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1.0 Bakgrunn 

 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for et boligområde på Vralsås, i form av både frittliggende 
og kjedet eneboligbebyggelse. Planen skal også sikre parkering, adkomstveger, gang- og sykkel veger, 
renovasjon samt tilstrekkelige arealer til opphold/lek. 

 

1.2 Om forslagsstiller 
 
Tiltakshaver: 
- NH Smeland Byggservice AS, Malmveien 1, 4735 Evje 
 
Konsulent: 
- Planavdelingen ved Norgeshus AS, 7224 Melhus. 

 

2.0 Planområdet 

2.1 Oversiktskart 
 
 

 
Figur 1: Kartutsnitt fra Norkart AS. Planområdets beliggenhet vises med rødt. 

Planområde 

Fylkesvei 302 
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Figur 2: Utsnitt av flybild fra Norkart AS. Planområdets beliggenhet vises med rødt. 

 
 
2.2 Dagens bruk 
Planområdet er i dag i hovedsak ubebygget og bevokst med busk og småtrær. Området ligger delvis i 
bratt terreng. Områdene langs Fv. 302 er bebygget med frittliggende eneboliger.  
 

 Figur 3: Bilde viser Fv. 302 i nordvest gående retning og planområdet. 
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Figur 4: Bilde viser Fv. 302 i nordvest gående retning og planområdet. 

 
 
 

 
Figur 5: Bilde viser Fv. 302 i sørøst gående retning og planområdet. 
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Figur 6: Bilde viser utsikt mot øst og terreng fra planområdet. 

 
 
 

Figur 7: Bilde viser utsikt mot sør og terreng fra planområdet. 



 

                                                                         8 

 

 

 
Figur 8: Bilde viser utsikt mot vest og terreng fra planområdet. 

 

Figur 9: Oversikt viser Fv. 302 og skille mellom fartssone 80 km/t (rødt) og 60 km/t (oransje). 
 

80 km/t 

60 km/t 
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Figur 10: Bilde viser Fv. 302 og skilting for hastighetsbegrensning på 60 km/t, kjøreretning østerut. 

 
 

 
Figur 11: Bilde viser Fv. 302 og skilting for hastighetsbegrensning på 80 km/t, kjøreretning vesterut. 
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2.3 Planstatus 
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2011-2021, vedtatt 13.05.2011, avsatt til bolig (B3). 

 

 
 

 
Figur 12 og 13: Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2011-2021, vedtatt 13.05.2011. Planområdets 
beliggenhet vises med rød pil og stiplet rødt. 

Planområde 
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1. Planområdet grenser til og medfører en endring Reguleringsplan for Dåsnes, vedtatt 09.05.96.  

 

 
Figur 14: Kartutsnitt over Reguleringsplan for Dåsnes, vedtatt 09.05.96. Område som berøres og inngår i ny 
plan vises med stiplet sort. 
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2.3.1 Planavgrensning 

 

 

 
Figur 15: Kartutsnitt over forslag til planavgrensning. 
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2.4 Eiendomsforhold 
2.4.1     Eiendomskart 

 

 
Figur 16: Kartutsnitt over berørte eiendommer i og inntil planområdet (GISLINE Webinnsyn Setesdal). 

 

 
2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Forslagsstiller er ikke kjent med at det foreligger eksisterende heftelser på berørte eiendommer som 
vanskeliggjør gjennomføring av planen.  

Hjemmelsforhold til eiendommer i planområdet: 

7/1: Bjørndal Gunnar 

7/7: Hunshamar Åke Erlend U 

7/17: Uleberg Vidar 

7/18: Hanasand Victor 

7/25: Kallhovd Helen Ingebjørg 

7/41: Bjønnum Arne 

7/47: Abusdal Gunnvald 

7/17 

7/216 

7/18 

7/75 

7/1 

7/1 

7/25 

7/110 

7/77,78 
7/17 

7/76 

7/41 

7/110 

7/95 
7/48 

7/139 

7/98,112,128,173,179 

7/97 

7/17 
601/302 7/110 

7/174 

7/185 

7/111 

7/107 

7/225 
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4/48: Møllen David 

7/75: Lidtveit Gerd Astrid T 

7/76: Hornnes Berit, Hornnes Lasse 

7/77: Kallhovd Wenche 

7/78: Kallhovd Wenche 

7/95: Moi Kjell Salve 

7/97: Kallhovd Einar 

7/98: Kallhovd Erling Kjell 

1/107: Røiland Kjell Bjarne 

7/110: Abusdal Unni Gunvaldsen, Hegg Hanne C Abusdal, Smith Tone Gunvaldsen, Swensen Gunnar 
Abusdal, Swensen Ivar Abusdal 

7/111: Tønnesen Esther 

7/112: Kallhovd Erling Kjell 

7/128: Kallhovd Erling Kjell 

7/139: Lindhom Jan Guttorm 

7/173: Kallhovd Erling Kjell 

7/174: Lindhom Jan Guttorm 

7/176: Bjørndal Georg Ragnvald 

7/179: Kallhovd Erling Kjell 

7/185: Tønnesen Erik 

7/186: Hanasand Monica 

7/216: Tuienburg Maria Cornelia, Visser Lawrence Peter 

7/224: Abusdal Yngvild, Malm Thomas Christian 

7/225: Smeland Beathe 

601/302: Aust-Agder Fylke v/veisjef 

 

Hjemmelsforhold til tilgrensende naboeiendommer følger av vedlagt naboliste – vedlegg 3. 
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3.0 Planforslaget 

 
 

 
Figur 17: Kartutsnitt over forslag til Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vralsås Gnr 7 Bnr 17. 

 
 
3.1 Planens intensjon 
Formålet med planen er å regulere området i henhold til kommuneplan samt legge til rette for 40-50 
nye boliger i form av frittliggende og kjedede eneboliger og/eller rekkehus, samt evt. leilighetsbygg. 
 
 
3.2 Planens dokumenter 
Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle sist revidert 02.02.16: 
1. Plankart m/tegnforklaring 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. Rapport fra kulturhistorisk registrering (datert mai 2013). 
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3.2 Planavgrensning 
Planområdets størrelse er på ca. 180,1 daa. Planens avgrensning er i hovedsak lagt i eiendoms-
grensene kring aktuell eiendom med gnr/bnr 7/17, ned til midtlinje av Dåsåna, samt langs fylkes vei 
302 ned til Skulevegen. Tilstøtende hensynssone som berøres i kommuneplan (vedtatt 13.05.2011) er 
hensynssone landbruk (HL) for eiendom 7/110 (se figur 13: Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel 
2011-2021, vedtatt 13.05.2011. 
Tilstøtende plan som berøres av avgrensningen er Reguleringsplan for Dåsnes (vedtatt 09.05.96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18 og 19: Planområdet beliggenhet vist i Google earth. 
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Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg       Areal (daa) 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (11) 56,9 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (5) 15,9 

Lekeplass (5) 8 

Renovasjonsanlegg 0,3 

Sum areal denne kategori: 81,2 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur       Areal (daa) 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (34) 10,2 

Gang-/sykkelveg (8) 3,3 

Kjøreveg (4) 16,6 

Parkeringsplasser (3) 0,4 

Sum areal denne kategori: 30,4 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur       Areal (daa) 

Grønnstruktur (15) 59,7 

Turveg (4) 1,5 

Vegetasjonsskjerm 2,1 

Sum areal denne kategori: 63,2 

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone       Areal (daa) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6,5 

Sum areal denne kategori: 6,5 

    

Totalt alle kategorier: 181,3   
 
Figur 20: Arealtabellen viser fordeling av areal og regulert formål innen planområdet (tabell datert 02.02.16). 
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3.3 Reguleringsformål 
 
3.3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
- Fritt liggende småhusbebyggelse (B4-B13 og B16): 
Delfeltene B4-B13 og B16 planlegges bebygd med frittliggende eneboliger i 1-2 etg, samt eventuell 
sokkel. Maksimal utnyttelsesgrad reguleres til 25-35 % BYA. Maksimal tillatt gesimshøyde er 6,5 m og 
maksimal mønehøyde (øvre gesims ved bruk av pulttak) er 8,5 m.  
Det er i bestemmelsene stilt krav om at 2-parkeringsplasser per bolig skal etableres på egen tomt. 
Ved evt. utleieenhet skal det opparbeides 1 ekstra p-plass/enhet på egen tomt. 
 
