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Reguleringsplan Evjemoen nord til offentlig ettersyn - innsigelse

Vi viser til brev fra Evje og Hornnes kommune datert 1. juli 2008 med forslag til
reguleringsplan for Evjemoen nord.

Hensikten med reguleringsplanen er at kommunen ønsker å endre eksisterende
reguleringsplan. Hovedgrepet er at områdene som i gjeldende plan er avsatt til forretning i sør

foreslåes flyttet nordover mot riksveg 9. 1 tillegg så har kommunen regulert inn ei rundkjøring
på riksvegen. I reguleringsplanforslaget er det lagt inn ei byggegrense på 30 meter langs

riksvegen.

Statens vegvesen er positive til at handelsvirksomheten konsentreres helt nord i området, dette

vil sannsynligvis skape mindre trafikkarbeid.

Vi vil kreve at byggegrensa settes til 50 m fra midten av riksvegen jfr. veglovens § 29. Hvis
kommunen opprettholder 30 meters byggegrense på planen vil Statens vegvesen gå til

innsigelse på dette punktet.

I reguleringsplanforslaget er det lagt i ei ny rundkjøring ca 380 meter sør for dagens avkjøring
til Evjemoen. Riksveg 9 er stamveg hvor vi har ei restriktiv holdning når det gjelder
etablering av nye kryss og avkjøringer. Slik rundkjøringa er plassert i planforslaget så vil

stoppsikt og synbarheten være dårlig for bilister som kommer sørfra. Riksvegen har sør for
krysset til Evjemoen en ÅDT på ca 3500 kjøretøyer og nord for krysset ca 5600 kjøretøyer
med skiltet fartsgrense på 80/70 km/t. Fylkesveg 307 inn til Evjemoen har en ÅDT på ca 800
kjøretøyer, denne ventes å øke vesentlig som følge av utbyggingen. Ut fra ei samlet faglig
vurdering så finner vi ikke å kunne akseptere at det bygges ei rundkjøring som vist på
planforslaget. Hvis kommunen opprettholder planen med rundkjøring som vist på

planforslaget så vil Statens ve vg esen gå til innsigelse til planen på dette punktet.

Vi er enige med forslagsstiller at Evjemoen nord og resten av Evjemoen best lar seg betjene
via ei rundkjøring. Dagens avkjøring til Evjemoen bør derfor bygges om til rundkjøring fordi
trafikk inn til Evjemoen må forventes å øke kraftig ettersom det bygges ut forretningsarealer.
Rundkjøring vil også være en mer trafikksikkert. Vi anbefaler at planområdet utvides så mye
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at dagen X-kryss kan reguleres om til rundkjøring. Vi ber kommunen vurdere å sette krav til
rekkefølge i reguleringsbestemmelsene slik at ei rundkjøring kan være på plass før området
bygges ut.

Vedlagt plankart i oversendelsen var ikke målestokkriktig og en del av innformasjon planen

var vanskelig å lese. For seinere anledninger så ber vi om at vi får et plankart i full størrelse.

Ut over dette så har vi ingen andre vesentlige merknader til reguleringsforslaget.

Plan og forvaltning - Aust-Agder distrikt
Med hilsen

Senioringeniør

Geir Vidar Olsen

Kopi: Aust-Agder fylkeskommune, regionalvirksomheten

Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelinga
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REGULERINGSPLAN FOR EVJEMOEN NORD I EVJE OG HORNNES KOMMUNE -
OFFENTLIG ETTERSYN - INNSIGELSE

Vi viser til brev av 01.07.08 fra Evje og Hornnes kommune vedrørende vedtak om å legge forslag
til reguleringsplan for Evjemoen Nord ut til offentlig ettersyn. Vi viser videre til mottatt e-post av
10.07.08 der det gis utsatt høringsfrist til 22.08.08.

Bakgrunn
Formålet med planen er å omdisponere utbyggingshjemler i gjeldende reguleringsplan. Dette
innebærer bl.a. at område for forretning/industri flyttes fra midtre leir til nordre del av planområdet
og at område for industri flyttes til midtre leir. Den gamle befalsmessa er regulert fra kontor til
hotell/serveringssted og deler av friområdet rundt Tingberget (F3) er regulert til kontor/industri.
Videre er det regulert inn en rundkjøring på RV 9. Det er også foretatt andre justeringer.

