


1 av 1

Vår dato Vår referanse

13.04.2015 2015/1400-2/315

Vår sakshandsamar Tidligare dato Tidligare referanse

Cato Dørmænen 16.03.2015

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. 
Postboks 405 Fakturasenteret 815 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662
Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto

0103 Oslo 2308 Hamar 23 09 78 03 www.forsvarsbygg.no 4714 10 00280

Til

COWI AS avd Kristiansand

Vesterveien 6
4613 KRISTIANSAND S

Uttale til varsel om påbegynt planarbeid. Detaljregulering Vinbekken, 
Evje og Hornnes kommune.

Viser til oppstartsmelding knytt til detaljregulering Vinbekken, Evje og Hornnes kommune. 
Høringsfristen er sett til 20. april 2015.

Forsvarsbygg uttaler seg i arealplansaker med omsyn til å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.

Forsvarets aktivitet i området er uforandra og Forsvarsbygg vil bemerke at tiltaket ligg innanfor gul 
støysone, som er knytt til Forsvarets aktivitet ved Evjemoen skyte- og øvingsfelt. 

Vi registrerer at støy er omtalt i tilsendt «sjekkliste for reguleringsplaner» og ser positivt på dette. 
Forsvarsbygg forutsetter at støy vert omtalt i det vidare planarbeidet og at støyutfordringane vert 
handtert i tråd med gjeldande retningslinjer for støy, Jf T-1442.

Utover dette har ikkje Forsvarsbygg nokon merknad til planarbeidet på noverande stadie

Svein O Skaar
Eigedomssjef

Forsvarsbygg utleie markedsområde vest

Dette dokumentet er elektronisk godkjend og difor ikkje signert. 

Kopi til:
Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE



 
 
 
 

Landbruksavdelingen 

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa 
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal 

  

COWI AS  

Tordensskjoldsgate 9  

4612 KRISTIANSAND S  

 
 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 Sak nr. 2015/1324 / FMAATFL 16.04.2015 

 
 

Evje og Hornnes kommune – innspill til melding om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Vinbekken 

Vi viser til brev fra COWI AS den 16.03.15 med melding om oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for Vinbekken, i Evje og Hornnes kommune. 

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse, herunder 

planlegges det 40-50 enheter fordelt på ulike boligtyper. I tillegg til boliger skal det etableres 

turvei/sti og deler av løpet til Vinbekken skal legges om. 

 

Innspill fra Fylkesmannen 

Det aktuelle området er avsatt til boliger i gjeldene kommuneplan, og tiltaket vurderes derfor å 

være i tråd med denne. Fylkesmannen vil likevel peke på at Vinbekken med tilliggende 

områder utgjør en grønnstruktur mellom skolen og sentrum. Vi ber om at det tas hensyn til 

dette i den videre planleggingen av området, og viser til miljødirektoratets veileder 

«Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder» (veileder M100-2014). Det aktuelle 

planområdet ligger mellom skolen og sentrum/boligområder, og det foreligger et potensiale for 

flere tråkk/stier/snarveier gjennom området. Vi ber om at dette undersøkes/kartlegges og tas 

hensyn til i det videre arbeidet. 

Fra andre avdelinger hos Fylkesmannen har vi følgende innspill: 

Barn og unge 

Fylkesmannen vil minne om de plikter kommunen har i forhold til barn og unge. Plan- og 

bygningsloven § 1-1, 5. ledd krever at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas 

i planleggingen. Det vises også til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, del 1 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR). De 

nasjonale mål er å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø, samt å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen. Det er viktig at barnas representant kommer tidlig inn i 

planprosessen for å sikre barn og unges interesser. 

  

 



fylkesmannen.no/aa  Side 2 

 
 

I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø 

tilpasset forskjellige årstider og forskjellige aldere. Arealene skal være sikret mot støy, 

forurensning og annen helsefare. Ved omdisponering av areal som er i bruk til lek skal det 

skaffes erstatningsareal. 

  

Fylkesmannen forventer at det i planbeskrivelsen gjøres rede for hvordan barn er sikret trygg 

atkomst til og fra planområdet til bl.a. barnehage, skole og andre aktuelle områder, og at det 

er satt av tilfredsstillende lekeareal innenfor planområdet. 

