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Forord 
På vegne av Olav Arne Haugen legges det med dette fram forslag til planprogram for reguleringsplan for 
Folefalla massetak for fastsettelse i Evje og Hornnes kommune. 
 
Planprogrammet er utarbeidet av Plankontoret H. H. AS (PHHas), avd. Vegårshei i henhold til Plan- og 
bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning av 1. januar 2015. 
 
PHHas vil kommentere innkomne merknader til forslag om planprogram. Revidert planprogram vil sammen 
med høringsuttalelsene bli oversendt Evje og Hornnes kommune som endelig fastsetter programmet. 
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1 Innledning 

1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 
På vegne av Olav Arne Haugen skal PHHas utarbeide reguleringsplan, detaljregulering, massetak ved 
Folefalla. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig massetak (N3) og LNFR-område med 
angitt hensynssone friluftsliv (HF). Intensjonen med arealbruken er i tråd med kommuneplanen, men 
avgrensningen av de to uttaksområdene er grovmasket med lange rette streker som ikke følger 
terrengformasjoner der det er naturlig å avslutte uttaksområdene. 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 vedlagt planprogram. 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 (etterbruk). 
  
Planlagt etterbruk er uforandret, landbruksformål, jord- og skogbruk. Etablering av dyrka mark skal styrke 
gårdens driftsgrunnlag. 
 
Planprogrammet skal være et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses den 
konkrete plansituasjonen og planbehovet. I dette tilfellet er formålet med planarbeidet beskrevet i allerede 
utsendt varsel og virkninger på miljø og samfunn er belyst i kommuneplanen og i forbindelse med innspill til 
varselet datert 16.09.2016. Det legges derfor opp til en nøktern utforming av planprogrammet.  
 
 

1.2 PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter del av eiendommene med GID 53/3 (tiltakshaver) og 600/42 (fylkesveien) i Evje og 
Hornnes kommune. Planområdet er ca. 146 dekar.  Adkomsten til området er fra fylkesveg nr. 42. 

 
Figur 1. Oversiktskart. Planområde vises med svart stiplet avgrensing. 
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Figur 2. Flybilde med plangrense. 
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Figur 3. Detaljert planavgrensning og arealbruksskisse. 
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1.3 PLANPROGRAM 
Reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljregulering, jf. Plan- og bygningslovens § 12-3. I henhold til 
§ 4-1 i plan- og bygningsloven skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides planprogram for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Tiltak som har vesentlige 
konsekvenser for miljø og samfunn skal konsekvensutredes, jf. Pbl. § 4-2. Dette arbeidet kommer som 
nevnt inn under forskriften §2 d) «Områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som 
omfatter nye områder til utbyggingsformål». Slike avvik skal man konsekvensutrede. Tiltaket i seg selv er 
ikke stort nok til å utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskriften §2 f), reguleringsplaner for tiltak i 
vedlegg 1, Industri, bygg, anlegg pkt. 2 (større enn 200 daa og mer enn 2 mill. m³). 
 
Planarbeidet er påbegynt og oppstartsmøte ble gjennomført med Evje og Hornnes kommune den 22. 
august 2016. Arbeidet ble varslet 16.09.2016, med svarfrist 28.10.2016. Forslag til planprogram skal 
normalt foreligge når oppstart av planarbeidet varsles. Følgelig sendes det nå ut tilleggsvarsel vedlagt 
planprogram.  Planprogrammet skal avklare rammebetingelser for planforslaget i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn i samarbeid med Evje og Hornnes kommune i 
minimum 6 uker og fastsettes deretter i Evje og Hornnes kommune, senest 10 uker etter frist for uttalelser jf. 
§ 7 i forskrift om konsekvensutredning. Med utgangspunkt i planprogrammet og uttaler til dette, utarbeides 
reguleringsplanen med konsekvensutredning i 2016/2017, og planlegges 
lagt ut på høring vinteren 2017. 

2 Rammebetingelser 

2.1 NASJONALE FØRINGER 
�  Plan og bygningsloven 
�  Lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
�  Forurensningsloven 
�  Naturmangfoldloven 
�  Lov om kulturminner 
�  Vannressursloven 
�  Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging) 
�  Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442) 
�  Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr 26 (2006-2007). 

