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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

40/20 Planutvalget 11.06.2020 

 

1. gangsbehandling- Detaljregulering for Lianvegen park, planID 

201901 - Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn  

Planutvalget s behandling av sak 40/2020  i møte den  11.06.2020: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Planutvalget fremmer saken og legger Detaljregulering for Lianvegen Park ut til høring og 
offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
Saksbehandlingsgebyr kr 39.240,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering og nabovarsling. 
  
 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

Planutvalget fremmer saken og legger Detaljregulering for Lianvegen Park ut til høring og 

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

Saksbehandlingsgebyr kr 39.240,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering og nabovarsling.  
 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 

Forslag til detaljregulering ivaretar interessene i området på en god måte. Det legges til rette 

for en fremtidig urban sentrumsutvikling med et godt bomiljø, gode møteplasser og attraktive 

næringsarealer. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

 

Planforslaget 

Saksmappe: 2019/1044-10  

Saksbehandler: STL   

Dato: 18.05.2020  
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Forslag til detaljregulering for Lianvegen park fremmes av ENO Arkitekter AS på vegne av 

Bjørnero Invest AS.  

Det planforslaget som foreligger til behandling består av: 

 Plankart i målestokk 1:500, datert 20.05.2020 

 Reguleringsbestemmelser datert 26.05.2020 

 Planbeskrivelse datert 26.05.2020 
 

I tillegg er sjekkliste for ROS, flomberegning, støyvurdering og sol-skyggeanalyser en del av 

grunnlagsmaterialet. Disse er vedlagt saken. 

Forhold til overordnede planer 

Planforslaget er i  all hovedsak i tråd med områdeplan for Evje sentrum, planID 201115, vedtatt 

24.01.2013. Området er avsatt til bygging med arealformål bolig/forretning/kontor, B/F/K-5, 

med krav om detaljregulering.   

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og er derfor ikke konsekvensutredet 

 

Eiendomsforhold 

Området ligger vis-a-vis Evjeheimen, omkranset av Lianvegen, Taubanegata og 

Ljosheimvegen. Følgende eiendommer blir direkte berørt av reguleringen: gnr/bnr. 50/38, 

50/337, 50/336, 50/340, 50/341, 50/339, 50/338, 50/345, 50/344, 50/349, 50/333, 50/334, 

50/335, 50/346, 50/347, 50/348, 50/363, 50/463, 50/101. 

 

Hensikten med reguleringen 

Formålet med reguleringsplanen var i utgangspunktet å legge til rette for etablering av et 

leilighetsbygg på eiendommen Ljosheimvegen 6-8 hvor Bjørnero Invest AS er grunneier.  Da 

næringstrafikk ikke skal gå via Taubanegata ble det nødvendig å synliggjøre hvordan de 

omkringliggende arealene kunne ivaretas ifht. adkomst og mulig utvikling. 

Resultatet er blitt detaljplanen som nå fremmes for politisk behandling. Planens formål er å 

skape et attraktivt og fremtidsrettet sentrumsområde med næringsarealer, gode uteområder 

og attraktive leiligheter. Planen har et urbant uttrykk med fokus på kvalitet, estetikk, 

tilgjengelighet og møteplasser.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

ENO Arkitekter AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 07.10.2019 og kunngjorde det i Setesdølen 15.10.2019. 

Det kom totalt 6 innspill til planarbeidet. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene er 

referert og kommentert av forslagsstiller og Kommunedirektør nedenfor.  
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Uttalelse fra Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 26.11.2019: 

Har av kapasitetsgrunner ikke hatt anledning til å vurdere melding om oppstart. Varslet om 

arkeologiske registreringer, men etter nærmere undersøkelser ble dette frafalt. 

  

Uttalelse fra NVE, brev datert 28.10.2019 

Området ligger i aktsomhetssone flom. 

Forslagsstillers kommentar: Multiconsult Norge AS har foretatt en vurdering. Resultatene viser 

at vannet vil for det meste holde seg i bekkeløpet til Vølundbekken. Modelleringen viser at så 

lenge kulverten ved utløpet til Otra ikke tettes igjen vil det ikke være noen flomfare i 

planområdet. 

