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63/15 Plan- og Bygningsrådet 28.08.2015 

63/15 Kommunestyret 03.09.2015 

 

Detaljregulering for Evjemoen Nord, planID 201201, 2. gangsbehandling  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Detaljregulering for Evjemoen nord, planID 201201 med tilhørende planbeskrivelse 

og bestemmelser vedtas. 

 Deler av reguleringsplan Evjemoen, planID 200502  vedtatt 07.04.2005, som blir 

berørt av ny detaljregulering for Evjemoen nord,  inkludert alle senere planendringer 

og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 28.08.2015  

Behandling: 

Liv Hansen ba om vurdering av habiliteten siden hun sitter i styret for Evjemoen 

Næringspark som kommunestyrets representant, jfr fvl. §6e 2. 

 

Plan- og bygningsrådet erklærte Liv Hansen enstemmig habil. 

 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og bygningsrådets tilråding: 
 Detaljregulering for Evjemoen nord, planID 201201 med tilhørende planbeskrivelse 

og bestemmelser vedtas. 

 Deler av reguleringsplan Evjemoen, planID 200502  vedtatt 07.04.2005, som blir 

berørt av ny detaljregulering for Evjemoen nord,  inkludert alle senere planendringer 

og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015  

Behandling: 

Plan- og bygningsrådets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 Detaljregulering for Evjemoen nord, planID 201201 med tilhørende planbeskrivelse 

og bestemmelser vedtas. 



 Deler av reguleringsplan Evjemoen, planID 200502  vedtatt 07.04.2005, som blir 

berørt av ny detaljregulering for Evjemoen nord,  inkludert alle senere planendringer 

og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Bakgrunn for saken 
Dette området er regulert fra før, gjennom reguleringsplan for Evjemoen leir som ble vedtatt 

07.04.05. Reguleringsplanen for Evjemoen Nord ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i plan- og 

bygningsrådets møte 20.06.08. Planforslaget lå ute  til offentlig ettersyn frem til 04.08.08.  

Det ble fremmet innsigelse fra Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder  med 

henvisning til fylkesplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering. Statens vegvesen reiste 

innsigelse til planen med henvisning til foreslått byggeavstand til riksveg 9 på 30 meter i planen. Det 

ble videre reist innsigelse til foreslått rundkjøring i planen.  

 

I 2012 ble det utarbeidet et nytt planforslag med avkjøringsfil i stedet for rundkjøring. Oppsigelsene 

ble opprettholdt. Etter mekling i april 2013 trakk Aust-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen sine 

innsigelser. Statens Vegvesen opprettholdt sin innsigelse til ny planlagt avkjøringsfil og til 

byggegrense rv.9.  

 

Nå, i 2015, ble et nytt planforslag sendt på begrenset høring til alle grunneiere og offentlige etater.  

Statens Vegvesen opprettholdt da sin innsigelse i forhold til byggegrensen mot rv. 9 på 50 meter. 

 

I etterkant av høringen har det vært dialog med Vegvesenet, og man har kommet frem til at hvis 

formålet innenfor område F1 og F3 endres fra forretning/industri/lager/tjenesteyting, tilbake til 

industri/lager som i gjeldende reguleringsplan, så kan 30 meters byggegrense godtas da dette i praksis 

vil si at gjeldende plan ikke endres. 

 

Reguleringsplanen tas nå opp til 2. gangsbehandling. Vegvesenets bekreftelse på frafall av innsigelse 

vil bli ettersendt saken, da svaret ikke var kommet skriftlig innen saken skulle sendes ut.  

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

Plankart i målestokk 1:1000 datert 18.06.2008, sist rev. 18.08.2015 

Reguleringsbestemmelser datert 27.05.2008, sist revidert 18.08.2015. 

Planbeskrivelse datert 30.05.2008, sist revidert 04.06.2015. 

ROS-analyse 

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Intensjonen med ny plan var i utgangspunktet i 2008 en omdisponering av 

utbyggingshjemler. Det vil si en omlokalisering av område for handel til lengst nord i leieren 

og industri til midten av leiren. Dette for å knytte handel nærmere verksmoen og Evje 

sentrum. I løpet av reguleringsperioden har forholdene endret seg noe, og det har i tillegg 

kommet økt fokus på tilrettelegging for offentlige tjenester slik som fengsel. 

 

Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Området er i kommuneplanens arealdel for 

perioden 2011-2021, vedtatt 13.05.2011, avsatt til arealformålene næringsbebyggelse. 