 
2.2 KOMMUNALE FØRINGER 
�  Kommuneplan for Evje og Hornnes kommune, arealdelen. Planområdet er vist som 2 områder for 
råstoffutvinning (N3) og landbruks-, natur- og friluftsformål samt reinsdrift (LNFR), med hensynssone 
friluftsliv (HF). Vedtatt 13.05.2011. Det er krav om reguleringsplan og at biologisk mangfold og kulturminner 
kartlegges i forbindelse med reguleringen. 

3 Utredningsbehov 

PHHas har sammen med Evje og Hornnes kommune kommet fram til elementer som skal belyses i 
vurdering av planforslaget og tas med i KU. Forslag til tema som skal utredes er vurdert ut fra henblikk til 
forskriftens vedlegg 3, og innkomne innspill til varslet oppstart av planarbeid, som kan gi konsekvenser for 
miljø, naturressurser og samfunn. Tema som ikke er listet opp nedenfor er vurdert til å ikke ha 
utredningsbehov i forhold til tiltak foreslått i planforslaget. Konsekvensutredningen skal jf. § 9 ta 
utgangspunkt i foreliggende kunnskap og om nødvendig oppdatere den. 
 
Konsekvensutredningen vil omfatte en beskrivelse av konsekvensene av det kontrete tiltaket samt forslag til 
avbøtende tiltak dersom nødvendig. Konsekvensene utredes i forhold til følgende alternativer: 
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0-Alternativet 
0-Alternativet er den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke gjennomføres. Området 
blir ikke tatt i bruk som råstoffutvinningsområde og vil forbli værende jord- og skogbruksareal. 
 
Konsekvenser for planforslaget vil bli vurdert opp imot 0-Alternativet. 
 
Hovedalternativet 
Hovedalternativet vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket gjennomføres med 
full utnytting av ressursen i henhold til planforslaget. 
 
3.1 NATUR- OG MILJØ 
NATURMANGFOLDET OG NATURVERDIER, BIOLOGISK MANGFOLDVERDIER 
Eksisterende situasjon 
I naturbasen og artsdatabanken, samt ved registrering av biologisk mangfold (09.08.2016), er det ikke 
påvist kjente særskilte kvaliteter i området. Arealene inngår i nedbørsfelt til Otravassdraget. 
 
Mulige virkninger 
Det kan finnes kvaliteter som ikke er kjent i offentlig tilgjengelige register eller som var synlige ved 
kartleggingen av biologisk mangfold.  
 
Utredningsbehov 
Planlagte tiltak skal vurderes etter reglene for saksbehandling i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Eventuelle konsekvenser for bekker og vassdrag av det foreslåtte tiltaket må beskrives og avbøtende tiltak 
må innarbeides i planen. 
 
SKOGBRUKS- OG JORDBRUKSINTERESSER 
Eksisterende situasjon 
Området har en mosaikk bestående av impediment, barskog på middels og høy bonitet, myrer og dyrket 
mark (gress). Arealene som er foreslått til massetak er i dag produktiv skogareal, barskog. Boniteten er høy 
og middels. 
 
Mulige virkninger 
Uttaksområdene kan etableres med ny skog etter avsluttet massetak, men ønsket etterbruk av områdene er 
jordbruksformål, dyrket mark, så langt det lar seg gjøre. Et lite eksisterende jorde nord/vest for 
skogsbilvegen ved søndre uttaksområde, vil bli brukt til masselagring i en periode, for så å bli dyrket igjen. 
 
Utredningsbehov 
Konsekvensene av at områder skifter bruk fra skogbruk til jordbruk etter endt uttak vurderes til å være 
positive. Ingen utredning nødvendig. 
 
LANDSKAP 
Eksisterende situasjon 
Det overordnede landskapsrommet er flatt men småkupert. På grunn av mye vegetasjon og små 
høydeforskjeller er det begrenset innsyn til området fra omkringliggende heier.  
 
Med unntak av de to uttaksområdene er planområdet relativt flatt med innsyn til deler av området fra 
fylkesveien og myrene nord for området.  
 
Mulige virkninger 
Det foreslåtte tiltaket innebærer landskapsmessige inngrep. Omfanget og virkningen av inngrepene vil 
kunne oppleves skjemmende i driftsfasen. 
 