Kommunedirektørens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

Kulverten ligger inne i kommunens ROS ifht flom. Flomvurderingen er vedlagt i sin helhet. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Agder, brev datert 07.11.2019 

Kommunen må ha særlig fokus på nærmiljøet og bokvalitet, både å bevare kvaliteter og tilføre 

nye kvaliteter til nærmiljøet. Gode uteområder, barn og unge, lysforhold og miljøkvaliteter. 

Formålet i 1 etasje av leilighetsbygget i område A vil være vesentlig for det videre planarbeidet, 

hvorvidt dette skal f.eks. være næringsformål eller offentlig/privat tjenesteyting. Barn og unges 

oppvekstvilkår ivaretas i planleggingen. Trygg adkomst til barnehage, skole og andre aktuelle 

områder. Lekeareal og adkomst for gående og syklende. Dersom gjennomføring av deler av 

planen har en langsiktig tidshorisont, er det viktig at de områdene som bygges ut først har en 

adkomstløsning som er tilfredsstillende for alle trafikantgrupper.   

Forslagsstillers kommentar: Intensjonen i planen er å tilføre nye kvaliteter til Evje sentrum. 

Fellesområdet tenkes å ha aktiviteter for alle aldersgrupper. Området har god orientering i 

forhold til sol og vindforhold. Planforslaget har gode solrike uteområder som er skjermet for 

støy. Det er gangveier gjennom området i alle retninger. Område A er regulert til 

sentrumsformål. Det hjemler da alle formål som er aktuelle og gir en fleksibel utnyttelse. 

Tomten har nær beliggenhet til Evjeheimen slik at tjenesteyting kan være aktuelt. Planen har 

vært behandlet i Ungdomsrådet. Vi har invitert til befaring med barn og unge, samt 

informasjonsmøte. Kort avstand til skole og barnehage. Fortau og/eller G/S-veg til skolene, 

idrettsanlegg og barnehage. Nærlekeplass innenfor planområdet i tråd med kommuneplanens 

krav, 100m til kvartalslekeplass Grenjå. All trafikk skal i hovedsak avvikles fra Ljosheimsvegen. 

Varetransport, innkjøring til parkeringskjeller mm. På nordsiden av Ljosheimsvegen er det 

fortau og fotgjengerovergang fra Evjeheimen. 

 

Kommunedirektørens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

Planforslaget er utformet på en slik måte at viktige kvaliteter, slik som adkomst for alle 

trafikantgrupper, lekearealer osv., er sikret uavhengig av hvilket utbyggingsområde som 

bygges ut først.  

 

Uttalelse fra Agder Energi Nett, e-post datert 01.11.2019 

Planforslaget må ta hensyn til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig å 

etablere og drifte. Byggeforbudssone gjelder også lekeplass og parkanlegg. Behov for ny 

nettstasjon, ledninger og kabler må avklares. 
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Forslagsstillers kommentar: Eksisterende anlegg er luftstrekk som planlegges å legges i 

bakken. Kabler i bakken kan legges i gangsoner. Det er 3 eksisterende nettstasjoner på hver 

sin side av planområdet. Vi tenker at eksisterende nettstasjoner kan utbygges gradvis for å ha 

kapasitet til hele planområdet. 

Kommunedirektørens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

Eventuell oppgradering av nett tas i byggesak. 

 

Uttalelse fra Ungdomsrådet, e-post datert 09.01.2020 

Ungdomsrådet ser positivt på utbyggingen. De mener det nye senteret kan utvikles til en 

møteplass for barn og unge. Det vil skape nye arbeidsplasser og være positivt for botilbudet. 

Forslagsstillers kommentar: Det er et stort ønske i planforslaget at området vil kunne fungere 

for barn og unge. Intensjonen er å jobbe videre med ungdommen for å kunne innlemme deres 

ønsker og behov. Planområdet vil bli utviklet over tid og aktivitetene må være tidsriktige. 

Kommunedirektørens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Uttalelse fra Norges Handikapforbund, brev udatert. 

Mener det er lite informasjon og mangler planbeskrivelse. Kommenterer behovet for HC-

plasser. Kontraster og ledelinjer, høyde på kjøreport i garasjeanlegg og størrelse på HC-

parkering.  

Forslagsstillers kommentar: Dette er varsel om planoppstart. Planbeskrivelsen lages til 1. 

gangsbehandling. Resten av merknadene er ivaretatt i planen. 