Området er regulert gjennom reguleringsplan for Evjemoen, vedtatt i 2004.

Innspill fra miljøvernavdelingen
Vi viser til miljøvernavdelingens uttalelse i meldingsfasen av 07.02.08. Det ble her ikke kommentert
på de forhold som planen nå legger opp til da oppstartsmeldingen var svært lite konkret.

Etablering av kjøpesenter
Planen åpner for at det kan etableres storhandel/varehus på inntil 15 000 m2. I planbeskrivelsen
står det at hjemmelen til dette er gitt i gjeldende reguleringsplan, og at dette videreføres i planen
for Evjemoen Nord. Siden gjeldende plan ble vedtatt i 2004 har den statlige politikken angående
etablering av kjøpesentre utenfor sentrumsområdet blitt skjerpet inn. Dette har resultert i at det har
kommet en forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, fastsatt ved kongelig resolusjon
27. juni 2008. Bestemmelsen gjelder foran eldre reguleringsplaner dersom disse ikke er i samsvar
med fylkesplaner eller fylkesdelplaner, jfr. bestemmelsens § 5, 3. ledd. I bestemmelsens § 3, 1.
ledd, heter det at "kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente
fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre
servicefunksjoner". Aust-Agder fylkeskommune vedtok i 2000 en fylkesdelplan for tettstedsutvikling
og kjøpesenteretablering. I denne planen er det vist med kart hvilke områder som er definert som
sentrumsområder. Utenfor disse områdene er det ikke tillatt å etablere forretninger for
detaljvarehandel over 2000 m2.

A bygge kjøpesenter i henhold til gjeldende reguleringsplan vil være i strid med fylkesdelplanen.
For å fravike bestemmelsen må Fylkesmannen gi samtykke, men dette kan bare gjøres dersom
utbyggingen ikke strider med formålet med forskriften, jfr. bestemmelsens § 3, 3. ledd. Formålet
går frem av § 1, der det heter følgende: "Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å

Postadresse: Besøksadresse: Fylkeshuset, Arendal Telefon: 37 01 73 00 Saksbehandler:
Serviceboks 606 E-post: postmottak@fmaa.no Telefaks: 37 01 76 10 Gidske Houge
4809 Arendal Hjemmeside: www.fylkesmannen.nolaa Org.nr: 874 762 822 Dir.innvalg: 37017544



Side 2/2
Vår ref : 2008/192, 15.08.2008

legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større
kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk
og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer
bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. "

Det går frem av de utfyllende kommentarene til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre at
planbehandlingen av nve reguleringsplaner skal sikre at hensikten med den rikspolitiske
bestemmelsen blir ivaretatt , slik at samtykkebehandling etter § 4 ikke er nødvendig.

Miljøvernavdelingen kan ikke se at det er gjort rede for hvordan etablering av kjøpesenter vil
påvirke de hensyn som bestemmelsene er satt til å ivareta, dvs. styrking/svekking av
sentrumsområde , effektiv arealbruk , samt miljøvennlig transportvalg vs. bilavhengighet.
Miljøvernavdelingen reiser på denne bakgrunn innsigelse til planen . Det må tas inn bestemmelser
der det går klart frem at det ikke tillates detaljvarehandel innenfor området som er regulert til
forretning/industri.

Dersom planen av ulike årsaker ikke skulle bli vedtatt, peker vi på at gjennomføring av gjeldende
reguleringsplan krever samtykkebehandling av Fylkesmannen , jfr. ovennevnte vurdering . I en slik
sak skal Fylkeskommunen som regional planmyndighet høres før avgjørelse tas. For øvrig er
fylkesdelplanen for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering under rullering. Kommunen bør
derfor spille inn sine interesser i denne sammenheng med tanke på utredning i forbindelse med
detaljvarehandel.

Innspill fra andre avdelinger ved embetet
Landbruksavdelingen, utdannings- og familieavdelingen, sosial- og helseavdelingen og
fylkesberedskapssjefen har ingen ytterligere merknader til planforslaget.

