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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

77/19 Kommunestyret 21.11.2019 

 

2. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel - Ny høring og 
offentlig ettersyn  
 
  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.11.2019  

 
Behandling: 
Plan- og miljøleder Siv Therese Kile Lie orienterte om kommuneplanens arealdel. 
Kommunedirektørens tilråding enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14, legges Kommuneplanens arealdel 2020-2030, ut til 
ny offentlig høring og ettersyn, med de endringer som er foreslått. Høringsfrist settes til 
23. januar 2020. 
  
På bakgrunn av nytt forslag anmodes det om at innsigelsene fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-Agder blir trukket. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14, legges Kommuneplanens arealdel 2020-2030, ut til 
ny offentlig høring og ettersyn, med de endringer som er foreslått. Høringsfrist settes til 
23. januar 2020. 
 
På bakgrunn av nytt forslag anmodes det om at innsigelsene fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-Agder blir trukket.  
 
 

Saksutredning 

 
Sammendrag/ konklusjon 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at planforslaget er i tråd med nasjonale og regionale 
forventninger til kommuneplanleggingen. Forslaget legger til rette for en bedre og mer effektiv 
saksbehandling. Det er gjort endringer av bestemmelsene og plankartet slik at arealdelen bygger opp 
under den utviklingen kommunen ønsker. Administrasjonen råder til at forslag til kommuneplanens 
arealdel legges ut til offentlig høring og ettersyn med forlenget frist grunnet juleferie. 
 
Bakgrunn for saken 

Saksmappe:2017/382 - 90 
Saksbehandler:  STL  
Dato: 08.11.2019  
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Kommuneplanens arealdel var ute til 1. gangs offentlig høring og ettersyn i perioden 28.juni - 14. 
september 2018. I etterkant er det gjort endringer av plandokumentene som medfører at 
kommuneplanen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningslovens §11-14 
 
Plandokumenter  
På grunn av litt redigeringstrøbbel, så er ikke kartdokumentene ferdig oppdatert før skrivefristen. Disse 
vil bli ettersendt så fort de er klare. Følgende dokumenter skal ut til offentlig høring og ettersyn:  
 
Planbeskrivelse  
Planbestemmelser  
Konsekvensutredninger  
Kart 1: Arealformål og hensynssoner  
Kart 2: Faresone Snøskred og steinsprang (Aktsomhetskart NVE)  
Kart 3: Faresone Jord- og flomskred (aktsomhetskart NVE)  
Kart 4: Faresone Flomfare (aktsomhetskart NVE)  
Kart 5: Støysone Evjemoen skytefelt  
Kart 6: Temakart turløyper med hensynssone friluftsliv 
 
Kart 2-6 vil være mer eller mindre like som ved forrige høring, men de nyeste DOK (Det offentlige 
kartgrunnlaget) -data er lagt inn. 
 
Planbeskrivelsen og konsekvensutredningen er oppdatert med de nye områdene i Hovlandsdalen, 
motorsportanlegg på Kjetså og en mindre utvidelse av Hornåsen boligområde. I tillegg er 
sentrumssone 2 justeres på bakgrunn av innsigelse fra Forsvarsbygg. 
 
Endringer etter offentlig høring og ettersyn 
Viser til sak kommunestyresak 44/18, 21.06.2018, 1. gangsbehandling- kommuneplanens arealdel 
2018-2029 for oppsummering av de endringer som ble gjort av gjeldene kommuneplan før 1. gangs 
offentlig høring og ettersyn. Endringer som er gjort i etterkant av offentlig høring er oppsummert under 
og i vedlegget- endringslogg: 
 
Næringsarealer 
Næringsområdet BN3 som var lagt inn øst for dagens vegstasjon på Verksmoen er tatt ut av 
planforslaget etter innsigelse fra Forsvarsbygg. Møter i etterkant av forrige høring førte ikke frem og 
Forsvarsbygg opprettholdt innsigelsen i epost datert 03.12.2018. 
 
Råstoffutvinning 
I Hovlandsdalen kom det innspill om 2 nye massetak. Det ene området er en utvidelse av et massetak 
som brukes i dag, mens det andre, ved Nygårdsbekken, er nytt. Begge områdene er foreslått lagt inn, 
BRU 9 og 10.  
Massetaket, Finnholane BRU6, har fått redusert størrelse da motorsportsenteret er planlagt på deler 
av arealet. Redusert fra 44 daa til 31 daa.  
 
