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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

COWI AS fremmer på vegne av Krossen Eiendom AS, forslag til detaljregulering for gnr./bnr:5/12, 16, 17, 

38, 41, 45, 46, 77, 125, 129, 133, 135, 189, 193, 202, 203, 204, 205, 206, 208-211, 214, 239 og gnr./bnr: 

601/303 i Evje og Hornnes kommune. Planarbeidet ble innledet med oppstartsmøte 15.05.14 på Evjemoen.  

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse. Planforslaget inneholder 

leilighetsbygg og eneboliger. Det vil i tilknytning til boligbyggene etableres uteoppholdsareal, lekeplasser, 

grøntareal, biloppstillingsplasser med mer.  

 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det stilles krav til støyforhold og arealer som 

grenser til vassdrag og trafikk. 

 

Planforslaget har vært tidligere vært til behandling i planutvalget 28.08.15. Rådmannens forslag til vedtak 

ble ikke fulgt av planutvalget. Planutvalget vedtok at planforslaget ikke skulle ut på høring men måtte 

bearbeides. Det ble etterspurt mer informasjon om konsekvenser av trafikk og hvordan adkomst til området 

BKS2 skulle løses. Ved ny behandling 20.12.15 vedtok planutvalget å legge ut planen på høring forutsatt 

endringer. Endringene er knyttet til tidligere BKS2 som nå er tatt ut av planen. 

 

 

 

 

 

 



  
PLANBESKRIVELSE – KROSSEN – EVJE OG HORNNES KOMMUNE 

 

4 

2 Prosess og medvirkning 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven av 2008 § 12-3. 

Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene i reguleringsplanen 

er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7. Dette dokumentet, planbeskrivelsen, er utarbeidet etter PBL. § 4-2. 

2.1 Framdrift 

Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for detaljreguleringsplanen for 

Krossen i Evje og Hornnes kommune. 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 

uttalelse 

17. juni 2014 / 20. juli 2014 og 7. november og 7. 

desember. 

Innsending av forslag til 1. gangs behandling  20. november 2015 

1. gangs behandling  20. desember 2015 

Offentlig ettersyn (6 uker) Januar/Februar 2016 

2. gangs behandling (antatt) Mars 2016 

Kommunestyrevedtak (antatt) Mars 2016 

 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 

Plan- og bygningsloven § 12-8 stiller krav til informasjon og medvirkning. Planarbeidet ble innledet med et 

oppstartsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent COWI AS og Evje og Hornnes kommune den 20. mai 

2014.  

 

Den 17. juni 2014 ble det varslet oppstart av planarbeidet. Berørte parter ble varslet pr. brev, i tillegg ble det 

gitt ut annonse i Setesdølen avis, samt på COWI AS og Evje og Hornnes kommunes hjemmesider. Frist for å 

angi merknad var 20. juli 2014. Planområdet ble utvidet 7. november og varslet på nytt med 4 ukers frist for 

å komme med innspill eller merknader. 
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3 Gjeldende planer og føringer 

3.1.1 Statlige føringer 

› Regjeringen miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (2004-2005) 

› Leve med kulturminner (2005-2005) 

› Respekt for et sunnere Norge (2002-2003) 

› Bedre miljø i byer og tettsteder (2002-2002) 

› Friluftsliv (St.meld. nr. 39, 2000-2001) 

› Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (1989- 2008)) 

› Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (1994)  

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig –areal og transportplanlegging (2014) 

› Retningslinjer om tilgjengelighet for alle (1999-2008) 

› Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

› Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre (2008) 

› Strategisk næringsplan for Setesdalsregionen (2014) 

› Fylkesplanen for Aust-Agder 2004-2007 (under revisjon) 

› Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering (2001, under revisjon) 

› Regionplan Agder 2020 

 

3.1.2 Kommuneplaner 

› Kommuneplanen - Samfunnsdel 2011 -2021 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy for 

kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer.  I forhold til utbygging skal 

kommuneplanen legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, 

fritidsbebyggelse og næring. Den åpner også opp for tomter med varierende størrelse, kvalitet og 

attraktivitet.  

› Kommuneplanens arealdel 2011 -2021 

Mål, visjoner og strategier fra samfunnsdelen skal følges opp i kommuneplanens arealdel. Det gjelder 

både formål i reguleringsplankartet og bestemmelser til de ulike arealkategoriene.  

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  I 

kommuneplanens arealdel står det: 

 "Det er mangel på boligtomter sentralt på Evje i gjeldende planer … Kommunen  ønsker å kunne 

tilby attraktive tomter i sentrumsnære områder, samtidig som man og tilrettelegger for noen tomter i 

mer grisgrendte strøk." 
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Ut fra beskrivelsen i kommuneplanens arealdel kan utbyggingen av Krossen være med å møte 

utfordringen med attraktive tomter i sentrumsnære arealer. I kommuneplanens arealdel er området 

regulert som LNF-område og eksisterende bebyggelse.  

  

 

   

 

 

 

 

 

         Figur 1 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel, Kilde: tema.webatlas.no  



  
PLANBESKRIVELSE – KROSSEN – EVJE OG HORNNES KOMMUNE 

 

7 

3.1.3 Reguleringsplaner 

› Reguleringsplan for Bakkemoen, vedtatt 10.02.1977 

Planarbeidet omfattes delvis av den eldre reguleringsplanen for Bakkemoen. Arealene som omfattes av 

bestemmelsene til reguleringsplanen er regulert til åpen boligbebyggelse, friområde og offentlig formål. 

Bestemmelsene om areal avsatt til offentlig formål, videreføres ikke i det pågående reguleringsarbeidet. 

 

Figur 2 Reguleringsplan for del av Birkeland med Bakkemoen (1977), Kilde: tema.webatlas.no 
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4 Planområdet 

Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag. 

4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i Evje og Hornnes kommune, om lag 300 meter nord-vest for Evje sentrum. Planens 

begrensning et område på ca. 37 daa.  

 

Figur 3 Figuren viser planområdets plassering i Evje og Hornnes kommune, (kilde: kartverket.no) 
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Figur 4 Områdets plassering i forhold til Evje sentrum, norgeibilder.no 

4.2 Eierforhold 

Området som berøres av planarbeidet omfatter eiendommene med gnr./bnr: 5/12, 16, 17, 38, 41, 45, 46, 77, 

125, 129, 133, 135, 189, 193, 202, 203, 204, 205, 206, 208-211, 214, 239 og gnr./bnr: 601/303. 

