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Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planID 201201 

Evje og Hornnes kommune 

Datert: 27.05.2008 

Sist revidert: 17.12.20, Mindre endring, DS 99/20. 

Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 

 1 Generelt 

1.1 Planområdet 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet i målestokk 1:1000. 

1.2 Reguleringsformål 

Innenfor planområdet er arealene regulert til følgende formål, overensstemmende med plan- 

og bygningslovens § 12-5 tredje ledd: 

Bebyggelse og anlegg §12-5, nr 1 

Kombinert bebyggelse forretning/industri/lager/tjenesteyting F1-F6 
Kombinert bebyggelse kontor/industri/lager/tjenesteyting K1-K8 

Kombinert bebyggelse industri/lager I1-I3 

Kombinert bebyggelse kontor/overnatting H1 
Offentlig eller privat tjenesteyting T1-T3 

Vann- og avløpsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur §12-5, nr 2 

Kjøreveg 

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn - grøntareal 

Grøntstruktur §12-5, nr 3 

Friområde 
Turvei 

Soner, §§ 11-8 og 12-6 

Hensynssoner bevaring kulturmiljø H730 

Båndleggingssone båndlegging etter lov om kulturminner H570 
Sikringssone frisikt H140 

 2. Fellesbestemmelser

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. 
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2.2 

Kommunen kan i forbindelse med situasjonsplan og byggesaker forlange framlagt tilstrekkelig 

underlagsmateriale for å vurdere helheter og detaljer. Det skal legges vekt på god og tilpasset utforming av 

fasader og utomhusarealer, både i forhold til seg selv og omgivelsene.  Før behandling av tiltak innenfor 

områder omfattet av hensyns- og båndleggingssoner skal det innhentes faglig uttalelse fra kulturminnevernet i 

fylkeskommunen. Det skal vedlegges dokumentasjon som viser at støyretningslinjen T-1442 er ivaretatt i 

byggesaken. 

 
2.3 
Bygninger skal oppføres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Der det ikke er vist byggegrenser, 

gjelder plan- og bygningslovens generelle avstandsbestemmelser. 

 
2.4 
Søppelspann, kontainere, tomemballasje, oljetanker, utelagring m. v. skal plasseres på en slik måte at det etter 
kommunens skjønn ikke virker skjemmende for omgivelsene eller kan medføre fare for forurensning. 

 
2.5 
Veglys og utedørsarmaturer på bygninger skal tilpasses miljøet i området og ha en enhetlig utforming så langt 
det lar seg gjøre. 

 
2.6 
Skilt og reklameinnretninger skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan fastsette nærmere bestemmelser 

for utforming, materialbruk og belysning. 

 
2.7 
Strøm-, data- og telekabler skal legges som jordkabler. 

 
2.8 

Oppføring av gjerder skal godkjennes av kommunen. Av estetiske hensyn og/eller sikkerhetshensyn kan 

kommunen stille krav om oppsetting av gjerde. Sammenhengende gjerder skal ha en ensartet høyde, 

konstruksjon og farge. 

 
2.9 

Virksomheter som etter kommunens skjønn kan være til fare eller ulempe for miljøet, skal dokumentere 

hvordan eventuelle faremomenter eller ulemper kan unngås. Bedrifter og virksomheter som kan utgjøre en 

særlig fare eller ulempe, kan henvises til bestemte deler av området eller til andre næringsområder. 

 
2.10 
Tomteutnyttelse beregnes iht NS3940 som %BYA. Maksimal utnyttelse er 50% BYA. Parkering på terreng er 

unntatt fra beregning av %BYA. Ved beregning av BRA ses det bort fra beregningsreglene i TEK § 3-5 

vedrørende tenkte etasjeplan, slik at etasjer i deler av bygget kan ha større innvendig takhøyde enn 

beregningsreglene angir uten at dette inngår i beregningsgrunnlaget for utnyttelse. Samlet gulvareal beregnet 

etter reglene om bruksareal etter NS 3940 skal uansett ikke overstige angitt utnyttelse i BRA. 

 
2.11 

Det skal på den enkelte tomt avsettes tilstrekkelig areal for manøvrering av vare- og lastebiler og for av- og 

pålasting. I tillegg skal det på den enkelte tomt, i fellesareal eller på annen måte som kommunen godkjenner, 

avsettes parkeringsplasser for personbiler etter følgende regler: 

 
Industri, lager 1 plass pr. 100 m2 gulvareal 

Kontor, forretning, tjenesteyting 1 plass pr. 50 m2 gulvareal 

Hotell 0,4 plasser pr. seng / sitteplass 

 
For andre typer bygg og for kombinerte bygg fastsettes antallet parkeringsplasser av kommunen. 



Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planID 201201, Evje og Hornnes kommune 

- 3 - 

2.12 

Avkjørsler skal utformes etter vegnormalenes bestemmelser. Avkjørsler som ikke er vist på plankartet, skal 

godkjennes av vedkommende vegmyndighet. Det skal avsettes tilstrekkelig plass til frisikt i kryss og 

avkjørsler etter vegnormalenes bestemmelser. 

2.13 
Før oppføring av bygninger kan godkjennes, skal det være utført grunnundersøkelser. Dersom det innenfor det 

aktuelle byggeområdet blir avdekket forurenset grunn eller gamle deponier som kan medføre forurensning, skal 

nødvendige masseutskiftninger foretas. Ved funn av militære deponier eller andre former for militært 

materiell skal det utvises stor varsomhet. I slike tilfeller skal kommunen og nærmeste militære myndighet 

varsles uten opphold. Videre tiltak skal foretas i samråd med kommunen og militær myndighet. 

2.14 
Handels- og senteretableringer i kommunen må forholde seg til den til enhver tids gjeldende regionale plan for 
senterstruktur og handel. 

3. Områder for bebyggelse og anlegg PBL §12-5

3.1 Kombinert bebyggelse forretning/industri/lager/tjenesteyting F1-F6 

Området skal benyttes til bebyggelse for forretninger, privat eller offentlig tjenesteyting, industri, verksteder, 

lager, undervisning / kurs, kulturarrangementer o. l., med tilhørende servicelokaler. Mønehøyden skal ikke 

overstige 15 m. Innenfor områdene F2 kan det etableres storhandel/varehus med forretningshjemmel på inntil 

10 000 m
2 

BRA gulvareal. 

3.2 Kombinert bebyggelse kontor/industri/lager/tjenesteyting K1-K8 
Området skal benyttes til bebyggelse for kontor, privat eller offentlig tjenesteyting, industri, verksteder, lager, 
undervisning / kurs, kulturarrangementer o. l., med tilhørende servicelokaler. Mønehøyden skal ikke overstige 

15 m. 

3.3 Kombinert bebyggelse industri/lager I1-I3 
Området skal benyttes til bebyggelse for industri, verksteder og lager o. l., med tilhørende servicelokaler. 
Mønehøyden skal ikke overstige 15 m. 

3.4 Kombinert bebyggelse kontor/overnatting H1 
Området skal benyttes til bebyggelse for overnatting med tilhørende servering, samt kontor. Mønehøyde skal 

ikke overstige 10 m. 

3.5 Offentlig eller privat tjenesteyting T1-T3 
Området skal benyttes til bebyggelse for museum, fengsel, undervisning/kurs, kulturarrangementer o.l. med 

tilhørende servicelokaler. Nybygg skal gis en plassering og utforming med hensyn til størrelse, form, 

materialer, detaljering, farger o.l. ved at volum og silhuettvirkning innordner seg eksisterende bebyggelse og at 
bygningene for øvrig harmonerer med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. 

3.6 Vann- og avløpsanlegg 
Områdene skal benyttes til vanninntak, vannbehandlingsanlegg, kloakkpumpestasjoner og tilsvarende anlegg 
for å ivareta driften av vannforsyning, avløp og andre tekniske installasjoner innenfor området. 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur PBL §12-5

4.1 

I områdene kan det anlegges kjøreveger og gang-/sykkelveger som vist på planen, med tilhørende grøfter og 

skråninger. 

4.2 
Kryss og avkjørsler skal utformes og vedlikeholdes i henhold til Statens vegvesens vegnormaler og forskrifter. 
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4.3 

I frisiktsoner ved vegkryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers 

planumshøyde. 
 

 
 

5. Grøntstruktur PBL §12-5 

 
5.1 
Områdene skal benyttes til parker, turveier, badeplasser og andre grøntanlegg som vist på planen. Dersom det 

av sikkerhetshensyn viser seg nødvendig, kan kommunen sette forbud mot båt, seilbrett og lignende ved 

badeplass. 

 
5.2 
I friområdene langs Otra kan det opparbeides turstier for allmennhetens bruk. Vegetasjonsbeltet langs elva 

skal bevares i så stor grad som mulig for å sikre mot erosjon og for å bevare en vegetasjonsbuffer mot 

bebyggelsen inne på Evjemoen. 
 

 
 

6 Hensynssoner bevaring kulturmiljø PBL §§11-8 og 12-6 

 
6.1 Målsetting 

Hensikten med hensynssonene med tilhørende bestemmelser er å bevare, videreutvikle og dels gjenopprette 

områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende miljø. 

 
Tiltak som virker skjemmende og som kommer i konflikt med denne målsettingen, tillates ikke. 

 
6.2 Retningslinjer 
Til støtte for behandling av tiltak i området kan kommunen i samråd med kulturminnevernet i 

fylkeskommunen vedta retningslinjer for praktisering av de enkelte punktene i reguleringsbestemmelsene. 

