
 
 Evje og Hornnes kommune 

 
 

Arkiv:  L13 

Saksmappe: 2014/445 -18 

Saksbehandler: STL  

Dato:  08.12.2016 

 

 

Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

120/16 Plan- og Bygningsrådet 15.12.2016 

 

1. gangsbehandling- Detaljregulering for Vinbekken, planID 201402, gnr. 

50, bnr. 152.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger Detaljplan for Vinbekken, planId 201402, ut 
til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 

I plankartet legges det inn en bestemmelsessone for bolighuset på gnr. 50, bnr. 99. 
Bestemmelsessonen følges opp med en ny bestemmelse: «Byggets eksteriørmessige kvaliteter 

skal ivaretas. Bygget kan ikke rives, men det kan pusses opp eller restaureres til opprinnelig 

stand. Det kan også etableres påbygg i samme stil.» 

 

I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: 

Vinbekkvegen 

 
Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 

2016, jfr. Plan- og bygningslovens § 33-1. Faktura ettersendes. 
 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 15.12.2016  

Behandling: 

Administrasjonen la frem endring fra bestemmelsessone til hensynssone kultur og 

Bestemmelsessonen til Hensynssonen. 

 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger Detaljplan for Vinbekken, planId 201402, ut 

til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 

I plankartet legges det inn en hensynssone kulturmiljø for bolighuset på gnr. 50, bnr. 99. 
Hensynssonen følges opp med en ny bestemmelse: «Byggets eksteriørmessige kvaliteter skal 

ivaretas. Bygget kan ikke rives, men det kan pusses opp eller restaureres til opprinnelig 

stand. Det kan også etableres påbygg i samme stil.» 

 

I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: 
Vinbekkvegen 

 



Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 

2016, jfr. Plan- og bygningslovens § 33-1. Faktura ettersendes. 
 

 

 

 

Saksutredning 

 

Planforslaget 

Forslag til Detaljregulering for Vinbekken er mottatt fra COWI AS på vegne av Sordal Bygg 

AS og TE bygg.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

Plankart i målestokk 1:1000 datert 07.12.2016.  

Reguleringsbestemmelser datert 07.12.2016.  

Planbeskrivelse datert 07.12.2016. 

ROS-analyse datert 07.12.2016. 

 

I tillegg er det vedlagt lengdeprofil av vegsystem, snitt som viser fyllinger og skjæringer, 

arkeologisk rapport og  hydrologisk rapport.  

 

Hensikten med reguleringen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse på 

planområdet samt regulere ny turvegforbindelse mot Oddeskogen. Planområdet er regulert til 

boligbebyggelse og landbruk-, natur og friluftsformål (LNFR) i kommuneplanen for Evje og 

Hornnes 2011 – 2021. Planområdet er sentrumsnært og det legges opp til relativt høy 

utnytting. Det vil i tilknytning til ny boligbebyggelse etableres uteoppholdsareal, lekeplasser, 

biloppstillingsplasser med mer.  

Planforslaget inneholder eneboliger, flermannsboliger og leilighetsbygg. Ved maksimal 

utnyttelse av området kan det etableres inntil 60 boenheter. Det legges opp til en 

utnyttelsesgrad på 40 % - BYA.  

 

Eiendomsforhold 

Området som berøres av planarbeidet omfatter hele eller deler av eiendommene (gnr./bnr.): 

600/42, 50/42, 50/77, 50/94, 50/113, 50/114, 50/134, 50/137, 50/140, 50/143, 50/211, 

50/217, 50/319-320 50/422, 50/430, 50/456, 50/527, 50/577, 50/578, 50/579, 50/580, 50/610, 

50/612, 50/618. 

 

Forhold til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, område B2- fremtidig boligbebyggelse, 
eksisterende boligbebyggelse og LNF. 

 

Gjeldende reguleringsplan 
I øst grenser planområdet til detaljreguleringsplanen Oddeskogen trinn 3 (vedtatt 

24.01.2013). Områdeplanen Evje sentrum (vedtatt 24.01.2013) ligger i kort avstand av 

planområdet mot vest. I nord grenser planen til den pågående detaljreguleringen av 

Sindremoen. Planforslaget erstatter deler av Oddeskogen trinn 3 der turvegen langs 

Vinbekken er regulert inn. 

