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Søknad om endring av Detaljregulering for Evjemoen Nord, planID 201201 
 
 
 
Evje og Hornnes kommune søker om en endring av Detaljreguleringsplan Evjemoen Nord i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. Dere blir varslet om forslag til endring da dere er 
grunneiere i planområdet.  
 
Bakgrunn 
Detaljregulering for Evjemoen Nord ble vedtatt 03.09.2015. Det er stor byggeaktivitet i 
området, og ved flere anledninger er det oppdaget at det er behov for å justere på vedtatt 
plan. Det er gitt dispensasjoner ved flere anledninger, og disse dispensasjonene ønsker vi å 
formalisere i planen. 
 
Planprosess 
Forslag til reguleringsendringen vil ikke påvirke gjennomføring av den vedtatte 
reguleringsplanen og endringene går heller ikke ut over hovedrammene i nåværende plan. 
Endringene vil ikke ha vesentlig virkning for verken miljø eller samfunn. Endringen kan dermed 
gjøres ved en forenklet saksbehandling der grunneiere blir varslet om forslaget til endring før 
Planutvalget skal behandle saken. Regionale og statlige myndigheter blir ikke varslet da de 
foreslåtte endringene er vurdert til å kun ha lokal interesse.  
 
Forslag til endring av plankart 
Gjeldende plankart foreslås erstattet med forslag til nytt plankart som er vedlagt. 
(Hensynssonen bevaring kulturmiljø skal ikke endres, men den er tatt ut av forslag til nytt 
plankart slik at endringene og eiendomsgrensene skal være enklere for dere å se) 
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Kartendring 1: 
Det reguleres inn fortau langs vestsiden av General Holms veg og store deler av Artillerivegen. 
Vegtraceen er endret slik at den følger dagens vegsituasjon.  
Veg og fortau ligger hovedsakelig på Evjemoen Næringspark sin eiendom. Noen få steder 
berører den privat grunn. De røde stiplede linjene viser eiendomsgrensene.  
(Det er nok enklest å sammenligne vedlagt forslag til nytt plankart med vedlagt gjeldene 
plankart.) 
 
Nedenfor vises utsnitt av plankartene. Kartet til venstre er nytt forslag med fortau (rosa farge 
langs grå vegbane) mens kartet til høyre viser dagens gjeldende plankart.  
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Kartendring 2:  
Vegen OV-2 i gjeldene plan er foreslått fjernet. I forbindelse med etablering av nytt fengsel har 
det vist seg at vegens plassering ikke er hensiktsmessig. Det er også nylig gitt tillatelse til 
fradeling av en næringstomt, F5, i dette området. Nytt forslag sikrer adkomst til Arendal fengsel 
avd. Evje, via veg OV-3.  
Kartutsnittet til venstre viser disse endringene, mens kartutsnittet til høyre viser gjeldende plan. 
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Forslag til endring av planbestemmelser 
 

I bestemmelsene § 2.1 stilles det krav til situasjonsplan, og hva som skal være med i en 
situasjonsplan.  
«§ 2.1 Før arbeid og tiltak som er søknadspliktige i henhold til Plan- og bygningslovens §20, 
samt fradeling til slike formål kan finne sted i et område, skal kommunen kreve at det 
utarbeides situasjonsplan for hele eller deler av området. Kommunen bestemmer utstrekning 
og omfang av en slik plan.  
 

Situasjonsplanen skal vise:  Bygningers plassering og høyder  Høyder på planert terreng  

Utforming av murer/fyllinger  Beplantning  Ras- og fallsikring  Parkering  Atkomstveger og 
varelevering» 
 
Skal-kravene i siste avsnitt (rød skrift) er ikke alltid enkle å oppfylle i forbindelse med for 
eksempel fradeling av eiendom. Kommunen mener Byggesaksforskriften (SAK10) ivaretar 
disse kravene og ønsker derfor å fjerne siste avsnitt for å unngå unødvendige dispensasjoner. 
 
 
Merknader 
 
Hvis dere har merknader til disse endringene, så ber vi om at dere sender disse til  
post@e-h.kommune.no innen 13.11.2020. 
 
Hvis dere har spørsmål så kan dere ringe meg på telefon: 481 34 030, eller sende mail til: 
siv.lie@e-h.kommune.no  
 
 
 
Vedlegg: 
1 Forslag til nytt plankart 
2 Gjeldende plankart 
3 Gjeldende bestemmelser 
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