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40/16 Kommunestyret 03.06.2016 

 

2. gangsbehandling- Detaljregulering for Krossen, planID 201401.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Detaljregulering for Krossen, planID 201401 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas med følgende endring av §3.2.1: Maksimal utnyttelse for området B1-B4 er 8 

boenheter. Det kan etableres eneboliger eller to- mannsboliger i området. 

 Deler av reguleringsplan for Bakkemoen, planID 197701, som blir berørt av ny 

detaljregulering, oppheves. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 19.05.2016  

Behandling: 

Saksbehandler orienterte om merknader fra Morten K. Haraldstad. 

 

Jan Oddvar Rysstad (AP) foreslo følgende endring i kulepkt. 1.: 

Detaljregulering for Krossen, planID 201401 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Jan Oddvar Rysstads forslag til kulepkt.1 ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme. 

 

Rådmannens forslag til kulpkt.2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og bygningsrådets tilråding: 
 Detaljregulering for Krossen, planID 201401 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 Deler av reguleringsplan for Bakkemoen, planID 197701, som blir berørt av ny 

detaljregulering, oppheves. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.06.2016  

Behandling: 

Morten K. Haraldstad ba om vurdering av habiliteten, siden han bor i boligfeltet. 

Kommunestyret erklærte Morten K. Haraldstad inhabil. 

Han fratrådde møtet. 

 

Inger Lise Refsnes tiltrådde møtet. 



 

Plan- og bygningsrådet tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 Detaljregulering for Krossen, planID 201401 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 Deler av reguleringsplan for Bakkemoen, planID 197701, som blir berørt av ny 

detaljregulering, oppheves. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Hensikten med reguleringen 

Forslag til detaljregulering for Krossen er mottatt fra Cowi A/S på vegne av Krossen 

Eiendom AS. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et leilighetsbygg ved 

Otra, samt eneboliger i området ved Olstadvegen. Fortetting av eksisterende boligområde. 
 

Forhold til overordnete planer 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til – eksisterende boligområde. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Bakkemoen, planID 197701. 

Arealformålet i denne planen er boligbebyggelse og landbruksområde. Deler av området avsatt 

til landbruksområde er i det nye planforslaget tiltenkt boligformål. 

 

1.gangsbehandling 

Detaljreguleringsplan for Krossen boligfelt, planId 201401 ble tatt opp til 1. gangs-

behandling i Plan- og bygningsrådet sak 52/15, 28.08.2015. Rådmannens forslag til vedtak 

ble nedstemt og følgende vedtak ble gjort:  

«Plan og bygningsrådet fremmer ikke saken og legger ikke detaljregulering for Krossen, 

planId 201401ut til høring og offentlig ettersyn. Planen etterkommer ikke plan- og 

bygningsrådets ønske for utvikling av området slik den fremstår. 

Det nevnes vegadkomst gjennom allerede etablerte veger som ikke tåler økt trafikkmengde. 

Olstadvegen må tas ut av planområdet samt eiendommer liggende rundt denne. Det må søkes 

vegtilgang fra egen eiendom til BKS2. 

Dersom områdende B1 – B4 skal reguleres må disse reguleres som eneboliger da dette vil 

passe inn med omliggende regulerte områder. 

Det nevnes og at planen har mangelfull informasjon om bl.a. trafikkmengde og vegbredder. 

Informasjon til oppsittere i og rundt planområdet er undervegs svært mangelfull og svar gitt 

på merknader er ikke tilfredsstillende. 

Plan- og bygningsrådet ønsker ikke en fortetting av området slik det fremgår av planen. 

Planområdet ligger innesluttet i et etablert boligfelt med eneboliger med romslige tomter og 

store friområder. Boligsituasjonen i kommunen tilsier ikke en ytterligere fortetting utenfor 

sentrum slik det fremkommer. Det bør og avklares trafikkforhold over Gullestadbrua ved 

fremtidige større utbygginger på vestsiden av elva som betjenes av denne.» 