-Konsentrert bebyggelse (B1-B3, B14 og B15): 
Delfeltene B1 og B3 er regulert til konsentrert småhusbebyggelse/ evt. leilighetsbygg i inntil 2-3 
etasjer pluss evt. sokkel. Maksimal utnyttelsesgrad reguleres til 40-45% BYA. Maksimal tillatt 
gesimshøyde er 9,5 m og maksimal mønehøyde (øvre gesims ved bruk av pulttak) er 11,5 m. 
Det er i bestemmelsene stilt krav om 1,5 parkeringsplasser per boenhet for leilighetsbygg, og 2 
parkeringsplasser per bolig for øvrig bebyggelse. Parkeringen skal etableres på egen tomt. 
Ved evt. utleieenhet skal det opparbeides 1 ekstra p-plass/enhet på egen tomt. 
 
Delfelt B2 er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer pluss evt. sokkel. Maksimal 
utnyttelsesgrad reguleres til 45% BYA. Maksimal tillatt gesimshøyde er 6,5 m og maksimal 
mønehøyde (øvre gesims ved bruk av pulttak) er 8,5 m.  
Det er i bestemmelsene stilt krav om at 2-parkeringsplasser per bolig skal etableres på egen tomt. 
Ved evt. utleieenhet skal det opparbeides 1 ekstra p-plass/enhet på egen tomt. 
 
Delfeltene B14 og B15 er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer. Maksimal 
utnyttelsesgrad reguleres til 45% BYA. Maksimal tillatt gesimshøyde er 6,5 m og maksimal 
mønehøyde (øvre gesims ved bruk av pulttak) er 8,5 m.  
Det er i bestemmelsene stilt krav om at 2-parkeringsplasser per bolig skal etableres på egen tomt. 
Ved evt. utleieenhet skal det opparbeides 1 ekstra p-plass/enhet på egen tomt. 
 
-Generelt: 
Området skal opparbeides med felles adkomster og felles parkeringsareal. Ansvar og administrasjon 
for vedlikehold (sommer/vinter) av felles adkomster gjennom etablering av egen velforening. 
Muligheter til opphold, lek og rekreasjon finnes i nærområdet. Tilgang på friluftsliv i nærområdet 
(sommer og vinter) er også gode.  

 
 
-Lekeareal: 
 Lekearealene f_L1 - f_L5 skal benyttes til felles lek og opphold for beboere av B1-B16. 
 Prinsippene om UU skal ivaretas ved utforming av utearealer og lekeapparater på f_L1-f_L4 og de  
 skal møbleres med sandkasse, lekeutstyr og sittebenker. 
 Lekeareal f_L5 er regulert som naturlekeplass.  
 F_L1-f_L4 skal ha gangadkomst med stigning på maksimum 1:20.  
 
 
- Renovasjonsanlegg (f_R): 
Området f_R er regulert til felles avfalls håndtering for område B1-B15 og er plassert øst for hoved 
adkomst (f_KV2) til planområdet. Området kan også brukes til pumpestasjon, etablering av trafo og 
evt. andre fellestjenester etter behov. 
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3.3.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
-Kjøreveg (o_KV1, f_KV2-f_KV11): 
o_KV1 er offentlig kjøreveg i planen (fv. 302,) og det er  
regulert inn til senterlinjen med kjørefelts bredde på  
3,25 m (8,5 m fra skulder til skulder), 2 meter  
annen veigrunn på sør siden av fv. 302, samt 3 m  
annen veigrunn mot gang og sykkelveg på nordsiden. 
 
Adkomst f_KV2- f_KV9 er regulert til privat felles veg  
og det er regulert inn med vegbredde 5 m, samt  
minimum 1,5 m annen veigrunn på hver side av vegen.  
 
Adkomst f_KV2 skal også fungere som framtidig  
hovedatkomst til eksisterende samt framtidige boliger  
nord for planområdet (se figur 13 og boligområde B10                 
i gjeldende kommuneplan, samt figur 21).                                        
                                                                                                                  Figur 21: Bilde viser mulig påkobling/adkomst       

                                                                                                                  til f_KV2 for framtidig boligområde B10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           

Adkomst f_KV10 er regulert til privat felles veg og er regulert inn med veibredde 3,5 m, samt 
minimum 1 m annen veigrunn på hver side av vegen. Dette er i dag en eksisterende veg og fungerer 
som adkomstveg for eksisterende boliger nord for planområdet (se figur 21).        
 
Adkomst f_KV11 er regulert til privat felles veg og det er regulert inn med vegbredde 4 m, samt 
minimum 1 m annen veigrunn på hver side av vegen.                                 
 
Det er regulert inn snuhammer i enden av f_KV3 og f_KV4. 
 
Parkeringsplasser (f_P1, f_P2 og o_P3): 
f_P1 er regulert til felles gjesteparkeringsplasser for B3.  
f_P2 er regulert til felles gjesteparkeringsplasser for B1.  
o_P3 er regulert til offentlig parkering. 
 
-Gang- og sykkelveg: 
Det er regulert inn gang- og sykkel veg gjennom planområdet og langs fv 302.  Gang- og sykkel veg er 
regulert inn med bredde på 3 m. 
 
-Annen veggrunn – teknisk anlegg: 
Annen veggrunn kan benyttes til skæring/fylling, evt. teknisk infrastruktur i grunnen. Områdene kan 
også beplantes med egnet lav vegetasjon for å etablere visuelle grønnbuffere mot planlagt 
bebyggelse.  
 
3.3.3 Grønnstruktur 
 
- Grønnstruktur: 
Området er regulert til grønnstruktur. Området nord for fv.302 endrer dermed formål fra Landbruk, 
natur og friluftsformål samt reindrift – nåværende som er innregulert i Kommuneplanens arealdel 
2011-2021, vedtatt 13.05.2011 (se også figur 12 og 13). Område sør for f.v. 302 er regulert til 
offentlig grønnstruktur og skal benyttes til offentlig badeplass. 
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- Friområde: 
Området er regulert til felles friområde og er plassert langs Dåsåna og badeplassen. Området endrer 
dermed formål fra Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift – nåværende som er innregulert i 
Kommuneplanens arealdel 2011-2021, vedtatt 13.05.2011 (se også figur 12 og 13). 
 
- Vegetasjonskjerm: 
Området er regulert til vegetasjonskjerm og skal det etableres en tett flersjiktet vegetasjon med 
naturpreget artssammensetning og uttrykk. Denne skal fungere som en buffertsone mellom boliger 
og område regulert inn som hensynsone landskap (HL) i gjeldende kommuneplan. 
 
- Turveg: 
Områdene er regulert til turveg og plassert ved lekeplass f_L05, langs område regulert til 
vegetasjonsskjerm og grønnstruktur ned mot gang- og sykkelvegen langs fylkesvegen. Sør om 
fylkesveg 302 er det innregulert to turveger ned til badeplassen; en turveg fra f_KV11 og en turveg 
fra fylkesvegen. Turveiene skal være åpne for allmenn ferdsel og ha universell utforming med unntak 
fra turveg til/fra naturlekeplass f_L5 som kan anpasses terrenget. 
 
