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1. gangsbehandling- Detaljreguleringsplan for Vrålsås boligfelt, Hornnes, planID 

201113.  

 

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljplan for Vrålsås boligfelt, planId 
201113, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 
Før planen legges ut til offentlig høring skal boligområde B17 tas ut av planen. Plasseringen 

av dette området er uheldig, da det fører til en ytterligere privatisering av badeplassen. 

Bestemmelsen suppleres med beskrivelse av hvordan turstiene skal være utformet.  

Lekeområde f_L4 tas ut av plankartet og det legges inn i bestemmelsene at det innenfor 

utomhusplan B5 skal avsettes et område til lekeplass. 

 

I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: 
Vrålsås vegen, Tyttebær vegen, Blåbær vegen, Rognebær vegen og Bjørnebær vegen. 
 
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 - 05.12.2014  

Behandling: 
Plan- og bygningsrådet var tydelige på at størrelsen på offentlig areal skal begrenses.  

Dette gjør administrasjonen i samarbeid med grunneier. Størrelsen skal ivareta badeplassen slik at 

offentligheten har tilgang. Det må anlegges 2-3 parkeringsplasser øst for KV11, dette oppdateres 

i plankartet før det legges ut til offentlig ettersyn.  

Plan- og bygningsrådet var tydelige på at det var viktig å sikre adkomst til elva og badeplassen 

for fremtiden. 

 

Morten påpekte at vegnavnene ikke skulle ha mellomrom 

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

Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen. 

 

Rådmannens tilråding med tilleggsforslag og endringer ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljplan for Vrålsås boligfelt, planId 
201113, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 



 
Før planen legges ut til offentlig høring skal boligområde B17 tas ut av planen. Plasseringen 

av dette området er uheldig, da det fører til en ytterligere privatisering av badeplassen. 

Bestemmelsen suppleres med beskrivelse av hvordan turstiene skal være utformet.  

Lekeområde f_L4 tas ut av plankartet og det legges inn i bestemmelsene at det innenfor 

utomhusplan B5 skal avsettes et område til lekeplass. 

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

Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen. 

 
Området øst for KV11 får formål o_grønnstruktur før planen legges ut på høring. Det skal legges 

inn offentlig parkeringsareal i dette området. Bestemmelsene skal suppleres med ett pkt: Området 

skal benyttes til offentlig badeplass.  

 
Saksbehandlingsgebyr kr 20 000,- betales Evje og Hornnes kommune, jfr. 
Plan- og bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. 
 

 

 

Saksutredning 
 

Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Vrålsås er mottatt fra Norgeshus AS på vegne av 
NH Smeland Byggservice AS. 

 
Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle sist revidert 17.11.14: 
1. Plankart m/tegnforklaring 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. Rapport fra kulturhistorisk registrering (datert mai 2013). 
 
Planområdet ligger på Hornnes, Vrålsås, vest for Hornnes barneskule 
 

Hensikt med regulering 
Hensikten med reguleringsarbeidet er tilretteleggelse for etablering av 40-50 nye  
boligtomter. Det er fra forslagsstiller sin side planlagt en variasjon av boliger fra nye boliger 
i form av frittliggende og kjedede eneboliger og/eller rekkehus, samt evt. leilighetsbygg. 
 

 

Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene 7/17, 75, 76, 78, 97, 110, 168, 173, 216 og 601/302. 
Eksisterende boligområde er tatt inn i planen da området ikke tidligere har vært regulert. 
 

Forhold til overordnede planer 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel område B3. Arealformål 
fremtidig boligbebyggelse, nåværende boligbebyggelse, LNFR og nåværende hovedveg. 
 

Gjeldende reguleringsplan 
Den nye planen erstatter en liten del av reguleringsplanen for Dåsnes, planID 199601. 
Friområde i ny plan, landbruk i gammel. 
 

Innkomne merknader til planoppstart 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid er kunngjort i Fedrelandsvennen 03.10.12, samt at 
naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater er blitt varslet i eget brev datert 27.09.12.  



Planen er deretter varslet på nytt grunnet utvidelse av planområdet. Ny varsling er kunngjort i 
Setesdølen 22.08.14, samt at naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater er blitt varslet i 
eget brev datert 20.08.14. Det er kommet 6 uttalelser i forbindelse med disse to varslene. 
Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert og kommentert 
nedenfor.  
 

