedrag som strekker seg mot Abusdalsknuten. Fra platået i 

vest går det flere små myrdrag ned mot den store myra sentralt i området. Fra platået er det vid 

utsikt til blant annet Evje sentrum. 

 

 
Bilde 4 Myra sentralt i området sett fra sørvest 
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Myrområdene er i hovedsak bevokst med grasarter med innslag av røsslyng og bærlyng på de 

tørreste partiene. Vegetasjonen ellers består av glissen furu og bjørkeskog med enkelte grantre inn i 

mellom. Feltsjiktet er også her bevokst med røsslyng og bærlyng. En finner også en del einer i 

området. På det lille platået mot vest er det en del fjell i dagen langs etter platået. 

 

 
Bilde 5 Typisk vegetasjon i området 

Naturverdier, biologisk mangfold 

Per 26.06.2014 er det på Miljødirektoratets naturdatabase registrert leveområde for orrfugl i de 

sørvestlige delene av området. Leveområdet er gitt en C verdi. Det finns ingen andre registreringer 

på Direktoratet for naturforvaltning sin naturdatabase.  

Artsdatabanken har per 26.06.2014 ingen registreringer på arter som står på rødlista innafor 

planområdet. Det finnes ikke registreringer av prioriterte arter, utvalgte naturtyper eller MiS 

registreringer i eller i umiddelbar nærhet til området.  

Område kjem heller ikke inn under område for verna vassdrag.  

Ut i fra den kunnskapen vi har hatt tilgjengelig vurderes den som tilstrekkelig slik at føre-var-

prinsippet gjør seg lite gjeldende i dette område.  

Naboareal til område er allerede i bruk som hytte område og de nye tomtene er søkt plassert slik at 

de ikke vil utgjøre noen stor endring i forhold til påvirkning på økosystem, naturtyper eller arter.  

Så sant oppføring av hytter og bygging av veger følger planens bestemmelser vurderes det til ikke å 

være behov for å sette andre vilkår enn det som framgår av bestemmelsene til planen. Vi mener 

også å ha plassert tomtene på de best egna plassene innafor planens begrensning, utifra naturens 

premisser og nær/fjernverknad. 
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Grunnforhold 

Berggrunnen består av granittisk gneis, varierende fin- til middelskornete kvarts- og feltspatrike 

gneiser. I overgangen mot øyegneis. Løsmassene i området består av tynn morene (etter beskrivelse 

fra www.ngu.no). 

 
 

Vann og vassdrag 

Det er ingen store vann eller vassdrag i området. Det lille tjernet i myra og det litt større oppe på 

plåtaet drenerer ut sørøstover mot Stemsbekken, som renner videre sørover. Det er fastsatt ei 

byggegrense på 50 m til vann større enn 2 daa i kommuneplanen, dette vil gjelde for tjernet på 

platået i vest.  

Ca 200m nord for området ligger store Grastjønn hvor det er tilrettelagt med bålplass, badeplass og 

båt. 

 

 
Bilde 6 Tjern i vest 

 

5.1.2. Eksisterende bygg 

Området inneholder ingen bygninger i dag, men det grenser til eksisterende hytter i nord. 

 

http://www.ngu.no/
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5.1.3. Veg og trafikkforhold 

Området har i dag tilkomst fra Fv 308 ved Hannåsmoen, via Fv 301 mot Abusland og på kommunal 

veg mot Fjelestad grenda. Herifra går det privat veg inn i hytteområdet, vegen brøytes om vinteren. 

5.1.4. Kulturminner 

Kulturminnevernet undersøkte området i 2005. Det ble ikke registrert automatisk fredete 

kulturminner, jfr. brev frå Aust-Agder Fylkeskommune 27.06.2011.  

