
 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 

 

Plankontoret Hallvard Homme AS           Avdelingskontor: 
Pb 95,  4747 VALLE, 
post@plankontoret.no 
Telefon 379 37000                               3890 Vinje,        959 47 245,    ida@plankontoret.no  
ORG.NR. 976010744MVA                      4973 Vegårshei, 915 47 813,    erling@plankontoret.no 
Bankkonto: 2890.05.26476                    

Til 
 
Berørte parter, se adresseliste 
 
 

  Tilleggsvarsel, Detaljregulering, Massetak, Folefalla, Evje og Hornnes kommune, PlanId 
201602 

  
 
Det vises til oversendt varsel datert 16.09.2016. 
 
I følge forskrift om konsekvensutredninger §2, bokstav d) «Områdereguleringer, og detaljreguleringer på 
mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål» skal man konsekvensutrede slike 
tiltak/avvik. Dette var man ikke i tilstrekkelig grad klar over da varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 
16.09.2016. KU-plikt ble drøftet i planforum 27.10.2016. Forslag til planprogram skal normalt foreligge når 
oppstart av planarbeidet varsles. Følgelig sendes det nå ut tilleggsvarsel. Planprogrammet kan sees på 
kommunens hjemmeside, www.e-h.kommune.no, under fanen «Nyheter og kunngjøringer. Ta kontakt med 
undertegnede om du ønsker saksdokumentene tilsendt på e-post eller i papirs form.  
 
Planområdets avgrensning er justert og innskrenket noe i nord. Varselet søker i større grad å klargjøre 
hvilke område det vil bli tatt ut masser i og hvor man midlertidig vil mellomlagre foredlede masser i 
startfasen og hvor det er aktuelt å ha deponi av skrotmasser (røtter ol.). Løsmasser skal lagres i deponi og 
benyttes til oppdyrking i planområdet (nydyrking). 
  
Planlagt etterbruk er uforandret, landbruksformål, jord- og skogbruk. Etablering av dyrka mark skal styrke 
gårdens driftsgrunnlag. 
 
Innspill til planarbeidet (tilleggsvarsel og planprogram) skal sendes til: Plankontoret Hallvard Homme AS 
Pb. 95, 4747 Valle, eller post@plankontoret.no med kopi til E&H kommune innen 9. januar 2017.  
 
Ytterligere opplysninger kan en få ved å henvende seg til Olav Arne Haugen, mob. 900 30 271, eller Erling 
I. Aas, på mob. 915 47 813. 
 

 
Vegårshei den 24.11.2016  
 
for Plankontoret Hallvard Homme AS 

 

 
 

____________________ 

Erling I. Aas 
Jordskiftekandidat, Arealplanlegger 

Mob. 915 47 813 

E-post: erling@plankontoret.no 

Vedlegg: 

• Kart med justert planavgrensning og 
arealbruksskisse (A3) 

• Adresseliste 

 