Hovedtrekkene i gjeldende reguleringsplan, Evjemoen, planID 200502, er videreført. 

 

Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av plan- og bygningsrådet den 20.06.2008 sak 67/08. 

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

offentlig ettersyn.   



 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Oppsummering av endringer etter 1. gangs offentlig ettersyn:  

 

 Planforslaget er opprinnelig utlagt til offentlig ettersyn før endring av planloven i 2009, og 

fulgte innholdsmessig plan- og bygningsloven av 1985. Etter en nærmere vurdering er det 

besluttet å fremme revidert forslag til 2. gangsbehandling ,omarbeidet slik at det følger plan- 

og bygningsloven av 2009 med tilhørende forskrifter om arealbruksformål.

 Rundkjøring nord i planen er tatt ut. Lagt inn en gang-/sykkelveg kobling nord for undergang 

under rv.9. 

 Vegsystemet internt ved felt F1-F2 er endret slik at det er dagens vegsystem som skal 

videreføres. (Dette da de store kjøpesenterplanene som var utgangspunktet for oppstart av 

Evjemoen Nord ikke lenger er aktuelle. Det er mer hensiktsmessig å benytte eksisterende 

veger i fremtiden.) 

 Hele området rundt eksisterende fengsel (F6) er nå avsatt til kombinert bebyggelse forretning, 

industri, lager, tjenesteyting. I forslaget som var lagt ut på høring i 2008 var en mindre del 

definert som allmennyttig bebyggelse, mens resten var forretning/industri/lager. Fengselet har 

behov for større plass, og det er derfor sett på som hensiktsmessig å øke arealet for 

tjenesteyting.
 Byggegrensen langs interne veger (kommunale) er satt til 8 meter, i stedet for 12 meter.  

 Arealformålet for områdene mot riksveg 9 er endret til industri/lager slik at byggegrensen på 

30 m mot riksvegen kan videreføres. 

 Areal for varehus er endret fra 15 000 m
2
 BRA til 10 000 m

2 
 BRA, slik at det er i samsvar 

med dagens Regionale plan for senterstruktur og handel. 

 

Høringsuttalelser: 
Planprosessen har vært lang, siden 2008, og nedenfor vil det bli gitt en kort oppsummering av 

innspillene i etterkant av offentlig høring. Alle innspillene er vedlagt saken i sin helhet. 

 

I forbindelse med offentlig høring i 2008 kom det inn følgende innspill: 

Statens Vegvesen, brev datert 17.07.2008. 

Positive til at handelsvirksomheten konsentreres nord i området. Krever at byggegrensen settes til 50 

meter fra midten av riksvegen. Varsler innsigelse på planen hvis 30 meter opprettholdes. Varsler også 

innsigelse til rundkjøringen. Rundkjøringen må flyttes opp til eksisterende X-kryss. Det må settes 

krav til rekkefølge i reguleringsbestemmelsene slik at en rundkjøring er på plass før området bygges 

ut. 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 15.08.2008. 

Planen er i strid med fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering, og fylkesmannen 

retter derfor innsigelse til planen. Det må tas inn i bestemmelsene at det ikke tillates detaljvarehandel 

innenfor området som er regulert il forretning/industri. 

Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 25.08.2008 

Fylkeskommunen slutter seg til Fylkesmannens innsigelse da planen er i strid med fylkesdelsplanen 

for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering. 

 

Kommentar: Disse høringsinnspillene ble fulgt opp med et korrigert planforslag i 2012. 

Rundkjøringen ble tatt ut og erstattet med en avkjøringsfil. Bestemmelsene ble også korrigert. På 

dette tidspunktet var ny Regional plan for senterstruktur og handel ute på høring. Denne skulle 

erstatte fylkesdelplanen for senterstruktur og handel fra 2000, og Evjemoen var  i høringsforslaget 

lagt inn som et nytt område for handel.  

 

Innspill til korrigert planforslag 2012: 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 28.08.2012. 

Innsigelsen opprettholdes. Regionalplan for senterstruktur og handel (tidligere fylkesdelplan) er under 

revisjon, og i den reviderte utgaven åpnes det for handelsetablering på Evjemoen. Siden denne planen 

ikke er vedtatt enda (i 2012), så opprettholdes innsigelsen. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 31.08.2012 

Innsigelse opprettholdes til avkjøringsfil og byggegrense rv. 9. 



 

Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 04.09.2012. 

Fylkeskommunen opprettholder innsigelsen siden den regionale planen ikke er vedtatt enda.  