Aust-Agder fylkeskommune (Datert 09.11.12) 
Viser til plan- og bygningslovens § 1 og § 3-1, og minner på spesifikke forhold og virkninger 
som ønskes belyst i planen: bærekraftig utvikling, universell utforming, barn og unges 
oppvekstsvilkår, estetisk utforming, utvikling i kommuner og regioner, samfunnsmessige 
behov og oppgaver, vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer, folkehelse, klimahensyn 
samt risiko og samfunnssikkerhet. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Barn og unges interesser, universell utforming, sosial og teknisk infrastruktur, hensynssone 
landskap (HL), tilgang til friluftsliv og rekreasjon og alternative energikilder er vurdert og 
regulert inn i planen. ROS-analyse følger planen som eget vedlegg. Rapport fra 
kulturhistorisk registrering følger planen som eget vedlegg. 
 

Fylkesmannen i Aust-Agder (Datert 14.11.12) 
Fremmer ønske om at planområdet sør om fylkesvegen skal reguleres til friområde for å sikre 
adkomst til Dåsåna for nye beboere. Øvrige innspill går på Kommuneplanens retningslinjer 
for dyrket mark, samt evt. interessekonflikter mellom landbruk og framtidige beboere, ROS-
analyse, støy, landskapsestetikk, sikring av skoleveier og arealer avsatt til lek, universell 
utforming og naturmangfoldloven. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Planen er regulert i henhold til kommuneplan hva gjelder formål og formålsavgrensning mot 
hensynssone landbruk (HL). Det er regulert inn et område med grøntstruktur - 
vegetasjonsskjerm vest om hensynssonen HL som skal fungere som buffersone mellom 
landbruk og framtidige boliger. I området skal det etableres en tett og flersjiktet vegetasjon 
med naturpreget artsammansetning og uttrykk. Avstand fra planavgrensning og byggegrense 
for framtidige boliger er ca. 25-30 m. Buffersone mellom landbruk og framtidige boliger 
vurderes som tilstrekkelig i forhold til kommunens retningslinjer for dyrket mark. 
Det er innregulert turveier fra boligområdet og ned til Dåsåna. Fra fylkesvei 302 er det 
regulert to turveger for å sikre offentlig adkomst ned til badeplassen. 
Estetikk og utforming, tiltak i eksisterende terreng og vegetasjon, frisiktsoner, gang- og 
sykkelveg til og fra skoler og barnehager i området, tilgjengelighet og universell utforming, 
samt støygrenser og evt. tiltak er regulert in i planen. 
ROS-analyse følger planen som eget vedlegg. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen er delvis enig med Fylkesmannen når det kommer til 
etablering av ny bebyggelse. Fra Rådmannen sin side er det ønskelig at området B17 tas ut av 
planen. Denne tomten vil gjøre sitt til at området ved badeplassen vil bli enda mer privatisert 
enn den er i dag. Den nærmeste tomten i felt B16 er mindre uheldig.. En utnyttelse av tomten 
helt vest i området B16 er fornuftig, sett at dette i dag er et ubrukt areal i et etablert 
boligområde. Adkomst til tomten vil da måtte være sammen med adkomst til gnr. 7, bnr. 75. 
 

Statens vegvesen (Datert 15.11.12 og 05.09.14 ): 
Statens vegvesen minner om vegloven, byggegrense langs fylkesveg samt trafikksikkerhet, 
Statens vegvesens håndbok N100 for utforming av veg, gang- og sykkelveg og 
kryss/avkjørsel, samt rekkefølgebestemmelse om godkjennelse av påkobling mot fylkesvegen 
fra Statens vegvesen, opparbeiding av gang-sykkelveg. Statens vegvesen minner også om 
behov for tilstrekkelig areal til gang- og sykkel løsning langs fv.302, evt. behov for utvidelse 
av planavgrensningen langs fylkesvegen, samt regulering av frisiktsoner. 
 



Forslagsstillers kommentar: Det er innregulert en byggegrense på 30 m sør for fv. 302, samt 
en byggrense på 50 m nord for fylkesveien. Fylkesveien er regulert og dimensjonert i 
henhold til N100. Gang- og sykkelveg er regulert med en bredde av 3 m langs fylkesveien og 
langs hovedatkomst f_KV2 som løper gjennom planområdet. Det er innregulert krav om 
belysning langs gang- og sykkelvegen i bestemmelsene. Planavgrensningen langs fylkesveien 
i sørøst, og som også berører Reguleringsplan for Dåsnes (vedtatt 09.05.96), er plassert og 
justert i henhold til frisiktslinjer. Planavgrensningen i sørøst omfatter kjørefeltene i begge 
retninger og er plassert langs kjørefeltet.Det er innregulert rekkefølgekrav om godkjent 
avkjøringstillatelse samt byggeplan for vei og teknisk infrastruktur innen 
igangsettingstillatelse. Det er innregulert frisiktsoner for adkomster og kryss langs fv.302, 
samt krav for terreng og beplantning i bestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar: Byggegrensen på 50 meter nord for fylkesvegen er ikke ivaretatt 