  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til 

kommunene høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. Dokumentet finnes også ved å 

følge følgende link:  

 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforv

altning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb  

 

 

Med hilsen 
 
Pia Karine Hem Molaug Terje Flaten 
seniorrådgiver  rådgiver 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Terje Flaten, telefon: 37017594 

 
Kopi til: 
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal 
Statens Vegvesen, Region sør Postboks 723, Stoa 4808 Arendal 
Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 Evje 
 
 
 
 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforvaltning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforvaltning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb










1

Kåre Magnus Sæthren Grønning

From: Ellen Høgdal

Sent: 28. april 2015 11:08

To: Kåre Magnus Sæthren Grønning

Subject: FW: Innspill til varsel om Detaljregulering for Vinbekken, Evje og Hornnes kommune

Categories: Green Category

 

 
Med vennlig hilsen  
 
Ellen Høgdal  

Sekretær  
Administasjon Kristiansand 
Sentralbord: +47 02 69 4# ##  
Mobil: +47 92 27 99 33  
E-post: ehog@cowi.no  
Sip: ehog@cowi.com 
 
COWI  

Tordenskjoldsgate 9  
4612 Kristiansand S  
www.cowi.no - www.cowi.com  
 
LinkedIn   Facebook   Twitter  
 
Print only if necessary  
 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient 

please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.  
 

From: Kjelle, Trude Beate [mailto:Trude.Beate.Kjelle@austagderfk.no]  

Sent: Tuesday, April 28, 2015 10:55 AM 

To: Ellen Høgdal 

Cc: Statens vegvesen, Region sør; Fylkesmannen i Aust-Agder; Evje og Hornnes kommune 

Subject: Innspill til varsel om Detaljregulering for Vinbekken, Evje og Hornnes kommune 

 
Sakstittel: Detaljregulering for Vinbekken i Evje og Hornnes kommune 
Vår ref: 2015/1444-6 
Dato: 28.04.2015 

Innspill til varsel om Detaljregulering for Vinbekken, Evje og 
Hornnes kommune 

Viser til brev av 16.03.2015 med varsel om oppstart av planarbeid for Vinbekken i Evje og Hornnes 
kommune, og epost 21.04.2015 om utsatt svarfrist.  
Innspillet gjelder planarbeid. 
 
Formål med planarbeidet og forhold til overordnet plan 
Det opplyses at formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for 40-50 boenheter (eneboliger, 
tomannsboliger og flermanns-/leilighetsbygg). Videre skal det legges til rette for etablering av turveg/sti og 
deler av eksisterende bekkeløp for Vinbekken skal omlegges. 
Formålet oppgis å være i tråd med overordnet plan (Kommuneplan for Evje og Hornes 2011-2021) og 
utløser, etter kommunens vurdering, ingen krav om konsekvensutredning. 
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Fylkeskommunen rolle/oppgave i kommunale plansaker  
Fylkeskommunen har etter plan- og bygningsloven (§ 3-2) ansvar for å veilede og bistå kommunene i 
overordnet planlegging. Fylkeskommunen har i dette arbeidet to hovedoppgaver:  

I. Ivareta regionale og nasjonale interesser i kommunal planlegging 
II. Gi planfaglig veiledning til kommunene  

Fylkeskommunen har videre fått i oppgave å fremme innsigelse (§ 5-3) til eventuelle planforslag som strider 
mot nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Fylkeskommunen skal så tidlig som mulig varsle 
forslagsstiller, dersom man ser at planforslaget vil stride mot regionale eller nasjonale interesser. Det er 
derfor viktig at det allerede ved varsel om planoppstart gis så mange utfyllende opplysninger som mulig. 
 

I. Nasjonale og regionale interesser 
Ut fra opplysningene som gis i varselet, ser det ikke ut til å være vesentlige nasjonale eller regionale 
interesser som berøres av planforslaget.  
 

