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MOTTATTE MERKNADER ETTER 1. GANGS HØRING 
 
 
 
 

DETALJREGULERING BEKKERHUS, EVJE OG HORNNES 
KOMMUNE 
 
 
Planen har vært ute til 1. gangs behandling. Frist for eventuelle merknader til planen var 
23.03.2016. 
 
Det er mottatt 6 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. På vegne av 
tiltakshaver byggmester Erling Eliassen har ViaNova Kristiansand AS nedenfor oppsummert 
og utarbeidet kommentarer på mottatte merknader. 
 
 
Merknader fra Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesrådmannen v/ kulturminnevern, 
datert  18.04.2016: 

- Aust-Agder fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 
 
Tiltakshavers kommentar: 

- Tas til etterretning. 
 
 
Merknader fra Tingberget Velforening, v/ Elin Solheim: 

- 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. 

 
Tiltakshavers 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. 

 
 
Merknader fra Forsvarsbygg, datert 16.03.2016: 

- Forsvarsbygg synes det er positivt at det er fokusert på støy planprosessen. 
- Ber om at det tas inn supplerende tekst i bestemmelsen vedr Forsvarets støy, som 

skal håndteres etter støyretningslinje T-1442. 
- Utover dette har ikke Forsvarsbygg noen merknader til planforslaget. 
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Tiltakshavers kommentar: 
- Tiltakshaver legger inn supplerende tekst vedr støy i bestemmelsen. 

 
 
Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, datert 29.02.2016: 

- Planforslaget ivaretar barn og unges interesser på en tilfredsstillende måte. Det er 
inngått avtale om oppgradering/istandsetting av en eksisterende lekeplass som 
grenser inntil planområdet. 

- Det er utarbeidet rapporter i forhold til støy fra fv. 42 og Evjemoen skytefelt. 
Støyforhold er ivaretatt i planforslaget, og viser at det ikke er til hinder for oppføring 
av boliger. 

- Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Tiltakshavers kommentar: 

- Tas til etterretning. 
 
 
Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert 03.03.2016: 

- Statens vegvesen har stort fokus på arealer langs offentlige veier, i forhold til støy, 
miljø, drift og vedlikehold og utviding av veikorridorer. Det anbefales at areal 
mellombyggegrense og veiformål reguleres til grøntformål. 

- I h.h.t. vegloven § 30 kan det ikke oppføres byggverk, kiosk, opplag eller annen 
større innretninger innenfor byggegrensen. P-plass og vei kan ikke etableres innenfor 
byggegrensen. 

- Det forutsettes at sikten mellom de to kryssende gang-/sykkelveiene (o_SGS og 
eksisterende G/S-veg) tegnes i plankartet, jf HB N100. 

 
Tiltakshavers kommentar: 

- Tiltakshaver ønsker å beholde formålet bebyggelse etter som det er en del av 
utearealet til boligen. Det åpnes ikke for bebyggelse mellom byggegrensen og 
fylkesveien, med unntak støyskjerming. 

- Det skal tegnes opp siktlinjer mellom de to kryssende gang-/sykkelveiene i plankartet. 
 
 
Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 29.02.2016: 

- Agder Energi Nett AS (AEN) har en 22 kV luftlinje og noe lavspent i området. Noe av 
dette må muligens flyttes/bygges om. 

- Ny bebyggelse må ikke gjøre atkomstmuligheten til nettselskapets eksisterende 
anlegg vanskeligere enn i dag, eller medføre ulempe for drift og vedlikehold. 

- Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset. Den som utløser tiltak i 
strømforsyningsnettet, må påregne å dekke kostnader vedrørende tiltaket. 
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til nettstasjon må gjøres i 
samråd med AEN. 

 
Tiltakshavers kommentar: 

- ViaNova Kristiansand AS har tatt kontakt med AEN v/ Bjørn Gunnar Baas, den 
02.03.2016. Høyspentlinjen gjennom planområdet skal legges som jordkabel, i trasé 
hensynssone «H370_1». Dette er OK for AEN. Det er foreløpig ikke avklart om det er 
behov for ny trafo. Det må tas kontakt mellom utbygger og AEN i forbindelse med 
byggeplan. 
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Med hilsen 
ViaNova Kristiansand AS     Kristiansand 04.05.2016 

 
Even Fallan Lorentsen 
 
 