 

På eiendommen gnr./bnr. 5/41 planlegges etablering av leiligheter og. På eiendom gnr./bnr. 5/15 planlegges 

det eneboliger i kjede. Alle grunneiere som berøres direkte av nye tiltak har samtykket i reguleringen. 

 

Figur 5 Eiendomsoversikt i planområdet (kilde: seeiendom.no)  

PLANOMRÅDET 

SENTRUM 
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4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

To av eiendommene som berøres av tiltaket har eksisterende bebyggelse. På eiendommen 5/16 og, 5/41 skal 

eksisterende bebyggelse rives. Tilstøtende areal på sørsiden av Snarvegen mot Otra er tilgrodd, og arealet 

brukes ikke til hverken opphold eller ferdsel.  

 

Figur 6 Illustrasjon over dagens arealbruk innenfor plan- og utbyggingsområdet, (Kilde: norgeibilder.no) 

Hovedferdselsårene gjennom planområdet området er Snarveien og Olstadveien. Snarvegen betjener 

boligene øst i området og Olstadveien betjener boligene i vest. Snarvegen fungerer som gang- og sykkelveg 

når planområdet er passert. Den er stengt for gjennomkjøring og det er etablert bom for å hindre ulovlig 

bruk. 

PLANOMRÅDET 

UYBYGGINGSOMRÅDER 

    EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
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Under vises eiendommene (fra venstre) 5/16, 5/77, 5/20, 5/41 og 5/133.  Det er bygningene nærmest elva 

innrammet i rødt som skal rives for å gjøre plass til leilighetsbygg med tilhørende arealer. 

Figur 7 Området sett fra Evje sentrum, COWI 2014  
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4.4 Stedets karakter 

Otra er den største elva på Sørlandet. Det har sitt utspring fra Setesdalsheiene i Bykle kommune og ender 

opp i Kristiansand i Vest-Agder. Elven er et vesentlig særpreg, spesielt i den søndre delen av planområdet. 

Den renner kontinuerlig forbi planområdets nakne svaberg. Fra elvebredden er det en vakker utsikt oppover 

og nedover i dalen, man ser tydelig at elven snor seg innover i fjellene. På motsatt side av elven ligger Evje 

sentrum, som godt er synlig fra planområdet.  

Stedets karakter blir også skapt av omkringliggende natur. Fjell og vegetasjon ligger som et bakgrunnsteppe 

når området betraktes på avstand. 

Det arkitektoniske utrykket sett under ett, har et 70-talls særpreg med saltak og valmtak. Trehusbebyggelsen 

går i rødt og grått.  

 

 

  

Figur 8 De fire bildene over viser bygninger og natur fra planområdet. Området preges av 70-tallets byggeskikk og elvens løp forbi planområdet  

(kilde: COWI 2014) 
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4.5 Natur og landskap 

 

Figur 9 Otra sett fra planområdet, Kilde: COWI AS, 2014 

Eldre reguleringsplan for området har avsatt et større areal innenfor planområdet til offentlig formål. 

Innenfor dette området i dag er det naturlig og frodig vegetasjon. De øvrige arealene inneholder også etablert 

vegetasjon i form av høye gran- og bjørketrær. Eneboligene har tilhørende opparbeidede hager. Særlig 

området mellom Snarveien og Otra er godt begrodd.  

Topografien innenfor området er slakt hellende mot nord-øst. I følge kartverkets databaser har området en 

gjennomsnittlig helning på 1:10 meter. Disse forholdene gir gode muligheter for å utnytte formiddagssol. 
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Figur 10 Innenfor planområdet er det ikke beregnet fare for ras eller skred. Kartet over viser at NVEs beregninger ligger i 

overkant av 500 meter unna planområdet. (NVE, 2014) 

 

 

      Steinsprang tegnforklaring: 

         Utløsningsområde 

         Utløpsområde 

PLANOMRÅDET 

Figur 10 Jord- og flomskred, (kilde: NVE, 2014) Figur 12 Snø- og steinsprang, (kilde: NVE, 2014) 
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Figur 13: Oversikt over løsmasser i planområdet, ngu.no 2014 

 

NGUs grunnvannsdatabase 

viser oversikt over 

grunnvannskilder i 

området i og rundt 

planområdet. Grunn-

boringen som ligger 

nærmest planområdet 

kommer ikke i konflikt 

med tiltak på Krossen. 

  

PLANOMRÅDET 

Figur 14: Grunnvannsforekomster i området tilknyttet til planområdet. Kilde: NGU) 

PLANOMRÅDET 

Brønn/boring i fjell 
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Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Data fra Artsdatabanken viser oversikt 

over truede arter i området rundt planområdet.  

 

Figur 15: Naturmangfold i nærhet til planområdet. Kilde: Artsdatabanken.no, 2014 

Artene som er registrert er ikke i direkte tilknytning til planområdet eller utbyggingsområdet. I nærhet til 

planområdet er ingen av de registrerte artene på den norske Rødlista. Svartelista som er oversikten over 

uønskede arter, er representert i nærområdet ved Hagelupin som har en kategori med "svært høy risiko". 

Også Virginiaasters og Bleikspirea er angitt på den norske svartelista med kategori "høy risiko". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hagelupin 

 Gråtrost 

 Virginiaasters 

 Skjære 

 Roseslekta 

 Gråspurv 

 Svartspett 

 Rødfotet gjødselsbille 

 Bleikspirea 
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4.6 Flom og erosjonsfare 

I forbindelse med Agder energi sin konsesjonssøknad for bygging av nytt kraftverk i Fennefossen ble det 

utført analyser av de hydrologiske forholdene i områdene rundt Fennefossen.  

Det ble beregnet vannstander for utvalgte profiler ved ulike vannføring. Ved en vannføring tilsvarende en 

500 års flom på 1180 m3/s beregnes vannstanden i profil 1558 til 177.4 meter. Det legges opp til at TLG 

(topp laveste gulv) ikke skal ligge under 178 meter for å unngå flomskader.  

Det ble utført befaringer i forbindelse med analysen av de hydrologiske forholdene. Planområdet er ikke 

utsatt for erosjon da elvebredden består i hovedsak av bart fjell. 