Det er stilt krav i bestemmelsene om etablering av turveg/tursti fra område B2 ned til f_KV3 for å 
sikre trygg skoleveg og øke gang-mulighetene til/fra området. 
 
 
3.3.4 Hensynssoner 
 
- Frisiktsone: 
Fartsgrensen i området langs fv. 302 er 60- 80 km/t (se figur 9-11). Fartsgrensen innen området vil bli 
30 km/t. 
 
Frisiktsone i 30 km sonen: Ved avkjørsel fra f_KV2 til f_KV3 skal det etableres frisiktsoner på 20x20 
meter samt 4x20 m. Ved avkjørsel fra f_KV2 til interne adkomstveger skal det etableres frisiktsoner 
på 20x20 meter. 
 
Frisiktsone i 60 km sonen: Ved avkjørsel fra fv. 302 til eksisterende boliger skal det etableres 
frisiktsoner på 4x60 meter, samt frisiktsoner mot gang- og sykkelveg på 4x20 m. 
Ved avkjørsel fra fv. 302 til Skulevegen skal det etableres frisiktsoner på 10x70 meter. 
 
Frisiktsone i 80 km sonen: Ved avkjørsel og hoved adkomst fra fv. 302 til planområdet skal det 
etableres frisiktsoner på 20x112 meter. 
Ved avkjørsel fra fv. 302 til planområdet sør om fylkesveien skal det etableres frisiktsoner på 4x100 
meter. 
 
 
3.3.5 Forslag til vegnavn 
 
Kv_2: Vrålsåsvegen 
Kv_3: Tyttebærvegen 
Kv_4: Blåbærvegen 
Kv_5, kv_6 - kv_8: Rognebærvegen 
Kv_9: Bjørnebærvegen 
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4.0 Planprosess og medvirkning 

 
4.1 Om planprosessen 
 
Oppstartsmøte med Evje og Hornnes kommune ble avholdt den 14.09.11. Det ble også avholdt 
ytterligere et møte med kommunen den 30.08.12. Referat fra begge møter følger plandokumentene 
som egne vedlegg. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid er kunngjort i Fedrelandsvennen 03.10.12, samt at naboer, 
gjenboere og andre berørte parter/etater er blitt varslet i eget brev datert 27.09.12.  
Planen er deretter varslet på nytt grunnet utvidelse av planområdet. Ny varsling er kunngjort i 
Setesdølen 22.08.14, samt at naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater er blitt varslet i eget 
brev datert 20.08.14.  
 
I etterkant av offentlig utleggelse har det blitt sendt 2 forespørsler til statlige myndigheter. 
Kommunen har også gjennomført en avklaringsrunde mer grunneiere grunnet innkommen merknad 
og ønske fra Statens vegvesen om utvidelse av planområde. Se videre i punkt 4.3. 
 
4.2 Oppsummering av innspill og merknader 
 
Ved kunngjøring om oppstart av regulering, samt ny varsling grunnet utvidet planområde, er det 
innkommet fem merknader. 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de 
viktigeste problemstillingene som er adressert i varslingen: 
 
Statlige myndigheter:  
Fylkesmannen i Aust-Agder fylkeskommune viser til plan- og bygningslovens § 1 og §3-1, og minner 
på spesifikke forhold og virkninger som ønskes belyst i planen: bærekraftig utvikling, universell 
utforming, barn og unges oppvekstsvilkår, estetisk utforming, utvikling i kommuner og regioner, 
samfunnsmessige behov og oppgaver, vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer, folkehelse, 
klimahensyn samt risiko og samfunnssikkerhet. Innspillene er tatt til følge. 
 
Fylkeskommunen i Aust-Agder fylkeskommune fremmer ønske om at planområdet sør om 
fylkesvegen skal reguleres til friområde for å sikre adkomst til Dåsåna for nye beboere. Innspillet er 
delvis tatt til følge. Øvrige innspill går på Kommuneplanens retningslinjer for dyrket mark, ROS-
analyse, Støy, landskapsestetikk, sikring av skoleveier og arealer avsatt til lek, Universell utforming og 
naturmangfoldloven. Innspillene er tatt til følge. 
 
Statens vegvesen minner om vegloven, byggrense langs fylkesveg samt trafikksikkerhet, Statens 
vegvesens håndbok N100 for utforming av veg, gang- og sykkelveg og kryss/avkjørsel, samt rekke-
følgebestemmelse om godkjennelse av påkobling mot fylkesvegen fra Statens vegvesen.  
Statens vegvesen minner også om behov for tilstrekkelig areal til gang- og sykkel løsning langs fv. 
302, evt. behov for utvidelse av planavgrensningen langs fylkesvegen, samt regulering av frisiktsoner. 
Innspillene er delvis tatt til følge. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) minner om at fare for flom, erosjon og skred skal 
vurderes og ivaretas i planen, og sender vedlagt sjekkliste for vurdering. NVE minner også om at NVE 
skal ha planen på høring hvis noen av temaena berøres, og at alle plandokumenter skal sendes NVE.  
Innspillene er tatt til følge. 
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Organisasjoner:  
Ingen organisasjoner har fremmet merknader til tiltaket. 
 
Private parter:  
Hjemmelshavere til gnr 7 bnr 110 stiller seg negativ til en tidligere drøftet evt. framtidig veiløsning 
over aktuell eiendom. Øvrige innspill går på økonomisk kompensasjon for evt. avståelse av grunn, 
plassering av planområdes avgrensning i eksisterende bekk, spørsmål kring evt. bruk av bekk til 
overvannshåndtering og tilstrekkelig grønntbuffer vest om eiendomsgrense og bekk. Innspillene er 
delvis tatt til følge. 
 
Ved offentlig ettersyn (i perioden 30.06.15-01.09.15) er det innkommet fem merknader. Alle innspill 
er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigeste 
problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 
 
Statlige myndigheter:  
Setedal Brannvesen IKS viser til punkt 19 i Vannforsyning i ROS-analysen samt brann og 
eksplosjonsvernloven §§6 og 9 og kommunens plikter til slokkevann i nye områder. Ber eier om 
kartlegging og dokumentasjon av nettkapasitet frem til planlagt boligfelt. Vider også til tilrådd 
slokkemengde med vann 20 l/sek. samt behovet for diameter på min. 150 mm for ledninger. 
Merknaden er allerede innarbeidet i planen med krav om VA-plan i reguleringsbestemmelsene. 
 