Utredningsbehov 
Landskapsvirkninger, særlig avslutningen av massetaket nærmest fylkesveien mot vest må synliggjøres, 
men også avslutningen av uttaksområdet nord for høyspentlinjen, mot denne. 
 
KULTURMINNER 
Eksisterende situasjon 
Det finnes ingen kjente kulturminner eller kulturmiljøer i eller i nærheten av planområdet. 
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Mulige virkninger 
Det kan finnes ukjente kulturminner innenfor planområdet. 
 
Utredningsbehov 
Aust-Agder fylkeskommune har vært på befaring i planområdet, og har vurdert at det ikke er nasjonale 
kulturminneinteresser som trengs å kartlegges i forbindelse med reguleringsplanen. 
 
STØY- OG LUFTFORURENSING SAMT ANNEN FORURENSING 
Eksisterende situasjon 
Avstanden mellom de foreslåtte uttaksområde og nærmeste bebyggelse er hhv. ca. 60 meter (hytte mellom 
uttaksområdene), og 500 – 1000 meter (boliger) i luftlinje. Det er gitt tillatelse til å ta ut og utvunnet et 
mindre volum masser nord i det nordligste området for massetak. Ut over dette foregår det ingen 
virksomhet på arealene i dag utover at arealet nyttes til jord- og skogbruk. Det finnes ingen 
grunnvannskilder i nærheten av uttaket 
 
Mulige virkninger 
Støy og støv, samt avrenning av masser som kan inneholde spor av sprengstoff, til omkringliggende terreng 
og vassdrag. 
 
Utredningsbehov 
Det skal utarbeides en støyanalyse i henhold til T-1442, Retningslinje for støy. Utrede fare for avrenning av 
finpartikulært materiale som kan inneholde sprengstoffrester til omgivelsene. Omfanget av belastningene 
må kartlegges og avbøtende tiltak innarbeides i planforslaget. Tiltak ved støvflukt fra uttaks- eller 
lagringsområdet, og tiltak ved utslipp fra maskiner skal også gjøres rede for i planforslaget. 
Forholdet til grunnvann skal omtales og det skal gjøres rede for om det er sannsynlig at grunnvann blir 
berørt av planlagt tiltak. 

 
3.2 SAMFUNN 
BESKRIVELSE AV FOREKOMSTEN SOM SKAL UTVINNES OG BRUKSOMRÅDER 
Eksisterende situasjon 
I Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine 
databaser finnes det ingen 
mineralforekomster i tilknytning til 
planområdet. 
 
Ressursen som skal utvinnes er fast fjell. 
Berggrunnen er i NGU beskrevet som 
Metadioritt (Flåt) og Metabasitt, magmatisk 
opprinnelse (Iveland-Gaustad type). 
 
Ressursen er ikke undersøkt med hensyn på 
mekanisk styrke og slitestyrke.  
 
Det er utvunnet noe masse i området. 
Anleggsentreprenøren som har rettigheten til 
uttaket vurderer massene som godt egnet til 
opparbeidelse av veger og tomter og foredling 
til ulike fraksjoner grus, pukk og stein. 
Foreløpig er massene bare brukt til private 
anlegg. Det er ikke tatt stilling til om mekanisk 
styrke og slitestyrke vil være et 
utredningstema og som beskrives i 
planbeskrivelsen, eller om dette førts vil bli 
undersøkt/testet av kompetent firma når det 
blir aktuelt å benytte massene i et prosjekt 
som krever svar på dette. 
 
Mulige virkninger 
Ressursen kan ha varierende kvalitet til tross for prøvetaking og vurderinger. 
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Utredningsbehov 
Ressursens art og kvalitet skal beskrives. Avgrensing av uttaksområdet må utredes i planprosessen. 
Uttaksvolum og driftslengde skal omtales og planlagt drift beskrives i hovedtrekk. Detaljert informasjon om 
driften vil bli gjengitt i driftsplanen for uttaksområdet. 
 
FRILUFTSINTERESSER 
Eksisterende situasjon 
Planområdet inngår i henssynssone friluftsliv. Det er ingen beskrivelse av hva slags friluftsliv som er aktuelt 
i planområdet her i kommuneplanen. Det går skiløype over Hagansmyrane nord/nordøst utenfor 
planområdet. Det er privat, bomma, kjøreveg/skogsbilveg og traktorveger i planområdet, men ingen 
parkeringsplasser. Det er ellers ingen tilrettelagte tilbud i området eller synlige spor etter bruk av området i 
friluftsøyemed, herunder stier.  
 