Fritidsbebyggelse 
Det var i utgangspunktet ikke åpnet opp for å komme med innspill til nye områder for boliger og 
fritidsbebyggelse, men kommunen vår ble større 1.1.2019 og de nye innbyggerne fikk mulighet til å 
komme med sine innspill. Det kom inn 4 nye innspill om nye områder for fritidsbebyggelse. 1 av disse 
er foreslått lagt inn, BFR29 Kvietjønn, mens det er foreslått å avslå de 3 andre, Øyevassheia, Hovvatn 
og Brokevatn. Begrunnelse for avslag fremkommer av konsekvensutredningen. I hovedsak er det 
hensyn til natur og avstand til eksisterende infrastruktur som var avgjørende. 
 
Boligbebyggelse 
Hornåsen Eiendom AS spilte tidligere i prosessen inn en liten utvidelse av Hornåsen trinn 3 på 7 daa. I 
første runde ble det ikke tatt med, men med tanke på videre reguleringsprosesser i området, ser vi det 
nå som mest hensiktsmessig å få arealet inn i kommuneplanen. Det er en relativ liten utvidelse, men 
den berører områder som i dag blir benyttet som turområde. Konklusjonen er at området foreslås tatt 
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inn, men at det i detaljreguleringen stilles visse krav. Se konsekvensutredningen for ytterligere 
begrunnelse.  
 
Spredt boligbebyggelse 
I etterkant av forrige høring er det lagd en konsekvensutredning for Flatebygd- spredt 
boligbebyggelse. Fylkesmannen hadde innsigelse på at dette ikke var gjennomført. 
Konsekvensutredningen konkluderer med at området bør tas inn i planen.   
 
Administrasjonen har også gått gjennom alle fradelte boligtomter innenfor LNF- områder i kommunen. 
Det er tilsammen 89 stk. Alle eiendommene er sjekket ut ifht tilgjengelige aktsomhets-, fare- og 
hensynssone kart. Gnr./bnr. er listet opp i bestemmelsene slik at man kan gjennomføre tiltak på 
tomtene uten å søke om dispensasjon. Bestemmelsene sikrer at aktsomhetssoner og faresoner 
utredes før tillatelse til tiltak kan gis.   
 
Motorsportsenter 
Det er kommet inn et forslag til Motorsportsenter på Kjetså (gnr. 16, bnr. 1). Dette har blitt etterspurt 
flere ganger i planprosessen, og motorsportgruppen i Otra IL har nå fått til en avtale med grunneier. 
Det anbefales at området tas inn i kommuneplanen. Det stilles krav i bestemmelsene om 
detaljregulering og at støyutredning må vedlegges.  
 
Det vises ellers til vedlagt planbeskrivelse og konsekvensutredning som beskriver innhold i 
planforslaget og vurdering av planforslaget med hensyn til miljø og samfunn. Spesielt kapittel 2 og 
kapittel 4 i konsekvensutredningene er viktig å kikke ekstra på. Dette er utredning av de nye områdene 
som er foreslått tatt inn, og de områdene som er foreslått å avslå. 
 
 
Merknader til 1. gangshøring 
 
Alle innspillene er vedlagt saken i sin helhet. Under er en oppsummering med Kommunedirektørens 
kommentar.  
 
Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 21.09.2018 
Ingen innvendinger knyttet til nasjonale eller regionale interesser.  Kort og leggfattelig plan og lese. 
Positivt at man har en samordnet klima-, areal- og transportvurdering. 
Kommunen bør vurdere om det skal presiseres i planbestemmelsene at undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven §9 ikke er oppfylt.  
I forhold til plankartet anbefaler kommunen å undersøke hvilke erfaringer andre kommuner har med 
hvite flater hvor vedtatte reguleringsplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Bestemmelsene, § 2.3 er oppdatert med et punkt om 
undersøkelsesplikt. 
 