 
6.3 Riving av bestående bebyggelse. Gjenoppføring 
Den bestående bebyggelsen i området tillates ikke revet, uten tillatelse fra regional 

kulturminnevernmyndighet. En skadet bygning eller deler av denne kan nektes revet dersom det etter 

kommunens skjønn ikke ansees som urimelig å pålegge eieren å sette i stand bygningen. 

 
Dersom en skadet bygning erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår at den nye bygningen skal 

gjenoppføres på samme sted, med samme kotehøyde på gulv, gesimshøyde, mønehøyde, takvinkel og 

møneretning som det opprinnelige bygg og med eksteriør, dersom dette etter kommunens skjønn er nødvendig 

for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter. 

 
6.4 Ombygging av bestående bebyggelse 
Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn 

til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Kommunen kan kreve at fasadene 

føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller 
områdets karakter. 

 
Ved utbedring, reparasjon evt. gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på 

og gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

 
Dersom ikke historisk dokumentasjon eller tradisjon tilsier annet, skal det ved omlegging av tak benyttes 

brent, rød, enkelkrummet tegl. Piper skal utføres i brent tegl. Pipeløp over tak skal ikke utføres med beslag i 

full høyde. Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer av tre i koblet utførelse med glass i faste, 

gjennomgående sprosser med kittfals i ytre ramme. 

 
6.5 Tilbygg, påbygg og underbygg av bestående bebyggelse 
Tilbygg, påbygg og underbygg, herunder også heving, senking eller endring av takflate, kan tillates når dette 

etter kommunens skjønn er godt tilpasset i forhold til bygningen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon. 
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6.6 Ny bebyggelse 

Nybygg kan godkjennes innenfor planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke 

reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming med hensyn til størrelse, form, materialer, detaljering, 

farger o.l. ved at volum og silhuettvirkning innordner seg eksisterende bebyggelse og at bygningene for øvrig 

harmonerer med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. Søknad om oppføring av ny 

bebyggelse skal oversendes fylkeskommunens kulturminnevernseksjon til uttalelse før kommunen fatter 

vedtak. 

 
6.7 Utomhusanlegg og kulturlandskap 
Eksisterende utomhusanlegg og kulturlandskap som veier, terrasseringer, trapper m. m. skal bevares eller kan 

kreves tilbakeført til tidligere dokumentert utforming. Slike anlegg kan ikke fjernes uten kommunens 

godkjenning. Utbedring av slike kulturminner skal skje ved bruk av tradisjonelle materialer og teknikker. Nye 

utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og skal harmonere med stedets karakter. 

 
Inngrep i terreng og vegetasjon utover vanlig skjøtsel er ikke tillatt. Dette gjelder også lagring, tilrigging, 

massedeponering og annen bruk av ubebygd areal når det etter kommunens skjønn vil komme i strid med 

reguleringsplanens målsetting. Plassering av søppeldunker skal godkjennes av kommunen. 

 
Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har 

gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en diskret 
utforming, og ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og 

tradisjon. 

 
6.8 Fredning av bygninger 
For bygningene som er nevnt nedenfor, skal forskrift av 06.05.04 om fredning av bygninger og anlegg i 

Landsverneplanen for Forsvaret, fastsatt med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a m.v., 

gjelde. 

 
Disse bygningene, som er markert på plankartet skal vernes eksteriørmessig: 

 
Bygg nr Opprinnelig funksjon Byggeår Merknad 

0027 
0029 

0033 

Vakt og arrest 
Regimentsdepot 

Offisersmesse 

1918 
1880 

1917 

 

 

Disse bygningene, som er markert på plankartet skal vernes både eksteriør- og interiørmessig: 

 
Bygg nr Opprinnelig funksjon Byggeår Merknad 

0022 
0023 
0024 

Magasin 
Magasin 
Magasin 

1916 
1916 
1916 

 

 

6.9 Bunkers 
Avmerket bunkers innenfor friområdet vest for område K7 skal bevares. 
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7 Båndleggingssone båndlegging etter lov om kulturminner 

 
Innenfor området finnes fornminner som skal bevares slik de ligger. Fornminnene og et belte på 5 m rundt 

dem er fredet ved lov om kulturminner av 09.07.87, §§ 4 og 6. 

 
Arbeider og tiltak som medfører at automatisk fredede kulturminner tildekkes, skjules eller på annen måte 

utilbørlig skjemmes, er ikke tillatt, jfr. kulturminnelovens § 3. 
 
 
 
 

8 Rekkefølgebestemmelse 

 
Det må anlegges rundkjøring i kryss mellom rv.9 og fv. 307 før det kan etableres detaljvarehandel på 

Evjemoen, eller kjøpesenter i området F2. Bestemmelsen gjelder ikke for plasskrevende varegrupper slik som: biler, 

båter og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, hvitevarer og møbler samt salg fra 

planteskoler og hagesentre. 
 
 
 
 
 
 

Vedtatt av kommunestyret 03.09.2015, sak 63/15. Sist endret 23.09.2016. 