 

Figur 16: Profiler Otra (kilde: Agder energi produksjon, konsesjonssøknad Fennefoss kraftverk 2009) 
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Figur 17: Vannstand ved ulike vannføring profil 1558 (kilde: Agder energi, konsesjonssøknad Fennefoss 

kraftverk 2009) 

 

4.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens generasjon er forpliktet til å forvalte kulturminner med respekt for dem som har levd før oss, og med 

omtanke for dem som kommer etter.  

Kulturminneloven forteller hva kulturminner og kulturmiljøer er: 

 

 "Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

 lokaliteter, tro eller tradisjon til.  

 Med kulturminner menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 

 sammenheng." 

 

Det ligger i dag tre forskjellige kulturminner i nærheten av planområdet på Krossen.  
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Figur 11 Utsnitt fra kulturminnesok, viser de ulike kulturminnene som er i nærhet til planområdet. (kilde:kulturminnesok.no) 

 

› Galteland 1: Ligger innenfor planområdet og er et veganlegg fra fjerde kvartal på 1800 tallet. 

Kulturminnet er ikke fredet. 

› Galteland 2: Tradisjonslokalitet: Vaskeplass i bruk fra fjerde kvartal på 1800 tallet frem til 1945. 

Kulturminnet er ikke fredet. 

› Odde: Tradisjonslokalitet: Vaskeplass ved Håvesstad. Ble brukt som vaskeplass av folk i nærheten. 

Kulturminnet er ikke fredet. 

Planlagt tiltak kommer ikke i direkte konflikt med kulturminnet på Galteland 1 eller noen av de to andre 

registrerte kulturminnene som ligger i tilknytning til planområdet.  

 

4.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Elvebredden som grenser til området gir området et idyllisk særpreg. Ved bredden driver elven i sin vante 

gang forbi planområdet. Dette er en gir området en egenskap som kan skape høy rekreasjonsverdi dersom det 

tas riktig hensyn ved planlegging og utbygging. Noen meter uti elven stikker det opp av vannet opp et areal i 

underkant av 3000 m². Arealet danner øya Otterøy som i dag brukes til fiske med adgang fra broen ved 

Fennefossveien.  

Galteland 1 

Odde 

Galteland 2 

PLANOMRÅDET 
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Figur 12 Mellom planområdet og øya oppstår et stille rom hvor elven himmelen speiles i vannoverflaten, COWI AS, 2014. 

Elvelandskapet gir hele kommunen gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Langs elver og vann er 

det mange fine badeplasser og muligheter for kanopadling. Utfordringer finnes i de mange strykene i Otra 

hvor man kan rafte eller padle. 

Evje har stort fokus på turisme og det finnes mange aktiviteter som er tilrettelagt for dette i kommunen. 

Aktivitetene kommer også Evje kommunes innbyggere til gode. Trollaktiv senter ligger om lag 7 km nord 

for planområdet. Aktivitetssenteret tilbyr rafting, sykkelpark, kanoutleie, fjellturer med mer. 7 km i den 

andre retningen for planområdet ligger Evje Gokart bane.  

I overkant av 500 meter vest for planområdet ligger Fennefossfjellet, her er det gode muligheter for små og 

lengre turer. Evje har en variert natur og et biologisk mangfold. Fennefossfjellet starter med en bratt, 

skogkledd li og fortsetter innover mot Furustovheia og Hestehei.   
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4.9 Trafikkforhold 

Adkomsten til området er fra Rv. 9, Fv. 303 Fennefossveien eller Fv. 304 Senumstadvegen. Fv. 303 har en 

ÅDT på 1150 og Rv 9 har en ÅDT på 6200.  

 

 

Figur 13 Adkomstmuligheter til området. (Kilde:finn.no, 2014) 

Strekningen langs Fennefossveien fra Evje sentrum til 

innkjørsel ved Snarvegen har tre tidligere trafikkulykker. 

To av disse ulykkene har vært i tilknytning til innkjørsel 

til Snarvegen, skadeomfanget har vært lettere skader.  

 

 

Avkjørsel v/Snarvegen 

Rv. 9 

Fv. 303 

Figur 14 Trafikkulykker, vegvesen.no, 2014 

 Trafikkulykker 

Avkjørsel v/Olstadvegen 
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Trafikk innenfor planområdet inkluderer trafikk på Olstadvegen, denne veien betjener 13 eneboliger. 

Snarveien som går gjennom utbyggingsområdet betjener de fire eneboligene som ligger her.  

Det er etablert fortau langs fylkesvegen mellom Olstadveien og Snarvegen. Både Olstadveien og Snarvegen 

går over til bli gang- og sykkelveier litt inne på planområdet. 

 

Figur 15 Olstadveien sett fra sør 

4.10 Offentlige funksjoner 

Det kort avstand fra planområdet til Evje sentrum. Sentrum i Evje tilbyr dagligvarebutikker, bensinstasjoner 

og annen handel.  

Evje barne- og ungdomsskole ligger i overkant av 900 meter øst for planområdet. Setesdal videregående 

skole avdeling Hornnes ligger ca. tre km sør for planområdet. Det er en privat og en offentlig barnehage i 

kort avstand fra planområdet. Babuscka barnehage (privat) ligger et par hundre meter nord for planområdet. 

Oddeskogen barnehage (offentlig) ligger 1,2 km i området nær barne og ungdomsskolen.  

Det går buss fra sentrum av Evje til Haukeli, Hovden, Kristiansand, Arendal og Åseral.   
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Figur 16 Oversikt over planområdets tilstøtende arealer, med viste offentlige funksjoner, (kilde: kartverket.no) 

4.11 Barns interesser og sosial infrastruktur 

Planområdet ligger som tidligere nevnt nær Fv. 303. Fartsgrensen her er satt til 50 km/t og det er etablert 

fortau fra Olstadveien til over Fennefossbrua og videre til planfri kryssing av Rv. 9 til gang og sykkelveg. I 

forbindelse med planarbeidet skal avkjørselen Fv. 303 x Snarvegen utbedres for å tilfredsstille krav gitt i 

håndbok N100 Veg- og gateutforming. Evje og Hornnes kommune skal etablere miljøgate i sentrum med 

gang- og sykkelveg, byggestart er forventet i august 2015 og forventes ferdigstilt i løpet av 2015. Skoleveg 

ansees som trygg. 

