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Victoria Nordtveit

From: NVE <NVE@nve.no>

Sent: 30. juni 2014 12:19

To: Endre Balchen

Cc: 'post@e-h.kommune.no'; 'fmaapost@fylkesmannen.no'

Subject: Innspill til varsel om påbegynt planarbeid og igangsetting av forhandlinger om 

utbyggingsavtale - Detaljregulering av Krossen - Evje og Hornnes kommune

Attachments: Sjekkliste Reguleringsplan.docx

Vår referanse: 201403365 

 

Innspill til varsel om påbegynt planarbeid og igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale - Detaljregulering 

av Krossen - Evje og Hornnes kommune 

 

Vi viser til brev av 16.juni 2014 med varsel om oppstart av planarbeid. NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og 

energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, 

råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Planområdet ligger ned mot Otra. Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging 

ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve 

vannstrengen må beskrives nærmere, som grunnlag for en eventuell vurdering etter vannressursloven. 

 

Vedlagt følger en sjekkliste med linker til mer informasjon og hjelp til vurdering av tema innenfor NVEs 

forvaltningsområder.  

 

For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og 

konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante 

fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle 

plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no.  

 

NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan 

medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.  

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema undervegs i planprosessen. 

 

 

 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 
Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 
E-post: nve@nve.no  eller direkte: hmh@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 



1

Victoria Nordtveit

From: Endre Balchen

Sent: 1. juli 2014 12:49

To: Victoria Nordtveit

Subject: FW: Innspill til melding om oppstart av reguleringsplan for Krossen - gnr/bnr 5/12, 

m.fl

 

 

From: Ellen Høgdal  

Sent: Tuesday, July 01, 2014 12:35 PM 

To: Endre Balchen 

Subject: FW: Innspill til melding om oppstart av reguleringsplan for Krossen - gnr/bnr 5/12, m.fl 

 
 

 

From: fmaamfr@fylkesmannen.no [mailto:fmaamfr@fylkesmannen.no]  
Sent: Tuesday, July 01, 2014 12:24 PM 

To: Ellen Høgdal 

Cc: post@e-h.kommune.no; firmapost-sor@vegvesen.no; postmottak@aa-f.kommune.no 
Subject: Innspill til melding om oppstart av reguleringsplan for Krossen - gnr/bnr 5/12, m.fl 

 

Vi viser til brev fra Cowi med melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Krossen i Evje og 

Hornnes kommune. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fire leilighetebygg med 6-10 boenheter i hver blokk. 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanene til Evje og Hornnes for 2011-2021. Deler av reguleringsplan 

for Bakkemoen vil bli erstattet i planarbeidet. 

Fylkesmannen er ikke kjent med miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som vil kunne bli 

skadelidende som følge av planforslaget. Vi vil likevel peke på følgende som bør vurderes og gjøres rede 

for i det videre planarbeidet: 

- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2005. 

- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd. 

- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd. 

- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre aktiviteter, samt sikre 

lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til omfang og lokalisering, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd og 

rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl. § 4-

3. Fylkesmannen har i skriv til kommunene og ved oppslag på vår hjemmeside høsten 2011 presisert krav til 

analysens innhold. 

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen, jf. 

naturmangfoldloven § 7. 

- Vi legger til grunna t det ikke planlegges tiltak ut i Otra da dette ikke er avklart i kommuneplanen. 

Vi har ikke andre merknader på nåværende tidspunkt. 

 

Med hilsen 
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Maria Fremmerlid 

senioringeniør 

miljøvernavdelingen 

Fylkesmannen i Aust-Agder 
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Victoria Nordtveit

From: Lars Røksund <lars@lb2tb.no>

Sent: 8. juli 2014 09:34

To: Endre Balchen

Cc: elsaroksund@excite.com

Subject: Krossen, Evje. Detaljregulering.

Hei, 

 

Vedrørende mottatt informasjon, datert 16.6.2014 med frist for spørsmål innen 27.07.2014. 

 

Vi ønsker å få vite hva dette innebærer for "Oterøy", gnr. 5/ bnr 12. 

 

Området er i privat eie - har egne fiskerettigheter og skal ikke berøres på noen måte uten vårt samtykke! 

 

Øya kan bli lagt ut for salg. 

 

 

På vegne av  

 

Elsa Røksund 

 

 

 

Lars A. Røksund 

Tlf.: 908 28 213 

 

 



     

  
   

     1 av 2 
      

   Vår dato Vår referanse  

   10.07.2014 2014/2227-2/315  
      

 Vår sakshandsamar  Tidligare dato Tidligare referanse  

 Cato Dørmænen   16.06.2014   
      

 

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr.  

Postboks 405 Fakturasenteret  815 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662 
Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto 

0103 Oslo 2308 Hamar  23 09 78 03 www.forsvarsbygg.no 4714 10 00280 

 

Til 

COWI AS avd Kristiansand 
Vesterveien 6 
4613 KRISTIANSAND S 
 
 
 
 

Uttale og merknad til varsling om påbegynt planarbeid. 
Detaljregulering Krossen, Evje og Hornnes kommune. 
 
Viser til tilsendte varsel om oppstart o samband med detaljregulering Krossen, Evje og Hornnes 
kommune. Høringsfrist er sett til 20.07.2014. 
 