 

Fullstendig saksbehandling er vedlagt i vedlegg 7. I etterkant av denne behandlingen 

korrigerte  forslagsstiller sitt forslag (vedlagt saken-plankart-bestemmelser og 

planbeskrivelse samt COWI sine merknader til redigeringen vedlegg 8-12). Dette forslaget 

ble lagt frem til ny 1. gangsbehandling i  Plan – og Bygningsrådet 18.12.2015:, sak  91/15. 

Følgende vedtak ble gjort: 

 



Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljregulering for Krossen, planId 

201401, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Før planen legges ut må følgende endringer av planforslaget være gjennomført: 
 §3.4.3 endres til: Kan etableres eneboliger eller eneboliger i kjede på inntil to etasjer og 

maksimalt 6 enheter. Maks tillatte kotehøyde for møne på enebolig er 196. Maks 
gesimshøyde er 8,5 meter og maks mønehøyde er 9 meter, målt fra den mest eksponerte 
fasade fra terreng. Maksimalutnyttelsesgrad: %-BYA = 40 %. BKS2 kan kun bygges ut 
dersom adkomst løses fra (Snarvegen) på egen grunn 

 Det settes av to lekeplasser i stedet for dagens BKL2. Ny BKL2: sandlekeplass innenfor 
BKS2, og ny BKL3: kvartalslekeplass innenfor område GR1. Disse to lekeplassene skal ha et 
samlet areal på minimum 500 m2. Bestemmelsene presiseres i forhold til type apparater og 
bruk i henholdt til Rådmannens saksfremlegg. 

 Området for garasjeanlegg, BG, justeres slik at byggegrensen kommer 5 meter fra vegkant. 
Hvis ikke det er mulig å få justert byggegrensen, så justeres bestemmelsene og kartet slik at 
det etableres åpen parkeringsplass i området i stedet. 

 Det tillates kun frittstående eneboliger i området B1–B4. 
 
I etterkant av denne nye 1. gangbehandlingen så justerte COWI planen enda en gang. 
Byggeområde BKS2 ble tatt ut av planen, da adkomstløsning via Snarvegen ikke var mulig å 
gjennomføre. Området B1-B4 ble justert til eneboliger og det ble lagt inn 2 mindre lekeplasser i 
planen i stedet for de som lå inne i forslaget til behandling.  
Revidert plan ble lagt ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 26.januar 2016 til 8. mars 
2016. I forbindelse med høringen kom det inn 9 merknader til planen. Alle merknadene er 
vedlagt saken i sin helhet (Vedlegg 5), samt kommentert nedenfor. 

 

Høringsuttalelser 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 02.02.2016. 

Viser til sin uttalelse i meldingsfasen, brev datert 01.07.2014. (Vedlegg 6). Forhold som ble 

påpekt da vurderes i stor grad å være fulgt opp.  

Positivt med grønt belte langs vassdraget. Kommunen bør vurdere å innarbeide flomnivået i 

plankartet med tilhørende bestemmelser. 

Byggeområdet for garasjer virker noe trangt og de forutsetter at §7.3 gjelder garasjeanlegget 

også, slik at det må foreligge en situasjonsplan for området før det kan gis byggetillatelse. 

Positivt med økt boligbygging og fortetting i dette sentrumsnære området og Fylkesmannen 

synes det er beklagelig at man ikke har funnet løsning for utnyttelse av området som ble tatt 

ut av planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: Flomsone innarbeidet. Stilles rekkefølgekrav i §7.3 ifht 

garasjeanlegg. Situasjonsplan vil avklare detaljutformingen av planområdet. Både 

forslagsstiller og plankonsulent finner det også beklagelig at det sentrale området ikke er 

med i planen. 

Rådmannens kommentar: Enig med forslagsstiller. 

 

NVE, epost datert 02.02.2016. 

Standardsvar. NVE Region Sør vil ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det 

kommer tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse at det er en 

konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med. Det er ikke bedt om en slik bistand 

her. 

