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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

54/21 Planutvalget 01.07.2021 

   

 

Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801. 1. 

gangsbehandling- utlegging til offentlig høring og ettersyn  

Planutvalgets behandling av sak  54/2021 i møte den: 01.07.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Planutvalget fremmer saken og legger Detaljregulering for Solstad boligområde, planId 
201801, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
Vilkår: 

§ 7.4 d) «o_SGS med tilhørende undergang på RV9 og drenering være ferdig opparbeidet» 
flyttes til § 7.2 e) 

Saksbehandlingsgebyr (sak innsendt 2020) kr 39.240,- betales Evje og Hornnes kommune 
jfr. Plan- og Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. Faktura 
ettersendes. 
 
  
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Planutvalget fremmer saken og legger Detaljregulering for Solstad boligområde, planId 

201801, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.  

Vilkår:  

 § 7.4 d) «o_SGS med tilhørende undergang på RV9 og drenering være ferdig opparbeidet» 
flyttes til § 7.2 e) 

 Saksbehandlingsgebyr  (sak innsendt 2020)  kr 39.240,- betales Evje og Hornnes kommune 
jfr. Plan- og Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. Faktura 
ettersendes. 

 

 

Saksutredning 

Saksmappe: 2018/350-34  

Saksbehandler: STL   

Dato: 20.06.2021  
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Sammendrag/ konklusjon 

Planforslaget legger opp til en høy utnytting med gode uteområder for beboere og 

allmennheten. Planen sikrer allmennheten tilgang til kantsonen langs Otra og g/s- veg for 

eksisterende og fremtidige beboere. Kommunedirektøren er for det meste enig med 

forslagsstillers vurderinger, men tidspunkt for etablering av undergang er et unntak. Etter 

Kommunedirektørens mening må undergangen være noe av det første som kommer på plass. 

Dette vil medføre at området vil være attraktivt å etablere seg i og det vil gi gående og syklende 

en trafikksikker adkomst.  

Kommunedirektøren anbefaler Planutvalget å legge planforslaget ut til høring og offentlig 

ettersyn med foreslått endring. 

 

Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Solstad Boligfelt er mottatt fra Plankontoret Hallvard Homme, på 

vegne av forslagstillere Marianne og Bjørn Dovland.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av følgende dokumenter:  

Plankart i målestokk 1:1000 datert 25.05.20, sist revidert 16.06.21  

Reguleringsbestemmelser datert 25.05.20, sist revidert 16.06.21 

Planbeskrivelse datert 16.06.2021 

ROS analyse 

KU-analyse datert 15.08.20, revidert 25.05.21 

Kartlegging av biologisk mangfold, januar 2019 

 
Planområdet ligger ved Otra, like nord for Arendalskrysset/Evje sentrum, Rv9XFv42, vist på 

bildet under:  

 

 

Lovhjemmel 
Plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 

 

Hensikt med regulering 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvidelse av byggeområder for 

boliger med tilhørende anlegg, trafikkarealer, lek, kommunaltekniske anlegg og grønne 

områder. 

 

Eiendomsforhold 
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Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 55, bnr.19, men berører også 50/27, 152, 253, 290, og 

55/1, 18, 21, 22, 24, 43, 44, 51, 68, 75, 78, 79, 163, 159, 161, 174, 175, 176, og 56/104, 106, 

140. 

 

Forhold til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Evje og Hornnes kommune 2020-2030, planID 

201701. Ved oppstartsmelding var ikke dette tilfellet. Det er derfor utarbeidet planprogram og 

gjennomført konsekvensutredning av planforslaget. 

 
Gjeldende reguleringsplan 
Hoveddelen av området er uregulert, men planarbeidet berører eksisterende planer i nord og 
øst. Planforslaget erstatter deler av Detaljregulering for Sindremoen, planid 201502 og 
Detaljregulering RV 9 Evje Nord Gang- og sykkelveg, planid 201105.  
 

 
 
 
Innkomne merknader til planoppstart 
Det ble varslet oppstart av planarbeid den 24.02.2018 med innspillfrist 10. juni 2018. Arbeidet 
ble varslet i Setesdølen og kommunes hjemmeside. Det kom inn 4 innspill fra offentlige etater 
og 2 fra private. Naboer/berørte har ifølge forslagsstiller hatt litt direktekontakt og e-postkontakt 
underveis i hele planprosessen. Dette med bakgrunn i private spørsmål om eventuell deltaking 
i prosjektet. 
 