NVE, brev datert 19.09.2018 
NVE mener planforslaget fremstår som oversiktlig og godt gjennomarbeidet. Deres innspill til oppstart 
av planarbeidet er i stor grad i varetatt på en god måte. NVE har noen innspill og faglige råd. 
Anbefaler at arealformålet vises i bakgrunnen på temakartene. Positivt at Kosåna er fremhevet og at 
det er lagt inn byggeforbud her på 100 meter og 50/30 meter på øvrige vassdrag. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Vi har valgt å ikke ta inn arealformålene i temakartene pga. leslighet.. 
DOK-data oppdateres ved ny kunnskap og vi synes det er viktig at det kommer tydelig frem at 
temakartene som er vedlagt kommuneplanen viser kjente aktsomhetssoner på den datoene DOK-
dataene ble lastet ned og at de nødvendigvis ikke viser nyeste kunnskap. Vi har derfor lagt inn en tekst 
i tegnforklaringen som henviser til kommunens hjemmeside hvor det alltid er oppdaterte DOK-data 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 17.09.2018- Innsigelse 
Samordning av statlige innsigelser. Innsigelse fra Forsvarsbygg angående utvidelse av næringsområde- 
BN3- inn i skytefeltet. Innsigelse fra Fylkesmannen angående manglende konsekvensutredning av 
området for spredt boligbebyggelse.  
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Kommunedirektørens kommentar: Næringsarealet er tatt ut og KU for spredt boligbebyggelse i 
Flatebygd er gjennomført. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 17.09.2018- Høringsinnspill 
Forslaget er et godt gjennomarbeidet plandokument. Understreker at detaljreguleringen for områder til 
råstoffutvinning må sette klare krav til utredning av støy og støv, samt bestemmelser om evnt. 
avbøtende tiltak og istandsetting/tilbakeføring etter endt uttak. 
Det er en svakhet ved konsekvensutredningen for område BN2 Syrtveit at ikke dyrkbare arealer er nevnt 
eller tillagt vekt. Kommunen bør nøye vurdere behovet for dette næringsarealet ved denne rulleringen 
av kommuneplanen.  
Etter fylkesmannens vurdering er det foretatt en svært enkel, og til dels mangelfull utredning av området 
for småbåthavn. Dette fordrer at det er mye som må avklares i en detaljregulering og de forutsetter 
herunder at relevante tema utredes i tilstrekkelig grad når området evt. Skal detaljreguleres. Innsigelse 
til planforslaget på grunn av manglende KU for området LSB i Flatebygd. Innsigelsen kan løses ved at 
det utarbeides KU.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Bestemmelse §7.6 ivaretar krav til avbøtende tiltak i driftsperioden 
samt istandsetting etter endt uttak. Det er gjort en ny vurdering av BN2, og administrasjonen har 
konkludert med at dette arealet ligger i et område som ligger strategisk ifht eksisterende infrastruktur. 
Det er derfor valgt å fortsatt la det ligge inne i kommuneplanen. Det er utarbeidet KU for LSB Flatebygd. 
 
Hornåsen Eiendom AS, brev datert 07.09.2018. 
Ber om at kommunen vurderer utvidelsen av boligfelt Hornåsen på nytt. Påpeker at det ikke er en søknad 
om et nytt boligfelt, men en enklere måte å ferdigstille/avslutte eksisterende utbyggingsområde. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er gjort en KU for området på bakgrunn av at det er en mindre 
utvidelse. Konklusjonen av denne er at området anmodes om å tas inn i kommuneplanen. Det stilles 
krav til temaer som det videre reguleringsarbeidet må belyse. 
 
Rune Telhaug, brev datert 14.09.2018 
Ber om at kommunen vurdere området i Teddåsen på ny, fnr 19, bnr. 28. Området er avløsning av 
gammel slåtte og beiterett og det ble gitt løyve til å bygge hytte her i 1985. Området har rett til traktorveg 
over naboeiendom. Har parkering ved Stålevatnvegen. Mener Teddåsen kan være en utvidelse av 
Stålevatn hyttefelt og at det ikke er et nytt område som bygges ut. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Etter administrasjonens mening, så er ikke dette et område som man 
ønsker å legge ut til spredt hyttebebyggelse i kommuneplanen. Viser til tidligere KU gjort for området. 
 
Agder Energi Nett, epost datert 14.09.2018 
Diverse forslag til planbestemmelser 
 
Kommunedirektørens kommentar: Forslag til planbestemmelser følges opp ved regulering av områder. 
 
Forsvarsbygg, brev datert 13.09.2018 og epost datert 3.12.2018 
Varsler innsigelse til BN3. De kan ikke samtykke til den foreslåtte endringen. Opprettholder oppsigelsen 
etter møter med kommunen. Arealet er fortsatt aktivt for Forsvaret og Forsvarsbygg har ikke mottatt 
noen oppsigelse av Evjemoen SØF. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Tatt til etterretning. Området er tatt ut av planforslaget. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 03.09.2018 
Regjeringens forventning til regional og kommunal planlegging er at kommunen sikrer tilgjengelighet til 
gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
DMF er positive til at det settes av nye områder til råstoffutvinning, men det er ikke bare å avsette nye 
områder som er viktig. Like viktig er det å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i fremtiden. 
Kommunen bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned 
forekomster eller legger andre begrensninger for fremtidig utnytting. Dette kan gjøres ved å legge 
hensynssone H590 sikring av mineralressurser i kommuneplanen. BN2 og BN3 ligger delvis innenfor 
registrerte grusressurser, DMF ser det som uheldig at disse bygges ned. Ber kommunen om å vurdere 
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alternative løsninger slik at dette ikke skjer. Feks. Tar inn en bestemmelse som sikrer at ressursen blir 
utnyttet før arealet bygges ned. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Kommunen har valgt å ikke ta inn flere hensynssoner i 
kommuneplanen. BN3 er tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Forsvarsbygg.  
 
