
ENDRINGER GJORT I PLANKARTENE I ETTERKANT AV 1. GANGS OFFENTLIG HØRING OG ETTERSYN 

 

ENDRINGER GJORT I PLANBESKRIVELSEN I ETTERKANT AV 1. GANGS OFFENTLIG HØRING OG 

ETTERSYN 

 Nytt kart som viser sentrumssonene. Sentrumssone 2 redusert ihht innsigelse fra 

Forsvarsbygg. 

 Endring av tekst i forhold til ny høringsrunde og innspillene fra Hovlandsdalen. 

 Justering av tabeller med nye områder, samt nye kapitler ifht motorsportsenter og 

fritidsbolig og boligområde. 

 

ENDRINGER GJORT I KONSEKVENSUTREDNINGEN I ETTERKANT AV 1. GANGS OFFENTLIG HØRING 

OG ETTERSYN 

 Arealet til fremtidig råstoffutvinning- massetak BRU6 oppdatert ifht motorsportsenter. 

 To nye massetak inn, BRU9 og BRU10 

 Næringsbebyggelse BN3 tatt ut på grunn av innsigelse fra Forsvarsbygg 

 Nytt kapittel 2.3 Boligformål- Hornåsen 

 LNF- spredt oppdatert med KU for Flatebygd og liste over alle boligtomter i LNF ellers i 

kommunen. 

 Gnr./Bnr. Endring 

1 42/12 BN3 tas ut av forslaget på grunn av innsigelse fra Forsvarsbygg 

2 57/4 Areal avsatt til nåværende massetak er flyttet til sørsiden av vegen. Har vært plassert feil i kart. 

3 6/2 Lagt inn arealene som er konsesjonsgitt Fennefoss kraftverk 

4 55/19 Solstad boligområde som er under planlegging er lagt inn 

5 24/25 Hensynssonen som var plassert feil over vegen er tatt bort. 

6 24/94 Hensynssone grunnvannsforsyning 

7 127/1 Nytt massetak lagt inn 

8 127/4 Nytt massetak lagt inn 

9 130/1 Nytt område for fritidsbebyggelse lagt inn 

10 16/1 Nytt område for motorsportsenter lagt inn 

11 16/1 Justert areal for BRU6 på grunn av motorsenter 

12 22/30 Feil i kart- eksisterende boligområde 

13 9/44 Uleberg kraftverk lagt inn med arealformål annen bebyggelse og anlegg.  

14 15/103 Utvidelse av Hornåsen- nytt areal 

15 72/19 Eksisterende småkrafverk lagt inn 

16 56/154 Feil i kart- eksisterende næringsområde 

17  Temakartene er oppdatert med nye DOK-data 

18  Grunnkartet er oppdatert med nye arealer- Hovlandsdalen 

19  Temakartene har fått ny påskrift for å sikre at nyeste DOK-data alltid blir kontrollert 

20  Detaljregulering for fv. 42 i Hovlandsdalen er lagt inn som eksisterende plan. 

21  
2 områder for fritidsbebyggelse videreføres fra Birkenes kommune sin kommuneplan som 
eksisterende områder med krav om detaljregulering. 



 Oppdatering av kapittel 4 med de nye områdene som IKKE er foreslått å ta inn i 

kommuneplanen. 

 

ENDRINGER GJORT I BESTEMMELSENE I ETTERKANT AV 1. GANGS OFFENTLIG HØRING OG 

ETTERSYN 

 §2.3 Påminning om at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens § 9 ikke er oppfylt i 

kommuneplanen. 

 §7.1.4 Ny bestemmelse for fremtidig utvidelse av Hornåsen, B12 

 §7.6 Konkretiserer hvilke tema som skal ha spesiell oppfølging ved regulering av områder for 

råstoffutvinning. 

 §7.9 Bestemmelse til idrettsanlegg- motorsport 

 §8.2 Oppdatert med henvisning til 89 boligtomter som skal ha samme bestemmelser 

 §9.1 Lagt inn hensynssone grunnvannsforsyning H120. 

 