Nedenfor er hovedtrekkene i innspillene oppsummert, samt forslagsstillers kommentar. 
Kommunedirektøren har kommentert på de innspillene hvor man har tilleggskommentarer eller 
er uenig med forslagsstillers vurdering.  
 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 08.06.2018 

Følgende påpekt:  
• Flomfare  

• Trafikkstøy fra Rv9  

• Vannressursloven/vannforskriften  

• Dyrka mark  
 
Disse tema forventes utredet, i tillegg nevnes: klimatilpassing, folkehelse, estetisk utforming, 
universell utforming og barn/unge sine oppvekstvilkår og naturmangfoldloven.  
 
Vannforskriftens §12 må vurderes der ny aktivitet eller nye inngrep kan føre til en forringelse 
av miljøtilstanden i vann. Det må vurderes og beskrives konkret om § 12 kommer inn ved 
utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner, eller om vurderingen ivaretas gjennom 
senere saksbehandling.  
 
Barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i planleggingen. I Nærmiljøet skal det finnes 
arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, tilpasset ulike årstider og aldre. 
Arealene skal være sikret mot støy, forurensning og annen helsefare.  
 
Følgende bør vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet:  

o Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd. 
o Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.  
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o Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, 
jf. pbl. § 4-3.  

o Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen, jf. 
naturmangfoldloven § 7.  

 
Forslagsstillers kommentar:  

o Landbruksarealer er beskjedne og er tatt ut av produksjon og omdisponert til boligformål. Det 
er tatt inn i bestemmelsene at matjord fraktes bort til depot og anvendes i jordbruks-
sammenheng et annet sted.  

o Støy, se støykart fra Statens Vegvesen i kapittel 4.15.  
o Barn og unge er ivaretatt som beskrevet med de konsekvenser dette har som beskrevet i kap. 

6.10.  
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Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 11.06.2018  
Planforslaget skal ta tilbørlig hensyn til barn og unges oppvekstforhold (lek og opphold). 
Dersom dagens lekeplass tas i bruk til boligformål skal denne erstattes. Gode 
uteoppholdsarealer for alle er et viktig hensyn i fortettingsprosjekter.  
Planarbeidet skal ivareta god trafikkavvikling, sikker skoleveg og forholdet til støy.  
FK forutsetter at man klarer å innpasse seg landskapet på en god måte, mhp. terrengmessig 
opparbeidelse, estetikk, boligstruktur og karakter. Videre at natur og miljø, friluftsliv og 
universell utforming av boliger og tilhørende utearealer ivaretas på en god måte.  
Det er ikke registrerte kulturminner i området eller SEFRAK-registrerte bygg.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. Kulturminner er registrert ved sjakting og rapport fra arbeidet 
vedlegges i vedlegg 8. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Agder Fylkeskommune har pr. 21.06.2021. ikke klar 

rapporten, men de har oversendt en e-post som bekrefter at det ikke er gjort funn innenfor 

planområdet. E-posten er vedlagt saken. 

 
Statens Vegvesen, brev datert 06.07.2018  
Byggegrenser til Rv9 er påpekt og at Planprogrammet ikke er konkret på støyproblematikken. 
Skolevegen er et tema og denne må sikres med trygg skolevei på østsiden av Rv9. Krysset ut 
på Rv9 fra området må utformes slik at kravene i HB100 innfris.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Antall avkjørsler/kryss fra/med fv. er uforandret, men plassering og bruk av dagens avkjørsel 
fra Rv9 er justert/tilpasset kryssløsning i henhold til HB100.  
Byggegrense for BFS 1 og BFS 2 er satt til 11,9 og 16 meter. Dette er eksisterende bebyggelse 
og planforslaget viderefører dagens situasjon. Boligbebyggelse på andre siden av veien ligger 
nærmere senterlinje enn dette. Byggegrense for ny bebyggelse i planen er satt til 20 meter. 
Nærmeste bebyggelse mot vei innenfor BKS4 følger denne grensen.  
Det er redegjort for sikker skoleveg i kap. 4.9 og 5.4 og 6.9. 
 

Kommunedirektørens kommentar: For at adkomst til området skal være tilknyttet eksisterende 
g/s-veg på østsiden av rv. 9 har Kommunedirektøren foreslått at undergang må være på plass 
før 1. boenhet får brukstillatelse. Dette er foreslått som en endring av bestemmelsene.   
 

