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Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

28/16 Plan- og Bygningsrådet 10.03.2016 

13/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

2. gangsbehandling- Detaljregulering Vrålsås boligfelt, planID 201113, gnr. 

7, bnr. 17.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Detaljregulering for Vrålsås boligfelt, planID 201113 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

Deler av reguleringsplan Dåsnes, planID 199601, som blir berørt av ny reguleringsplan, 

inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

I henhold til Lov om stadnamn vedtas følgende vegnavn i feltet: 

Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen. 

 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 10.03.2016  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og bygningsrådetstilråding: 
Detaljregulering for Vrålsås boligfelt, planID 201113 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

Deler av reguleringsplan Dåsnes, planID 199601, som blir berørt av ny reguleringsplan, 

inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

I henhold til Lov om stadnamn vedtas følgende vegnavn i feltet: 

Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling: 

Plan- og bygningsrådets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Detaljregulering for Vrålsås boligfelt, planID 201113 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 



Deler av reguleringsplan Dåsnes, planID 199601, som blir berørt av ny reguleringsplan, 

inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

I henhold til Lov om stadnamn vedtas følgende vegnavn i feltet: 

Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen 

 

 

 

Saksutredning 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Vrålsås er mottatt fra Norgeshus AS på vegne av 

Smeland Byggservice AS.  

 

Hensikt med reguleringen 

Hensikten med reguleringsarbeidet er tilretteleggelse for etablering av 40-50 nye 

boligtomter. Det er fra forslagsstiller sin side planlagt en variasjon av boliger fra nye boliger 

i form av frittliggende og kjedede eneboliger og/eller rekkehus, samt evt. leilighetsbygg. 

Det er regulert inn offentlig badeområde, samt satt rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- 

og sykkelveg til Hornnes barneskule.  

 

Forhold til overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel område B3. Arealformål 

fremtidig boligbebyggelse, nåværende boligbebyggelse, LNF og nåværende hovedveg. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Den nye planen erstatter en liten del av reguleringsplanen for Dåsnes, planID 199601. 

Noe landbruksområde er lagt inn som friluftsområde, og noe boligområde er satt av til annet 

vegformål. 

 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Plan- og Bygningsrådet den 5.desember 2014 sak 

123/14. Utvalget vedtok å fremme saken. Før planen ble sendt ut på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn ble endringene som var skissert i vedtaket gjennomført. Fullstendig 

saksfremstilling til 1. gangsbehandling er vedlagt. 

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Vedtak i Plan- og Bygningsrådet sak 123/14 er fulgt opp: 

«...Før planen legges ut til offentlig høring skal boligområde B17 tas ut av planen. 

Plasseringen av dette området er uheldig, da det fører til en ytterligere privatisering av 

badeplassen. 

Bestemmelsen suppleres med beskrivelse av hvordan turstiene skal være utformet. 

Lekeområde f_L4 tas ut av plankartet og det legges inn i bestemmelsene at det innenfor 

utomhusplan B5 skal avsettes et område til lekeplass. 
...Området øst for KV11 får formål o_grønnstruktur før planen legges ut på høring. Det skal 

legges inn offentlig parkeringsareal i dette området. Bestemmelsene skal suppleres med ett pkt: 

Området skal benyttes til offentlig badeplass....» 

 

I tillegg har merknader i høringsperioden blitt fulgt opp: 

 Utvidelse av planområde for å regulere inn areal til gang- og sykkelveg fra det nye 

boligområdet og ned til Hornnes Barneskule. 

 LNF området sør-vest i planområdet har fått boligformål. 

 Lagt inn hensynssoner for ras- og radonfare i plankartet med tilhørende 

reguleringsbestemmelser. 



 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 

gjort mindre endringer av reguleringsbestemmelsene.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 30.06.2015 til 01.09.2015. I 

samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 

 

Setesdal brannvesen, epost datert 30.06.2015 

Brannvesenet ber eier om å kartlegge og dokumentere nettkapasiteten frem til det planlagte 

bustadfeltet. For nye bostadområder der avstanden mellom busteder er 8 m eller mindre og 

det er gjort særskilte tiltak mot brannspredning er tilrådd sløkkemengde med vann 20 l/sek. 

Dokumentasjonen må utarbeides av søker og kommune. Setesdal Brannvesen IKS forventer 

at dette blir tatt med videre i planarbeidet. 