Rådmannens kommentar: Tas til etterretning. 

 

Tor Langerak, epost datert 08.02.2016 

Feilskriving i Planbeskrivelsen  kap 5.5. Antar at dette blir rettet opp. 

 

Forslagsstillers kommentar: Dette er rettet opp i planbeskrivelsen. 

 

Agder Energi Nett, epost datert 29.02.2016. 



Noe av eksisterende nett må muligens flyttes/ bygges om. Ny bebyggelse må ikke gjøre 

adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag., 

Kapasiteten på anlegget er begrenset og forsterkinger må påregnes. Lokalisering av nye 

anlegg må gjøres i samråd med AEN. 

 

Forslagsstillers kommentar: Avklares i teknisk plan i samråd med AEN. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 29.02.2016. 

Videreføring av byggegrense på 12,5 meter kan aksepteres forutsatt at byggegrensen trekkes 

over gnr/bnr 5/193 og området GF3. Vegvesenet anbefaler også at området mellom 

byggegrense og vegareal reguleres til annen veggrunn slik at det ikke oppstår konflikter og 

misforståelser i fremtiden. 

Vegvesenet aksepterer utvidet bruk av avkjørselen ved Snarvegen forutsatt at den rettes opp i 

henhold til planen. Det forutsettes at brurekkverk etableres utenfor siktsonen til avkjørselen. 

 

Forslagsstillers kommentar: Byggegrensen er forlenget. Forslagsstiller mener det ikke er 

hensiktsmessig å regulere området mellom byggegrense og vegareal til annen veggrunn uten 

at Vegvesenet har konkrete planer for området. 

Rådmannens kommentar: Mener at byggegrense i et friluftsområde strengt tatt er 

unødvendig med tanke på at formålet i seg selv hindrer bygging, men det er likevel tatt inn 

etter ønske fra Vegvesenet slik at byggeforbudet presiseres. Rådmannen er enig med 

forslagsstiller i forhold til å legge store arealer mellom byggegrense og vegareal inn i planen 

som annen veggrunn. Dette vil medføre at store private arealer blir regulert til offentlig 

veggrunn, noe som ses på som lite hensiktsmessig. Det er ønskelig fra Rådmannen sin side at 

arealet fortsatt ligger som boligformål slik som forslaget ligger. 

 

Daniel Olsen, epost datert 05.03.2016. 

Merknaden er på vegne av eier av gnr. 5/15 og 207, Tormod Frøysnes og hans barn. Påpeker 

at i eksisterende reguleringsplan så har gnr/bnr 5/207 adkomst fra Olstadvegen. Frøysnes har 

ingen areal som grenser mot Snarvegen og naturlig adkomst hertil er dermed Olstadvegen. 

Hvis vedtaket blir stående vil ikke BKS2 være mulig å bygge ut til noen former for 

bebyggelse. Dette er en sentrumsnær tomt som egner seg til fortetting og er forenelig med 

kommuneplanens mål om økning av sentrumsnære boligområder. 

Spør også om det i løpet av planarbeidet har vært vurdert å benytte O_SKV3 som 

adkomstveg til BKS2. En slik adkomst vil ikke gi noen negative konsekvenser for beboere i 

Olstadvegen og eiendomsinngrep vil skje på egen grunn. 

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. Det har ikke blitt utarbeidet et alternativ 

med adkomst via O_SKV3. 

 

Rådmannens kommentar: Rådmannens 1. anbefaling var å tillate økt bruk av den 

kommunale vegen Olstadvegen, men Plan- og Bygningsrådet var ikke enig. De mente at 

BKS2 kun kunne bygges ut hvis det ble regulert inn en adkomstveg via Snarvegen, over 

forslagsstillers eiendom. Antall boenheter i område B1-4 ble også redusert.  

Det er ikke vurdert å etablere en adkomstveg til BKS2 via Tormod Frøysnes sin eiendom. 