Agder-Energi Nett AS, e-post datert 25.06.2018  
Agder-Energi melder standardkrav knyttet til energianlegg. Det er vedlagt kart som syner 
lavspent-nettet. Høyspentanlegg ligger øst for Rv9.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Høyspentledning vil bli lagt i bakken der det planlegges boliger. Det er satt av område for 
trafokiosk. Det er ikke mulig på dette stadiet i planleggingen å angi eksakt plassering. Derfor 
er det gitt en bestemmelse om at dette kan føres opp der det er mest hensiktsmessig innenfor 
planområdet.  
 
Sissel Egenes/Sigbjørn Svalestad, brev datert 02.05.2018  
De er eiere av 55/51 og 176. Det reagerer negativt på tanken om å etablere promenade og 
tursti langs elvekanten og hevder at det aldri går folk der og bademuligheter finnes ikke på 
grunn av gjørmete elvebunn. De ønsker dette temaet tatt ut av planen.  
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Forslagsstillers kommentar:  
Sti/promenade er opprettholdt i planforslaget, etter oppfordring fra kommunens administrative 
ledelse. Eiendommen er inntatt i detaljreguleringen og er sikret adkomst som før og mulighet 
til utvidelse av bygningsmassen gjennom bestemmelsene.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Viser til «Vurderinger av planforslaget-Grønnstruktur» litt 
lenger ned i saksfremstillingen. Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig å sikre 
allmennhetens tilgang til vassdraget også i fremtiden. På grunn av høydeforskjeller ned mot 
vassdraget, vil grønnstrukturen ligge betraktelig lavere enn eksisterende bolighus. 
  
Mathew Paul, brev datert 26.05.2018  
Eier av 55/44,68 og 161. Det reageres negativt på tanken om å etablere promenade og tursti 
langs elvekanten.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Sti/promenade er opprettholdt i planforslaget, etter oppfordring fra kommunens administrative 

ledelse. Eiendommen er inntatt i detaljreguleringen og er sikret adkomst som før og mulighet 

til utvidelse av bygningsmassen gjennom bestemmelsene. 

Kommunedirektørens kommentar: Viser til «Vurderinger av planforslaget-Grønnstruktur» litt 
lenger ned i saksfremstillingen. Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig å sikre 
allmennhetens tilgang til vassdraget også i fremtiden. På grunn av høydeforskjeller ned mot 
vassdraget, vil grønnstrukturen ligge betraktelig lavere enn eksisterende bolighus. 
 
Vurderinger av planforslaget 

Bebyggelse 

Planområdet er på ca. 80 daa, der 18 daa er regulert til bebyggelse og anlegg og rundt 12 daa 

er regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur. De resterende 50 daa er satt av til 

Grønnstruktur, LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

Planforslaget er delt opp i 7 utbyggingsområder, BKS1-6 og BB1. I tillegg reguleres 3 

eksisterende boliger i områdene BFS1-3.  

Innenfor områdene BKS1-6 legges det opp til konsentrert småhusbebyggelse. Dvs små hus 

som er sammenbygd i kjeder eller rekker. Innenfor området BB1 er det planlagt en boligblokk 

med 24 enheter. Forslaget inneholder bygging av i alt 58 NYE enheter hvor en spesielt utformet 

boligblokk i nordvest kan inneholde inntil 24 enheter. Boligblokka er grensesprengende på flere 

måte, den er den største i Evje, så langt, den utfordrer byggegrenser til vassdrag, samtidig 

som den tilrettelegger for passering av en meget høyt opparbeidet elvepromenade, gjort 

tilgjengelig for allmenheten i tiknytning elveparken på øyene i Otra. Elvepromenaden er 

regulert UNDER blokka og sikrer med det den gode promenadeforbindelsen og gjøres så 

tydelig at den deprivatiserer inntrykket ellers. 
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Illustrasjoner av området sett fra nord: 

 

Illustrasjoner av området sett fra sør:  

 

Flere illustrasjoner er vist i Planbeskrivelsen side 22-25. 

Planforslaget legger opp til at det kan bebygges tett inntil vassdraget, men i sikker høyde for 

at ny bebyggelse ikke berøres av flom. For å legge bebyggelse i sikker høyde og utenfor 

flomsonen er det tenkt at terrenget skal heves. Sikkerhet for flom ivaretas av faresone fastsatt 

i bestemmelsene. 