Mulige virkninger 
Støy fra transport og innsyn til det nordligste uttaksområdet. 
 
 
Utredningsbehov 
Støy og innsyn vil bli behandlet som omtalt i overskriftene knyttet til støy og landskap ovenfor, og skal 
vurderes i forhold til friluftsliv.  
 
INFRASTRUKTUR OG TRANSPORTBEHOV 
Eksisterende situasjon 
Området har i dag adkomst via eksisterende privat veg med avkjørsel fra fylkesvegen. Det går en større 
høyspentlinje gjennom planområdet, inntil det nordre uttaksområdet. 
 
Mulige virkninger 
Eksisterende adkomstveg kan måtte opprustes og breddeutvidelse. Massetransporten vil foregå i mange år 
framover. 
 
Utredningsbehov 
Konsekvenser av massetransporten fra planområde må synliggjøres. Trafikksikkerhet og transportens 
omfang må utredes og beskrives. Utforming/dimensjonering av avkjøringen fra fylkesvegen vurderes. 
 
NÆRINGSLIVET OG SYSSELSETTING 
Eksisterende situasjon 
I dag finnes ingen virksomhet utover landbruk på arealene. 
 
Mulige virkninger 
Ressursen (ca. 500.000 m³) er med et årlig gjennomsnittlig uttak på 30.000m³ med anslått å ha en varighet 
på 15-20 år. I driftsperioden vil uttaksvirksomheten sikre sysselsetting i forbindelse med uttak, 
videreforedling og transport av massene. Når deler av arealet siden går over til jordbruksareal vil det styrkes 
gårdens driftsgrunnlag. 
 
Utredningsbehov 
Ingen utredning nødvendig. 
 
3.3 SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET (ROS-ANALYSE) 
o ROS-analysen innebærer kartlegging av sannsynligheten for uønskete hendelser som kan inntreffe. 
Analysen er en vurdering av potensielle farer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og viktige 
samfunnsfunksjoner. 
o Vurderingen av risiko og sårbarhet skal tilpasses plannivået. 
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4 Planprosess 

4.1 FRAMDRIFTSPLAN 
Det er skissert følgende framdriftsplan for den videre planprosessen: 
 
Prosess     Ansvar       Frist 

 
1 Oppstartsvarsel / tilleggsvarsel PHHas       25.11.2016 
2 Høring av planprogram – 6 uker  PHHas      25.11.2016 
3 Innspill til tilleggsvarsel         09.01.2017 
4 Høringsfrist planprogram        09.01.2017 
6 Justering av planprogrammet   PHHas      16.01.2017 
7 Åpent informasjonsmøte, Planforslag PHHAS, E 
8 Fastsetting av planprogrammet   Evje og Hornnes kommune    Februar 2017 
9 Levering av reguleringsplanforslag med 
Konsekvensutredning   PHHas       Februar 2017 
10 1. gangs behandling og vedtak om  
Offentlig ettersyn av planforslaget  Evje og Hornnes kommune    Mars 2017  
11 Frist for høringsinnspill         April 2017 
12 Evt. justering av planforslaget   PHHas       April 2017 
13 2. gangs behandling av planforslaget  Evje og Hornnes kommune    Mai 2017 
14 Godkjenning av planen   Evje og Hornnes kommune    Mai 2017 

5 Offentlig informasjon og medvirkning 

Lovens krav om medvirkning vil bli ivaretatt gjennom høring av planprogrammet som gir anledning til å 
påvirke hvilke spørsmål som er viktige i planprosessen. På denne måten gis det anledning til innflytelse i 
den videre saksgang hvor det endelige planforslaget skal behandles. Prosessen med offentlig informasjon 
og medvirkning tar utgangspunkt i tidsplanen for planarbeid skissert under pkt 4.1. 
 
 
 
 
 
 
Vegårshei den 24.11.2016  
 
for Plankontoret Hallvard Homme AS 
   

 
 
 

 

 

 

____________________ 

Erling I. Aas 
Jordskiftekandidat, Arealplanlegger 

Mob. 915 47 813 

E-post: erling@plankontoret.no 