Rådmannen ser at en slik løsning sannsynligvis hadde vært mulig. Olstadvegen ville da blitt 

berørt i liten grad. De ytterste husene, Fennefossvegen 4 og Olstadvegen 1og 2 ville fått en 

økning av trafikk forbi seg. Rådmannen har vært i kontakt med forslagsstiller, og de ser også 

for seg at denne løsningen kunne vært gjennomførbar, men på grunn av en lang planprosess, 

så ønsker de nå at det reviderte forslaget som foreligger skal bli vedtatt i stedet for at det skal 

gjøres endringer som igjen fører til en ny høring. De ønsker å komme i gang med trinn 1 av 

planen, leilighetsbygget ved Otra, og så kan det være de tar opp igjen BKS2 ved en senere 

anledning. 

 

Emilio Hills og Angela Fernandez, epost datert 07.03.2016. 



Bemerker at det er planlagt en snuplass på deres eiendom.  

 

Forslagsstillers kommentar: Eiendommen er kjøpt opp av Krossen Eiendom AS. 

 

Ted Haugen, epost datert 07.03.2016. 

Ønsker ikke at hans eiendom, Olstadvegen 4, skal omreguleres. Vil at gammel plan skal 

fortsatt gjelde. 

 

Rådmannens kommentar: Kommunen har valg å oppdatere reguleringsplanen for 

nærliggende bebyggelse da den gamle planen forholder seg til bestemmelser i plan og 

bygningsloven av 1985, som ble erstattet av ny plan- og bygningslov i 2008.  

 

Morten Haraldstad, brev datert 07.03.2016 (lagt inn i etterkant av behandling i PBR). 

Ønsker ikke omregulering av eksisterende boligtomt. Det er en stor ulempe for ham at 

det blir regulert inn siktsone over tomta hans. Etter Haraldstads mening bør 

reguleringsbestemmelsene for tomtene B1-B4 tilpasses eksisterende reguleringsplan. 

Positiv til at det blir planlagt eneboliger her, men han synes ikke det skal tillates pulttak 

slik som reguleringsbestemmelsene nå tillater. 

 

Rådmannens kommentar: Kommunen har valg å oppdatere reguleringsplanen for 

nærliggende bebyggelse da den gamle planen forholder seg til bestemmelser i plan og 

bygningsloven av 1985, som ble erstattet av ny plan- og bygningslov i 2008. Siktsonen er 

nødvendig for å opprettholde trafikksikkerheten. I dag er krysset uoversiktlig. Det er 

etablert fortau langs fylkesvegen, noe som også har innvirkning på siktsonen i dette 

området. Det har vært et ønske fra utbygger sin side at det skal tillates varierende 

takformer og vinkler. Rådmannen kan ikke se at det er tungtveiende grunner for å ikke 

tillate dette i dette området. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, epost datert 10.03.2016. 

Ingen merknader. 

 

Planforslaget 

I etterkant av offentlig høring og ettersyn er det gjort følgende endringer av planforslaget: 

 Lagt inn hensynssone flom langs Otra 

 Byggegrense langs veg er forlenget 

 Planbeskrivelse er oppdatert med et nytt kap 7.2- Innkomne innspill og merknader til 

offentlig ettersyn  

 

Planforslaget som foreligger til behandling nå, består av:  

Plankart i målestokk 1:1000 datert  04.05.2016.  

Reguleringsbestemmelser, datert  15.01.2016 

Planbeskrivelse datert  april 2016. 

ROS-analyse datert  15.01.2016. 

 

Formelt grunnlag 

Plan- og bygningslovens § 12-12 

Naturmangfoldsloven  kap 2. 