I bestemmelsene er det satt en utbyggingsrekkefølge, der BKS1, 2 og 3 er tenkt bygd ut først, 

så er det planlagt at boligblokken skal bygges før område BKS4, 5 og 6. Hvis rekkefølgen blir 

annerledes, så sikrer bestemmelsene at rekkefølgekravene for trinnene før likevel må 

gjennomføres.  

 

Infrastruktur 

Området Solstad ved Otra ligger isolert fra bebyggelsen/sentrum ved at Rv9 virker som en 

barriere. Kryssing av veien for å komme til sentrum/skole medfører fare, selv om strekningen 

har nedsatt fart, 70 km/t. Planforslaget sikrer en god og sikker kryssing via ny planlagt 

undergang.  
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Nord i planområdet er det allerede etablert kryssing under riksvegen, ved at en g/s-veg fra nord 

føres i kulvert under veien og kobles videre til g/s-system sør mot skoleområdet. Forslagsstiller 

foreslår at man i startfasen vil kunne etablere en strandsti nordover i planområdet og koble 

denne til eksisterende g- /s-veg. Man vil da ha en forbindelse for myke trafikanter sommer tid. 

Forslagsstiller argumentere med at en undergang er en tung investering som bør vente til det 

er omsatt nok boliger til at det er mulig å gjennomføre. Å stille krav om dette helt i starten av 

feltet vil kunne medføre at området ikke blir utbygd. I forslag til plan har derfor forslagsstiller 

lagt til grunn at man kan bygge ut BKS1-3 før det stilles krav til etablering av undergang. 

Hvis man tillater dette vil det kunne etableres 13 boenheter uten at det etableres en 

trafikksikker kryssing av rv. 9. Dette mener Kommunedirektøren er uheldig, da kryssing av rv. 

9 i dette området ikke er å anbefale. Man har tidligere forsøkt å redusere hastigheten, men 

Vegvesenet har ikke vært positive til det. Etter Kommunedirektørens mening må undergangen 

være på plass før 1. nye boenhet får brukstillatelse. Kravet til gang-/sykkelveg til nye områder 

har vi stilt i tidligere reguleringsplaner, blant annet i Kyrkjebygda og Vrålsås.  

 
Universell utforming 

Etablering av boenhetene må forholde seg til byggeteknisk forskrift. Området er av 

veiplanlegger tilstrebet en best mulig tilgjengelighet, med maksimal stigning på nye veier 8 %. 

Det ligger til rette for universell utforming av adkomst mellom 

uteoppholdsareal/tun/garasje/biloppstilling og bolig. Det er mulighet for universell utforming av 

boligene. Veger, fortau og atkomst til lekeplass skal utformes etter prinsippene om UU. 

 

Grønnstruktur 

Det er krav om 100 m² minste uteoppholdsareal (MUA) til hver boenhet. I arealet kan innregnes 

uteoppholdsareal på terreng og terrasser/verandaer ved den enkelte bolig og andel av 

lekeareal og felles uteoppholdsarealer. Generelt skal det legges stor vekt på bygningenes og 

uteområdenes utforming og tilpasninger til hverandre og omkringliggende natur. Elvekanten, 

med øyene utenfor, aktiveres ved at det reguleres inn adkomstveier/broer for allmennhetens 

adgang og bruk, i samspill med boligene. Det er lagt inn rekkefølgekrav som sikrer 

opparbeidelse i takt med utbyggingen. 

Det er regulert inn en turveg gjennom området og helt opp til undergangen nord for 

utbyggingsområdet. Denne turstien vil kunne være starten på en sammenhengende tursti fra 

Kirkebygda til området ved Dølen og den binder også Solstadområdet sammen med 

eksisterende gang- og sykkelveg mot nord. Flere av naboene som blir berørt av denne stien 

har kommet med innspill om at de ikke ønsker at den skal legges langs vassdraget på deres 

eiendom. Grunneierne sier området i dag er lite i bruk, bratt og vanskelig tilgjengelig og at de 

kjøpte eiendommen nettopp av den grunn. Kommunen har ikke intensjon om å gjennomføre 

opparbeiding av stien uten at man kommer til enighet med grunneiere, men man anser det 

som viktig at arealet likevel settes av til formålet. Strandsonen langs vassdrag har kvaliteter 

som gjør den verdifull som en fellesgode for alle, og det er derfor viktig å ta vare på disse 

arealene på lang sikt. Kommunedirektøren mener det er viktig å regulere inn muligheten for å 

etablere en sti langs vassdraget, slik at man har mulighet til å tilrettelegge for nærfriluftsliv og 

tilgang. Ved å regulere arealene til grønnstruktur og turveg så sikrer man at allmennhetens 

tilgang til vassdraget blir opprettholdt i fremtiden.  
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Barn- og unge 

Arealene som tas i bruk til utbyggingsformål har ingen vesentlig eller spesiell interesse for barn. 

