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Referat oppstartsmøte 
 
 

Detaljregulering Folefalla massetak 

Planident 201602 
Saksnummer 16/587 
Møtedato 22/8-16 
 
 
MØTEDELTAKERE 
 
Forslagsstiller Olav Arne Haugen, grunneier gnr. 53, bnr. 3 
Konsulent Hallvard Homme, Plankontoret  
Fra kommunen Ingeniør Sigve Bruun Jacob, Plan- og Miljøleder Siv Therese Kile 

Lie, Enhetsleder Drift og Forvaltning Torgeir Hodne. 
Referat sendes Møtedeltakere, leder for Plan- og Bygningsrådet 
 
 
FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 
 
Planideen I området så er det i dag et massetak som er etablert i forbindelse 

med etablering av velteplass osv., benhandlet etter Landbruk 
Pluss.  Det er nå ønskelig å etablere 2 større massetak som skal 
driftes av  Nomeland Anlegg AS. Uttak rundt 400.000 m3. 
 
Vedlagt er situasjonskart og kart som viser arealformål i 
kommuneplanen. 

 
 

Planområdet 
 
 

Hallvard Homme lager et forslag til plangrense og sender over til 
kommunen for godkjenning. Det meldes oppstart av et større 
område enn kun selve massetakene. Det kan være aktuelt å 
etablere nye dyrkingsområder osv. med bruk av masser fra det nye 
massetaket. Midlertidige riggområder kan også være aktuelt. Ta 
høyde for at siktsonene kommer med i planområdet. 

Viktige føringer i 
overordnete planer 
som er relevante for 
planarbeidet 
 

I kommuneplanen § 3.4.3 står det at det skal utarbeides 
reguleringsplaner for nye massetak. Dette aktuelle området er 
markert i arealdelen som N3-fremtidig råstoffutvinning. Området er 
også markert med en hensynssone friluftsliv.  Området er omtalt 
på side 110-111 i tekstdelen. Her står det at Biologisk mangfold og 
kulturminner må kartlegges i forbindelse med regulering. Det må 
også gjøres en ROS-analyse av forslaget.  

Hovedgrep 
 

Viktige punkter i planarbeidet vil være støyforhold, driftstider, 
tilbakeføring av området og hvordan man tenker å avtrappe uttaket 
slik at skjæringene blir så lave som mulig og tilrettelegges for 
revegetering. Det må gjøres en vurdering av lanskapsvirkning og 
behov for vegetasjonsskjerming. Sikring av anlegget. Arbeidet med 
driftskonsesjon vil løpe parallelt med planarbeidet. 

Undersøkelser - Det må foretas en kvalitetssjekk av massene slik at nytteverdien 
av planforslaget kan vurderes.   
- Evnt. forurensningsfare 
- Kulturminner 
- Biologisk mangfold 

Utbyggingsavtale Det kan være aktuelt med en utbyggingsavtale, og det bør derfor 
varsles om i oppstartsmeldingen. 
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Prosess En liten del av området som skal benyttes til massetak har ikke det 
formålet i kommuneplanen. Planlegger gjør en vurdering av om det 
er behov for  KU og oversender denne til kommunen for vurdering. 
Agder Energi må kontaktet mtp høyspentlinjer gjennom området. 

Illustrasjoner -avtrapping av uttaket 
- etappevis utnytting 
- evnt. sikringstiltak 
- vegetasjonsskjerming 
-landskapsvirkning  

Konklusjon Kommunen er positive til tiltaket.  Planlegger gir tilbakemelding på 
KU-vurdering, planområde, og sender over oppstartsmeldingen for 
gjennomlesning før annonsering.  

 
 
30.08.2016 
Siv Therese Kile Lie 
Referent 
 
 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold 
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.  
     
 
GENERELL INFORMASJON  
 
Planmateriale og  
Kart 

Komplett planmateriale skal være i henhold til Evje og Hornnes 
kommune sine karttekniske krav. Punkt 6 går nærmere inn på 
plandokumenter. Se internett: www.e-h.kommune.no – tjenester –
reguleringsplan-rett til å fremme forslag. Dokumentet er vedlagt 
referatet for oppstartsmøte. 
 

Oppstartsmelding Kommunens mal for avisannonse og brev til grunneiere, naboer, 
offentlige etater og andre berørte interesser kan benyttes. 
Kommunen utarbeider adresseliste. Oppstart av planer skal legges 
ut på kommunens hjemmeside. Oppstartsvarsel sendes til 
post@e-h.kommune.no  i god tid før annonsering. 
Det varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. 
Dersom det er krav om konsekvensutredning, skal forslag til 
planprogram legges ut til høring samtidig med oppstartsmeldingen.  
  
 

Plangebyr Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar 
med en hver tids gjeldende gebyrregulativ når planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Gebyr sendes: Olav Arne Haugen, Haugen 10, 4735 Evje 
 

 
 
  

http://kristiansand.kommune.no/oppstart-av-plan
mailto:post@e-h.kommune.no
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Arealformål kommuneplan 
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Situasjonskart 

 