ZG
dar Malm

fylkesmiljøvernsjef
førstekonsulent

idske Houge

Kopi til:
Aust-Agder fylkeskommune , Arealplan Kopi sendes med e-post
Statens Vegvesen , Region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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REGULERINGSPLAN FOR EVJEMOEN NORD , EVJE OG HORNNES
KOMMUNE - OFFENTLIG ETTERSYN - INNSIGELSE

Vi viser til brev av 1. juli 2008 fra Evje og Hornnes kommune vedrørende vedtak om å legge
forslag til reguleringsplan for Evjemoen Nord ut til offentlig ettersyn . Kommunen har gitt
fylkeskommunen utsatt høringsfrist til 29. august 2008.

Bakgrunn

Planforslaget bygger på eksisterende reguleringsplan for Evjemoen av 7. april 2004.
Formålet er å omdisponere utbyggingshjemler i gjeldende reguleringsplan. Hovedgrepet er at
områdene som i gjeldende plan er avsatt til forretning i sør foreslås flyttet nordover mot
riksveg 9. Planforslaget åpner for at det kan etableres storhandel/varehus på inntil 15 000
m2.

Vurdering

Planavdelingen slutter seg til Fylkesmannen i Aust-Agders uttalelse datert 15. august 2008.
Planforslaget er i strid med Aust-Agders fylkesdelplan for tettstedsutvikling og
kjøpesenteretablering, og med Regjeringens rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre som
trådte i kraft 1. juli 2008.

Gjeldende fylkesdelplan i Aust-Agder tillater ikke etableringer for detaljvarehandel over 2000
m2 utenfor definerte sentrumsområder. I den rikspolitiske bestemmelsen legges det opp til at
kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer for lokalisering av
varehandel og andre servicefunksjoner i godkjente fylkesdelplaner.

Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering er tatt opp til rullering, og Evje
og Hornnes kommune er representert i rulleringens arbeidsgruppe og styringsgruppe.
Kommunens fremtidige behov må spilles inn og vurderes i denne sammenheng.
Planprogrammet for rulleringen ligger ute til høring frem til 5. september 2008 og i brev av
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11. juni er kommunene oppfordret til å uttale seg i forhold til 1) evaluering av gjeldende plan,
2) status og behov og 3 ) forventninger til planarbeidet.

Konklusjon

Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget for
Evjemoen Nord , da det er i strid med gjeldende fylkesdelplan for tettstedsutvikling og
kjøpesenteretablering . Hvis Evje og Hornnes kommune velger å gå videre med planforslaget
slik det foreligger nå ber vi om å bli kontaktet slik at vi kan legge frem saken for behandling i
fylkesutvalget.

-" VtRLU(y J

Anita Henriksen
rådgiver

Kopi til:
Statens vegvesen , Region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks 606 4809 Arendal













Fra: Tore Gustav Drivenes[ToreGustav.Drivenes@goddriv.no]
Dato: 17.06.2015 12:47:06
Til: Siv Therese Kile Lie
Tittel: Reguleringsplan for Evjemoen Nord

Evje og Hornnes Kommune

REGULERINGSPLAN FOR EVJEMOEN NORD

Vi har flg. kommentar:

Rekkefølgekrav 8 er helt urimelig. Dette er kun knyttet opp mot våre tomter F1 og F2.
Det vil være helt uaktuelt å bekoste en rundkjøring som dette området ikke har noe nytte av.
Kostnadene med dette vil gjøre det umulig å få til noen utvikling i området.

Dersom området beholdes som i dag, er det ikke krav eller behov for  en slik rundkjøring.
Etter hva vi har forstått er dette noe som allerede ligger i eksisterende planer.

Dersom en slik rundkjøring skulle ha noe for seg, ville det jo være for at det var mye trafikk inn til
Området. Her vil f.eks kommunen og nytt fengsel kanskje være de som genererer mest trafikk.

Vi mener derfor at dette rekkefølgekravet må utgå i sin helhet, eller dekkes av det offentlige.