Kommunedirektørens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Informasjonsmøte 

Det ble i tillegg gjennomført et åpent informasjonsmøte hvor naboer og gjenboere var spesielt 

invitert. Møtet er referert i planbeskrivelsen som er vedlagt og vil ikke bli ytterligere kommentert 

i saksutredningen. 

 

Barn- og unges interesser 

Gjennom å etablere tverraksen med torget og nærlekeplass, åpnes området for allsidig bruk. 

Barn har ulike krav og preferanser når det gjelder aktivitet, da dette avhenger av alt fra 

personlighet til alder. Planlegger har hatt et ønske om å gi rom for aktiviteter til alle. Dette kan 

være lav terskel aktiviteter i sandkasse, husker og vannlek til mer fartsfylt med skatepark eller 

frivektsområde. Planforslaget har avsatt gode områder til dette formålet. Det er satt av et eget 

areal til felles lekeplass, og det er gitt rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av 

lekeplass og uteområder før det kan gis brukstillatelse.  

Ungdomsrådet har kommet med innspill, og etter Kommunedirektørens mening ser det ut til at 

barn- og unges interesser er godt ivaretatt i forslaget som legges frem for behandling.  
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Infrastruktur 

Området ligger sentralt til og har trafikksikker veg, både til barne-, ungdomsskole og 

barnehage. Det meste av vegsystem eksisterer allerede i dag, men det planlegges en ny 

kommunal veg, o_veg-2, inn i området. Denne skal i hovedsak være adkomstveg for 

varelevering og søppelhåndtering. I tillegg kan det være aktuelt å benytte denne vegen som 

adkomstveg til parkeringskjeller, hvis ikke felles nedkjøring via Sentrumsområde A er etablert.  

Det er også planlagt to offentlige gangveger gjennom/rundt området. 

Det legges i all hovedsak opp til parkering under bakken, med noen besøksparkeringer på 

bakkeplan. Hovedadkomstveg for biler vil være via Ljosheimvegen, men planen åpner opp for 

å benytte Taubanegata og Lianvegen som adkomstveger for boligbebyggelsen.  

Siden det vil være mest sannsynlig at Sentrumsområde A bygges ut først, da planarbeidet har 

sitt utspring i byggeplaner i dette området, så sikrer bestemmelsene felles hoved-adkomst til 

parkeringskjeller for alle byggeområdene i planen via. dette området. Hvis utbyggingsplanene 

for Sentrumsområde A ikke blir noe av er det lagt inn muligheter for alternative adkomster.  

Det stilles krav til sykkelparkering, noe som er spesielt viktig i et slikt sentrumsnært område. 

Her kommer forhåpentligvis mange til å benytte seg av dette som fremkomstmiddel fremfor bil. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at infrastruktur blir opparbeidet i forbindelse med utbygging 

av de forskjellige områdene. Det er allerede varslet om oppstart av arbeid med 

utbyggingsavtale med kommunen. Dette med sikte på at kommunen overtar drift og 

vedlikehold av arealene som er markert offentlige etter ferdigstillelse.  

Folkehelse 

Det er planlagt boliger av ulike størrelser slik at man skaper et godt miljø hvor det finnes en 

bolig for de fleste, uansett situasjon. Det er planleggerens ønske at alle befolkningsgrupper 

skal føle tilhørighet til området, og det bør derfor legges opp til leiligheter for eldre, par, enslig 

og småbarnsfamilier. Boenhetene er planlagt med private utearealer, samt fellesarealer på 

takene. Dette gir den enkelte beboer alternative steder å få kontakt med andre mennesker. I 

tillegg er det gode møtesteder i det offentlige rommet rett utenfor boligen. Ensomhet er en av 

de største utfordringene i samfunnet vårt i dag og en boform med mulighet til blandet 

befolkningsgruppe vil kunne bidra til å gi en helsegevinst. Gode byrom skaper større fysisk og 

sosial aktivitet. Dette kan ha stor innvirkning på folkehelsen.  

Naturmangfoldsloven 

Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven kap 2. 