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Planarbeidet ble varslet første gang gjennom avisa Setesdølen 17.03.15 med frist for å 

komme med merknader 20.04.15. Nytt varsel med utvidet plangrense ble sendt ut 20. april 

2016 med frist for innspill 21. mai. Ved fristens utløp var det kommet inn 8 innspill. 2 private 

og resten offentlige. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 

og kommentert av forslagsstiller i kap 8 i planbeskrivelsen. Rådmannen er av den oppfatning 



at forslagsstiller har svart på alle spørsmål, og fulgt opp innspillene til planen på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Barn- og unges interesser 

Det er regulert inn to lekeplasser på planområdet. Lekeplassene har et areal på om lag 350 m² 

(BLK1) og 150m² (BLK2) og vil da kunne betjene nordlig og sørlig boligfelt på planområdet. 

På side 25 i planbeskrivelsen er det lagt ved en illustrasjon av disse. Lekeplassene har en god 

størrelse og det er satt krav til opparbeidelse. Trygg skoleveg er ivaretatt. Kort avstand til 

barne- og ungdomsskulen på Evje. Skolevegen går da via Evjevegen. Til videregående er det 

gang-/sykkelveg via Evje sentrum. Det legges også til rette for turløype i området, som korter 

ned avstanden mot Oddeskogen og undergang under fv. 42 ved Tingbergheia. 

 

Infrastruktur og vegnavn 
Det etableres hoved atkomst (o_SKV1) via Arendalsvegen, fv.42. Dagens adkomst til 

Svartevegen forskyves litt nordover og kobles til ny adkomstveg. Planforslaget legger ikke 

opp til bruk av Evjevegen. Det skal kun etableres en gang-/sykkelveg tilknytning mellom ny 

adkomstveg og Evjevegen. Planområdet ligger i forholdsvis bratte omgivelser og det har 

derfor vært utfordrende å få til en tilfredsstillende vegtrace. I planbeskrivelsen er det et eget 

kapittel om terrenginngrep og landskapstilpasning, kap 5.4. Det er også vedlagt snitt som viser 

hvordan skjæringer og fyllinger vil bli. Høyder på skjæringer avhenger av grunnforhold og 

massebalansen i området, de høyeste skjæringene vil bli på sørsiden av o_SKV1 på 

strekningen mellom lekeplassen BLK2 og turvegen GTD1 som vist på snitt B og snitt C. 

Hvis grunnen består av fast fjell vil skjæringen her kunne komme opp i 4-4,5 meter i høyde 

og vil etableres med skråningsutslag i 1:10. Hvis grunnen i tillegg består av løsmasser kan 

skjæringen bli større da skjæringen vil måtte anlegges med et skråningsutslag på 1:2 eller 1:3 

avhengig bruk av type masser. Det er satt av tilstrekkelig areal på sørsiden av adkomstvegen 

for å kunne opparbeide skjæringer med ulike skråningsutslag tilpasset massens egenskaper. 

Det er stilt krav til at skjæringer og fyllinger skal vises i utbyggingsplanen. Da vil 

grunnforholdene være nærmere undersøkt, og det vil ha blitt tatt stilling til om boligene skal 

etableres med sokkeletasjer eller ikke.  

 

Adkomstvegen krysser Vinbekken og det vil her etableres en vegfylling, med høyde på ca 2 

meter. Kulvert skal dimensjoneres for 200- års flom.  
 
Forslagsstiller har kommet med ett forslag til vegnavn for O_SKV1: 
Vinbekkvegen. 
 

Grønnstruktur 
Selve bekkedraget er lagt inn som grønnstruktur i planforslaget. Det er regulert inn en 

mulighet for å tilrettelegge for turveg fra planområdet og oppover langs bekken. Slik vil 

området kunne knyttes sammen med eksisterende turveger og gang-/ sykkelveg ved 

Oddeskogen barnehage. I tillegg til grøntformål og lekeplasser, vil de enkelte boligtomtene 

ha hager og uteoppholdsarealer. Eventuelle private/felles terrasser og balkonger for ny 

bebyggelse vil også fungere som uteoppholdsareal. Det er satt krav i bestemmelsene i forhold 

til helning og størrelse på disse arealene.  