5.1.5. Friluftsliv 

 
Bilde 7  Friluftslivskart, vedlagt i A3 

 

Det er gode muligheter for friluftsliv i området, i kommuneplanens arealdel har områdene vest og sør 

for planområdet fått hensynssone friluftsliv. Ut fra kart går det sti ut av området vestover i retning 

Abusdalsknuten. Ved store Grastjønn er det tilrettelagt med badeplass, benker, bålplass og båt. 
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Bilde 8 Tilrettelegging ved store Grastjønn 

 

På vinterstid er det tilrettelagt med skiløyper som foreløpig kjøres med skuter. Her er det flere 

mulige løyper. Blant annet mot Liløa som disponeres av velforeninga og er et fint turmål samt 

samlingsplass ved forskjellige felles arrangement. Det kjøres også løype til Abusdalsknuten, samt 

noen andre rundløyper i området vest for planområdet, se løypekart under. Dette løypekartet 

samsvarer ikke med løypene i kommuneplanens arealdel, men i følge grunneiere på Fjelestad er 

løypene i arealdelen ikke gjengitt riktig. En har vært i dialog med kommunen om dette. Vi søker å 

ivareta et helhetlig løypenett basert på dagens løypenett. 
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Bilde 9 Løypekart,frå hjemmesida til Fjellestad Hyttegrend (velforening) 

5.1.6. Skogbruksinteresser 

De delene av planområdet som er skogkledd har blandingsskog Det er ingen kjente MIS registreringer 

i området. Skogen er uproduktiv eller av lav bonitet.  

 

 
Bilde 10 Skogbonitet (fra Kilden - Skog og landskap sin kartløsning) 
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5.2. Planløsninger, vurderinger 

5.2.1. Sammenstilling av registreringer /analyse 

I kartet under har en kartfestet og lagt sammen de ulike registreringene.  

Bilde 11 Registreringskart (vedlagt i A3) 
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5.2.2. Hytteplassering og omfang 

Planforslaget inneholder 71 nye tomter til fritidsboliger innenfor godkjent byggeområde.  

Tomtene er søkt plassert med hensyn til innkomne innspill, føringer i overordna kommuneplan, 

landskap og omgivelser.  

Hyttene er lagt på naturlige plasser i terrenget, der det er godt egnet til utbygging. Samtidig er det 

tatt hensyn til areal som kan benyttes til lek og rekreasjon i planområdet.  

En har forsøkt og holde seg vekk fra de mest markerte høydene i området og fulgt arealdelen sine 

regler om byggegrense på 50 m til vann på 2 daa og større.  Tomt 69 ligger noe innenfor 50 m sona, 

men ligger allikevel nedenfor kanten på platået som ligger som et naturlig skille.  

I tillegg er det lagt vekt på å holde grønne korridorer åpne til friluftsområde i vest. Vinterløyper er 

lagt ut av området langs myrdrag i nord og over ryggen i sør. Sommer løype er foreslått langsetter 

ryggen via gapahuk mot sti i nord vestre hjørne av planområdet. 

 

Tomtene er forsøkt plassert slik at hyttene ikke blir liggende på de høyeste punktene i terrenget. 

Tomtene er fordelt i større og mindre grupper med grønne korridorer i mellom.  Tilførselsveiene er 

forsøkt lagt slik at man får tomter på begge sider av vegen. 

Tomtene 1 – 20 er lagt øst for den store myra og rundt ei mindre myr, og vekk i fra de små toppene. 

Tomtene 21 – 30 ligger i en mer markert li som heller mot sørenden av den store myra.  

Tomtene 31 – 38 ligger øst for samlevegen ned mot myra. Lengst nord på vest sida av myra ligger 

tomt 39 – 55. Tomtene 43 - 48 ligger forholdsvis høyt i terrenget, men ved å styre med byggegrense 

vil bygningen bli trukket mest mulig vekk fra kanten for å unngå silhuett.  

Tomtene 56 – 71 ligger rundt to stikkveger vest for samlevegen opp mot tjernet i vest.  

 

Tomtene i området rundt tjernet i vest er forsøkt plassert slik at de ikke visuelt blir dominerende i 