Statens vegvesen viser til krav om vikeplikt og siktkrav mellom avkjørsel og gs-veg. Anbefaler at gs-
vegen bygges fram til avkjørselen til gnr/bnr 7/216, i stedet for langs hele fylkesvegen. Mener at 
trygg skoleveg for byggeområde B16 bør beskrives nærmere i planforslaget, at det bør reguleres inn 
overganger i grøft mellom kjøreveg o_KV1 og gs-vegen for sikker kryssing av FV. 302. Stiller spørsmål 
kring hvorfor gs-vegen er planlagt langs hele FV 302 og anbefaler at gs-vegen bygges fram til etter 
avkjørslene til gnr/bnr 7/216 for å gi boligene innenfor B16 et gs-tilbud. Mener at det er viktigt at det 
planlegges for en god spleis mot eksisterende vegløsning hvis kommunen velger å føre gs-vegen helt 
opp til plangrensen. Anbefaler videre som i meldingsfasen at plangrensen flyttes utover for å gi plass 
til annet sideareal for å sikre bygging og drift av g/s vegen. Mener at §2-1,2. ledd i bestemmelsene 
kan fjernes da vedtatt reguleringsplan hjemler avkjørslene som er innregulert i planen.   
Merknaden er tatt til følge, unntatt ønske/anbefaling om å avslutte gs-veg ved avkjørsler for område 
B16. Regulant og kommunen vurderer det som mest hensiktsmessig at det også tas høyde for de 
framtidige gang- og sykkel mulighetene for beboere nord for planområdet. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder fylkeskommune ber om at alle plandokumentene rettes opp. Forutsetter 
at lekeplassen som skal opparbeides innenfor boligområde B5 vil sikres god plassering og tilstrekkelig 
størrelse ved godkjenning av utomhusplanen. Anbefaler videre for område B2 at det legges inn en 
gang- og sykkelvei/turvei for direkte adkomst ned mot krysset ved fylkesveien. Viser til nylig utarbeid-
et nasjonalt aktsomhetskart for radon av NGU og Statens strålevern, samt at deler av planområdet 
ligger i aktsomhetsområde høy. Mener kommunen bør vurdere om krav i henhold til TEK 10 § 13-5 er 
tilstrekkelig eller om det finnes ytterligere behov for tiltak for å begrense radonstilstrømming. Mener 
videre at kommunen bør knytte bestemmelser til planen som sikrer at sikkerhet mot flom blir ivare-
tatt i henhold til TEK S10 og NVEs retningslinjer 2/2011 ved evt. nye tiltak langs Dåsåna. 
Merknaden er tatt til følge. 
 
Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det må avsettes tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i 
området, samt at lokalisering av trase til nye nettanlegg og areal til nettstasjon må avklares i samråd 
med AEN. Merknaden er allerede innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som åpner opp for 
oppføring av trafo og lignende i områder avsatt til grønnstruktur samt felles renovasjonsanlegg. 
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Fylkeskommunen i Aust-Agder fylkeskommune viser til at Statens vegvesen er fylkeskommunens 
fagansvarlige med hensyn til fylkesveger og tilhørende gang- og sykkelveger. Har ingen merknader til 
planforslaget. Merknaden er tatt til orientering. 
 
Organisasjoner, private parter:  
Ingen organisasjoner eller parter har fremmet merknader til tiltaket. 
 
 
4.3 Avklaringer i etterkant av offentlig ettersyn og innen 2.gangs behandling  
 
Der det sendt forespørsler til to statlige myndigheter: 
 
Det er sendt en forespørsel til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få avklaringer 
gjeldende registreringer i NGU/NGI sin database om ras- og skredfare, samt innkommen merknad fra 
fylkesmannen gjeldende flomfare. Det har også blitt sendt flere forslag til nytt plankart samt 
bestemmelser i korrespondanse med NVE. Dette grunnes i at NVE ønsket annen sosikode på 
hensynnsoner enn foreslått H310 og H330 på plankart fra regulant. NVE fikk tilsendt nytt plankart 
med annen sosikode. I brev datert 06.11.15 framgår det at NVE allikevel ønsker sosikode H310 og 
H330. 
 
Plankart, reguleringsbestemmelser samt alle plandokumenter datert 02.02.16. er nå justert iht. 
endelig svar og anbefalinger fra NVE datert 06.11.15. (Svar fra NVE følger plandokumentene i eget 
vedlegg 6). 
 
Det er sendt et justert plankart til Statens vegvesen av kommunal saksbehandler for å få avklart 
gang- og sykkelveg langs fylkesvegen og Statens vegvesen sitt krav om ytterliggere 3 m.  
I nåværende og gjeldende plan for gang- og sykkelveg langs fylkesveien er det regulert inn mindre 
areal og bredde for gang- og sykkel. 
 
Kommunal saksbehandler har hatt en avklaringsrunde med grunneierne som berøres av utvidelsen 
slik at de er blitt gitt mulighet å komme med merknad/innspill på Statens vegvesen sitt ønske/krav 
om en utvidelse av planområde. 
Det er innkommet 2 merknader til kommunen. Disse vil kommenteres og redegjøres videre av 
kommunal saksbehandler i saksframlegg ved politisk 2.gangs behandling av planen. 
 
Plankart, reguleringsbestemmelser samt alle plandokumenter datert 02.02.16. er nå justert iht. 
ønsket utvidelse på ytterligere 3 m annen veigrunn nord for gang- og sykkelvegen. 
 
 
 

5.0 Konsekvenser av planforslaget 
 
5.1 Krav til KU 
 
Tiltaket utløser ikke krav til KU. 
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5.2 By- og stedsutvikling 
 
Tiltaket skal benytte seg av eksisterende infrastruktur. Nye beboere i området får nærhet til 
barnehage, barneskole, gymnas, gang- og sykkelveger, frilufts-/rekreasjonsområder. Andre sentrums-
fasiliteter i Evje ligger ca. 3,5 km unna (målt i luftlinje). Tiltaket skal benyttes seg av dagens transport-
mulighet til og fra Evje ungdomsskole via holdeplass(er) langs Dåsnesvegen. Dagens tilbud av 
bussholdeplasser vurderes som tilstrekkelig i henhold til dagens kollektivtransporttilbud (se blå 
markering i figur 22). Det er innregulert gang- og sykkelveg langs FV. 302 fram til plangrensa i 
nordvest for å legge til rette for framtidig utvidelse og tilgang til gang- og sykkelmuligheter for 
områdene nordvest for planforslaget. 
 
5.3 Barns interesser 
 
Det er regulert inn 6 lekeplasser innen planområdet. En av disse (L_6) er regulert som naturlekeplass. 
Langs planområdet i sørøst er det regulert inn turveg på begge sider av fylkesvegen som gir tilgang til 
områdene langs Dåsåna. Det er regulert inn en gang- og sykkelveg fra planområdet, langs fv. 302 og 
ned til barnehage og barneskole ved Skulevegen, samt Hornnes Gymnas (se figur 22). Gang- og 
sykkelvegen løper også tvers gjennom planområdet langs f_KV2. Dagens ungdomsskoleelever 
benytter seg av eksisterende bussholdeplass ved Dåsnesvegen for transport til og fra Evje ungdoms-
skole som ligger ca. 3,5 - 4 km unna holdeplassene ved Dåsnes (målt i luftlinje).  
 
I tillegg er det god tilgang til friluftsliv og turterreng i nærområdet (både sommer og vinter), samt 
flere tilgjengelige idrettsanlegg samt nærmiljøanlegg (se også 5.6 Friluftsliv). 
 

 
Figur 22: Bilde viser planområdet i rødt og plassering av barneskole (Hornnes skule), barnehage (Hornnes 
barnehage) samt Hornnes gymnas. Blå markering viser bussholdeplasser langs Dåsnesvegen. 

 
5.4 Byggeskikk og estetikk 
 
Planlagt utbygging bidrar til fortetting av området. Området opparbeides med adkomstveier, gang- 
og sykkelveger, lekearealer, renovasjon og parkering. Planlagt bebyggelse vil innebære terreng-
ingrepp. Bestemmelsene gir gode muligheter for at framtidig bebyggelse kan utformes for å tilpasse 
seg bratt terreng og har et moderne formspråk med en helhetlig farge og materialbruk. 
Bestemmelsene tillater maks 0,6 meter eksponering av grunnmur. Garasjer, renovasjonsskur og evt. 
redskapsbod skal føres opp i samme farger og materialer som boligene. 
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5.5 Demografiske forhold 
 
Planområdet er ubebygget i dag og planlagt bebyggelse vil legge til rette for ca. 40-50 boenheter i 
form av frittliggende og kjedete eneboliger/rekkehus, samt evt. leilighetsbygg.  
 