Med vennlig hilsen 
Tore Gustav Drivenes

God Driv AS /Evjemoen Storhandel AS

Tlf:           + 47 41 91 75 07
Faks:       + 47 38 04 04 57
Epost:     tore.drivenes@goddriv.no
Web:       www.goddriv.no

Org.nr:                 855 132 192
Besøksadresse:   Skippergaten 13-17, 4611 Kristiansand
Postadressse:      Postboks 407, 4664 Kristiansand
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Fra: Jonassen Erling B.[erling.jonassen@vegvesen.no]
Dato: 06.08.2015 15:17:20
Til: Siv Therese Kile Lie; Thomas Christian Kiland-Langeland
Kopi: Solberg Glenn; Levinsen Sindre Inntjore; Erichsen Katrine; Stormyr John Kristian; Torgeir Hodne; 
Bjørn Ropstad
Tittel: SV: SV: Innsigelse - Evjemoen

Hei,

Jeg viser til mailen under.

Vi kan ikke gå med på ønsket om å redusere byggegrensen på 50 m. Og vi opprettholder med 

det innsigelsen.

Med vennlig hilsen
Erling B Jonassen

Vegavdeling Aust-Agder
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Langsævn 4, ARENDAL
Telefon: +47 37019871  Mobil: +47 90622993  e-post/Lync: erling.jonassen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Siv Therese Kile Lie [mailto:Siv.Therese.Kile.Lie@e-h.kommune.no] 
Sendt: 10. juli 2015 12:07
Til: Jonassen Erling B.; Thomas Christian Kiland-Langeland
Kopi: Solberg Glenn; Levinsen Sindre Inntjore; Erichsen Katrine; Stormyr John Kristian; Torgeir Hodne; 
Bjørn Ropstad
Emne: SV: SV: Innsigelse - Evjemoen

Vedrørende innsigelse til Detaljregulering- Evjemoen Nord.

Vi ønsker også å uttale oss til hvorfor vi mener at Vegvesenet bør kunne tillate en byggegrense på 30 
meter i dette forslaget som er lagt frem nå, selv om det er tatt inn forretningsformål.

I følge Glenn Solberg så er ikke kommunens argument om at det er tillatt en annen byggegrense i 
tilgrensende plan god nok  da byggegrensen i den planen,  i følge ham, ligger lenger mot sentrum å på 
motsatt side av riksvegen, samt at eldre bebyggelse ligger  nærmere riksvegen i dette området. Han 
mener Evjemoen Nord området skiller seg ut da det er ubebygd.

Kommunen ønsker da å supplere med at Vegvesenet, i områdeplan for Verksmoen,  også har tillatt 25 
meters byggegrense fra senterlinje veg i området ved Vegstastasjonen. Dette området ligger noe 
nærmere sentrum, men ikke lenger enn at det etter kommunens mening  er naturlig å kalle det «innenfor 
samme område». Dette er et stort ubebygd areal ,som også tillater forretning. Området er markert med 
rødt/oransje i kartet nedenfor.
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Ubebygd område rett nord øst for Evjemoen Nord planen.

Den samme byggegrensen er tillat for næringsbebyggelsen  og bensinstasjonen (mørk og lys lilla farge) 
som ligger nærmere Evjemoen Nord planen. I gjeldende reguleringsplan for Evjemoen, planID  200502 er 
eiendommen til  Setesdals bilrute regulert med en byggegrense på 30 meter (dog formål industri). 

En annen endring i Evjemoen nord planen i forhold til det forslaget som Vegvesenet hadde innsigelse på i 
2012 er endring av de interne vegene.  Se vedlagt kart.

Vegsystem internt ved forrige høring/innsigelse.
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Vegsystem i nytt forslag til plan.

Som dere ser av disse to kartutsnittene så er vegsystemet lagt opp helt annerledes i ny plan. Dette 
medfører at arealet ut mot riksveg er begrenset i forhold til forrige plan hvor FI-1 tillot en betydelig større 
bygningsmasse enn det er mulig å få bygd på F1. Dette mener vi også er et godt argument for å kunne 
tillate en byggegrense på 30 meter i dette området. Kartet under viser hvilke områder som blir berørt hvis 
byggegrensen skal være 50 i stedet for 30 meter. (Merket med rødt)

Sone som viser hvilket området som ikke kan bebygges hvis byggegrensen settes til 50.