Furuly friluftspark ligger 500 m sør for planområdet og har lekeplass, klatrenett, flerbrukshus og 

skateanlegg. Biblioteket ligger også i dette området. 
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5 Planforslag 

 

5.1 Formål 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av leilighetsbygg og eneboliger med tilhørende 

uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder, garasjeanlegg med mer. Planforslaget med sin sentrumsnære 

lokalisering bidrar til en positiv sentrumsfortetning i Evje. I tillegg vil planforslaget øke trafikksikkerheten i 

avkjørselen Fv. 303 x Snarveien. Det estetiske utrykket vil øke i verdien i planområdet.  

I planforslaget legges det opp til etablering av leiligheter på BKS1 med inntil 7 enheter. På område B1-B4 

kan det etableres frittliggende eneboliger. 

5.2 Arealbruk  

Planområdet er på ca.37 daa. Nedenfor beskrives foreslått arealbruk innenfor området.  

Formål Areal 

Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse, BFS1 – BSF4 17,6 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 1 

Boligbebyggelse – frittliggende B1 – B4 4,1 

Garasjeanlegg for boligbebyggelse, BG 0,4 

Lekeplass, BLK1-BLK2 0,32 

Andre typer bebyggelse og anlegg, BAB 0,01 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, O_S 0,3 

Kjøreveg, O_SKV1 – O_SKV6 4,4 

Gang- og sykkelsti, O_SGS1 – O_SGS2 0,7 

Annen veggrunn, vegtekniske anlegg, SVT 2.4 

Grønnstruktur  Areal 

Friområde, GF1 – GF4 3,2 

Badeplass, GB1 – GB2 0,45 

Bruk og vern av sjø og vassdrag Areal 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, VFS1 – VFS2 1,3 

 

5.2.1 Bebyggelse og anlegg 

Det legges opp til en kombinasjon av leilighetsbebyggelse og eneboliger med tilhørende utearealer 

lekeplasser og parkeringsanlegg.  
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5.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Avkjørselen Snarvegen x Fv. 303 Fennefossvegen skal utbedres i etter retningslinjene i Vegvesenets 

håndbok N100 Veg og gateutforming for å oppnå siktkrav på 4 x 45 m. Fylkesvegen med fortau og 

sideområder reguleres til kjøreveg, fortau og annen veggrunn. 

Det skal etableres en ny veg O_SKV3 for å betjene B1-B4.  

Olstadveien reguleres med 6 meter til vegformål og 4 meter kjørebanebredde i tråd med eksisterende 

reguleringsplan fra 1977. 

5.2.3 Grønnstruktur 

I tråd med § 2.4 i Kommuneplan for Evje og Hornnes 2011 – 2021 er det ivaretatt flere grønt/-friområder i 

planen. Innenfor området GB2 og GB1 skal det etableres universell utformet brygge og tilrettelegging for 

bading.  

5.3 Byggegrense 

Det er lagt opp til en 4-meters byggegrense mot tilstøtende tomter. Byggegrensen mot Fv.303 er satt til 12.5 

meter som viderefører byggegrensen i gjeldende reguleringsplan for Bakkemoen 1977.  Byggegrenser er 

ellers vist på plankartet.  

5.4 Bebyggelsens plassering og utforming 

BKS1 

Det er planlagt et leilighetsbygg med 7 enheter på BKS 1. Leilighetsbyggene er planlagt med pulttak, flatt 

tak eller saltak med en øvre mønehøyde på 9 meter målt fra den mest eksponerte fasade fra terreng. Bygget 

vil bli ført opp i forskjellige materialer. Fasade vil i all hovedsak være i tre. Det skal være 1,5 

parkeringsplass per boenhet i carportanlegget som ligger på sørsiden av snarvegen.  

For å sikre seg mot flom fra Otra er topp laveste gulv satt til 178 m. Et bygg på 9 meter vil få møne på kote 

187. Huset på eiendommen 5/133 Snarvegen 7 har grunnmur på 186,5 meter.  

B1-B4 

Innenfor områdene legges det opp til 4 eneboliger med maks øvre mønehøyde på 9 m.  

Det tillates etablering av garasjer på opptil 50 m² med maks øvre mønehøyde på 5 m. Det skal være 2 

parkeringsplasser per boenhet. Området B1-B4 ligger lavt i terrenget i forhold til omkringliggende boliger og 

består i dag av skog. Utbygging av dette området vil kun gi bedre sol og utsikt for omkringliggende naboer.  
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5.5 Trafikkløsning 

Planforslaget legger opp til å utbedre krysset mellom Snarvegen og Fylkesveg 303 for at krav til frisiktsone 

mot fylkesvegen kan innfris. Snarvegen vil være adkomst til BKS1. Adkomst til B1 – B4 og BKS2 vil være 

fra Olstadveien.  

I planforslaget er bredden på Olstadveien videreført fra gjeldende reguleringsplan slik at det er regulert 6 

meter til vegformål og 4 meter kjørebane. Reguleringen følger eiendomsgrensene og all regulering til 

vegformål er på kommunal grunn. 

Dagens kjørebane på 3.5 meter tilfredsstiller Statens vegvesens krav til adkomstveg i boligområder. Hvis 

kommunen ønsker det kan det nå etableres 4 meters kjørebanebredde    

Under vises tverrsnitt av A1 veg i boligområder.   

 

Under vises det fra gjeldende reguleringsplan fra 1977. 
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Det nevnes fra kommunens side at trafikkforhold på vestsiden av Otra må sees i sammenheng med 

Gullestadbrua. Ved varsling har ikke Statens vegvesen kommet med merknader knyttet til trafikkmengden 

over Gullestadbrua. Dette vil for øvrig være naturlig å avklare forhold til fylkesvegen med Statens vegvesen 

og fylkeskommunen i løpet av høringsperioden. 

Ingen av adkomstvegene vil ha mulighet for gjennomkjøring, dette vil holde trafikkbelastningen innenfor 

planområdet til et absolutt minimum.    

I planforslaget reguleres gang og sykkelvegen O_SGS2 hovedsakelig i samme trase, men den justeres og 

breddeutvides for å gi bedre sikt i området bak BKS 1.  

5.5.1 Parkering 

Parkering for BKS1 vil være carport/garasjeanlegg på området BG. Det er omlag 12 meter i lengderetning på 

området BG, det er 5 meters byggegrense for carportanlegget BG fra Snarvegen for å unngå rygging ut på 

Snarvegen.  