Antall nye beboere i planområdet, hvis en regner gjennomsnittlig 2,6 beboere pr boenhet, vil være: 
40-50 enheter * 2,6 beboere pr boenhet = 104-130 nye beboere. 
Siden 100 boenheter genererer 6,5 barn per alderstrinn, vil tiltaket genere: 
(1030 enheter*6,5)/100 = 8,45 ≈ 8,5 barn per alderstrinn. 
Hvis 80% av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 
0,8*8,5 = 6,8 barn. 
Dvs. full utbygging med 130 enheter medfører at det er behov for: 
6,8 nye barnehageplasser og 8,5 nye skoleplasser pr alderstrinn. 
Dette er anslagsvise tall, og må ses i henhold til hvilke aldersgrupper som viser interesse for tiltaket. 
 
 
5.6 Friluftsliv 
 
Mulighetene til rekreasjon og friluftsliv i nærområdet vurderes som gode. Det er god tilgang på 
turterreng (sommer/vinter) sør, vest og nord om planområdet.  Det finnes også flere tilgjengelige 
idrettsanlegg samt nærmiljøanlegg, som f eks. Hornnes stadion (se kart over idrettsanlegg i figur 23).  
  

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Figur 23: Kart hentet fra   
                                                                                                                                                     Kommunedelplan for idrett, 
                                                                                                                                                     friluftsliv, fysisk aktivitet og  
                                                                                                                                                     folkehelse – lokale og  
                                                                                                                                                     sentrale kulturarenaer, Evje  
                                                                                                                                                     og Hornnes kommune  
                                                                                                                                                     2014-2017. Kartutsnitt til  
                                                                                                                                                     høyre viser aktuelle anlegg  
                                                                                                                                                     for planområdet. 
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5.7 Landskap/topografi/grunnforhold/naturtype 
 
Grunnforhold: NGUs løsmassekart viser at grunnen i området består av tynn morene og  
                           breelavsetning (se figur 24). Se også figur 28 med kartutsnitt over grunnforhold (Skog  
                           og land). Det finnes registreringer (NGU) på radon aksomhetsgrad høy innenfor 
                           planområdet, se figur 28.  
                           Det finnes registreringer i NVE aktsomhets kart for snøskred og steinsprang nord samt  
                           nordøst om planområdet (se figur 25 og 26). Det finnes også to registreringer for 
                           aktsomhetskart snø- og steinskred (NGI) innenfor planområdet, se figur 27. 
Topografi:        Området er delvis bratt og terrengkotene i planområdet går fra ca. 180 til 237 moh. 
 
Landskap:        Området består i hovedsak av Vralsås der høyeste punkt ligger på ca. 237 moh. Plan- 
                          området er omgitt av omkringliggende åser i øst og sørøst, samt jordbruks dyrka mark  
                          i øst og vest/nordvest. Sør om planområdet rinner elva Dåsåna. 
 
Naturtype/ 
vegetasjon:     Planområdet er ubebygget og består i hovedsak av (eldre) barrskog (se figur 31).    
                         Som følge utbygging vil det ryddes for veier, bebyggelse, utsikt, adkomst, lekearealer,  
                         renovasjon og parkering. 
 

 
Figur 24: Kart viser løsmasser i området (NGU). 
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Figur 25: Kartutsnitt fra NVE Aktsomhetskart for Snøskred. Planområdet markert med stiplet sort. 

 

 
Figur 26: Kartutsnitt fra NVE Aktsomhetskart for Steinsprang. Planområdet markert med stiplet rødt. 



 

                                                                         28 

 

 
Figur 27: Kart viser utsnitt fra Aktsomhetskart snø- og steinskred (NGU).  

 

 
Figur 28: Kart viser utsnitt fra Radon aktsomhetsgrad (NGU). 
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Figur 29: Kart viser arealressurser og produksjonsevne (Skog og landskap). Planområdet markert med stiplet 
rødt. 

 

 
Figur30: Kartutsnitt grunnforhold (Skog og land). Planområdet markert i stiplet sort. 
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Figur 31: Kartutsnitt treslag (Skog og land). Planområdet markert i stiplet rødt. 

 
5.8 Sol og skygge analyse 
 
Det er laget en sol og skygge analyse av området, se samlet analyse nedenfor og detaljert analyse 
side 30-33. Sammenfatning og konklusjon av analyse se side 34-35.  
For å illustrere tilgang på sol er det i tillegg til eksisterende bebyggelse plassert ulike slags bebyggelse 
innen de ulike områdene. Type bebyggelse og plassering på tomt samt terreng skal kun ses som 
illustrerende.  

 



 

                                                                         31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figur 32: 20. mars kl.08.00                                                Figur 33: 20. mars kl.12.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Figur 34: 20. mars kl.16.00                                           Figur 35: 20. mars kl.20.00 
 
 
 
 

 

 

 Formål regulert til lekeareal er markert med grønt i terrengmodellen 

 Eksisterende bebyggelse langs fv. 302 illustrert med hvit. 

 Ny bebyggelse: typologi og plassering skal kun ses som illustrerende.  
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                  Figur 36: 20. juni kl.08.00                                    Figur 37: 20 juni kl.12.00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
                             
             Figur 38: 20. juni kl.16.00                                     Figur 39: 20. juni kl.20.00  
 
 
 

 

 

 

 Formål regulert til lekeareal er markert med grønt i terrengmodellen 

 Eksisterende bebyggelse langs fv. 302 illustrert med hvit. 

 Ny bebyggelse: typologi og plassering skal kun ses som illustrerende.  
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         Figur 40: 20. september kl.08.00                                  Figur 41: 20. september kl.12.00 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figur 42: 20. september kl.16.00                          Figur 43: 20. september kl.20.00  

 
 
 
 
 

 

 Formål regulert til lekeareal er markert med grønt i terrengmodellen 

 Eksisterende bebyggelse langs fv. 302 illustrert med hvit. 

 Ny bebyggelse: typologi og plassering skal kun ses som illustrerende.  



 

                                                                         34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figur 44: 20. desember kl.08.00                                Figur 45: 20. desember kl.12.00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figur 46: 20. desember kl.16.00                                 Figur 47: 20. desember kl.20.  
 
 
 
 

 

 Formål regulert til lekeareal er markert med grønt i terrengmodellen 

 Eksisterende bebyggelse langs fv. 302 illustrert med hvit. 

 Ny bebyggelse: typologi og plassering skal kun ses som illustrerende.  
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5.8.1  Sammenfatning sol og skygge analyse: 
Sammenfattningsvis illustrerer sol og skygge analysen (se side 30-33) av planområdet at tilgangen på 
solrike areal generelt er gode.  
Boligene i område B1 og B2 vil i vinterhalvåret grunnet terreng og plassering i den vestre delen av 
planområdet få noe mindre sol enn noen andre områder (se side 33). Samtidig så vil disse to 
områdene få mere kveldssol i sommerhalvåret (se figur 38,39 og 42).  
 

  
Figur 48: Bilde viser terrengmodell og vy mot øst (eksisterende bebyggelse illustrert i hvit). 