 

Samlet vurdering 
Et av fokusområdene i kommuneplanen er at det skal jobbes med å tilrettelegge for 

sentrumsnære boliger. Dette planforslaget medfører en fortetting av eksisterende boligområde 

nært sentrum. Forslagsstiller hadde i utgangspunktet et ønske om å bygge ut et større område 

med adkomst via Olstadvegen, men Plan- og Bygningsrådet satt som vilkår at adkomstvegen 

til feltet måtte komme via Snarvegen. Dette medførte at det største området, BKS2 ble tatt ut 

av planforslaget. Rådmannen er enig med Fylkesmannen og forslagsstiller om at dette er 



uheldig med tanke på at en slik fortetting er helt i tråd med overordnede føringer om å 

fortette sentrumsnære områder. For å unngå videre forsinkelser av prosjektet, så rådes det 

likevel til å vedta planen slik som den har vært ute på høring. Forslagsstiller ønsker å komme 

i gang med leilighetsbygget med 7 leiligheter ved Otra, og vil eventuelt komme tilbake med 

et nytt forslag for området BKS2 når det blir aktuelt.  Planforslaget som det foreligger har tatt 

gode hensyn til eksisterende bebyggelse, og det er lagt til rette for barn- og unge i form av 

leke- og badeplasser. Det er også lagt inn rekkefølgebestemmelse i forhold til å etablere 

brygge med universell tilgjengelig fiskeplass, noe som vil være en berikelse for området. 

 

Rådmann mener fortsatt det bør åpnes for 2- mannsboliger også i området B1-4. 

I nærliggende byggefelt, Bakken boligområde, ser man at det har vært 2- mannsboliger som 

har vært mest attraktive. En to- mannsbolig vil heller ikke bryte nevneverdig med 

eksisterende bebyggelse, da det allerede er en 2-mannsbolig i Olstadvegen i dag. 

Utnyttingsgraden på tomten vil være lik. 

 

Det vises ellers til vurderinger gjort i forbindelse med 1. gangsbehandling, sak 91/15, 

18.12.2015. I saksfremlegget er alle innspill som kom i meldingsfasen kommentert. Disse er 

også vedlagt saken i sin helhet. Planen er også vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 7-12. På 

bakgrunn av de opplysninger som foreligger i dag er det ikke er grunn til å tro at tiltaket vil 

påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. 

 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. I løpet av planarbeidet har 

det vært noen interessemotsetninger mellom hensyn til eksisterende bebyggelse/naboer og 

ønsket om å utnytte egen eiendom til boligformål. I forbindelse med oppstartsmeldingen kom 

det mange innspill om at trafikken i Olstadvegen ikke måtte økes. Vekt på fremdrift i 

prosjektet er lagt til grunn for sluttbehandlingen og forslag til vedtak i saken. Det største 

boligområdet, BKS2, er tatt ut av planen, og forslaget nå fører til en trafikkøkning på en 

begrenset streking av denne vegen. Rådmannens forslag medfører 8 nye enheter som må 

benytte ytterste del av Olstadvegen som adkomstveg.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, og redegjørelsene i sak 52/15 og 91/15  anbefaler 

Rådmannen at planforslaget Detaljregulering for Krossen, planID 201401, vedtas med 

endring som foreslått. 

 

 

Evje, 06.06.2016 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 Planbeskrivelse datert april 2016 

2 Plankart datert 04.05.2016 

3 Reguleringsbestemmelser datert 15.01.16 

4 ROS- datert 15.01.2016 

5 Innkomne merknader i forbindelse med offentlig høring og ettersyn 

2016 

6 Innspill i forbindelse med melding om oppstart av planarbeid 2015 

7 1. gangsbehandling- Avslag fra PBR- sak 52/15- 28.08.2015. 

8 Merknader fra COWI i forhold til endringer etter vedtak sak 52/15 

9 Ny 1. gangsbehandling- sak 91/15-18.12.2015 

10 Kart lagt frem til ny 1. gangsbehandling 

11 Planbeskrivelse lagt frem til ny 1. gangsbehandling 

12 Planbestemmelser lagt frem til ny 1. gangsbehandling 

 

 

Andre dokumenter i saken: 

 

 

 

 

 


