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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
99/20 Planutvalget 17.12.2020 
   

 

Endring av Detaljregulering for Evjemoen Nord, planID 201201.  
Planutvalget s behandling av sak  99/2020 i møte den: 17.12.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding enstemmig vedtatt. 
 
  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
Detaljregulering Evjemoen Nord, planID 201201 som omsøkt i søknad datert 22.10.2020.  
  
 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
Detaljregulering Evjemoen Nord, planID 201201 som omsøkt i søknad datert 22.10.2020.  
 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon  
Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen av Detaljregulering for Evjemoen Nord, 
planID 201201, som foreslått i søknad datert 22.oktober 2020.  

- Fortau langs General Holms veg og Artillerivegen 
- Oppdatering av internveger ved fengselet 
- Endring av bestemmelsenes § 2.1 

 
Bakgrunn for saken  
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 flere dispensasjoner, og disse dispensasjonene ønsker Kommunedirektøren 
å formalisere i planen. 

Formelt grunnlag  
Plan- og bygningslovens § 12-14  
...«For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som 
for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om 
endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen 

Saksmappe: 2020/564-2  
Saksbehandler: STL   
Dato: 23.11.2020  
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for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.»... 
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Endringer: 

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.  

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. Fortau ligger i all 
hovedsak innenfor kommunal eiendom. 
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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. 

 

 

Forslag til endring av planbestemmelser 

I de vedtatte 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. Kommunedirektøren mener Byggesaksforskriften (SAK10) 
ivaretar disse kravene og ønsker derfor å fjerne siste avsnitt for å unngå unødvendige 
dispensasjoner. 
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Vurderinger og konsekvenser  
Endringen legger til rette for muligheten til å etablere fortau langs General Holms veg og 
Artillerivegen. Størstedelen av fortauet ligger på kommunal grunn. Det er viktig at fremtidige 
tomtekjøpere ser at det i fremtiden kan komme et fortau her. Foreløpig er det relativt lite trafikk, 
men ved videre utvikling vil det være fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter. Fortauet er 
planlagt sammenkoblet med g/s-veg langs rv. 9, noe som vil gjøre områdene lettere 
tilgjengelige for gående og syklende. 

Arendal Fengsel, avd. Evje har utvidet sine arealer de siste årene, og fått dispensasjon fra 
eksisterende plan for å opparbeide blant annet utearealer osv. Utviklingen i området er blitt 
noe annerledes enn det man så for seg for noen år siden, og det er dermed viktig å oppdatere 
planen deretter.   

Endringen av bestemmelsen er nødvendig for å unngå dispensasjoner i de tilfellene en 
eiendom skal fradeles for salg, før man har konkrete planer. Slik som bestemmelsen er 
utformet i dag, så åpner den ikke for at dette kan gjøres uten en detaljert situasjonsplan. 
Administrasjonssjefen mener det er nok med første ledd i bestemmelsen og TEK 10 sine krav 
til situasjonsplaner.  

Kommunedirektøren mener de omsøkte endringene i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Endringene går ikke utover hovedrammene eller berører viktige natur- og 
friluftsområder. Det vil derfor ikke være behov for å følge saksbehandlingen til utarbeidelse av 
ny plan, men gjøre en forenklet saksbehandling. Kommunedirektøren har vurdert at det ikke 
er behov for å sende søknaden på høring til andre offentlige etater, da endringene er av en 
slik art at deres interesseområder ikke blir berørt. 

Kommunedirektøren har vurdert endringen etter prinsippene i §§ 8-12 i Naturmangfoldsloven. 
Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for 
naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter 
eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller 
nær truede naturtyper eller verdifulle naturtyper. Det er ikke framkommet andre opplysninger i 
saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. 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 endringen 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.  

Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplanen som foreslått. 

 

Evje, 18.12.2020 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Søknad om endring 

2 Kart som viser forslag til endringer 

3 Gjeldende plankart 