 
Figur 49: Bilde viser terrengmodell og vy mot nordvest. Felles lekeareal markert med grønt.  
Lekeareal f_L4 til høyere. 

f_L04 
f_L05 

B4 

B1 
B2 

B5 
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Den nordre og nordøstre delen av B4 vil også påvirkes av terreng og beliggenhet (se figur 48 og 49). 
Plassering av balkonger/verandaer samt evt. terrasser vil få stor betydning for solrikt uteareal til 
disse boligene. Verandaer og lignende bør fortrinnsvis plasseres mot sør/sørvest for å øke tilgang på 
solrikt og flatt areal i direkte tilknytning til boligen (se figur 49) 
Lekearealene har generelt en god og solrik beliggenhet inne planområdet.  
Lekeareal f_L4 i nord er det lekeareal som får minst sol i vinterhalvåret (se figur 45 og 49). Boligene i 
tilgrensende områder (B4 og B5) vil også ha tilgang til lekeareal f_L5 som er mer solbelyst vinterstid 
(se figur 49). I tillegg er det regulert inn i bestemmelsene at det skal avsettes lekeplass i utomhusplan 
for B5. 
 

 
Figur 50: Bilde viser terrengmodell mot nord. Felles lekeareal markert med grønt (eksisterende  
bebyggelse illustrert i hvit). 

 
 
5.9 Miljøvennlig energiforsyning 
 
Eksisterende forhold innen planområdet legger til rette for mulige alternative energikilder som f eks. 
å benytte energikilder i berggrunn, jord og luft med varmepumpe, men dette må ses i henhold til 
investeringskostnader og kostnadseffektivitet.  
Basert fra andre referanseprosjekt i f eks. Melhus kommune i Sør –Trøndelag, er det rimelig å anta at 
en evt. tilknytningsplikt til fjernvarme/grunnvarme vil ligge i størrelsesorden rundt 250.000,‐/enhet 
(kommer an på boredybder ned til fast fjell) i tillegg til en kostnad på 700‐800kr/m2 i hver boenhet for 
å utstyre boligene med varmeanlegg som kan utnytte fjernvarmen/grunnvarmen. 
 
Med tanke på investeringskostnad/utslipp vil det altså for dette prosjektet være aktuelt med 
vedfyring, elektrisk oppvarming og varmepumpe. 
 
Planlagte boliger vil, i henhold til nye energikrav fra og med 2015 samt NS 3700, oppfylle krav om 
energistandard til passivhusnivå. 

B4 B5 
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5.10 Naturressurser 
 
Biologisk mangfold: I følge Artsdatabanken og Skog og landskap sine data- og kartbase det ikke 

registreringer av rødlistede arter innen selve området. Utenfor planområdet 
innen en radius av ca 500 – 1200 m finnes registreringer for Sterkt truet, sårbar 
samt nær truet arter (se figur 51). Planlagt tiltak vurderes ikke påvirke registrerte 
områder negativt, og noen av i sørøst ligger også i allerede bebygget område. 
Planområdet berøres av et større beiteområde vinterstid. Rådyr (se figur 52). 
Planlagt tiltak vurderes ikke påvirke registrerte områder da større delen av det 
aktuelle beiteområdet nord for planområdet er ubebygget og regulert som 
hensynsone landbruk(HL) i gjeldende. Registrerte områder vurderes ikke heller 
påvirkes negativt og det er ikke gjennom varsel om oppstart eller på andre måter 
opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller natur- i 
området som ikke er fanget opp. Det kan derfor heller ikke påvises negative 
effekter av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at vurdering av saken 
skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed som oppfylt. 

 
 
Bonitet:                    Planområdet består mestedels av barskog (se figur 31), middels-høg bonitet  
                                  (se figur 53). 

 

Figur 51: Kartutsnitt rødlistede arter (Skog og land/Artsdatabanken). Planområdet markert i stiplet rødt 
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Figur 52: Kartutsnitt over artsforekomster i området (Miljøstatus.no). Planområdet markert med rødt. 

 

 
Figur 53: Kartutsnitt over skogsbonitet i området (Skog og Landskap). Planområdet markert med stiplet sort. 

 
 

Rådyr 

Rådyr, Elg 

Rådyr, Elg, Hjort Elg, Orrfugl 
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5.11 Risiko- og sårbarhet 
 
5.11.1 ROS-analyse: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 28,37    

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig    1,5 

1. Lite sannsynlig 14,18,19,24,34   43,44,51,52 

Figur 54: Tabellen viser endelig risikovurdering og er hentet fra ROS-analyse. Se sammendrag over aktuelle 
punkter nedenfor. 

 
ROS-analyse påviser to hendelser som krever tiltak innen kategoriene sannsynlige til svært 
sannsynlige med alvorlige til svært alvorlige konsekvenser. Øvrige aktuelle hendelser er knyttet opp 
mot menneskeskapte forhold. Sammendrag over aktuelle hendelser og avbøtende tiltak fra ROS-
analyse er listet nedenfor: 
 
Natur- og miljøforhold  

 1. Masseras/skred 
Kommentar/tiltak: Område innenfor planområdet med registreringer for potensiell snø- og 
steinskred i aktsomhet kart fra NGU/NGI er regulert inn som faresone rasfare på plankart 
samt i bestemmelsene. Det er også stilt krav om skredfarekartlegging og avbøtende tiltak i 
bestemmelsene iht. anbefaling fra NVE. Mulige avbøtende tiltak vurderes som ivaretatt.  

 5. Radongass 
Kommentar/tiltak: Område innenfor planområdet med registreringer for radon med 
aktsomhetgrad høy i kart fra NGU/NGI er regulert inn som faresone radon på plankart samt i 
bestemmelsene. Det er også stilt krav om geologiske undersøkelser samt målinger av evt. 
radonforekomst i bestemmelsene. Mulige avbøtende tiltak vurderes som ivaretatt. 
 

Menneskeskapte forhold 

 14. Vei, bru, knutepunkt 
Kommentar/tiltak: Økt trafikk fra og til plan-område. Avkjøringsforhold mot fylkesveg 302. 
Gang- og sykkelveg er etablert gjennom planområdet og langs fv.302. Det er innregulert 
overganger fra gang- og sykkelveg i grøfta for å sikre trafikksikker kryssing for beboere i 
eksisterende boliger i B16. 

 18. Kraftforsyning 
Kommentar/tiltak: Kobles til eksisterende overordnet nett. 

 19. Vannforsyning 
Kommentar/tiltak: Utbygging og evt. utbedring av eksisterende VA forhold i henhold til 
utbyggingsavtale. Krav om Tekniske planer i rekkefølgebestemmelsene. 

 24. Vannområde for friluftsliv 
Kommentar/tiltak: Det er regulert inn turveier fra boligfelt og ned til Dåsåna. Sør om 
fylkesveien er det regulert inn felles friområde, to turveier, offentlig grønnstruktur, samt 
offentlig parkering for å sikre adkomst til/bruk av elva samt badeplassen ved Dåsåna.  

 28. Støv og støy; trafikk  
Kommentar/tiltak: Det er regulert inn byggegrense 30 m sør fra senterlinjen av fylkesveien. 
Det er regulert inn byggegrense 50 m nordøst om fylkesveien. Område i nordvest er regulert 
med byggegrense 4 m. Området ligger i brattere terreng og framtidige boliger vurderes ikke 
påvirkes negativt da de vil ligge høyrere i terrenget enn fylkesveien. 
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 34. Avfallsbehandling 
Kommentar/tiltak: Felles renovasjonsordning som forutsetter kjøring av renovasjonsbil inn i 
området. Det er også regulert inn felles renovasjon i planen. 

 37. Støy og støv fra trafikk 
Kommentar/tiltak: Gjelder kun anleggstrafikk i byggeperioden. Ved ferdigstillelse av området 
vil støy og støv ikke utgjøre et nevneverdig problem. 