Parkering for B1- B4 gjøres på egne tomter og vil vises i situasjonsplan.  

5.6 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger i underkant av 1 km. avstand fra Evje rutebilstasjon. Fra Evje sentrum til planområdet er 

det om lag 300 meter. Bussen til Kristiansand har 12 daglige avganger i ukedagene.  Nordover er det 

bussforbindelse til Hovden/Haukeli med 2 avganger daglig i ukedagene. Det er også daglig avganger til 

Arendal. 

5.7 Uteoppholdsareal 

I tillegg til private balkonger i leilighetsbyggene vil det bli etablert felles uteoppholdsareal sentralt i 

planområdet. Det skal reguleres inn to lekeplasser BLK 1 – BLK2. I tillegg vil det opparbeides en badeplass 

som ved elva ved BKS 1. 

5.8 Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger 

redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 

§8 – Kunnskapsgrunnlaget: 

Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer på planområdet. 

Artsdatabanken, Naturbase, miljostatus.no, Norsk rødlistes kartlegging av viktig natur mangfold er lagt til 

grunn når området er blitt vurdert. 
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Figur 17: Kartdata fra Artsdatabanken viser at det ikke er registrert noen rødlistede eller svartelistede artet innenfor 

planområdet. (Kilde: Artsdatabanken.no) 

§9 – Før-var-prinsippet: 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.  

På planområdet er det gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke registrert arter 

eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet.  

§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området gjennomført registreringer med tanke på 

ovennevnte hvor der er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil 

planforslaget ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfold. 

Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer man 

tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I dette 

tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt på planområdet. 

§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 

Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet skulle inntreffe. 

Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til 

tiltakets og skadens karakter. 

§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 

naturmangfoldet ihht. gjeldene lover og forskrifter på planområdet. Vurdert ut ifra nåværende og fremtidig 

bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende boligområder, utdanningsinstitusjoner, 
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befolkningsvekst og økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil være hensiktsmessig for 

samfunnet. 

5.9 Kulturminner 

Innenfor planområdet, på Otterøy, er det registrert et kulturminne. Kulturminnet består av et gammelt brokar 

fra fjerde kvartal på 1800 tallet. Brokaret er ikke fredet. Planområdet berøres utover dette ikke av 

kulturminner. Det legges til rette for etablering av gangbro over til Otterøy, som kan skape økt aktivitet og 

friluftsliv for beboere og besøkende i planområdet. 

5.10 Plan for vann- og avløp/offentlig nett 

Det kommunale nettet går i dag langs Fv. 303 Fennefossvegen. Det stilles krav til godkjente tekniske planer 

for vei, vann og avløp samt utomhusplan. Alle kabler skal legges som jordkabel. 

5.11 Snø  

Arealer regulert til vegteknisk anlegg ivaretar hensynet til snøopplag, i tillegg vil deler av grøntareal og 

friareal vil også fungere som snøopplag. 

5.12 Barn og unges interesser 

Området er planlagt med uteoppholdsarealer, lekeplasser og badeplass. Planområdet har også et nettverk av 

gang og sykkelstier.  

Adkomst til skole går på fortau og gjennom områder med fartsgrense satt til 30 -  50 km/h. Utbedring av 

krysset Fv. 303 x Snarvegen og etablering av gangveg for gående gjennom planområdet øker 

trafikksikkerheten i området.  

Trafikksikker skolevei, lekeområder, vil være med å bidra til at barn og unges interesser er godt ivaretatt i 

planforslaget. Evje kommune starter arbeid med å etablere miljøgate med blant annet gang- og sykkelveg 

gjennom sentrum mot barne- og ungdomsskolen. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av 2015. 

5.13 Renovasjon 

Areal for renovasjonsløsning skal vises i situasjonsplan. Se også forlag til illustrasjonsplan side 26. 
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6 Konsekvenser av planforslaget 

 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnete planer og mål 

Rikspolitiske retningslinjer: Fortetting innenfor området er i samsvar med de overordnede føringer knyttet til 

areal og transport. Reguleringsplanen skal ivaretar barn og unges interesser og legger til rette for universell 

utforming.  

Kommuneplan overordnet: Reguleringsplanens forslaget er i tråd med kommuneplanens mål om styrking av 

sentrumsnære områder. Fortetting av Evje sentrum og tilrettelegging for differensiert boligmasse, samt 

sikring av grøntarealer er i tråd med kommunens føringer i gjeldende kommuneplaner. 

6.2 Konsekvenser for natur og miljø 

Natur, grønnstruktur og vegetasjon: Planforslaget legger til rette for en videre sikring av sentrumsnære 

grøntområder. Det er ikke registrert noen form for verneverdig eller viktig biologisk mangfold på disse 

områdene.  

Sol- skyggeforhold: Temaet bør utredes nærmere ved fremtidig byggesak når konkrete situasjonsplaner 

foreligger. Naboers sol og skyggeforhold berøres i liten grad i planforslaget. 

Støy og forurensning: Planforslaget legger til rette for en økt aktivitet på planområdet og kan dermed føre til 

økt trafikk i området.  Adkomstveiene har ikke mulighet for gjennomkjøring så trafikk vil holdes til et 

minimum. 

Landbruk: Planforslaget medfører ingen konflikt i forhold til landbruk. 

Biologisk mangfold: Planforslaget medfører ingen konflikt i forhold til biologisk mangfold.  

Risiko og sårbarhet: Se eget vedlegg, ROS-sjekkliste. 

Friluftsinteressene: Planforslaget medfører ingen konflikter i forhold til friluftsinteresser.  

Kulturminner: Planforslaget medfører ingen konflikter i forhold til kjente kulturminner.  

6.3 Samfunnsmessige konsekvenser 

Befolkningsøkning og arbeidsplasser: Tilrettelegging for nye sentrumsnære boliger vil gjøre Evje og 

Hornnes mer attraktiv for innflyttere. 

Sosial infrastruktur: Tiltaket vil gi positive effekter for barn og unge, ved etablering av lekeplasser og et 

universelt utformet bryggeområde og badeplass.   