Rådmannens kommentar: Det er lagt inn krav om VA-plan i bestemmelsene. 

  

Statens Vegvesen, brev datert 15.07.07. 

Da kjørende ut fra avkjørsler også har vikeplikt for trafikk på kryssende gs-veg, må gs-vegen 

forbi gnr/bnr 7/97 og 7/98 m.fl bli regulert gjennomgående. Det er også krav til sikt mellom 

avkjørslene og gs-vegen, selv om mye av siktområdet ligger utenfor planområdet. Se figur 

E.31 side 127 i håndbok N100. 

Det fremkommer ikke i plandokumentet hvorfor gs-vegen er planlagt helt opp til 

plangrensen. SVV anbefaler at gs-vegen bygges fram til etter avkjørselen til gnr/bnr 7/216 for 

å gi boligene innenfor B16 et gs tilbud. Trygg skoleveg for B16 bør beskrives nærmere i 

planforslaget. Dersom det er meningen at barna skal krysse fv. 302 for å benytte gs-vegen, 

bør det reguleres inn overganger i grøften mellom kjøreveg o_KV1 og gs-vegen for sikker 

kryssing. Gs-vegen ned mot skolen burde vært regulert med sideareal for å sikre bygging og 

drift av gs-vegen. Slik planforslaget er utformet går plangrensen i formålsgrensen og sikrer 

verken opparbeidelse eller rasjonell drift. Plangrensen må flyttes utover for å gi plass til annet 

sideareal. 

Rådmannens kommentar: Punktene er fulgt opp i planen. Viser til Forslagsstillers 

kommentar i vedlegg 9. 

 

Agder Energi Nett, epost datert 31.08.2015. 

AEN har ingen nettstasjoner i det regulerte området. Det ligger en 22kV jordkabel nær vegen, 

men denne kan ikke benyttes til boliger. Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre 

innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt.  

Kapasiteten på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger og evt. nybygging av 

nettanlegg må påregnes. Lokalisering av trase til nye anlegg og avklaring av areal til evt 

nettstasjon må gjøres i samråd med AEN. Det må planlegges satt av tilstrekkelig areal til 

mulig nettstasjon i det regulerte området. Det er etablert noe lavspent 230V blandet nett i 

området. Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Vedlagt kart. 

Rådmannens kommentar: Det er tatt høyde for etalering av nettstasjon og andre tekniske 

tjenester i planen. 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder- brev datert 28.08.2015 

Alle plandokumenter bør rettes opp når det gjøres vedtak om endringer av planen som skal ut 

på offentlig ettersyn.  

Hensynene til jordbruksarealene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget, ved at det reguleres 

inn turvei og vegetasjonsskjerm mot jordbruksarealene i øst, og tilsvarende blir arealer 

regulert til LNF i grensa mot dyrka mark i vest. Positive til at tomten ved badeplassen er tatt 

ut av planen. Når det gjelder lekeplasser i området, vurderer vi det slik at planen legger til 

rette for gode løsninger. Vi støtter vurderingen av at den foreslåtte plasseringen av lekeplass 



L4 ikke var god, og at denne bør flyttes. Vi forutsetter at lekeplassen sikres en god plassering 

og tilstrekkelig størrelse når endelig plassering skjer gjennom godkjennelse av 

utomhusplanen. Trygg skolevei synes også i all hovedsak å være sikret i planen. Når det 

gjelder utbyggingsfeltet B2 vil vi anbefale at det legges inn en gang- sykkelvei/turvei som gir 

en adkomst direkte ned mot krysset ved fylkesveien. For gående er det en lang runde å følge 

veien (KV4) rundt, denne har heller ikke gang- sykkelvei. 

ROS-analysen fremgår det at man ikke har registrert radon-forekomst. TEK10 § 13-5 

beskriver minimumskravene for radonforebyggende tiltak. Kommunen bør vurdere om dette 

er tilfredsstillende eller om det er behov for ytterligere tiltak for å begrense eventuell 

radoninnstrømming. 

Kommunen bestemmelser til planen som sikrer at sikkerhet mot flom blir ivaretatt i henhold 

til TEK10 og NVEs retningslinjer 2/2011 ved eventuelle nye tiltak langs Dåsåna. 