Forsvarsbygg uttaler seg i arealplansaker med omsyn til å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser. 
Forsvarsbygg har innsigelsesmyndigheit. 
 
Forsvarsbygg har vurdert det foreløpige planområdet og har nokre innleiande merknader. 
 
Planområdet ligg innafor det som pr i dag er rød støysone knytt til Evje skyte- og øvingsfelt. Det bør 
synleggjerast i det vidare planarbeidet korleis ein godtgjer omsyn til støy med tanke på formåla 
tiltenkt i plan. Viser i denne samanheng til retningslinje for støy T-1442, siste versjon. 
 
Forsvarsbygg ber om at det vert synleggjort særlig i bestemmelsane til plan korleis omsynet til støy 
skal imøtekomast.  
 
Inntil høring av detaljert planforslag føreligg, så har ikkje Forsvarsbygg ytterligare merknader på 
noverande tidpunkt. 
 
 
 
Svein O Skaar  
Eigedomssjef  
 
FB MOVE 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjend og difor ikkje signert.  
 
 
 
Kopi til: 
Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE 
Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 

788 Stoa 
4809 AREN

DAL 
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Victoria Nordtveit

From: Endre Balchen

Sent: 31. juli 2014 12:13

To: Victoria Nordtveit

Subject: Fwd: Regulering Krossen, Evje og Hornnes

 

Med vennlig hilsen, 

 

Endre Fennefoss Balchen 

 

Please consider the environment! Do you have to print this email?  

 

 

 

 

Videresendt melding: 

Fra: Daniel Løstegaard Olsen <dlo@haldco.no> 

Dato: 19. juli 2014 17:24:34 CEST 

Til: Endre Balchen <enba@cowi.no> 

Emne: Regulering Krossen, Evje og Hornnes 

Jeg viser til samtale i går den 18.07.2014. Min henvendelse kommer på vegne 

av min svigerfar Tormod Frøysnes, og hans to barn Anne Frøysnes og Bjørn 

Tore Dale.  

 

 

Tormod Frøysnes er så langt jeg kan se grunneier for gnr 5 bnr 207 og bnr 

210 innenfor planområdet. I tillegg eier han eiendommene gnr 5 bnr 15 og gnr 

5 bnr 211 som ligger utenfor, men inntil planområdet.  

  

Som nevnt i vår telefonsamtale er innspillet fra Tormod Frøysnes og 

hans barn, i denne omgang, å ta opp at også disse tilstøtende eiendommene 

bør inngå i reguleringsområdet og tas med i vurderingen i det videre 

reguleringsarbeidet. Som avtalt sender jeg denne korte 

og foreløpige tilbakemeldingen nå, og så snakkes vi som avtalt nærmere om 

dette etter ferieavviklingen. Dersom det er behov for formelle fullmakter fra 

grunneier, ber jeg om tilbakemelding om dette - så kan dette ettersendes.   

  

Mvh Daniel Olsen, 4823 Nedenes 
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Victoria Nordtveit

From: Endre Balchen

Sent: 13. august 2014 09:09

To: Victoria Nordtveit

Subject: FW: Innspill til melding om oppstart av detaljregulering for Krossen, Evje og 

Hornnes kommue

 

 

From: Kjelle, Trude Beate [mailto:Trude.Beate.Kjelle@austagderfk.no]  

Sent: Tuesday, August 12, 2014 2:30 PM 

To: 'Evje og Hornnes kommune'; Endre Balchen 

Cc: 'Statens vegvesen, Region sør'; 'Fylkesmannen i Aust-Agder' 

Subject: Innspill til melding om oppstart av detaljregulering for Krossen, Evje og Hornnes kommue 

 

Sakstittel: Krossen, Evje og Hornnes kommune - Detaljregulering 
Vår ref: 2014/2575-6 
Dato: 12.08.2014 

Innspill til melding om oppstart av detaljregulering for 
Krossen, Evje og Hornnes kommune 

Viser til brev av 16. juni 2014, med varsel om oppstart av detaljregulering for Krossen i Evje og Hornnes kommune. 

Dette innspillet vedrører planarbeid. 

Beklager at vi ikke har overholdt den utsatte fristen for svar, men grunnet ferieavvikling i flere av 

fylkeskommunens seksjoner greide vi dessverre ikke å svar innen fristen. 

Seksjon for kulturminnevern vil befare området iløpet av kort tid, og vil gi tilbakemelding i eget brev om 

eventuelle arkeologiske registreringer. 

 

Planarbeidet oppgis å være i tråd med Kommuneplan for Evje og Hornnes. Ut fra de begrensede opplysningene som 

gis i varselet, kan ikke fylkeskommunen se at det er vesentlige regionale eller nasjonale interesser som berøres 

plan planarbeidet. 

Det hadde imidlertid vært en fordel om for eksempel referatet fra oppstartsmøtet med kommunen lå som vedlegg 

til oppstartsmeldingen. Slik kunne man få mer innsikt og informasjon om planarbeidet, og fylkeskommunen kunne 

vært tydeligere i meldingsfasen og gi klare tilbakemeldinger på om det var spesielle tema som burde belyses, eller 

interesser som burde avklares i planprosessen. 

 
 
Med hilsen 
 
Trude Beate Kjelle 
rådgiver 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
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tlf: 37017351 
e-post: postmottak@austagderfk.no  