 

Kommentar: 06.03.2013 ble det sendt over en forespørsel fra kommunen om mekling. Samtidig ble det 

gjort justeringer av bestemmelsene, og følgende ble lagt inn:  «Utbygging til forretningsformål må 

være i samsvar med den til enhver tid gjeldende regionale delplan/fylkesdelplan for senterstruktur og 

handel.» Den regionale planen var da vedtatt.  

Meklingen ble gjennomført 25.04.2013. Innsigelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen ble 

frafalt. Under møtet ble det klart at kommunen og Vegvesenet sto for langt fra hverandre, og det var 

ikke mulig å komme til en løsning som innebar enighet. Meklingen ble derfor avsluttet uten resultat. 

 

De private initiativtakerne var ikke interessert i å gå videre med planen uten avkjøringsfil, noe som 

medførte at planen ble liggende på is. I 2015 ble det vedtatt at det skulle bygges 40 nye soningsplasser 

ved Arendal fengsel, avd. Evje. Et korrigert planforslag ble oversendt berørte offentlige instanser og 

grunneiere for en begrenset høring  09.06.2015.  

 

I forbindelse med begrenset høring kom det inn merknader fra 3 offentlige instanser og 1 merknad fra 

en grunneier innenfor planområdet. 

En oppsummering og kommentar av merknadene følger. Merknadene er vedlagt saken i sin helhet. 

 

Innkomne merknader 2015: 

Statens Vegvesen, brev datert 26.06.2015, mailer datert: 8.7.2015 og 06.08.2015 

Aksepterer ikke byggegrense på 30 meter fra rv. 9 så lenge formålet er endret i forhold til gjeldende 

plan. Innsigelse angående dette opprettholdes. Siden avkjøringsfilen er fjernet, frafalles innsigelsen 

rettet mot den. 

Kommentar: Plankartet er justert etter begrenset offentlig høring. Områdene som i høringen var 

betegnet F1 og F3 har nå fått betegnelse I2 og I3, og formålet er det samme som tidligere, 

industri/lager. Byggegrense mot riksveg videreføres da med 30 meter. Bestemmelsene er oppdatert 

med disse to områdene. I den sørligste delen av F1, som ligger lenger fra rv.9 enn 50 meter, er 

formålet forretning/industri/lager/tjenesteyting videreført. Dette forslaget er oversendt Vegvesenet 

18.08.2015 med forespørsel om å frafalle innsigelsen. Siden det ene området F3 fra høringsfasen 

utgår, så er alle de andre områdene nummerert på nytt fra F1-F6. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 09.07.2015, 23.07.2015 

Fylkeskommunen anbefaler at bestemmelsene justeres slik at bestemmelsen om tillatt handel i 3.1 

knyttes klarere til begrensningen i bestemmelse 2.14.  Det kompliserende forholdet at det tillates et 

varehus på  15000 m
2
 i planforslaget, mens Regional plan for senterstruktur og handel tillater 

10.000 m
2
. 

I forhold til område F7 (nå F6 etter korrigering av kart) gir fylkeskommunen en oppsummering av 

befaring utført 14.01.2015. På bakgrunn av befaringen så motsetter de seg ikke at de to nordligste 

byggene i området rives. Det forutsettes at rivningen ses i sammenheng med en utvidelse av det 

nåværende fengselet. Pkt. 6.6 i bestemmelsene må tilføyes følgende: « Søknad om oppføring av ny 

bebyggelse skal oversendes fylkeskommunens kulturminnevernseksjon til uttalelse før kommunen 

fatter vedtak. 

 

Kommentar: Merknader tas til etterretning og planbeskrivelse og bestemmelser er oppdatert. Arealet 

for varehus er redusert slik at det er i samsvar med regional plan. 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 01.07.2015 

Ingen vesentlige merknader til planforslaget. Bemerker at bestemmelsen 2.14 fortsatt ligger inne i 

planforslaget og regner således med at denne blir fulgt opp.  

 

Merknad fra grunneier av gnr. 42, bnr. 50 og 58, God Driv AS/Evjemoen Storhandel AS 

Mener rekefølgekrav 8 er helt urimelig. (Det må anlegges rundkjøring i kryss mellom rv.9 og fv. 307 

før etablering av storhandel/varehus i området F1, F2, eller annen detaljvarehandel på Evjemoen.). 

Uaktuelt å bekoste en rundkjøring som dette området ikke har noen nytte av. Kostnaden med dette vil 

gjøre det umulig å få til noen utvikling i området. Mener at rekkefølgekravet må utgå i sin helhet eller 

dekkes av det offentlige. 