  
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Naturmangfoldsloven 
Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. 
Kunnskap 
om naturmangfold er hentet Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer på 



planområdet. Artsdatabanken, Naturbase, miljostatus.no, Norsk rødlistes kartlegging av 
viktig natur mangfold er lagt til grunn når området er blitt vurdert. Det er ikke registrert 
prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter eller verdifulle arter i 
planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede 
naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke 
framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i 
planområdet. Det er etter administrasjonens oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket 
vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 
om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed 
oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan 
påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger administrasjonen til grunn 
at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-
12. 
 
Kulturminner 

Det er utført en arkeologisk registrering i planområdet og det ble ikke funnet noe av 
kulturhistorisk verdi, se vedlegg for hele rapporten. Eiendommen gnr 50 bnr 99 har et 
bolighus fra 1918. Boligens arkitektur og eiendommen som helhet har en viss 
kulturhistorisk verdi. Dette er bemerket av kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder 
Fylkeskommune ved uttalelse til planoppstart. Kommunen bør ta stilling til hvorvidt man 
ønsker at dette huset skal ivaretas eller ikke. I forbindelse med områderegulering av Evje 
Sentrum ble det for eksempel lagt inn en egen bestemmelse for boligen ved siden av 
Hotell Dølen, gnr. 50, bnr. 9 som sa at denne bygningen skulle søkes bevart og integrert i 
en evnt detaljreguleringsplan for hotellområdet. Boligen har stått tom i flere år og bærer 
preg av det, men selve bygget har et særpreg som ikke man finner noe annet sted på Evje. 
Rådmannen mener derfor det bør vurderes om det skal legges inn en bestemmelse som 
forhindrer riving av dette bygget. Oppussing og restaurering eksteriørmessig til 
opprinnelig stand vil være tillatt, samt evnt påbygg i samme stil. 
 

Universell utforming 
I planforslaget er det satt krav om at på flere av delområdene skal det etableres boenheter 

med krav om universell utforming. Ellers ivaretar Plan og bygningsloven krav til universell 

utforming av nye bygg og infrastruktur. 

 
Samlet vurdering: 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for et attraktivt boligområde som ligger strategisk til i 

forhold til skole, barnehage og sentrumsfunksjoner. Nye boligområder som dette vil være 

med på å bidra til at kommunen har nok sentrumsnært areal til boliger for fremtidig 

befolkningsvekst. Tiltaket utnytter eksisterende infrastruktur på en god måte og bidrar til en 

positiv areal- og transportutvikling. Ombygging av krysset Svartevegen x Fv 42 

Arendalsvegen gir økt trafikksikkerhet og gir eksisterende bebyggelse en bedre adkomst til 

eiendommene. 

 

Området er bratt og eksisterende terreng vil måtte bearbeides for nye boliger og infrastruktur. 

Illustrasjonene viser at det planlegges at by bebyggelse vil fremstå som en naturlig 

videreføring av tilgrensende boligområder. I forhold til eksisterende situasjon vil 

planområdet etter endt utbygging være et mer moderne og attraktivt område med ny 

infrastruktur og opparbeide tomter. 

 

Planforslaget hjemler opptil 60 nye boligtomter med variert bebyggelse, enebolig, 

flermannsboliger og leilighetsbygg. Områdene som er avsatt til lekeplasser er sentrale og vil 

fungere som gode møteplasser i boligfeltet.  

 

Forslag til detaljregulering ivaretar kommuneplanens intensjoner om sentrumsnære 

boligtomter med gode kvaliteter. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

Rådmannen at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn. 



 

Evje, 20.12.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Detaljreguleringsplan for Vinbekken - Planbeskrivelse REV 

2 Vedlegg 1 - Plankart (Tegningsnr A064942-001) 

3 Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser REV 

4 Vedlegg 3 - Risiko- og sårbarhetsanalyse 

5 Vedlegg 4 - Varslingsbrev- og annonse 

6 Vedlegg 5 - Hydrologisk rapport (COWI AS) 

7 Vedlegg 6 - Arkeologisk rapport (AAFK Kulturminneavd) 

8 Vedlegg 7 - Forslag til plan- og lengdeprofil o_SKV1 

9 Vedlegg 8 - Snitt A-B-C 

10 Vedlegg 9 - Innkommende merknader 

 

 

 

 


