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Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

118/14 Plan- og Bygningsrådet 17.11.2014 

 

1. gangsbehandling- Detaljreguleringsplan for Elgholan hyttefelt, 

Fjelestad,  planID 201106.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Elgholan , planId 

201106, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.  

 

I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: 
Stemsvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen. 
 

Saksbehandlingsgebyr kr 20 000,- betales Evje og Hornnes kommune, jfr. Plan- og 

bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. 
 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 17.11.2014  

Behandling: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Elgholan , planId 

201106, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.  

 

I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: 

Stemsvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen. 

 

Saksbehandlingsgebyr kr 20 000,- betales Evje og Hornnes kommune, jfr. Plan- og 

bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. 

 

 

 

 

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 reguleringsbestemmelser og ROS, datert 03.11.2014. 

Registrerings- og analysekart, datert juni 2011 

Friluftslivkart, september 2010. 

  

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

fritidsboliger på gnr 20, bnr. 1 på Fjelestad. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter deler av eiendom 20/1 

 

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. 

Formålet er det samme, veg og friluftsformål. 

 

Innkomne merknader til planoppstart  
Varsling ble kunngjort gjennom Fedrelandsvennen 09. juni 2011, direkte brev og på  

kommunens hjemmeside. Ved fristens utløp 26. juli 2011 var det kommet inn 3 uttalelser. Disse 

følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert og kommentert av 

forslagsstiller nedenfor. Administrasjonen støtter forslagsstillers kommentarer. 

 

Statens vegvesen (brev datert 30.06.2011) 

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

merknader utover dette. 

 

Fylkesmannen i Aust Agder (brev datert 30.06.2011) 

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. 

 

Forslagsstillers 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 i planbeskrivelsen. 

 

Aust Agder fylkeskommune (brev datert 07.07.2011) 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. 

 

Forslagsstillers vurdering: Innspillet er søkt i varetatt i planarbeidet, se kap.5.2 i 

planbeskrivelsen. 

 

Kulturminnevern i Aust Agder fylkeskommune (brev datert 27.06.2011) 

Opplyser at området ble registrert med hensyn til automatisk fredete kulturminner i 2005, uten 

funn av fredete kulturminner. 

 

Infrastruktur og vegnavn 



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

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

vinteren. Det er satt rekkefølgekrav om at den kommunale vegen må utbedres, evnt. legges om 

før videre utbygging av hytteområdet. Dette fordi vegen er bratt, noe som er særdeles 

problematisk på vinterstid. 

 

Det er lagt frem et forslag om nye vegnavn i feltet. Vegnavnene er vist på plankartet. 

Stemsvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen. 

 

Det er lagt til rette for 8 parkeringsplasser for allmennheten innenfor området. Disse er plassert i 

nærheten av planlagte ski-/ turløypetraceer. 

 

Konsekvensutredning  
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

  



Naturmangfoldsloven  
Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Kunnskap 

om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase (datert 

26.06.2014). På Miljødirektoratets naturdatabase er det registrert leveområde for orrfugl i de 

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

registreringer i naturdatabasen.  Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter 

på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert 

utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller 

verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på 

at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det er etter administrasjonens oppfatning 

derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. 

Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av 

tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger 

administrasjonen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 9-12. 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. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget legger opp til en høy utnytting av området. Forslagsstiller har hatt fokus på 

effektiv arealutnyttelse, samtidig har de hatt høy fokus på tilrettelegging av tur-/skiløyper og 

bevaring av områder som kan benyttes til lek og rekreasjon. 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. Utbyggingsområdene er adskilt med grønnstruktur som 

ivaretar muligheten for å komme seg enkelt ut av hytteområdet uten å komme for nært innpå 

hytteeierne.  

Tilrettelegging av parkeringsplasser nært opptil hovedskiløypen er et positivt tiltak da 

området blir mye brukt på vinterstid. Forslagsstiller har tatt hensyn til landskap- og 

naturverdier i området, og de har tatt hensyn til allmenhetens muligheter til å drive med 

friluftsliv. 

 

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. 

 

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 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.  

 

Forslag til detaljreguleringsplan ivaretar kommuneplanens område F 19 på en tilfredsstillende 

måte. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Evje, 17.11.2014 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 Planbeskrivelse  for Elgholan hyttefelt,  planID 201106. 

2 Planbestemmelser, planID 201106. 

3 Plankart, Elgholan hyttefelt  planID 201106. 

4 Friluftslivkart 

5 Registrerings- og analysekart 

6 Innspill til melding om oppstart av planarbeid 

 

 

Andre dokumenter i saken: 

 

 

 

 

 