for områdene B1 og B3. Disse boligområdene er plassert i relativt bratt terreng, og for å få til 

en utnyttelse av disse ble det vurdert at det var hensiktsmessig å anlegge en byggegrense noe 

nærmere fylkesvegen. Byggegrensen i disse områdene ligger på minimum 30 meter fra 

senterlinje veg.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (19.09.2014): 
Minner om at fare for flom, erosjon og skred skal være vurdert og ivaretatt i planen, og 
sender vedlagt sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsoppgaver. 
NVE minner også om at hvis noen av temaene berøres så skal NVE ha planen på høring, og 
at alle plandokumenter samt utredninger som er gjennomført skal sendes NVE. Uttale til 
planen vil kun gis dersom temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Manglende 
innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare er forhold som kan medføre innsigelse 
fra NVE. 
Forslagsstillers kommentar: Fare for flom, erosjon og skred er vurdert i ROS-analyse samt 
planbeskrivelse. Registrerte data og kart er innhentet fra NVE og beskrevet i 
planbeskrivelsen. 
 
Hjemmelshavere til gnr 7 bnr 110 (2.11.2012): 
Stiller seg negativ til en tidligere drøftet evt. framtidig veiløsning over aktuell eiendom. 
Øvrige innspill går på økonomisk kompensasjon for evt. avståelse av grunn, plassering av 
planområdets avgrensning i eksisterende bekk, spørsmål kring evt. bruk av bekk til 
overvannshåndtering og tilstrekkelig grøntbuffer vest om eiendomsgrense og bekk. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Omtalt veiløsning er ikke aktuell. Eksisterende veg er regulert inn i plankart (f_KV10). 
Hovedatkomst inn til planområdet er regulert inn som f_KV2. Kjøreveg f_KV2 er også 
regulert inn som mulig tilkobling og framtidig adkomst for framtidig boligområde B10 i 
gjeldende kommuneplan, samt for eksisterende boliger nord for planområdet. 
Økonomisk kompensasjon forhandles mellom aktuelle og berørte parter. 
Det er foretatt en oppmåling av eiendomsgrenser i området etter første kunngjøring om varsel 
av oppstart av reguleringsarbeider. Planområdets avgrensning mot eiendom gnr 7 bnr 110 er 
nå plassert i oppmålt eiendomsgrense. 
Det er regulert inn et område med grøntstruktur - vegetasjonsskjerm vest om hensynssonen 
HL som skal fungere som buffersone mellom landbruk og framtidige boliger. Avstand fra 
planavgrensning og byggegrense for framtidige boliger er ca. 25-30 m. Buffersone mellom 
landbruk og framtidige boliger vurderes som tilstrekkelig i forhold til kommunens 
retningslinjer for dyrket mark. Utbyggingsavtale utarbeidet av kommunen følger planen. 
(Adm. Merk: Utbyggingsavtale er under utarbeidelse, men ikke ferdigstilt.) 
Overvannshåndtering løses og infiltreres i hovedsak lokalt. Eventuell overvannshåndtering i 
bekk vil bli vurdert i overordnet VA-plan. Krav om VA-plan er innregulert i bestemmelsene. 
 
Lekeplasser 
Det er satt av 6 lekeplasser innenfor området. Arealet totalt er på ca 8,3 daa. En av 
lekeplassene er tenkt benyttet som en naturlekeplass uten apparater. De resterende 



lekeplassene skal opparbeides med sandkasse, lekeutstyr og sittebenker. Prinsippene om UU 
skal ivaretas ved utforming av utearealer og lekeapparater på f_L1-f_L4 og f_L6. _L1-f_L4 
og f_L6 skal ha gangadkomst med stigning på maksimum 1:20. Planen har også 
bestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse før det gis midlertidig brukstillatelse for 
boligene. Området blir lite brukt til lek i dag og en utbygging vil derfor ikke få negative 
konsekvenser for barn og unge. Rådmann mener lekeplass L4 har en dårlig plassering, og 
anbefaler at plassering av denne bør bestemmes i forbindelse med utarbeiding av 
utomhusplan for område B5. Det vil være bedre om lekeplassen ikke blir plasser i et kryss 
mellom to veger. Sannsynligvis så vil det være mulig å finne en bedre plassering mer sentralt 
i området B5. 
 
Infrastruktur og vegnavn 
Planområdet får adkomst direkte fra fylkesveg 302. I tillegg skal det opparbeides gang- og 
sykkelveg fra Hornnes Barneskule til planområde. Langs hovedadkomstveg, f_KV_2, er det 
også planlagt g-/s – veg. 
Forslagsstiller har kommet med følgende forslag til vegnavn innad i planområdet:.  
 
