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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

52/16 Plan- og Bygningsrådet 19.05.2016 

41/16 Kommunestyret 03.06.2016 

 

2. gangsbehandling- Detaljregulering for Bekkerhus, planID 201501.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Detaljregulering for Bekkerhus, planID 201501 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse: Før brukstillatelse for nye boenheter kan gis 

skal det være etablert gatelys fra krysset ved Øvre Tingveg og langs hele adkomstvegen, 

Tingberget.  

 Deler av reguleringsplanene «Områdeplan for Evje sentrum», planID 201115, 

«bebyggelsesplan for Tingbergheia», planID 200203 og «reguleringsplan for Evje 

sentrum», planID 199702, som blir berørt av ny detaljregulering for Bekkerhus 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 19.05.2016  

Behandling: 

Jan Oddvar Rysstad ba om vurdering av habiliteten siden svigerforeldrene bor i området. 

Plan- og bygningsrådet erklærte han habil. 

 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og bygningsrådets tilråding: 
 Detaljregulering for Bekkerhus, planID 201501 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse: Før brukstillatelse for nye boenheter kan gis 

skal det være etablert gatelys fra krysset ved Øvre Tingveg og langs hele adkomstvegen, 

Tingberget.  

 Deler av reguleringsplanene «Områdeplan for Evje sentrum», planID 201115, 

«bebyggelsesplan for Tingbergheia», planID 200203 og «reguleringsplan for Evje 

sentrum», planID 199702, som blir berørt av ny detaljregulering for Bekkerhus 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.06.2016  

Behandling: 

Line K. Vennesland ba kommunestyre om vurdering av habiliteten siden mor bor i området. 



Jan Oddvar Rysstad ba kommunestyre om vurdering av habiliteten siden svigerforeldrene bor 

i området. 

 

Kommunestyret vurderte Line K. Vennesland og Jan Oddvar Rysstad som habile. 

 

 

Plan- og bygningsrådets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 Detaljregulering for Bekkerhus, planID 201501 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas.  

 Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse: Før brukstillatelse for nye boenheter kan gis skal 

det være etablert gatelys fra krysset ved Øvre Tingveg og langs hele adkomstvegen, 

Tingberget.  

 Deler av reguleringsplanene «Områdeplan for Evje sentrum», planID 201115, 

«bebyggelsesplan for Tingbergheia», planID 200203 og «reguleringsplan for Evje 

sentrum», planID 199702, som blir berørt av ny detaljregulering for Bekkerhus inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Bekkerhus boligområde er mottatt fra ViaNova på vegne av 
Byggmester Erling Eliassen. 

 
Planforslaget som foreligger til behandling består av:  
Plankart i målestokk 1:1000 datert 17.11.2015, sist rev. 03.05.2016.  
Reguleringsbestemmelser sist revidert 04.05.2016.  
Planbeskrivelse datert 18.11.2015. 
ROS-analyse datert 28.10.2015. 
Støyrapport ang. skytebane- og vegtrafikkstøy. 
Illustrasjonskart 
 
Planområdet ligger på Evje rett vest for Tingberget boligfelt.  

Hensikt med regulering 
Det er planlagt konsentrert småhusbebyggelse med 2-mannsboliger, totalt 20 enheter. 
Adkomsten er tenkt via eksisterende adkomst til Tingberget boligfelt. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene 50/116 og 50/140. Planen har også bestemmelser om å 

benytte/oppgradere lekeplassen på gnr. 50, bnr 614. 

 

Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, nåværende boligbebyggelse. 
 

Gjeldende reguleringsplan 
Den nye planen erstatter deler av deler av boligområde B7 i Områdeplan for Evje sentrum, 
planID 201115, deler av Bebyggelsesplan for Tingbergheia, planID 200203 og B20 i 
reguleringsplan for Evje sentrum planID 199702. 
Formålet er likt, boligbebyggelse. 

 



Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Plan- og Bygningsrådet den 21. januar 2016 sak 

4/16. Plan- og Bygningsrådet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut 

til offentlig ettersyn. Etter offentlig høring så er plankartet oppdatert med siktsoner i 

forbindelse med kryssende gang- /sykkelveger, jmf. Statens Vegvesen sin merknad. 