landskapet, dette er et naturskjønt område som er fint til rekreasjon. 
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Hytte Nr.   X_Koordinat Y_Koordinat 
 1 423827 6486326 
 2  423865 6486336 
 3 423889 6486337 
 4 423913 6486318 
 5 423917 6486290 
 6 423910 6486259 
 7 423899 6486234 
 8 423887 6486206 
 9 423881 6486178 
 10 423853 6486169 
 11 423815 6486191 
 12 423844 6486201 
 13 423851 6486248 
 14 423820 6486260 
 15 423791 6486272 
 16 423764 6486276 
 17 423744 6486251 
 18 423752 6486223 
 19 423780 6486226 
 20 423826 6486226 
 21 423769 6486134 
 22 423738 6486127 
 23 423700 6486129 
 24 423671 6486131 
 25 423690 6486100 
 26 423656 6486104 
 27 423634 6486141 
 28 423627 6486169 
 29 423665 6486190 
 30 423691 6486172 
 31 423637 6486234 
 32 423616 6486250 
 33 423651 6486265 
 34 423668 6486296 
 35 423624 6486289 
 36 423623 6486325 
 37 423630 6486354 
 38 423642 6486400 
 39 423641 6486527 
 40 423636 6486501 
 

Hytte Nr.   X_Koordinat Y_Koordinat 
 41 423633 6486471 
 42 423598 6486514 
 43 423573 6486530 
 44 423538 6486529 
 45 423505 6486532 
 46 423476 6486534 
 47 423448 6486535 
 48 423447 6486484 
 49 423485 6486485 
 50 423519 6486495 
 51 423554 6486494 
 52 423575 6486479 
 53 423560 6486456 
 54 423595 6486455 
 55 423610 6486419 
 56 423594 6486371 
 57 423588 6486340 
 58 423549 6486382 
 59 423550 6486353 
 60 423555 6486327 
 61 423563 6486306 
 62 423582 6486268 
 63 423580 6486224 
 64 423561 6486259 
 65 423538 6486279 
 66 423533 6486303 
 67 423514 6486326 
 68 423496 6486254 
 69 423516 6486236 
 70 423534 6486215 
 71 423550 6486189 
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Område er på om lag 200 daa og er regulert til følgende formål: 
 

Bebyggelse og anlegg 
Fritidsbolig 79,5 daa 
Renovasjon 0,1 daa 
Vann- og avløpsanlegg, renseanlegg 0,5 daa 
Annen særsk.ang. beb. og anlegg 0,03 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg  13,5 daa 
Parkeringsplasser 0,15 daa 

Landbruks-, natur- og friluftsformål  
LNF  9,9 daa 
Friluftsformål 87,3 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 1,5 daa 

5.2.3. Byggeskikk 

Ved plassering av bygninger i planområdet har en søkt å ta hensyn til landskap og stedegne forhold. 

Regler om byggeskikk og grad av utnytting i varetas i bestemmelsene, og er i samsvar med 

bestemmelsene i arealdelen. 

 

5.2.4. Tilkomst, planlagte veger og parkering 

Tilkomst: Området har i dag tilkomst fra Fv308 ved Hannåsmoen, via Fv 301 mot Abusland og 

kommunal veg mot Fjelestad grenda. Herifra går det privat veg inn i hytteområdet.  Det jobbes med 

utbedring eller bygging av ny veg til Fjelestad. 

Det planlegges 2212 meter nye veger. De interne vegene er regulert med en totalbredde på 7 m og 

en kjørebane på 4 m inkludert skulder. Vegene i hyttefeltet skal holdes vinteråpne. 

Nye vegnavn: Hovedvegen - Stemsvegen, første  veg til høyre fra ankomst feltet – Elgholanvegen, 

tredje veg til høyre fra ankomst til feltet – Lislelivegen. 

Parkering: Det kan legges til rette for to parkeringsplasser på hver tomt.  

Parkering for allmennheten er regulert med 8 plasser ved ankomst til område, samlokalisert med 

renovasjon. 

 

5.2.5. Friluftsliv 

Nærområdet har sterke friluftsinteresser i dag. Det er tilrettelagt med skiløyper i forbindelse med de 

allerede etablerte hyttene i området, og det settes av areal til tilknyttingsløyper innad i planområdet. 

Det finnes et område som er tilrettelagt for friluftsliv ved Store Grastjønn, her finnes bål/grill plass, 
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benker, samt en båt til fri benyttelse. På en liten topp sørøst for tjernet i vest har hytteforeningen 

startet oppbygging av en gapahuk, og tilrettelegging for en samlingsplass. 

Kollen mellom den store myra og hyttene på østsida er bevart som friareal, det samme gjelder kollen 

i sørvest og høgdedraget mot tjernet i vest. Det er bevart korridorer for løyper vestover fra den store 

myra. Startpunkt for sommerløyper ligger utafor planområdet. 