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Miljødirektoratets Naturbase. Det er ikke registrert 

tidligere funn av trua eller sårbare arter eller naturtyper i området. Området vurderes til å ha 

liten verdi da det i hovedsak består av allerede opparbeidede boligtomter. Det er lite trolig at 

inngrep i området vil føre til tap av viktig biologisk mangfold. På bakgrunn av dette er det etter 

Kommunedirektørens oppfatning ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke 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. 
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Samlet vurdering: 

Formålet med planen er å tilrettelegge for en videre utvikling av Evje sentrum. Den legger opp 
til en forholdsvis høy utnytting av arealene og gir mulighet for opp mot 62 nye leiligheter. 
Detaljplanen sier at det skal være næring i 1. etasje, som innbefatter muligheter for 
forretninger, offentlig/privat tjenesteyting, kontorer, hotell/overnatting og bevertning. I 2. etasje 
kan man ha næring eller boliger, mens man i de resterende etasjene skal ha boliger. En slik 
sammensetning følger opp nasjonale målsetninger om fortetting og transformasjon i by og 
tettstedsområder hvor fokus på tilgjengelighet og nærhet til viktige samfunnsfunksjoner er 
viktig. Dette området vil ha gangavstand til det meste på Evje.  
 

Mulighetsstudiet viser hvordan de ser for seg at området skal bli seende ut til sist. 

Reguleringsbestemmelsene avviker litt fra områdeplanen i forhold til takform, da 

områdeplanen sier at man skal ha saltak, mens det i planforslaget foreslås flate tak. Det er 

planlagt «grønne tak» som tiltak for å fordrøye avrenningen fra hustakene. Det er også lagt 

opp til at uteoppholdsarealene kan planlegges slik at overvannet blir håndtert på en bra måte. 

Mulighetsstudiet viser et arkitektonisk godt gjennomtenkt konsept hvor planlegger har hatt 

fokus på at de nye byggene skal være utformet i en moderne stil med gode visuelle kvaliteter. 

Kommunedirektøren mener det ved utvikling av et helt nytt «byrom» også må være mulig å 

legge til rette for en annen type takform enn dagens eksisterende bebyggelse. Etablering av 

«grønne tak» er et godt klimatilpasningstiltak som vil være med på å avhjelpe 

overvannshåndteringen ved et endret klima. 

Planen har satt av områder til sykkelparkering og stiller krav til opparbeiding av disse. I tillegg 

er det lagt inn krav til etablering av ladepunkter for el-biler. Alle uteområder skal være universelt 

utformet, og alle boenheter skal bygges som tilgjengelige boenheter. Tanken er at disse 

leilighetene skal være attraktive for mennesker i alle aldre og livssituasjoner.  

Det har vært en viktig del av planarbeidet å sikre at alle Sentrumsområdene kan bygges ut 

uavhengig av hverandre og slik sikre at planen kan realiseres uten å være avhengig av at ett 

byggetrinn må gjennomføres først. Samtidig er det et ønske om å få etablert en felles 

kjøreadkomst for området slik at biltrafikken begrenses. Rekkefølgebestemmelsene legger 

derfor opp til at det skal etableres en felles nedkjøring til parkeringskjeller i området man tror 

kommer til å bygges ut først, Sentrumsområde A. For å unngå dispensasjoner hvis ikke 

utbyggingen går som planlagt er det likevel lagt inn muligheter for alternative løsninger.  

Rekkefølgebestemmelsene til denne planen er viktige, og de sikrer opparbeidelse av viktig 

infrastruktur før midlertidig brukstillatelse kan gis. Dermed forhindrer man at boligene og 

næringsarealene blir tatt i bruk før dette er på plass. Dette skaper en sikkerhet både for 

kommunen og kjøper. Det vil i fremtiden kunne påløpe kostnader for kommunen, da i hovedsak 

i forhold til drift og vedlikehold av sentrumsarealene som skal være offentlige.  

Etter Kommunedirektørens mening ivaretar vedlagt planforslag interessene i området på en 

god måte. Det legges til rette for en fremtidig urban sentrumsutvikling med et godt bomiljø, 

gode møteplasser og attraktive næringsarealer. Planforslaget bør derfor legges ut til offentlig 

høring og ettersyn.  

 

Evje 

Kommunedirektøren 
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Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 

2 Plankart 

3 Bestemmelser 

4 Sjekkliste ROS 

5 Innspill til oppstartsvarsel 

6 Flomfarevurdering 

7 Støyvurdering 

8 Solstudie 20.mars kl.14 

9 Solstudie Lekeplass 1.mai kl.14 

 