 43. Ulykke i av-/påkjørsel 
              Kommentar/tiltak: Tiltak for fri siktlinje fra planområde, eksisterende adkomster og kryss ut                 
              mot Fylkesveg 302 er regulert i reguleringsbestemmelsene. Det er også regulert inn fri sikt- 
              linjer fra interne adkomst veger og  ut mot hovedatkomst f_KV2. Det er regulert inn krav om  
              stengning av eksisterende adkomst ned til badeplassen ved etablering av f_KV11. 

 44. Ulykke med gående/syklende 
              Kommentar/tiltak: Tiltak for fri siktlinje i kryss og ut mot fv. 302 er regulert i regulerings- 
              bestemmelsene. Frisiktslinje er regulert inn 20 m fra senterlinjen av fylkes-vei. Se også tiltak i  
              punkt 43. Det er regulert inn en buffersone på 5 m. fra vegkant og inn på f_KV2 for å sikre  
              plass til bil mellom fylkesveg 302 og kryssende gang- og sykkel veg. Kryssing av fv.302 fra  
              gang- og sykkel veg ned mot badeplassen er tilrettelagt øst for f_KV11. Det er innregulert  
              overganger fra gang- og sykkelveg for å sikre trafikksikker kryssing for beboere i  
              eksisterende boliger i B16. 

 51. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 
Kommentar/tiltak: Økt risiko for begrenset framkommelighet. Tiltak for å sikre trafikk  
gjennom området i byggefasen. 

 52. Skolebarn ferdes gjennom området 
       Kommentar/tiltak: Økt risiko for begrenset framkommelighet. Tiltak for å sikre trafikk  
       gjennom området i byggefasen. 

 
 
 
5.12 Sosial infrastruktur 
 
Hornnes barneskole, Hornnes barnehage og Hornnes gymnas ligger med ca. 650 - 800 m gangavstand 
fra planområdet langs fv. 302, målt fra kryss hoved adkomst inn til planområdet og fv. 302. 
Nærmeste legesenter (Evje Legesenter) ligger i Evje med en avstand på ca. 3,5 km, målt i luftlinje. 
 
Hornnes barneskole består av ca. 120 elever fordelt på 7 klasser. I klasse 1.-4. er det per dags dato 64 
barn.  
Skolefritidsordningen består av ca. 25 plasser og ordningen har per dags dato av 20 barn. 
 
Evje ungdomsskole består av ca. 162 elever og ligger med en avstand på ca. 4,4 km, målt i luftlinje. 
(Avstand fra planområde til nærmeste bussholdeplass er ca. 1 – 1,3 km, målt i luftlinje.) 
 
Tiltaket vil generere ca. 8,5 barn per alderstrinn, hvor ca. 6,8 barn trenger barnehageplass (se 
regnestykke i 5.5). Som nevnt tidligere er dette anslagsvise tall og må ses i henhold til hvilke 
aldersgrupper som viser interesse for tiltaket. En større andel barnefamilier vil f. eks. sannsynligvis 
øke behov på barnehageplass. 
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5.13 Teknisk infrastruktur 
 
Vann og avløp:    Eksisterende VA-nett i området vises i figur 53. Det går en vannledning nordøst     
                               om fylkesveg 302, fram til gnr 7 og bnr 97. Dette er en 110 mm PVC ledning.  
                               Det går en avløpsledning i Skulevegen utenfor Hornnes barneskole. Dette er en 200                       
                               mm PVC ledning. 
                               Planlagt utbygging vil medføre utbygging av eksisterende VA-nett, økt belastning  
                               på ca. 140-175 nye PE på eksisterende VA-nett i området samt evt. utbedring av  
                               eksisterende VA forhold. (Antall boenheter x 3.5= nye PE) 
                               Overvannet håndteres i hovedsak lokalt og dreneres i form av naturlig infiltrasjon.  
                               Noen steder der det går bekkeløp kan det være naturlig med en åpen løsning. Dette  
                               vil vurderes i overordnet VA-plan. Det er satt krav om godkjent VA-plan i  
                               rekkefølgebestemmelsene. 
                               Det må etableres en ny pumpestasjon innen området. Denne kan etableres i formål  
                               for grønnstruktur så lenge dette ikke er til hinder for siktforhold for kjørende eller  
                               snøbrøyting/snødeponering. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 55: Kartutsnitt viser ledningskart og eksisterende VA forhold over området. Vann: 110 mm PVC ledning 
vises med rød pil til venstre. Avløp: 200 mm PVC ledning vises med rød pil til høyre.  
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Energiløsninger:       Vedfyring, elektrisk oppvarming, varmepumper. 
Renovasjon:              Område avsatt til felles renovasjonsløsning i planområdet. 
Gatebelysning:         Det er regulert inn opparbeidelse av gatebelysning langs gang‐/sykkelveg. 
Private uteopp- 
holdsarealer:            Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være minst 20 % av bruksarealet 
                                    for boliger, hvorav minst 50 % skal ligge på bakken (i henhold til Miljøvern- 
                                    departementets veileder H-2300). Noen av delområdene (B1 -B4) vil grunnet                         
                                    bratt terreng ikke kunne tilgodese evt. krav om utearealer med maks stignings- 
                                    forhold på f. eks. 1:20. Verandaer/balkonger og terrasser på garasje vil kunne  
                                    kompensere for tilgjengelige utearealer i bratt terreng.  
 
 
Intensjonen er at det skal etableres en velforening som skal stå for vedlikehold av tekniske anlegg, 
evt. snøbrøyting, o.l. 
 
 
5.14 Trafikkforhold 
Planområdet avgrenses av fylkesvei 302 i øst og vest som har ÅDT 800 kjt/d.  
Ny skolevei: gang‐/sykkelveg gjennom planområdet og sørover langs fylkesveien 302. 
 
Stipulert ny ÅDT fra nye boligenheter vil ligge i størrelsesklasse 140-175 kjt/d. Dette vil ikke 
medføre behov for utbedring av overordnet offentlig vegnett, da denne økningen antas for å være 
svært moderat. 
(104-130 nye beboere i boligområdet vil gi 130x3,5 bilturer= 140-175 bilturer ut og inn i området, 
altså ÅDT=140-175 kjt.) 
Det stilles krav i bestemmelsene om 2 p‐plasser per enhet for frittliggende eneboliger/kjedete 
eneboliger/rekkehus, og 1,5 p-plasser per enhet ved evt. leilighetsbygg.  
Disse opparbeides på privat tomt (eneboliger/kjedete eneboliger/rekkehus). 
Det stilles også krav om 1 ekstra p-plass ved evt. utleie enhet på egen tomt.  
Det vil i tillegg opparbeides gjesteparkeringsplasser for delområdene B1 og B3. 
 
5.15 Universell utforming 
Hoved adkomst skjer fra fv. 302 og er regulert med et stigningsforhold på maksimum 1:10. All 
parkering vil skje på bakkenivå. Det er regulert inn felles gjesteparkeringsplasser for delområde B1 og 
B3 i planområdet. 
I noen delområder (B1-B4) vil brattere terreng, samt parkering i sokkel eventuelt begrense 
mulighetene til plassering av alle hovedfunksjoner på første etasje/en etasje.  
Uteareal for lek og rekreasjon med maksimum stigningsforhold på 1:20 vil i noen tilfeller grunnet 
brattere terrengforhold tilgodeses med terrasser/verandaer og balkonger.  
I tillegg finnes det nær- samt kvarters lekeplasser innen gang- og sykkelavstand, turveger, samt god 
tilgang på turterreng og friluftsliv (sommer og vinter).  
 
5.16 Verneverdier 
Det er laget Rapport fra kulturhistorisk registrering av Aust-Agder fylke, datert mai 2013 (se vedlegg 
5). Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen, som ansvarlig 
kulturminnemyndighet, har heller ingen spesielle merknader knyttet til dette. 
 