Motorsport v/Frank Uleberg, epost datert 02.10.2018 
Nytt arealformål i tilknytning til område foreslått til massetak- Motorsportsenter. Gnr. 16, bnr. 1 Kjetså. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Omsøkt området legges inn i kommuneplanen. Se 
konsekvensutredningen for utfyllende begrunnelse. 
 
Br. Uppstad AS, brev datert 20.01.2019 
Merknad/klage på at massetak på gnr. 8, bnr. 8 ikke ble tatt inn i forslag til arealplan. 
De lister opp flere tiltak som kan begrense de ulempene kommunen har anført. Blant annet: asfaltering 
av tilkomstveg, naturlig støyvoll, støydempende tiltak, vurdere rystelser ved sprengning. 
Massetaket har masser av god kvalitet som er godkjent av Vegvesenet. Arealene kan benyttes til dyrking 
etterpå. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Administrasjonen er enig i at det er mulig å gjøre tiltak som begrenser 
ulempene, men etter vår vurdering ligger forslag til massetak i et område hvor man ikke ønsker slik 
virksomhet. Det er avsatt flere nye områder i kommuneplanen som administrasjonen vurderer som 
bedre egnet til formålet og som ikke medfører like store konsekvenser for nærområdet. 
 
Nye innspill til arealdelen fra innbyggere i Hovlandsdalen  
 
Sigmund Aune, grunneier gnr. 127, bnr. 1, innspill datert 15.01.2019. 
Søker om nytt område for Fritidsbebyggelse på Øyvassheia, gnr. 127, bnr. 1. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Viser til KU. Området anbefales ikke å tas inn på grunn av avstand 
til eksisterende infrastruktur.  
 
Gunnar Myklebostad, grunneier gnr. 130, bnr. 1, innspill datert 21.01.2019. 
Søker om to nye område for Fritidsbebyggelse ved Kvietjønn og på Brokevannsheia. Ved Kvietjønn er 
det noen hytter i dag. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Viser til KU’ene for disse to områdene. Området ved Brokevatn 
anbefales ikke å tas inn på grunn av blant annet avstand til eksisterende infrastruktur. Områdene ved 
Kvietjønn ligger i tilknytning til eksisterende bilveg og det ligger hytter der i dag. Det anbefales derfor at 
det tas inn et område her for mulig fremtidig hytteområde.  
 
Audun Aas, grunneier gnr. 127, bnr. 4, innspill datert 21.01.2019. 
Søker om hyttefelt på Hovvatn. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Omsøkt området anbefales ikke. Se kap. 4 i konsekvensutredningen 
for utfyllende begrunnelse. 
 
Audun Aas, grunneier gnr. 127, bnr. 4, innspill datert 21.01.2019. 
Søker om massetak ved Nygårdsbekken.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Området foreslås tatt inn i kommuneplanen. God tilgjengelighet fra 
fv. 42 i et område med gode grusressurser. Aktsomhetsområdene må utredes i forbindelse med 
detaljregulering. 
 
Utvidelse av eksisterende massetak, Aune og Aas gnr. 127/1 og 127/4. 
Utvidelse av eksisterende massetak. Området blir i dag brukt som anleggsområde i forbindelse med 
utbygging av fv. 42. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Anbefales å tas inn. Se KU for utfyllende vurdering. 
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Vurderinger og konsekvenser  
Kommunedirektøren er av den oppfatning at planforslaget til ny arealdel er i tråd med nasjonale og 
regionale forventninger til kommuneplanleggingen. Planforslaget legger til rette for en bedre og mer 
effektiv saksbehandling. Det er gjort endringer av bestemmelsene og plankartet slik at arealdelen 
bygger opp under den utviklingen kommunen ønsker. Det vises til vedlagte plandokumenter for 
utfyllende vurderinger. 
 
Evje, 03.12.2019 
 
 
 
Kommunedirektør 
 
Vedlegg 
1 Endringslogg etter 1. gangs offentlig ettersyn 
2 Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel 2020-2030 
3 Forslag til bestemmelser for arealdelen 
4 Konsekvensutredning 2020-2030 
5 Innspill Fritidsbolig Brokevatn 
6 Innspill fritidsbolig Øyevassheia 
7 Innspill fritidsbolig Hovvatn 
8 Innspill boligområde- Hornåsen 
9 Innspill massetak Nygårdsbekken 
10 Innspill nytt massetak 127/1 og 4 
11 Innspill areal til motorsportsenter 
12 Innsigelse fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
13 Merknad fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder 
14 Merknad fra Aust-Agder Fylkeskommune 
15 Merknad fra Direktoratet for Mineralforvaltning 
16 Merknad fra NVE 
17 Merknad fra Agder Energi Nett 
18 Merknad fra Rune Telhaug 
19 Merknad massetak Kallhovd 

 
Andre dokumenter i saken: 
 
Kommunestyresak 44/18, 21.06.2018 – 1. gangsbehandling 