Bestemmelsene er oppdatert i henhold til Forsvarsbygg sin merknad. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 12.02.16 til 25.03.16. 
I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som 

vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. Forslagsstiller har også 

kommentert merknadene. Deres kommentarer er vedlagt saken i sin helhet. I tillegg er det 

kommet skriftlig tilbakemelding fra grunneier av gnr. 50, bnr. 614 om at utvidelse av 

lekeplass på hans eiendom er greit.  

 

Agder Energi Nett AS, epost datert 29.02.2016. 

Informerer om eksisterende nett i området. Adkomst til eksisterende anlegg må ivaretas. 

Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset og forsterkninger må påregnes.  

Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt ny nettstasjon må gjøres i 

samråd med AEN. 

Forslagsstillers kommentar: Har vært i dialog med AEN. Eksisterende anlegg skal legges i 

jordkabel. Har avtalt videre dialog i forbindelse med byggeplan. 

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 29.02.2016. 

Viser til deres uttalelse i meldingsfasen datert 16.04.2015. Hensynene vurderes å være 

ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Ingen vesentlige merknader til planforslaget. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 03.03.2016. 

Statens vegvesen har stort fokus på areal langs offentlige veier. De anbefaler kommunen å 

regulere arealet mellom byggegrensen og veiformål til grøntformål for å unngå konflikter og 

misforståelser. Parkeringsplasser og veg kan ikke etablerers innenfor byggegrensen.  

Vegvesenet forutsetter at sikten mellom de to kryssende gang- /sykkelveiene tegnes inn i 

plankartet.  

Forslagsstillers kommentar: Siktsoner tegnet inn. Formålet opprettholdes som boligformål, 

da arealet skal benyttes som uteoppholdsareal til boligene. 

Rådmannens kommentar: Rådmannen støtter forslagsstillers vurdering. 

 

Forsvarsbygg, brev datert 16.03.2016. 

Forsvarsbygg vil be om at det bør gjøres et tillegg i bestemmelsene til plan, som synliggjør 

Forsvarets støy og at dette skal håndteres i tråd med gjeldende støyretningslinje – T-1442. 

Rådmannens kommentar: Bestemmelsene er oppdatert i henhold til merknad.. 

 

Tingberget velforening v/ Elin Solheim, brev datert 29.03.2016. 

- Velforeningen ønsker å ta del i godkjenning av lekeplassen. 

- Det er ønskelig med lys på den traseen som skal brukes gjennom Tingberget til 

lekeplassen, og langs gangveg fra Grenjåvegen. 

- Det må etableres fartshumper i traseen inn mot nytt felt og mot gangvegen til Grenjå. 

- Håper det utarbeides en plan for trafikksikkerhet, i forhold til skolebarn og lekeplass. 

- Det må gjøres tiltak mot støv fra veitrasé som blir brukt i anleggsperioden. 

 

Forslagsstillers kommentar: Tiltakshaver har ingen merknader til deltakelse fra 

velforeningen, så lenge en forholder seg til de krav til innhold som er satt i planen. Detaljer 

må tas i byggeplan. Nevnte veger ligger utenfor planområdet. Tiltakshaver kan legge til rette 

for etablering av et lyspunkt ved selve lekeplassen. Eventuelle etableringer av fartshumper 



ligger utenfor planområdet, og må tas direkte opp med kommunen. Det skal utarbeides plan 

for sikkerhet i forbindelse med byggeplan. Eventuelle problemer med støv i byggefasen må 

tas i byggeplan. 

 

Rådmannens kommentar: Rådmannen ser heller ingen problemer med deltakelse fra 

velforeningen i forbindelse med opparbeiding av lekeplass, men det vil være Enhet for Drift 

og Forvaltning som tar en endelig avgjørelse. I forhold til etablering av lys og fartsdumper 

så er det korrekt som forslagsstiller sier, at vegen ligger utenfor planområde. Dette er 

derimot ikke til hinder for at det kan settes rekkefølgekrav for å ivareta trafikksikkerheten i 

område. Trafikken vil øke betraktelig på denne vegen ved etablering av 20 nye enheter og 

etablering av veglys vil absolutt være en fordel. Generelt når det gjelder 

rekkefølgebestemmelser, bør man passe på at det er en saklig sammenheng mellom de 

privatrettslige forpliktelsene som utbygger/forslagsstiller kan bli pålagt. Hvordan 

rekkefølgekrav i en plan løses blir sett på i en eventuell utbyggingsavtale mellom utbygger og 

kommune. De privatrettslige forpliktelsene må på den ene siden ikke fremtre som 

uforholdsmessig tyngende for de som skal bære kostnadene og på den annen side heller ikke 

