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Administrativt vedtak saksnr.: 40/16 
 

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR EVJEMOEN NORD, PLANID 
201201 

Bakgrunn for saken 
Detaljregulering for Evjemoen Nord ble vedtatt av kommunestyret 03.09.2015 etter en relativ lang 
planprosess. I etterkant ble det oppdaget at det var behov for en presisering av bestemmelsenes § 8. 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og Bygningslovens § 12-14 
 
Vurderinger/Konsekvenser 
Når Europris ble etablert på Verksmoen i 2010, så ble det uttalt fra følgende: «Statens Vegvesen vil stille 
krav om at kommune eller utbygger må foreta utbedring av krysset (fv.307 og rv.9), dersom kommunen på 
et senere tidspunkt tillater ytterligere handelsvirksomhet i området». 
I ettertid ble det vedtatt reguleringsplan for Evjemoen Nord, som la til rette for store forretningsområder. 
Vegvesenets krav ble da diskutert i planforum. Vegvesenet og kommune var da enige om at plasskrevende 
handel, slik som det var definert i tidligere retningslinjer fortsatt skulle være tillatt å etablere, mens en 
etablering av dagligvarebutikker og mindre detaljvarebutikker krevde at en rundkjøring måtte være på plass 
først. Plasskrevende varegrupper var da definert som biler, båter og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, 
trelast og andre større byggevarer, hvitevarer og møbler samt salg fra planteskoler og hagesentre.  
 
På bakgrunn av disse møtene/diskusjonene så ble det lagt inn en rekkefølgebestemmelse hvis intensjon var 
å begrense detaljhandel slik som dagligvarer og mindre butikker, mens bilforretninger, 
byggevareforretninger o.l. skulle fortsatt kunne etablere seg uten at rekkefølgekravet slo inn. Det viser seg 
nå at rekkefølgebestemmelsen er formulert slik at all type detaljvarehandel blir berørt, noe som ikke var 
kommunens eller Vegvesenets hensikt. 
 
Dagens bestemmelse §8:  
Det må anlegges rundkjøring i kryss mellom rv.9 og fv. 307 før det kan etableres detaljvarehandel på 
Evjemoen, eller kjøpesenter i området F2. 
 
Kommunen ønsker å presisere denne bestemmelsen med en ny setning: 

Plan- og bygningsrådet  
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Bestemmelsen gjelder ikke for plasskrevende varegrupper slik som: biler, båter og motorkjøretøyer, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, hvitevarer og møbler samt salg fra planteskoler og 
hagesentre. 
 
Endringen er sendt over til Statens Vegvesen for uttale, og i epost datert 20.09.2016 har de svart at de ikke har 
noen innvendinger til at bestemmelsen endres som foreslått. 
Da dette er mer en presisering enn endring av bestemmelsene så har kommunen vurdert det som at det kun er 
Vegvesenet som blir direkte berørt av denne endringen.   
 
Administrasjonen har i medhold av delegert fullmakt gitt i Plan- og Bygningsrådet 22.09.2016 fattet følgende 
mindre endring av detaljregulering for Evjemoen Nord, planID 201201: 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til endring av bestemmelsene for 
Detaljregulering Evjemoen Nord, planID 201201.  
§ 8 endres til:  
Det må anlegges rundkjøring i kryss mellom rv.9 og fv. 307 før det kan etableres detaljvarehandel på 
Evjemoen  eller kjøpesenter i området F2. Bestemmelsen gjelder ikke for plasskrevende varegrupper slik som: 
biler, båter og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, hvitevarer og møbler 
samt salg fra planteskoler og hagesentre. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 

 
Siv Therese Kile Lie 
plan- og miljøleder 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statens Vegvesen Region Sør  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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