Kv_2: Vrålsås vegen 
Kv_3: Tyttebær vegen 
Kv_4: Blåbær vegen 
Kv_5, kv_6 - kv_8: Rognebær vegen 
Kv_9: Bjørnebær vegen 
 

Grønnstruktur 
Området ligger i nærheten av et populært turområde og innenfor planområdet er det planlagt 
flere turstier som skal knytte turområdet i nord sammen med elva, Dåsåna, i sør. Ved Dåsåna 
ligger badeplassen som på folkemunne kalles Vrålsås. Dette har i tidligere tider vært en 
populær badeplass for lokalbefolkningen, men de seneste årene har området fått et privat preg 
med flere små bygg, badestamp og opparbeidet gressplen. Det er veldig positivt at planen tar 
hensyn til dette og regulerer området til friluftsområde. Det er satt et rekkefølgekrav om at 
stiene skal etableres før midlertidig brukstillatelse gis. Det er ikke gitt noen beskrivelse av 
hvordan de skal opparbeides. Det bør tas inn i bestemmelsene hvilken kvalitet turstiene skal 
ha. Det er lagt inn buffersone mellom planområdet og omkringliggende landbruksområder. 
 

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, samt Skog og landskap sine data- og kartbase. 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. 
 
Universell utforming 



Planforslaget og fremtidig bebyggelse vil forholde seg til TEK10, der krav om tilgjengelig 
boenhet og universell utforming er angitt. Planbestemmelsene setter krav til lekeområdene 
ifht universell utformet møteplass og tilgjengelighet. 
 
Samlet vurdering: 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i et attraktivt 
område på Hornnes. Planområdets beliggenhet er i umiddelbar nærhet til skole, barnehage og 
idrettshall. Det er planlagt turstier som binder sammen turområdet i nord, med bademuligheter 
i Dåsåna. Badeplassen ved Vrålsås er planlagt regulert til friområde. Rett nord for Vrålsås er 
det planlagt en ny boligtomt, B17. Den er plassert mellom to turstier og en ny bolig her vil ha 
utsikt ned mot badeplassen. Dette mener Rådmannen er uheldig, da det vil føre til en 
privatisering av området, og folk vil sannsynligvis føle seg utilpass ved å måtte gå/oppholde 
seg så tett innpå et bolighus og deres hage. Rådmannen har derfor i forslag til vedtak foreslått 
at denne tomten må utgå.  
 
Planforslaget viser 17 delområder for boligbebyggelse. 5 av områdene er planlagt som 
konsentrert småhusbebyggelse, mens de 12 andre skal være frittliggende småhusbebyggelse. 
Totalt åpner planen opp for mellom 40-50 boenheter. Et eksakt antall er ikke satt, da det skal 
lages situasjonsplaner/utomhusplaner for hvert enkelt delfelt etterhvert som området skal 
utvikles. Bakgrunnen for å gjøre det på en slik måte er et ønske om å være litt fleksibel i 
forhold til hvordan boligmarkedet utvikler seg 
 
Områdene som er avsatt til lekeplasser er sentrale og har gode solforhold. Det er satt som 
rekkefølgekrav at lekeplassene skal opparbeides samtidig med byggearbeidene i de 

forskjellige delfeltene. Det gis ikke midlertidig brukstillatelse før lekeplassen er ferdig. 

Rådmann mener lekeplass L4 har en dårlig plassering, og anbefaler at plassering av denne 
bør bestemmes i forbindelse med utarbeiding av utomhusplan for område B5. Det vil være 

bedre om lekeplassen ikke blir plasser i et kryss mellom to veger. 
 

For å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter er det lagt inn rekkefølgekrav om 
opparbeiding av gang- og sykkelveg langs riksvegen til Hornnes Barneskule. Dette vil også 

komme beboerne i eksisterende boligfelt til gode. Gang- og sykkelvegen skal videreføres inn 
i feltet langs hovedadkomstvegen.  
 
Forslag til detaljregulering ivaretar kommuneplanens område B3 på en tilfredsstillende måte. 

Forslagsstiller har tatt hensyn til de naturkvaliteter som er innenfor området og de har fulgt 

opp punktene som kom frem i ROS-analysen med rekkefølgebestemmelser. Det stilles krav i 

til byggesøknaden slik at den synliggjør bla. eventuelle terrenginngrep på en god måte. 

  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 
Detaljregulering for Vrålsås, planID 201113 sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn med de endringer som er foreslått. 
 

 

Evje, 25.06.2015 

 

 

Rådmann 
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