Trafikkforhold: Utbedring av avkjørselen fra Snarvegen/Fv. 303 Fennefossvegen vil bidra positivt til 

trafikksituasjonen i området. Gang og sykkelveien i snarvegen vil utbedres.  
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Snarvegen skal utbedres til å innfri siktkrav på 4x25 meter og kurvaturen legges om slik at man kommer 

vinkelrett på krysset.   

6.4 Estetiske konsekvenser 

Landskap og terreng: konsekvenser må klargjøres i detalj i byggesak. Ny bebyggelse gir nye elementer i 

omgivelsene og løfter områdets estetiske uttrykk. Det overordnede landskapsbildet vil ikke endres da ny 

bebyggelse vil plasseres lavt i terrenget. 

6.5 Økonomiske konsekvenser 

På planområdet må det anlegges nye bygg og anlegg, kostnader til VA- og nettledninger og annen teknisk 

infrastruktur avklares i samråd med Evje og Hornnes kommune. 

6.6 Konsekvenser for barn og unge 

Trafikksikker skolevei, lekeområder og etablering av badeplass gir positive konsekvenser for barn og unge.  

6.7 Risiko- og sårbarhet (ROS) 

Det er utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse som ligger vedlagt. Det er ikke kommet frem risiko for 

hendelser med middels eller høy risiko. Det er avdekket ni hendelser som gir lav risiko. Det vises til vedlagte 

ROS analyse. 

6.7.1 Støy 

Området ligger innenfor rød støysone fra Evje skyte- og øvingsfelt. Miljøverndepartementets retningslinjer 

for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442 skal legges til grunn for planarbeidet. Avbøtende tiltak 

mot støy avklares i byggesaksbehandlingen.  
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Figur 21: 19 Støysonekart fra Evje skyte- og øvelsesfelt for det planlagte området, Evje og Hornnes 

kommune 2014  

6.7.2 Landbruksareal  

Planområdet ligger i nærhet til landbruksareal, avstanden til planområdet er 75 meter. Risikoen knyttet til 

landbruksareal vurderes som lite relevant. 

6.7.3 Hendelser på vei / Ulykkesbelastede veier  

I nærheten til krysset på Fv. 303 x Snarvegen har det vært tre ulykker ved utkjørsel fra Snarvegen er 

registrert i Statens vegvesens databaser. Avkjørselens utforming pr. dags dato tilfredsstiller ikke kravet til 

frisikt eller kurvatur.  Krysset skal bygges om i henhold til retningslinjer gitt i vegvesenets håndbok N100 

Veg- og gateutforming. Ombyggingen av krysset vil øke trafikksikkerheten i planområdet.    

6.7.4 Hendelser i luften  

Nord for planområdet ligger det en landingsstripe for småfly. Landingsstripen er privat og har ikke 

autorisasjon eller lys. Leietaker bruker landingsstripen vanligvis en gang pr. mnd. Enkelte måneder kan 

hyppigheten komme opp i en gang i uken. Planområdet ligger 1,7 km sør for landingsstripen. Risikoen til 

hendelser i luften, samt støy fra flytrafikk, vurderes som lav med grunnlag i flystripens beskjedne bruk.  

PLANOMRÅDET 



  
PLANBESKRIVELSE – KROSSEN – EVJE OG HORNNES KOMMUNE 

 

33 

6.7.5 Brannvannforsyning  

Det er satt følgende krav i bestemmelsene: For bebyggelse annet enn småhusbebyggelse kreves 

slukkevannkapasitet på minimum 50l/s. Overnevnte krav til slokkevann må være tilfredsstilt før det kan gis 

byggetillatelse. 

Planområdet har gode adkomstmuligheter for utrykning. Planområdet har to hoved adkomster via fv. 303, via 

Olstadvegen og Snarvegen. For utrykningskjøretøy vil det i tillegg være mulig å ankomme 

utbyggingsområdet fra nord i Snarvegen. Snarvegen er til vanlig stengt med bom, denne skal kunne åpnes 

ved utrykning for nødetater. 

6.7.6 Flomfare  

Fare for flom i området knyttes til økt vannføring i Otra. I perioden mars til mai vil vannstanden være høyest 

på grunn av snøsmelting høyere oppe dalen. På den annen side minskes faren for flom ved hjelp av 

topografien i omkringliggende områder. Planområdet ligger plassert oppstrøms for Fennefossen og derfor 

reduseres faren for høyere vannstand innenfor planområdet. I forbindelse med mulig utbygging av kraftverk i 

Fennefossen ble det utarbeidet en fagrapport på oppdrag fra Agder energi produksjon i 2008 om de 

hydrologiske forholdene i Fennefossen. Rapporten gir detaljert informasjon om vannstandsforhold og fare 

for erosjon. Ved en 500 års flom med en vannføring på 1180 m³ /s vil den beregnede vannstanden ligge på 

177.33 meter i planområdet. Hvis Fennefossen blir utbygd viser beregningene at vannstanden vil bli noe 

lavere. I forbindelse med rapporten ble planområdet ikke vurdert som utsatt for erosjon da elvebredden 

innenfor planområdet består av bart fjell. 

6.7.7 Radon  

Det er ikke gjennomført tilstrekkelige undersøkelser over radon nivå i området. Gjeldende teknisk forskrift 

ivaretar at det under bygging vil bli utført tiltak mot radon.   

6.7.8 Farlig terreng  

Det er bratt terreng nord-øst i planområdet, terrenget vil bearbeides og sikres med gjerde. Dette er nedfelt i 

reguleringsbestemmelsene til planforslaget.  

6.7.9 Isgang  

Isgang, beskriver hendelsen ved at is i elver eller innsjøer brekkes opp på grunn av økt vannføring, og føres 

med strømmen nedover vassdraget. Flomisgang er den vanligste formen for isgang, flomisgang vil også være 

mest aktuell for påvirkning til planområdet. 

Flomisgang inntreffer oftest om våren ved sterkt mildvær eller regn når elven fra før er islagt med et sterkt 

isdekke. Økt vannføring bryter isen opp slik at de kan bevege seg fritt nedover elven. Isen kan ved dette 

pakkes sammen i høye voller, så vannet stues opp høyt over vanlig vannstand. Ismasser kan føres langt inn 

over land.  