være løsrevet fra selve utbyggingstiltaket.  En utbyggingsavtale bør først og fremst sikre at 

den konkrete utbyggingen gir et godt resultat for de som skal bo i det nye området uten at 

utbyggingen fører til dårligere tilbud for kommunens eksisterende innbyggere. Rådmannen er 

av den oppfatning at det i denne planen bør settes et rekkefølgekrav om etablering av gatelys 

inn hele adkomstvegen, Tingberget, for å ivareta trafikksikkerheten i området. De resterende 

punktene blir ivaretatt i byggeplanen. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, epost datert 18.04.2016. 

Ingen merknader til planen. 

 

Barn og unge 

Det er ikke avsatt areal for lekeplass innenfor planområdet. Tilgrensende reguleringsplan for 

Tingberget boligfelt har regulert inn en lekeplass på ca 700 m
2
, der ca 300 m

2
 er opparbeidet. 

Det er satt en rekkefølgebestemmelse i planforslaget, § 5.2 at denne lekeplassen må utvides 

med minimum 200 m
2
. Det er også satt krav til lekeapparater. Denne bestemmelsen er 

supplert med at rekkefølgekravet knyttes opp mot midlertidig brukstillatelse og at totalarealet 

på lekeplassen skal være minimum 500 m
2
. Infrastrukturen til området er bra, og krav om 

sikker skoleveg er ivaretatt. 

 

Infrastruktur 

Adkomstveg planlegges inn dagens adkomst til Tingberget boligfelt. Vann- og avløp kan 

kobles på kommunalt anlegg. Rådmannen mener det også må etableres gatelys inn 

adkomstvegen. Dette må være på plass før brukstillatelse for nye boliger kan gis. 

 

Naturmangfoldsloven 

Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. 

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets 

Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk 

rødliste for arter eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte 

naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper eller verdifulle 

naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det 

er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det er etter Rådmannens oppfatning derfor ikke 

grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i 

naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 

kunnskap er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og 

det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger 

administrasjonen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 



Universell utforming 

Planforslaget og fremtidig bebyggelse vil forholde seg til TEK10, der krav om tilgjengelig 

boenhet og universell utforming er angitt. 

 

Samlet vurdering: 

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

område på Evje. Planforslaget hjemler 10 nye boligtomter i et attraktivt område. Alle tomtene 

kan bygges 2- mannsboliger med saltak. Garasjen tillates med flatt tak, da dette skal være 

uteoppholdsareal for leiligheten i 2. etg. %- BYA per tomt er satt til 40 %. Alle nye 

sentrumsnære reguleringsplaner har en slik utnyttingsgrad. 

 Kapittel 5.18 i planbeskrivelsen gir en vurdering av støysituasjonen. I forbindelse med salg 

av eiendommer er det vanlig at reguleringsplaner legges ved prospektet, og således vil kjøper 

ha tilgang til denne informasjonen. I følge støyrapportene så må det gjøres tiltak for at 

uteområder skal ha tilfredsstillende støynivå. Det er derfor lagt inn rekkefølgekrav om at det 

må etableres støyvoll/skjerm mot fylkesvegen, og det må bygges bod oppå garasjen for å 

skjerme uteområdet her. Det vises til støyrapportene for utfyllende informasjon om mulige 

tiltak. Rådmannen anbefaler at tiltakene fra Sinus blir fulgt opp i byggesakene. 

 

En utbygging slik som planen legger opp til vil heve kvaliteten på boligområdene som 

grenser til, der iblant eksisterende lekeplass. Rådmannen kan ikke se noen utpregede negative 

konsekvenser av planforslaget. For å ivareta trafikksikkerheten langs adkomstvegen til det 

nye feltet foreslår Rådmannen at det bør settes et rekkefølgekrav om etablering av gatelys.  

Det vises ellers til vedlagt saksframlegg til 1. gangsbehandling for utfyllende vurderinger av 

planforslaget. 

 

Evje, 06.06.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 160121-saksfremlegg 

2 Planbeskrivelse 

3 Bestemmelser 

4 Plankart 

5 illustrasjonsplan 

6 rapport-skytebanestøy 

7 rapport-trafikkstøy 

8 sjekkliste-ROS 

9 Merknader i forbindelse med offentlig høring og ettersyn 

10 Forslagsstillers kommentar til merknadene 

11 Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid 

 

 