Kommunen ser det som  helt naturlig at Evjemoen Nord har samme byggrense som Verksmoen, og da 
spesielt hvis man ser på utformingen av byggeområdene  innenfor  30-50 meter fra riksvegen. 
På bakgrunn av det overstående så mener kommunen at det nye planforslaget er endret på en slik måte 
at Vegvesenets innsigelse fra 2012 bør kunne trekkes. 
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Vi ønsker gjerne en tilbakemelding på dette.
Hvis innsigelsen opprettholdes vil kommunen ta stilling til dette etter sommerferien.

Ha en god sommer!

Mvh,

Siv Therese Kile Lie
Plan- og miljøleder
Evje og Hornnes kommune
Tlf:  48 13 40 30

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jonassen Erling B. [mailto:erling.jonassen@vegvesen.no] 
Sendt: 8. juli 2015 12:05
Til: Thomas Christian Kiland-Langeland; Siv Therese Kile Lie
Kopi: Solberg Glenn; Levinsen Sindre Inntjore; Erichsen Katrine; Stormyr John Kristian
Emne: Fwd: SV: Innsigelse - Evjemoen

Hei igjen,
Jeg har f?tt litt ekstra st?tte og historie med vedlegg om saken fra Glenn Solberg, som er p? jobb og 
kjenner saken enda bedre enn meg. Se det Glenn har kommentert under - og vedlegg.

Da ser jeg ikke noen grunn til ? ha m?tet den 10/8. Vi kommer til ? holde p? 50 m byggegrense.

Mvh
Erling Jonassen

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: Solberg Glenn <glenn.solberg@vegvesen.no<mailto:glenn.solberg@vegvesen.no>>
Dato: 8. juli 2015 kl. 11.28.39 CEST
Til: Jonassen Erling B. <erling.jonassen@vegvesen.no<mailto:erling.jonassen@vegvesen.no>>
Emne: SV: Innsigelse - Evjemoen

Hei, har kikket litt p? historien.

I 2004 skrev vi at byggegrensen p? 30 meter kunne opprettholdes.
I 2008 kom det inn ?nske om ? ta inn forretning som arealform?l i tillegg til det andre og da kom den f?
rste innsigelsen p? byggegrensen.
I 2012 opprettholdt vi innsigelsen til byggegrensen, noe som vi gjentok n? i 2015.

Det betyr at SVV i 8 ?r har bedt om/krevd en byggegrense p? 50 meter for denne planen, s? det er ingen 
grunn til at vi endrer standpunkt n?.

Legger ved kopi av brev fra 2004, to i 2008 og 2012 s? har du de med deg i m?te.

I 2012 mener jeg vi har begrunnet godt hvorfor vi ?nsker 50 meter byggegrense for dette omr?det.
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Det som kommunen bruker som argument er at naboplanene, dvs. lengre mot Evje sentrum og p? andre 
siden av riksvegen, har en annen byggegrensen. Men her er det eldre eksisterende bebyggelse som ligger 
naerme riksvegen og derfor har vi akseptert at gammel byggegrense videref?res.
Arealet vi snakker om i denne planen er per n? ubebygd og s? kom ?nske om etablering av forretning inn.

Glenn

Fra: Jonassen Erling B.
Sendt: 2. juli 2015 19:27
Til: Solberg Glenn
Emne: Vs: Innsigelse - Evjemoen

Glenn, ser du noen god grunn til at vi skal fire p? 50 m byggegrense her?

Erling

Sendt fra min Samsung-enhet

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Levinsen Sindre Inntjore <sindre.levinsen@vegvesen.no<mailto:sindre.levinsen@vegvesen.no>>
Dato: 02.07.2015 14.56 (GMT+01:00)
Til: "Jonassen Erling B." <erling.jonassen@vegvesen.no<mailto:erling.jonassen@vegvesen.no>>
Emne: Innsigelse - Evjemoen
Hei,

Etter samtale med Thomas viste det seg at kommunen ikke ?nsket ? reise ned til Arendal for et m?te. Om 
det er slik at du ikke har noe ? <diskutere> i denne saken, kan det kanskje vaere like greit om du tar en 
telefon til saksbehandler i Evje kommune. Kanskje vil du kunne klare ? overbevise om hvorfor vi mener 
byggegrensen ikke kan fires p? og hva som er forskjellen p? denne saken og den hun refererer til i samme 
omr?det. Dere kan diskutere om det er behov for et m?te dersom dere kommer frem til noe, eller om 
saken bare b?r g? til mekling.