Risiko for isgang ved planområdet minimeres vet at Fennefossen ligger nedstrøms for planområdet, denne 

plasseringen gjør at hyppigheten av høy vannstand i elven vil være lav. Ved å dimensjonere for 500 års flom 

og ikke tillate bygging på lavere enn kote +178 vil risikoen for skader som følge av isgang være lav. 
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7 Planprosess 

7.1 Innkomne innspill og merknader  

Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. 

Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte 

20.05.14 med kommunen med representant fra tiltakshaver til stede. Planarbeidet ble varslet 16.06.14, med 

frist for å inngi merknad 20.07.14. Planområdet ble utvidet med varsling 7. november og frist for innspill 7. 

desember. Det kom ikke inn nye merknader til utvidelsen av planområdet. 

Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til 

merknadene: 

 

Innkomne 

merknader: 

Merknad: Kommentarer: 

Morten 

Haraldstad 

17.06.14 

1. Haraldstad stiller seg uforstående til 

hvorfor flere arealer enn det som er 

planlagt til bebyggelse er varslet i 

oppstartsmeldingen. 

2. Haraldstad er i utgangspunktet positiv 

til fortetting med elven, men er 

skeptisk til å utnytte området til 4 x 10 

leilighetsbygg. Det er ikke vegadgang 

til disse områdene hvis man seg bort 

fra gang- og sykkelstien gjennom 

området. Haraldstad er skeptisk til å 

benytte Olstadvegen som adkomst til 

nye bygg, bekymringen er da knyttet til 

trafikkavvikling og sikkerhet. 

1. Haraldstad fått forklaring av 

planarbeidet pr. telefon 

23.06.2014 

2. Trafikksikkerheten i Snarvegen 

bedres etter gjennomført tiltak. 

Krav til frisiktlinjer tilfredsstilles, 

i tillegg blir det en oppstramming 

av avkjørselen inn til Snarvegen. 

Gang og sykkelvegen i Snarvegen 

vil få bedret sikt og kurvatur. 

Planforslaget legger opp til 23 

enheter og er en stor redusering 

fra 40 enheter.  

Aust-Agder 

fylkeskommune, 

26.06.2014 

 

12.08.2014 

 

 

 

 

 

 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

12.08.2014 

1. Fylkeskommunen ber om utsettelse 

frem til 30. juli for å gi sin uttalelse til 

planarbeidet. 

2. Har ingen merknader til varslingen, 

men etterlyser referat fra oppstartsmøte 

med kommunen for å kunne få bedre 

innsyn i planforslaget. Seksjon for 

kulturminnevern kommer med 

tilbakemelding i eget brev.  

3. Fylkets seksjon for kulturminnevern 

ser ikke behov for kulturhistorisk 

1. Gitt godkjennelse. 
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registrering. 

NVE, 30.06.2014 1. Planområdets beliggenhet langs Otra 

gjør at man må ta hensyn til flom, 

erosjon og skred i planleggingen. 

Eventuelle inngrep og tiltak i 

kantsonen og i selve vannstrengen må 

beskrives nærmere, som grunnlag for 

en eventuell vurdering etter 

vannressursloven. 

2. NVE har sendt inn en sjekkliste med 

linker til mer informasjon og hjelp til 

vurdering av tema innenfor NVEs 

forvaltningsområder. 

3. NVE vil ha tilsendt plandokumenter 

(planbeskrivelse, plankart og 

bestemmelser samt alle relevante 

fagkyndige utredninger som er 

gjennomført i forbindelse med 

planarbeidet). Sendes elektronisk til 

rs@nve.no. 

4. NVE vil kun gi uttale til planen dersom 

disse temaene ikke er godt nok vurdert 

og ivaretatt i planen. 

5. Oppfordres til å ta kontakt. 

1. Tas til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tas til følge 

 

 

 

3. Alle dokumenter som etterlyses 

vil bli sendt til NVE. 

 

 

 

 

 

 

4. Tas til følge. 

 

 

5. Under planarbeidet har det 

vært kontakt med NVE.  

 

Fylkesmannen i 

Aust-Agder, 

01.07.2014 

1. Fylkesmannen er ikke kjent med 

miljøverdier av regional eller nasjonal 

verdi som vil kunne bli skadelidende 

som følge av planforslaget. Peker 

likevel på følgende som bør vurderes 

og gjøres rede for i det videre 

planarbeidet: 

- Støy 

- Estetisk utforming/landskapsetikk 

- Universell utforming 

- Barn og unges oppvekstvillkår (trygg 

adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt sikre lekearealer) 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

1. Tas til følge: 

- I bestemmelsene er det gitt at 

gjeldende teknisk forskrift skal 

ivaretas i utbyggingen. I 

tillegg skal det settes opp 

støyskjerming for utearealer. 

- Estetikk er nøye vurdert og 

tatt hensyn til i planleggingen. 

- Krav om universell 

utforming fastsatt i 

bestemmelser. 

- Det er sikret trygg adkomst 

til barnehage, skole, og andre 

aktiviteter. Det er også 

planlagt to lekeplasser og 

mailto:rs@nve.no
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- Prinsippene i naturmangfoldloven 

2. Legger til grunn at det ikke planlegges 

tiltak ut i Otra da dette ikke er avklart i 

kommuneplanen. 

universelt utformet badeplass. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

er utført. 

- Prinsippene rundt natur- 

mangfoldloven er ivaretatt. 

2. Tiltak som fremgår av 

planarbeidet er ikke lagt ut i 

Otra. Planene om dette ble 

tatt opp i oppstartsmøte med 

Evje og Hornnes kommune 

20.05.14. 

Statens vegvesen, 

3.7.2014 

1. Mener oppstartsmeldingen er såpass 

lite konkret på innhold, at SVV kun 

kan gi en generell tilbakemelding. 

2. "Retningslinjer for behandling av 

avkjørsels- og byggesaker" gir 

gjeldende byggegrenser langs riks- og 

fylkesveger. Langs fv. 303 er 

byggegrensen satt til 30 meter fra 

senter av veg. Byggegrensen skal 

ivareta kravene til vegsystemet, 

trafikken og miljøet på eiendommer 

som grenser opp mot vegen. 

3. Det er et mål for SVV å redusere antall 

avkjørsler i reguleringsarbeid. Dette 

innebærer at eksisterende avkjørsler må 

søke til fellesløsninger eller planlegges 

via et underordnet veinett. Ved 

etablering av nye eller utvidet bruk av 

eksisterende kryss og avkjørsler setter 

vi krav til universell utforming iht. 

håndbøker fra SVV. Det bør være 

minimum 50 meter mellom kryssene. 