5.17 Gjennomføring 
 
5.17.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Rekkefølgekrav i tilknytning til opparbeidelse av teknisk infrastruktur og lekeplasser. 
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Det er satt krav i bestemmelsene at det skal utarbeides detaljert situasjonsplan/tomtedelingsplan for 
hvert delområde i forbindelse med byggemelding. Dette for å unngå senere dispensasjoner når 
endelig valg av bygningsutforming er gjort. 
 
5.17.2 Tidsplan for gjennomføring 
Ingen konkrete tidsmessige milepæler foreløpig, men det antas at områdene B6-B15 bygges ut først 
(frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse). 
 
5.17.3 Kostnader/finansiering 
Etablering av ny teknisk infrastruktur og nødvendige erverv av eiendom skal bekostes av private 
utbygger/grunneier. Omsøkt tiltak skal ikke ha økonomiske konsekvenser for kommunen eller 
Statens vegvesen. Ser her bort ifra evt. investeringer for sosial infrastruktur som barnehage/skoler 
som skal bekostes av det offentlige. 
 
5.17.4 Utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtale følger plandokumentene som eget vedlegg. 
 
 

6.0 Begrunnelse for valgte løsninger 

Følgende avviker fra gjeldende reguleringsplan/kommuneplan, samt andre gjeldende lover og 
retningslinjer:  
 

1. Planområdet grenser til og medfører en endring av Reguleringsplan for Dåsnes, vedtatt 
09.05.96.  

2. Gjeldende Kommuneplan, hensynssone landbruk (HL). 
3. Formål boligbebyggelse (nåværende) i gjeldende Kommuneplan endret til f_friluftsområde, 

o_grønnstruktur samt o_P3. 
4. Formål (nåværende) LNFR i gjeldende Kommuneplan endret til grønnstruktur, turveg og 

friområde. 
5. Gjeldende Kommuneplan, §2.2 Tiltak langs vann og vassdrag (pbl. §§1-8 og 11-9 nr.5). 

Dåsåna og forbud om tiltak i en avstand på 50 – 100 m fra vann og vassdrag. 
6. Gjeldende Kommuneplan, §3.7.2 Boligområde Jortveit gnr.7 bnr.25 og Dåsnes gnr.7, bnr 17 

(pbl. §11-9 nr. 8). Ved detaljplanlegging skal det avsettes buffersone mot eksiterende 
landbruksområder. 

7. Det er regulert inn byggrense 50 m fra senterlinjen nordøst for fylkesvei 302 i henhold til  
Vegloven (§29). For område B1 og B3, nordvest for f_Kv2 og fylkesvei 302, er det regulert inn 
byggegrense 4 m fra annen veggrunn. Sør for fylkesveien er det regulert in byggrense på 30 
m fra senterlinjen. 

8. Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være minst 20 % av bruksarealet 
for boliger, hvorav minst 50 % skal ligge på bakken (i henhold til Miljøverndepartementets 
veileder H-2300).   

9. Formål (nåværende) LNFR i gjeldende Kommuneplan endret til bolig og innføyes i område 
B16. 
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Forslagsstillers redegjørelse:  
 
Pkt. 1:   Endring av Reguleringsplan for Dåsnes, vedtatt 09.05.96 grunnes innregulering av gang- og  
              sykkelveg gjennom planområdet, langs fylkesvei 302 og ned til Skulevegen. Dette sikrer en  
              tryggere trafikksituasjon for gangtrafikkanter og syklister i alle aldrer fra og til planområdet,  
              samt andre målepunkter innen området som f eks. skoler og barnehage. 
Pkt. 2:   Et mindre areal nordvest om Skulevegen, langs fylkesvei 302, er innregulert som gang- og  
              sykkelveg samt annen veigrunn. I Kommuneplanen er arealet regulert som hensynsone  
              landbruk. Valg av annet formål grunnes krav om etablering av gang- og sykkelveg samt krav  
              om sikringssoner for frisikt. 
Pkt. 3:   En mindre del av formål boligbebyggelse sør om fylkesvei 302 er endret i henhold til     
              gjeldende Kommuneplan og baserer seg på plan- og bygningsrådets vedtak  05.12.14 (PS   
              123/14). Arealet ligger øst for eksisterende adkomst ned til badeplassen og  
              endrer formål til felles friluftsområde, offentlig grønnstruktur samt offentlig parkering.  
              Endringen medfører også til at formål som grønnstruktur, turveier og friluftsområde blir mer  
              sammenhengende, på begge sider om fylkesveien. Endringen medfører også til å sikre  
              offentlig adkomst til elva og badeplassen. 
Pkt. 4:   Areal nord om fylkesvei 302 er endret i henhold til gjeldende Kommuneplan.                
              Arealet er regulert til grønnstruktur og turveger, endringen medfører også at grønnstruktur   
              og turvegene innen planområdet blir mer sammenhengende. 
              Areal nord for og langs med Dåsåna er også endret i henhold til gjeldende Kommuneplan.  
              Arealet endrer formål fra (nåværende) LNFR til felles friområde.  
Pkt. 5:   Formål bolig samt plassering av formålsavgrensninger nord for Dåsåna er regulert i henhold  
              til gjeldende Kommuneplan (Nåværende boligbebyggelse).  
              Bredden på område avsatt til LNFR område nord for/langs med Dåsåna i arealdel for                
              gjeldende Kommuneplan er ca. 20 m.  Avstanden mellom strandsone og framtidige boliger  
              vurderes dermed som tilstrekkelig.  
Pkt. 6:   Det er regulert inn et område med grøntstruktur - vegetasjonsskjerm vest om  
              hensynssonen HL som skal fungere som buffersone mellom landbruk og framtidige boliger.  
              I området skal det etableres en tett og flersjiktet vegetasjon med naturpreget artsamman- 
              setning og uttrykk.  
              Avstand fra planavgrensning og byggegrense for framtidige boliger er ca. 25-30 m.  
              Bufferssone mellom landbruk og framtidige boliger vurderes som tilstrekkelig i forhold til  
              Bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel- Evje og Hornnes  
              Kommune, §3.7.2 Boligområde Jortveit gnr.7 bnr.25 og Dåsnes gnr.7, bnr 17 (pbl. §11-9 nr.  
              8). Ved detaljplanlegging skal det avsettes buffersone mot eksiterende landbruksområder. 
Pkt. 7:   Byggegrenser i områdene B1 og B3 er regulert inn for å tilrettelegge for mest mulig byggbart  
              areal da området er ganske bratt. Spesielt gjelder dette område B3 da en byggegrense på 50  
              m fra fylkesveien vil begrense byggbart areal samt adkomst og parkeringsmuligheter på den  
              flattere delen av tomta. 
              Området sør om fylkesveien er regulert til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan.  
              Byggegrensen på 30 m tilrettelegger også for byggbart areal på tomtene. I tillegg vil også  
              framtidige boliger plasseres lengre inn fra fylkesveien enn merparten av eksisterende  
              bebyggelse langs fv. 302. 
Pkt. 8:   Områdene B1 –B4 vil grunnet bratt terreng evt. få begrenset mulighet å oppfylle  
              uteoppholdsareal på bakkenivå, men dette vil kunne kompenseres med balkonger og     
              terrasser i direkte tilknytning til boligene. 
Pkt. 9:   Endring av formål langs plangrensa i nordvest grunnes planlagt framtidig kjøp av  
              arealet/området fra grunneieren på naboeiendommen. Endringen medfører at framtidige                
              dispensasjoner og lign. kan unngås og er i trå med framført ønske fra kommunen.  
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