Kommunens saksbehandler er:
Siv Therese Kile Lie
Mob: 48134030

Thomas ?nsker ? orienteres om hva som skjer, s? gjerne si ifra til meg hva du kommer frem til med Siv. 
For min del kjenner ikke jeg saken, ellers skulle jeg gjerne ordnet dette for deg n?r du er p? ferie! H?per 
det g?r greit ? ta en telefon ila. denne uka:)

Ha en fin dag i sola!!

Sindre
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Landbruksavdelingen 
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Evje og Hornnes kommune – Høringsuttalelse til begrenset 2. gangs høring av 
detaljreguleringsplan for Evjemoen Nord 

Vi viser til oversendelse datert 09.06.2015 fra Evje og Hornnes kommune, med vedtak om 

å legge forslag til reguleringsplan for Evjemoen Nord ut til en ny begrenset 2. gangs høring. 

 

Bakgrunn/historikk 

Det ble meldt oppstart av arbeid med reguleringsplanen for Evjemoen så langt tilbake som 

den 11.01.2008. Et planforslag ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn den 20.06.2008. Både 

Statens vegvesen, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder fremmet 

innsigelse til dette planforslaget, begrunnet med hhv avkjørsel fra riksvei 9 og etablering av 

kjøpesenter. Et nytt planforslag ble utarbeidet i 2012, men også denne gangen ble det 

fremmet innsigelser fra de tre instansene. Meklingen med Statens vegvesen førte ikke fram, 

men både fylkeskommunen og Fylkesmannen trakk sine innsigelser i april 2013. 

Endringer i planforslaget 

Av oversendelsen framgår det hvilke endringer som er gjort i planforslaget etter runden med 

offentlig ettersyn i 2012. Avkjøringen med ny rundkjøring fra rv 9 nord i planområdet er tatt ut, 

etter at Statens vegvesen fremmet innsigelse mot denne avkjøringen. Videre er det gjort noen 

endringer i vegsystemet internt etter at man har gått bort fra de opprinnelige 

kjøpesenterplanene. Det er også gjort noen mindre endringer i reguleringsformål rundt det 

eksisterende fengselet, ettersom det er blitt behov for å utvide fengselet. Byggegrense langs 

de interne, kommunale veiene er nå redusert fra 12 til 8 meter. 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen fremmet i brev den 15.08.2008 innsigelse til det opprinnelige planforslaget 

begrunnet i at det ble lagt til rette for etablering av kjøpesenter i strid med de rikspolitiske 

retningslinjene som gjaldt på den tiden. Innsigelsen ble opprettholdt i brev den 28.08.2012, 

etter at et korrigert planforslag var sendt på høring. Etter at «Regional plan for senterstruktur 

og handel» ble vedtatt frafalt Fylkesmannen i brev den 24.04.2013 innsigelsen under 

forutsetning om at følgende bestemmelse ble tatt inn i planen: «Utbygging til forretningsformål 

må være i samsvar med den til enhver tid gjeldende regionaldelplan/fylkesdelplan for 

senterstruktur og handel». 
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I planbestemmelsene som sist er revidert den 20.05.2015 er det tatt inn følgende 

bestemmelse, § 2.14: «Handels- og senteretableringer i kommunen må forholde seg til den til 

enhver tids gjeldende regionale plan for Senterstruktur og handel». Fylkesmannen er tilfreds 

med at det er tatt inn en slik bestemmelse som vi forutsatte for å trekke vår innsigelse. 

 

Når det gjelder de endringene i planforslaget som nå er gjort har vi ingen vesentlige 

merknader.  

 

Vi har merket oss at Statens vegvesen har fremmet (opprettholdt) innsigelse til fremlagte 

planforslag, for så vidt gjelder fastsatte byggegrense på 30 m langs riksvegen. Innsigelsen 

har ikke vært gjenstand for samordning. Fylkesmannen har i dag, 1.7.2015, informert Statens 

vegvesen og Evje og Hornnes kommune om at vi vil kalle inn til et møte i august/september, 

for å drøfte videre saksgang. 

 

 

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