II. Planfaglig veiledning/innspill 
a) Kulturminnevern – nyere tid 

I melding om oppstart er det ikke vist forslag til atkomst inn i planområdet. En mulig atkomst er fra 

Svartvegen, som grenser til planområdet helt i øst. Dersom ny atkomstvei legges fra Svartvegen vil 

sannsynligvis eiendommen gnr/bnr 50/99 bli betydelig berørt. På en befaring som 

kulturminnevernseksjonen nylig avholdt, ble det fra eier av denne eiendommen opplyst at bolighuset 

er oppført i 1918. I Evje sentrum, og i området for øvrig, er det få eksempler på hus fra denne 

tidsepoken. Husets alder og stilart gir grunnlag for å si at huset og eiendommen har kulturhistorisk 

verdi. Kulturminnevernseksjonen vil fraråde at detaljreguleringen legger til rette for en utbygging, 

inklusiv atkomstvei, som bidrar til å redusere denne verdien. Ny adkomst inn i området bør derfor 

ikke legges slik at den berører eiendommen gnr/bnr 50/99. 

b) Tema som bør belyses i planforslaget 

Plan- og bygningsloven setter krav til innhold og hvordan plan og kart skal utformes. Det er 

kommunen, som planmyndighet, som er ansvarlig for at kart og plan er i overensstemmelse med lov 

og forskrift. Seksjon for plan og natur anbefaler derfor at følgende veiledningsmateriell brukes når 

reguleringsplanen utarbeides: 

• Plankartsiden.no 
Informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister, plansjer med tegneregler og liste over kommuner med planregister: 
https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/veiledningom-planlegging/ny-plankartside/id2361154/ 
 

• Veileder T-1490, Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven 
Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner 
etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med 
utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og 
bestemmelser: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/0f066ff0c1b84446bc7a886402dca611/t-1490.pdf 

 
• Veileder M100-2014, Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder  

Vinbekken med tilliggende områder utgjør en grønnstruktur mellom skolen og sentrum og dette 

bør belyses i planforslaget.  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M100/M100.pdf 
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• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR), se 

Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging.  

Plan- og bygningsloven krever at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår ivaretas i all 

planlegging. Det er et nasjonalt mål er å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø, samt å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen. Det er viktig at barnas representant kommer tidlig inn i 

planprosessen for å sikre barn og unges interesser. 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/t-2-08/id516949/ 

 

 
Med hilsen 
 
Trude Beate Kjelle 
rådgiver 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
tlf: 37017351 
e-post: postmottak@austagderfk.no  
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Kåre Magnus Sæthren Grønning

From: Kjelle, Trude Beate <Trude.Beate.Kjelle@austagderfk.no>

Sent: 28. april 2015 14:57

To: Kåre Magnus Sæthren Grønning

Cc: Statens vegvesen, Region sør; Evje og Hornnes kommune; Fylkesmannen i Aust-Agder

Subject: Supplerende innspill til melding om Detaljregulering for Vinbekken.

Categories: Green Category

Sakstittel: Detaljregulering for Vinbekken i Evje og Hornnes kommune 
Vår ref: 2015/1444-7 
Dato: 28.04.2015 

Supplerende innspill til melding om Detaljregulering for 
Vinbekken. 

Viser til brev sendt med e-post tidligere i dag. Ved en feil kom ikke innspill vedrørende automatisk fredete 
kulturminner med i brevet: 
 
Kulturminnevern - Automatisk fredete kulturminner 
Seksjon for kulturminnevern har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Etter en synfaring av området vurderes det at to områder på nordsiden av bekken har et potensial for 
uregistrerte kulturminner. Det varsles derfor at det er nødvendig med en arkeologisk registrering iht. 
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9.  
Tiltakshaver dekker alle kostnadene knyttet til registreringen. Fylkeskommunen vil oversende et 
kostnadsoverslag for registreringen i en egen ekspedisjon. 
 
Fylkesrådmannen gjør tiltakshaver og kommunen oppmerksom på at planen kan ikke vedtas før forholdet til 
automatisk fredete kulturminner er avklart. 
 

 
Med hilsen 
 
Trude Beate Kjelle 
rådgiver 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
tlf: 37017351 
e-post: postmottak@austagderfk.no  
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Kåre Magnus Sæthren Grønning

From: Ellen Høgdal

Sent: 14. april 2015 11:13

To: Kåre Magnus Sæthren Grønning

Subject: FW: Vinbekken, Evje og Hornnes kommune - Detaljregulering

Categories: Purple Category

 

 
Med vennlig hilsen  
 
Ellen Høgdal  

Sekretær  
Administasjon Kristiansand 
Sentralbord: +47 02 69 4# ##  
Mobil: +47 92 27 99 33  
E-post: ehog@cowi.no  
Sip: ehog@cowi.com 
 
COWI  

Tordenskjoldsgate 9  
4612 Kristiansand S  
www.cowi.no - www.cowi.com  
 
LinkedIn   Facebook   Twitter  
 
Print only if necessary  
 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient 

please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.  
 