Rådmannens kommentar: Punktene er fulgt opp i planen. Det er satt rekkefølgekrav om 

opparbeiding av sti mellom B2 og KV3, samt krav om geologiske undersøkelser ifht skred og 

radon. Det er ingen flomfare langs Dåsåna innenfor planområdet,  da det er stor 

høydeforskjell i dette området. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 08.09.2015. 

Ingen merknader til planforslaget. 

 

Utvidelse av planområde 

I etterkant av det offentlige ettersynet så ble det meldt utvidelse av planområdet for å få nok 

plass til ny gang- og sykkelveg. Til dette varselet så kom det 6 merknader. Et sammendrag av 

disse følger under. Alle merknader er vedlagt saken i sin helhet. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 04.01.2016. 

Ingen merknader. 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 06.01.2016. 

Ingen merknader. 

 

Tone G. Smith, på vegne av eiere av gnr. 7, bnr. 100, epost datert 10.01.2016. 

Henviser til at det er Skogfrøverket som leier deres eiendom, og at det derfor er de som bør 

uttale seg til varslet endring av plan. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, epost datert 11.01.2016. 

Ingen merknader til utvidelsen. 

 

Det Norske Skogfrøverk, brev datert 12.01.2016. 

De er i utgangspunktet negative til tiltak som hindrer deres mulighet for å drive og drifte 

deres anlegg på eiendommen.  Avlstrærne i plantasjen representerer store verdier som 

kommunen må påregne et erstatningskrav for dersom de blir berørt av tiltak i planen. 

Rådmannens kommentar: Erstatningsspørsmålet vil bli tatt opp i forbindelse med erverv av 

grunn når gang- og sykkelvegen skal bygges. 

 

Erling Kjell Kallhovd, brev datert 11.01.2016. 

Kallhovd synes at arealet som reguleres til gang-/sykkelveg er for stort, og at det kommer for 

nært deres bolighus. Han mener at det bør etableres fender i mellom fylkesvegen og g-/s-

vegen i stedet for grøft. 

Rådmannens kommentar: Administrasjonen har vært i dialog med Vegvesenet i forhold til å 

videreføre fender mellom gang- sykkelvegen og Fylkesvegen fra barneskulen til nytt 

boligområde, men på grunn av vedlikehold osv. er ikke dette en løsning som Vegvesenet kan 

akseptere. Det er problematisk i dag på strekningen ned mot Dåsnes, spesielt i forhold til 

brøyting. I forhold til arealet mellom g/s vegen og privat areal så presiserer Vegvesenet at de 



regner med det ikke vil være noe i veien for at eksisterende hage kan tilpasses og gli over mot 

gang- og sykkelvegen, dvs. det kan være plen helt inn til skulderen på g/s-vegen.  

 

Formelt grunnlag 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak.  

 

Samlet vurdering 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i et attraktivt 

område på Hornnes. Planområdets beliggenhet er i umiddelbar nærhet til skole, barnehage og 

idrettshall. Det er planlagt turstier som binder sammen turområdet i nord, med 

bademuligheter i Dåsåna. Badeplassen ved Vrålsås er regulert til offentlig friområde. For å 

ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter er det lagt inn rekkefølgekrav om 

opparbeiding av gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Det foreligger interessemotsetning 

mellom hensyn til eksisterende boliger/ bruk av eiendommer og innregulering av denne. 

Rådmannen mener at en gang- og sykkelveg på strekningen også vil komme beboerne i 

eksisterende boliger til gode. I reguleringsplanen fra 1996 var det regulert inn gang- og 

sykkelveg her, men den ble aldri bygd. Gang- og sykkelvegen vil ligge 2-2,5 meter lenger inn 

på privat eiendom ved bruk av grøft i stedet for fender. Dette mener Rådmannen er 

nødvendig for å unngå konflikter i forhold til vedlikehold. 

Ellers vises det til saksframlegget til 1. gangsbehandling for vurderinger av planen utover 

merknadene som er kommet i forbindelse med høringen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor og redegjørelsen i forbindelse med 1. gangsbehandling 

sak 123/14,  anbefaler Rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

Evje, 29.03.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Samlet saksfremstilling- 1. gangsbehandling 

2 Planbeskrivelse 

3 Bestemmelser datert 02.02.2016 

4 Plankart 

5 ROS 

7 Merknader offentlig høring 

8 Merknader til melding om utvidelse av 

planområdet 

8 Tilbakemelding fra NVE 

9 Forslagsstillers kommentar til innkomne 

merknader 

 