 



Kommentar: Rekkefølgekravet er knyttet opp mot detaljvarehandel både på Evjemoen og på 

Verksmoen. Det har blitt fremmet flere ganger fra Statens Vegvesen, og per i dag så får ingen lov til å 

etablere detaljhandel i disse områdene uten at rundkjøringen er på plass. Reguleringsplanen sier ikke 

noe om hvem som evnt. skal bekoste denne. Kommune og Vegvesen er samstemte i forhold til at denne 

rundkjøringen har høy prioritet, og rundkjøringen blir derfor forhåpentligvis tatt hensyn til når det 

bevilges statlige midler til rv. 9. 

 

Innsigelser 
Det er ingen innsigelser til det vedlagte planforslaget. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

Plan- og bygningslovens § 12-12 

  

Samlet vurdering: 
Planprosessen for Evjemoen Nord har vært lang, med flere forskjellige forslag lagt frem for 

offentlige instanser. Planforslaget ligner i stor grad på eksisterende reguleringsplan, men 

arealformålene er noe endret. Tidligere var det midtre del av Evjemoen som var tilrettelagt med 

handelsareal, nå er dette arealet flyttet lengre nord.  

Den nye reguleringsplanen legger til rette for økt forretningsvirksomhet i området, og det er i den 

forbindelse viktig at det presiseres at man hele tiden vil forholde seg til Regional plan for 

senterstruktur og handel. I følge den regionale planen så tillates det kun å etablere 10.000 m2 nytt 

handelsareal innenfor Verksmoen og Evjemoen området. Selv om det blir planlagt/tilrettelagt for 

større arealer, så er ikke kommunen større enn at det er enkelt for byggesaksbehandleren å holde 

oversikten over hvor store arealer man kan bygge ut innenfor hva den regionale planen tillater. 

Siste forretningsbygget som er bygd i området er Europris i 2011, så foreløpig er det ikke den 

store utbyggingshastigheten.  

Planforslaget legger også til rette for at eksisterende fengsel kan utvikle sin virksomhet. Her har 

det vært tett dialog med fylkeskommunens kulturminnevernavdeling, og de har gitt sitt samtykke 

til at 2 av byggene ved fengselet kan rives, slik at en utbygging er mulig. Fylkeskommunen 

presiserer at det er kun i forbindelse med en utvidelse av fengselet at denne rivningen kan tillates. 

Byggeplanene må oversendes kulturminnevernavdelingen for uttalelse. 

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter eller 

verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær 

truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 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. Planforslaget berører ikke områder som tidligere ikke har vært berørt av aktivitet, 

og det er etter kommunens oppfatning ut fra dette 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 kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 

vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 

Statens Vegvesen hadde innsigelse til de tidligere planforslagene i forhold til byggegrense mot 

riksveg 9. De var tydelige på at de ikke kunne tillate en byggegrense nærmere vegen enn 50 

meter hvis formålet for områdene ble endret i forhold til gammel plan.  

 

Kommunen har tre alternativer til hvordan man vil svare på Vegvesenet sin innsigelse.  

Det ene alternativet er å fastholde at reguleringsformålet i dette området skal være 

forretning/industi/lager/tjenesteyting, med 30 meters byggegrense. Planen må da sendes over til 

direktoratet for avgjørelse, noe som er en relativt lang prosess. 

 

Det andre alternativet er å ha samme formål og justere byggegrensen til 50 meter. 

Administrasjonen mener dette er en dårlig løsning, da store arealer vil bli liggende uten at de kan 

bygges på. 



 

Det tredje alternativet vil være å justere formålet til å være likt som i dagens gjeldende plan, og 

dermed beholde byggegrensen på 30 meter. Administrasjonen mener at dette forslaget vil være 

mest hensiktsmessig. Nylig er det gitt byggetillatelse til oppføring av industri/lagerbygg innenfor 

området I3. Tillatelsen er gitt med hjemmel i gammel plan, hvor byggegrensen til riksvegen er 30 

meter.  Det vil si at det kun er området I2 som ligger igjen som ubebygd og det er naturlig at dette 

området har samme status som I3. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget Detaljregulering for 

Evjemoen Nord, planID 201201 vedtas slik som det er lagt frem for behandling.  

 

 

Evje, 04.09.2015 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse, datert 04.06.2015 

2 Plankart, datert 18.08.2015 

3 Bestemmelser, datert 18.08.2015 

4 ROS 

5 Alle innspill fra 2008-2015 

6 Reguleringskart 2008-2012-2015 

 

 