From: Lillian B Andersen [mailto:Lillian.B.Andersen@e-h.kommune.no]  

Sent: Tuesday, April 14, 2015 10:34 AM 

To: Ellen Høgdal 

Cc: Bjørn Ropstad 

Subject: SV: Vinbekken, Evje og Hornnes kommune - Detaljregulering 

 

Viser til tilsendt detaljreguleringsplan for Vinbekken, høringsfrist 20.04.15. 

Råd for funksjonshemmede skal ha møte 05.05.15, rådet skal ha saken til behandling denne dagen og vil sende sin 

uttale etter den tid. 

  

Håper dette er i orden, siden rådet for funksjonshemmede ikke har møter så ofte. 

  

Med vennlig hilsen 

  

Lillian Bjorå  Andersen 

Arkivleder/rådgiver 

Evje og Hornnes kommuneEvje og Hornnes kommuneEvje og Hornnes kommuneEvje og Hornnes kommune 

Kasernevegen 19, 4735 Evje 

Tlf. 468 66 280 

Lillian.B.Andersen@e-h.kommune.no 
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www.e-h.kommune.no 

  

  

Fra: Bjørn Ropstad  

Sendt: 16. mars 2015 14:33 

Til: Lillian B Andersen 
Emne: VS: Vinbekken, Evje og Hornnes kommune - Detaljregulering 

  

Ref funksjonsh.råd 

  

Mvh 

Bjørn 

  

  

Fra: Ellen Høgdal [mailto:EHOG@cowi.no]  

Sendt: 16. mars 2015 12:41 

Til: postmottak@fmaa.no; postmottak@austagderfk.no; firmapost-sor@vegvesen.no; nett@ae.no; rs@nve.no; 
servicesenter@forsvarsbygg.no; post.agder@politiet.no; Rigmor Flaat; irene.falch.jensen@e-h.kommune.no; Bjørn 

Ropstad; iosterh@online.no; post SMG; Jerry Remme 

Emne: Vinbekken, Evje og Hornnes kommune - Detaljregulering 

  

Vedlagt oversendes varsling om påbegynt planarbeid og igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale vedr 

Vinbekken, Evje og Hornnes kommune. 

  

  
Med vennlig hilsen  
 
Ellen Høgdal  

Sekretær  
Administasjon Kristiansand 
Sentralbord: +47 02 69 4# ##  
Mobil: +47 92 27 99 33  
E-post: ehog@cowi.no  
Sip: ehog@cowi.com 
 
COWI  

Tordenskjoldsgate 9  
4612 Kristiansand S  
www.cowi.no - www.cowi.com  
 
LinkedIn   Facebook   Twitter  
 
Print only if necessary  
 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient 

please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.  
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Kåre Magnus Sæthren Grønning

From: NVE <NVE@nve.no>

Sent: 8. juni 2015 16:13

To: Kåre Magnus Sæthren Grønning

Subject: Innspill til planoppstart - Detaljregulering av Vinbekken - Evje og Hornnes kommune

Attachments: Sjekkliste_NVE_2015.docx

Categories: Green Category

Vår ref.: 201501892 

Innspill til planoppstart - Detaljregulering av Vinbekken - Evje og Hornnes kommune 

 

NVE viser til varsel om oppstart av ovenfor nevnte planarbeid, datert 16.03.2015. Vi beklager sen tilbakemelding. NVE er 

forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart 

bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og 

innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.  

 

Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. For å lette høringsprosessen ber 

vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha 

tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i 

forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no. 

 

Vi ber spesielt om at det tydelig fremgår hvordan tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon blir ivaretatt i henhold til 

TEK10. Konsekvenser av tiltaket nedstrøms må også belyses. Vassdragstiltak som kan medføre skader eller ulemper for 

allmenne interesser kan være konsesjonspliktig etter vannressurslovens § 8. Konsekvensene av tiltaket må beskrives 

som grunnlag for eventuell konsesjonsvurdering eller samordning etter vannressurslovens §20.   

 

NVE vil kun uttale seg til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan 

medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.  

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema underveis i planprosessen. 