5.2.6. Hensyn til barn og unge 

Anledning til fri lek og nærhet til vann og de flotte naturområdene, vil være den største kvaliteten for 

tomtene, noe som er lagt til grunn ved utforming av planen. I kapitel 5.1.5 beskrives tilrettelegging 

som finnes i nærområdet. 

5.2.7. Vann, renovasjon og strøm 

Hyttene vil få innlagt vann, avløp og strøm. Renovasjonsbu vil bli plassert i nærheten av trafo-kiosk 

rett ved krysset inn til feltet, dette blir felles med hyttene i Grasstjønn hyttefelt. 

5.2.8. Midlertidig masseuttak 

 Det legges opp til et midlertidig massetak på sørvest sida av kollen i sør for å begrense behovet for 

transport av masser til veger internt i hyttefeltet. Topplaget som fjernes i dette området og der veger 

anlegges, skal brukes til utjevning og planering av området når uttak av masse avsluttes. Massetaket 

skal være avsluttet og tilbakeført innen åtte år. 

5.2.9. Miljøverninteresser – naturmiljø / naturmangfold 

Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og geologiske prosesser. Ved vurdering i forhold til Naturmangfoldloven har man sett på 

forskjellige tilgjengelige kilder: 

- Dagens situasjon og planstatus er beskrevet i kapitel 4.1.  

- Viktige hensyn og arealinteresser som bl.a. biologisk mangfold og verneinteresser, er vurdert 

i planområdet uten funn av kjente eller kartlagte registreringer. Dette går fram av 

konsekvensvurderingen i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i Evje og 

Hornnes.  

- Det er ikke registrert rødlistearter, særskilte naturtyper, MIS – figurer (miljøregistrering i 

skog) eller leveområde for viktige/ sjeldne arter.  

Ut fra tilgjenglige kilder og kjent informasjon vil ikke den foreslåtte utbyggingen komme i konflikt 

med sårbare eller truete dyre- eller plantearter, trekkveger eller viktige biotoper.  
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5.2.10. Risiko og sårbarhet 

Etter nye byggeregler som trådde i krav 1. juli 2010, er det krav om radonsperre.  

 

Sjekkliste -  Risiko og sårbarheitsundersøking 

Emne Forhold eller uønsket hending Vurdering 
Nei Ja og merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er det området utsatt for snø- eller steinskred? X  
Er det fare for utgildning (er området geoteknisk ustabilt?) X  
Er det området utsatt for springflod/ flom i sjø/vann? X  
Er det området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk? 

X  

Er det radon i grunnen?  Krav i ny PBL 
Annet (angi) X  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendinger som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

X  

• (event. beskrivelse)   

Vil utilsktede/ukontrollerte hendinger som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industri foretak etc.), utgjøre en 
risiko for området? 

X  

• (event. beskrivelse)   

Dersom det går høgspentlinjer ved/gjennom området: X  
Er det spesielle fare forbundet med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende innenfor området? 

X  

• (event. beskrivelse)   

Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i grunnen frå tidligere 
virksomheter? 

X  

• (event. beskrivelse)   

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærleiken, med spesiell fare 
for usikker is? 

X  

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 
(stup etc.) ? 

X  

• Anna (angi) X  
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5.2.11. Konsekvenser av planframlegget 

Planforslaget legger opp til etablering av et høystandard hyttefelt med 71 tomter som tar hensyn til 

landskapet og de naturgitte forholdene i området.  Et så stort antall hytter vil føre til endring i 

landskapsbilde, men ved hjelp av god plassering i terrenget og ivaretakelse av vegetasjon vil man 

dempe inntrykket.  

Det er satt av areal til løyper og friareal internt i området. Området rundt tjernet i vest er ivaretatt og 

kan brukes for rekreasjon.  

 

 

 

Fyresdal 23.10.2014 

For AT Plan as 

  
Mona Gundersen 

Areal og utmarksplanlegger 
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VEDLEGG: 

 

• Registrerings- / analysekart – A3 

• Friluftsliv kart – A3 

• Varslingsbrev 

• Innspill til planarbeidet 
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