Vi setter også krav til at frisiktsonene 

skal reguleres inn. Utforming og sikt i 

kryssene skal utføres i samsvar med 

krav gitt i håndbok N100. Oppgitt tekst 

om frisiktsone, må innarbeides i 

planbestemmelsene. 

4. Dersom adkomsten til noen deler av 

planområdet legger opp til høyere ÅDT 

enn 50 kjt./døgn, må adkomsten fra fv. 

1. Tas til følge. 

 

 

2. Byggegrense mot fylkesvegen 

videreføres fra eksiterende 

plan "Bakkemoen" som gir en 

byggegrense på 12,5 m.  

 

 

3. Det vil ikke etableres nye 

avkjørsler. Eksisterende 

avkjørsel Fv 303 

Fennefossvegen x Snarvegen 

utbedres i henhold til 

gjeldende krav gitt i 

Vegvesenets normal for veg- 

og gateutforming. Frisiktsoner 

tegnes inn på plankart og 

ivaretas i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

 

 

 

4. Tas til følge. Det tas kontakt 

med vegvesenets for å 
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303 defineres som et kryss. For 

vurdering av løsningen må det 

utarbeides plan- og profiltegninger i 

målestokk 1:500 

5. Fylkesvegen med fortau og sideområde 

må reguleres inn til samferdselsanlegg 

og teknisk infrastruktur. 

6. Planbeskrivelsen må avklare hvilken 

skole som hører til. I tillegg beskrive 

hvilke tiltak som må iverksettes for at 

skoleveien skal oppleves/defineres som 

trygg. 

fremlegge kryssløsning og 

avklare byggegrense mot veg 

og støytiltak. 

 

5. Tas til følge. 

 

 

6.  Tas til følge. 

Emilio Hills, 

05.07.2014 

1. Videresender grunneieravtale. Hills gir 

tilbakemelding på at han ikke ønsker å 

gå inn i grunneieravtalen. 

1. Emilio Hills har i ettertid 

samtykket til at hans eiendom 

inngår i 

reguleringsplanarbeidet. 

Lars A. Røksund, 

08.07.2014 

 På vegne av Elsa Røksund, eier av Oterøy, 

gnr.5, bnr.12. Ønsker å vite hva 

planarbeidet innebærer for Oterøy, området 

er i privat eie – har fiskerettigheter og skal 

ikke berøres på noen måte uten Røksunds 

samtykke. 

Svart Røksund pr. mail 

08.07.2014: Forklaring av 

planarbeid, samt at slik COWI AS 

ser det, vil ikke øyas 

fiskerettigheter frafalles i 

planarbeidet. 

 

 

 

Forsvarsbygg, 

11.07.2014 

1. Planområdet ligger innenfor det som 

pr. i dag er rød støysone knyttet til Evje 

skyte- og øvingsfelt. Det bør 

synliggjøres i det videre planarbeidet 

hvordan det tas hensyn til støy innenfor 

planområdet. Viser i denne 

sammenheng til retningslinje for støy 

T-1442, siste versjon. 

2. Forsvarsbygg ber også om at det 

synliggjøres i planbestemmelsene 

hvordan hensyn til støy skal 

imøtekommes. 

1. Planarbeidet har tatt hensyn 

til retningslinje for støy T-

1442. 

 

 

 

2. Uteplass skal støyskjermes og 

bygg skal prosjekteres med 

stille side. Detaljavklares i 

byggesak.  

 

Jon Omland, Egil 

Skaiå og Tor 

Langerak, 

1. Avsendere er undrende til ny 

reguleringsplan for et område som er 

1 Reguleringsplanen som 

utarbeides vil skape en bedre 

oversikt over alle arealformål 
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13.07.2014 eid av private.  

2. Da avsendere kjøpte tomtene i slutten 

av 70-årene var det med bakgrunn i 

reguleringsplanen som var gjeldende på 

dette tidspunkt. Planen la til rette for 

villabebyggelse på store tomter med fri 

utsikt og mye luft mellom boligene. 

Store områder var satt av til friareal og 

dermed begrenset trafikk. Tomtene var 

med bakgrunn i dette priset høyt. 

3. Dersom Krossen Eiendom AS får 

tillatelse til å starte byggingen av 

leilighetsbygg, vil dette være med på å 

forringe bokvaliteten for naboene 

mener avsendere. Avsendere mener 

også at dette vil påvirke livskvaliteten 

og ikke minst verdien på 

naboeiendommer.  

Avsendere mener området ikke egner 

seg for leilighetsbygg og ikke tåler mer 

trafikk derfor stiller de seg som sterke 

motstandere til planarbeidet og 

utbyggingsavtalen. 

innenfor planområdet. Der er 

derfor en positiv utvikling for 

hele planområdet 

2 Slik vi ser det vil ikke prisen på 

tomtene gå ned. Reguleringen vil 

skape en positiv utvikling av 

planområdet. Ingen tomter 

berøres som ikke har samtykket i 

reguleringen. 

  

3 Området er sentrumsnært og har 

gode muligheter for fortetning. 

Plassering av bygg og nye vei er 

planlagt på best mulig måte og 

med hensyn til etablerte 

naboeiendommer. 

Trafikksikkerheten i og rundt 

planområdet vil bli bedret ved 

gjennomføring av planlagte tiltak. 

 

Daniel Løstegaard 

Olsen, 19.07.2014 

Hendvendelse på vegne av Tormod 

Frøysnes, og hans to barn Anne Frøysnes 

og Bjørn Tore Dale. 

1. Tormod Frøysnes er grunneier av 

gnr.5: bnr.207, 210, 15. Disse ligger 

innenfor planområdet. I tillegg eier han 

eiendommen gnr. 5: bnr. 211 som 

ligger inntil planområdet.  

Viser til telefonsamtale av 18.07.2014, 

hvor det ble tatt opp at gnr: 5 bnr: 15 

og gnr: 5 bnr: 207  bør inngå i 

reguleringsarbeidet. 

2. Ber om at det tas kontakt dersom det er 

behov for formelle fullmakter fra 

grunneier. 

 

 

1. Tas til følge. Eiendommene er 

innlemmet i planarbeidet. 

 

 

 

2. Tas til etterretning.  

 