 

 

 
Hilsen fra 
Lars Ove Gidske 

Seniorrådgiver 
Skred- og vassdragsavdelingen 
Region Sør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Telefon: 09575 eller direkte: 22959770 
E-post: nve@nve.no  eller direkte: log@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Region sør firmapost@vegvesen.no 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Cowi AS - Kristiansand 

Tordenskjoldsgate 9 

4612 KRISTIANSAND S 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Katrine Erichsen / 97957352 15/219989-4    26.04.2016 

     

      

Detaljregulering - utvidelse av planområdet - Vinbekken - Evje og Hornnes 

kommune 

Vi viser til deres varsel om utvidelse av planområdet for overnevnte planarbeid 20.04.16. Vi 

har tidligere gitt uttale til planarbeidet i vårt brev av 21.04.15.  

 

Hensikten med utvidelse av planområdet er å tilrettelegge for atkomst fra fylkesveg 42, med 

eventuelle tilpasninger i forhold til dagens trafikkløsning og krav til frisikt.  

 

Statens vegvesen viser til tidligere uttale i saken. Vi har vurdert utvidelsen og har ingen 

ytterligere merknader til denne.   

 

 

 

Vegavdeling Aust-Agder - seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Kjell Pedersen    

fung. seksjonsleder Katrine Erichsen 

   avdelingsingeniør 

 

    

 

 

 

 

  

 

Kopi  
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Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 EVJE 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



 
 

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand 

Nettside: www.fylkesmannen.no  
Org.nr NO974 762 994 

  
  

 

 
 
   
 
 
COWI AS - avdeling Kristiansand 
Tordenskjoldsgate 9 
4612  KRISTIANSAND S 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
KMGR 2016/1200 27.04.2016 

 
 
Evje og Hornnes kommune - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde for 
detaljreguleringsplan for Vinbekken. 
 

Vi viser til brev den 20.04.2016 der det varsles en utvidelse av planområdet for det igangsatte 

arbeidet med detaljregulering av Vinbekken. 

 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Den varslede 

utvidelsen av området innebærer ingen endring av dette, men gjøres for å legge til rette for en 

adkomst til området fra Arendalsvegen, fv 42. Utvidelsen omfatter også noe tilgrensende, 

eksisterende boligareal. 

 

Vi viser til vårt innspill til oppstartsmeldinga datert den 16.04.2015, og ber om at disse 

merknadene fortsatt tas med i planarbeidet. Utover dette har vi ingen ytterligere merknader til 

verken planarbeidet generelt eller denne utvidelsen av planområdet 

 

Med hilsen 
 
 
 
Magnus Thomassen Terje Flaten 
fagdirektør rådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Terje Flaten, tlf: 37 01 75 94 

 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen, Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 EVJE 
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan    
 
 
 
 

http://www.fylkesmannen.no/
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Kåre Magnus Sæthren Grønning

From: Finn Bjørn RØRVIK <fbrorvik@gmail.com>

Sent: 20. mai 2016 18:09

To: Kåre Magnus Sæthren Grønning

Subject: Regulering Vinbekken

Categories: Orange Category

Takk for grei orientering på møte om regulering av Vinbekken / Vi ønsker at høyspentlinje legges i grøft / når skogen 

fjernes blir den veldig synlig / den er ingen pryd Videre ville det være fint om det blir en gangvei i bratte skråning fra 

planlagte vei til dagens undergang slik at det blir en grei kommunikasjon mellom Tinnheia og det nye boligfeltet . Mvh 

Finn Bj Rørvik Arendalsvn 29  

 

Sendt fra min iPhone 
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Kåre Magnus Sæthren Grønning

From: NVE <NVE@nve.no>

Sent: 24. mai 2016 12:49

To: Kåre Magnus Sæthren Grønning

Cc: post@e-h.kommune.no

Subject:  Innspill til varsel om utvidelse av planområdet for detaljregulering av Vinbekken - Evje 

og Hornnes kommune

Categories: Orange Category; Green Category

Vår referanse: 201501892 

 

Vi viser til varsel om utvidelse av planområdet for detaljregulering av Vinbekken. Vi viser også til vårt innspill til oppstart 

av planarbeidet. Det ser ikke ut til at utvidelsen av planområdet berører våre forvaltningsområder ytterligere. Vi ber om 

at vart innspill til oppstart av planarbeidet tas med i det videre arbeidet.  

 

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det 

oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal 

ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der 

det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike 

saker må kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.  

 

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE har utarbeidet en sjekkliste 

med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer 

informasjon og veiledning. Sjekkliste NVE tema i arealplan.  

 

 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 
Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 

 

 