Planlagte nye lekeplass/badeplass er ca. 500 m². De er tenkt å dekke behovet som både 

sandlekeplass for de minste barna og dels kvartalslekeplass for de litt større barna. Store barn 

vil reise til eksisterende anlegg ved skolen for å oppleve nærmiljøanlegg og ball-løkker. 

Tilrettelegging med undergang vil medføre at området blir mer attraktivt også for barn- og unge 

som bor i nærområdene. 

Folkehelse 

Det er gode turområder i nærheten av planområdet, og innenfor planområdet er det også 

planer om å etablere turstier og badeplass. Det er korte og trygge adkomster til områder for 

ballspill, svømmehall, og organiserte aktiviteter når undergang er etablert. Evje Flerbrukshall, 

Evje Idrettspark og skoleområdene vil da være tilgjengelige på allerede eksisterende g/s- 

veger. Det er tatt høyde for at området blir skjermet for vegstøy. Vegvesenet har også påpekt 

at det kan forekomme luftforurensning fra riksvegen. Dette er hensyntatt ved å legge inn 20 

meters byggegrense og støyvoller mot vegen.  

Støy og flom 

Boligene nærmest rv. 9 er støyutsatt, men lar seg skjerme for støy. Det er regulert inn areal for 

støyskjerming og satt krav i bestemmelsene.  

Planforslaget har ellers tatt utgangspunkt i «Flomsonekartlegging Otravassdraget» utarbeidet 

av Norconsult i 2021 til grunn for fastsetting av faresone for flom. Områder som berøres av 

flom er regulert med faresone i plankartet. I reguleringsforslaget heter det i bestemmelsene at 

innenfor flomsonen H320_1 tillates det ikke boligbebyggelse med overkant grunnmur under 

kote 180,3. Parkeringskjeller i BB1 må dimensjoneres for å motstå flom dersom den legges 

under kote 180,3. 

Bestemmelsene sikrer at det ikke kan etableres bebyggelse innenfor områder som kan berøres 

av 200-årsflom. I områder hvor det kan etableres ny bebyggelse innenfor flomsonen er 

terrenget tenkt hevet som følge av reguleringen. Hevingen av terrenget vil skje skånsomt uten 

bruk av sjenerende fyllinger. Deler av ny bebyggelse som ligger i elven vil bli etablert på peler. 

Reguleringsforslaget gjør at all fremtidig bebyggelse i området vil være flomsikret. Dette vil 

være en bedring av situasjonen slik den er i dag i området da dagens bebyggelse vil bli berørt 

av 200-årsflom. 

Bildet nedenfor viser situasjonen i området etter utbygging ved en 200-årsflom inkludert 

klimapåslag og usikkerhet.  
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Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12 

Det er utført kartlegging av biologisk mangfold på stedet sommeren 2018 og det ble registrert 
to dominerende vegetasjonstyper, blåbærskog – blåbærutforming (A4a) og kortskuddstrand – 
rik utforming (O1a). 
Det meste av området som skal bygges ut går under vegetasjonstypen 
blåbærskogblåbærutforming. Denne vegetasjonstypen er vanlig i Norge, og vert vurdert som 
livskraftig. Vegetasjonstypen kortskuddstrand er sett på som sterkt truet. Risikofaktorer er 
gjengroing som konsekvens av opphør av beiting og slått, vassdragsregulering, endringer i 
vannstanden, regulering og utbygging, eutrofiering og fremvekst av vasspest. Innenfor 
planområdet er den største trusselen for denne vegetasjonstypen utbygging og endring av 
strandsona. Selv om det ikke er planlagt å bygge i denne sonen er det stilt krav til skjøtselsplan 
for strandsonen.  
Innenfor planområdet ligger det også dyrkbar mark. Dyrkbar mark er en knapp ressurs i Norge. 
I planområdet er den største trusselen for dyrkbar mark fysiske inngrep og nedbygging. Det er 
stilt krav i rekkefølgebestemmelsene om at det skal lages en plan for håndtering og flytting av 
matjord slik at ressursen blir ivaretatt.  
 
Med utgangspunkt i at kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, og det at truede arter 
i området hensyntas med en skjøtselplan, vurderes føre var prinsippet som opprettholdt. 
  
I en samlet vurdering av belastningene på de naturtypene som blir bygd ned, eller som 
potensielt blir berørt av utslipp av overvann til elven, har en kommet fram til at naturtypene 
ikke er unike for stedet og at en utbygging ikke vil føre til tap av viktig biologisk mangfold. Den 
sterkt truede arten kortskuddstrand blir ivaretatt med en skjøtselsplan og områdene hvor 
denne er utbredt i området vil ikke bli berørt slik det beskrives i biomangfoldrapporten. 
  
Tiltakshaver er klar over, ifølge nml § 11, at kostnader ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller 
begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I 
dette kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap. 
 
Kunnskapsgrunnlaget ansees som godt. Omfanget av naturmark som berøres av utbyggingen 
er lite. Store deler av planområdet er allerede bygd ut. Det er heller ikke registrert trua eller 
sårbare arter eller naturtyper som antas å ha noe reelt tilhold i området med betydning for 
deres livssyklus eller leveområde. Det er videre sannsynliggjort at videre utbygging ikke vil 
føre til tap av vesentlig biologisk mangfold. På bakgrunn av dette anses undersøkelsesplikten 
i forhold til Naturmangfoldlovens §§8-12 som oppfylt.  
 
Økonomiske konsekvenser 

I planen er det arealer som er regulert til både privat og offentlig eie. Utbygging av boligområder 
med tilhørende adkomstveger, vannforsyning, avløp osv. vil skje i privat regi. Det er planlagt 
kommunal overtakelse av veier regulert som o_SV1.  
Dette gjelder også mulig fremtidig etablering av ny pumpe-stasjon og utskiftning/oppgradering 
av vann- og avløpsledninger, badeplass og elvepromenade.  
Gang- og sykkelveier, inkludert undergang under Rv9, vil også være aktuelle for offentlig 
overtakelse, her må det avklares om det skal være kommune, fylkeskommune eller 
Vegvesenet som eventuelt overtar ansvar. Dette avklares i en utbyggingsavtale. 
Gjennomføring av utbygging vil kunne gi økte skatteinntekter, samt inntekter i form av 
tilkoblings-avgifter og byggesaksgebyr, samt standardheving og flere å fordele kostnadene på 
forbundet med drift, vedlikehold og fornying av vann- og avløpsanlegg, renovasjon, feiing ol. 

 

  



 
side 11 av 11 

Samlet vurdering 

Det er et spennende planforslag som legges frem til 1. gangsbehandling. Planområdet ligger 

naturlig til for fortetting, men gangadkomst til området er pr. i dag ikke trafikksikker, og området 

ligger delvis inneklemt mellom vassdraget Otra på vestsiden og riksveg 9 på østsiden. Det var 

derfor tidlig kontakt med offentlige etater gjennom Planforum som arrangeres av 

Fylkeskommunen. Forslaget som nå foreligger svarer i all hovedsak på de innspill som kom i 

den forbindelse. Det legges opp til en høy utnytting av arealene, samtidig som det er store 

arealer som kan tilrettelegges for allmennheten. Planforslaget sikrer også allmennheten tilgang 

til kantsonen langs Otra. Kommunedirektøren er for det meste enig med forslagsstillers 

vurderinger, men tidspunkt for etablering av undergang er et unntak. Etter 

Kommunedirektørens mening må undergangen være noe av det første som kommer på plass. 

Dette vil medføre at området vil være attraktivt å etablere seg i og det vil gi gående og syklende 

en trafikksikker adkomst. Det er derfor foreslått en endring i bestemmelsene som sikrer 

tidligere opparbeidelse av undergangen.  

Kommunedirektøren anbefaler Planutvalget å legge planforslaget ut til høring og offentlig 

ettersyn med foreslått endring. 

 

 

Evje, 05.07.2021 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Forslag til plankart 

2 Forslag til bestemmelser 

3 Planbeskrivelse 

4 Konsept 

5 ROS Analyse 

6 Biorapport 

7 Konsekvensutredning 

8 Innspill til oppstartsvarsel 

9 Foreløpig kulturhistorisk uttalelse 

 

Andre dokumenter i saken: 

Vedtak av planprogram, sak 64/18, 13/9-2018  


