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Bakgrunn 
Plankontoret Hallvard Homme fremmer på vegne av grunneiere forslag om detaljregulering for 

Solstad boligområde i Evje og Hornnes kommune. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til 

rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg og tilkomst.  

Innenfor planområdet ligger det per dags dato seks eneboliger og en tomannsbolig med tilhørende 

garasjer ol. I kommuneplanen for Evje og Hornnes er området avsatt til LNFR-område (Landbruk-, 

natur- og friluftsformål samt reindrift). Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om 

konsekvensutredning av 1. januar 2015. Planen omfattes av forskriften etter § 6, vedlegg 1. 

Planfolket AS er engasjert i å bistå Plankontoret Halvard Homme med utarbeidelse av 

konsekvensutredningen.  

Planprogram 
Det ble avholdt oppstartsmøte for detaljreguleringen med representanter fra Plankontoret Halvard 

Homme og Evje og Hornnes kommune 17. november 2017. For detaljer rundt oppstartsmøtet vises 

det til planbeskrivelse og andre dokumenter i saken. Planarbeidet ble varslet til offentlige og berørte 

parter i brev og avis den 24. april 2018. Samtidig ble også forslag til planprogram lagt ut til høring.  

Denne konsekvensutredningen er utarbeidet på grunnlag av planprogrammet som ble vedtatt av i 

2018. Planprogrammet har fastsatt en ønsket fremdrift for prosessen samt utredningsbehov i 

planprosessen.  

Konsekvensutredningen har som følge av planprogrammet vurdert følgende tema: 

➢ Biologisk mangfold 

➢ Landskap 

➢ Landbruk 

➢ Kulturminner og kulturmiljø 

➢ Fareområde 

➢ Forurensning, støy forurensning 

➢ Grunnforhold 

➢ Bygningsmiljø og estetikk, bærekraftige bygg 

➢ Teknisk infrastruktur, energi, klima 

➢ Nærmiljø/bomiljø, grønnstruktur 

➢ Friluftsliv 

➢ Universell utforming 

Krav og retningslinjer 
Det er et overordnet politisk mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles med fokus på 

miljømessig gode løsninger, god trafikksikkerhet og trygge bomiljø og lokalsamfunn. Dokumenter og 

retningslinjer som underbygger dette og som er relevant for planarbeidet er: 

➢ RPR for behandling av støy i arealplanlegging. T1442 (Miljøverndepartementet 2012). 

➢ PRP for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T-2/08 

➢ RPR for verna vassdrag 

➢ Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

➢ Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

➢ St.meld. nr. 29 (1996-1997): Om regional planlegging og arealpolitikk 

➢ St.meld. nr. 23 (2001-2002): Bedre miljø i byer og tettsteder 
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Metodikk 
Hensikten med konsekvensutredningen er å kartlegge hvilke konsekvenser en utvikling i tråd med 

planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent når det fattes et vedtak om planen. Analysen 

skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevant.  

Utredningsmetodikk 
Konsekvensutredningen er utarbeidet med utgangspunkt i metodikk beskrevet i Statens vegvesens 

veileder «Håndbok V712 Konsekvensanalyser» og normal praksis for konsekvensutredninger 

gjennomført i Evje og Hornnes kommune tidligere. Kapittel 6.3 i Håndbok V712 beskriver en forenklet 

metode, denne konsekvensanalysen har benyttet metodikken som utgangspunkt for analysen.  

Konsekvensutredningen er videre tilpasset utredningens og tiltakets omfang og størrelse. 

Konsekvenser med planforslaget blir vurdert opp mot 0-alternativet jfr. kapittel 4.4. SVV Håndbok 

V712. 0-alternativet den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket som følge av 

detaljreguleringen ikke blir gjennomført. I denne sammenhengen vil 0-alternativet være at området 

forblir værende LNFR, jord- og skogbruksareal med innslag av boligformål. 

Konsekvensutredningen er vurdert ut fra en trinnvis metode: 
➢ Statusbeskrivelse  

➢ Verdisetting 

➢ Vurdering av påvirkning 

➢ Vurdering av konsekvens 

Statusbeskrivelse 
Statusbeskrivelsen er en verdinøytral og faktaorientert omtale av situasjonen innenfor det aktuelle 

fagfeltet.  

Verdisetting 
For å kunne sammenlikne mulige fremtidige utviklinger av området skal de ulike temaene 

verdivurderes. Verdien angis på en femdelt skala: uten betydning – noe – middels – stor – svært stor. 

Nyansene fremkommer ved at pila kan flyttes bortover linjen. Skalaen for verdisetting er 

sammenfallende med x-aksen i konsekvensvifta på side 4.  

 

 

Grunnlaget for verdisetting angis av tabellen nedenfor. For å synliggjøre farer og negative forhold er 

det for noen tema tatt en skjønnsmessig vurdering av verdien til temaet. 
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Verdivurdering av påvirkning 
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme 

området påvirkes som følge av det definerte tiltak. 

Påvirkningen vurderes i forhold til referansesituasjonen (0-

alternativet). Skala for vurdering av påvirkning vises til 

høyre. Skalaen gjenfinnes på y-aksen i konsekvensvifta 

nedenfor. 

Vurdering av konsekvens 
I konsekvensutredningen er verdiene sammenstilt med 

tiltakets påvirkning for de konkrete utredningene. 

Konsekvensen av tiltaket blir fastsatt på grunnlag av en 

skjønnsmessig vurdering av verdier i det området som er 

berørt og tiltakets omfang. Ved sammenstilling av alle 

verdier viser konsekvensviften (under) konsekvensene for 

temaet ved gjennomføring av planforslaget. Konsekvensen er en vurdering av om det definerte 

tiltaket vil medføre bedring eller forringelse i området.  

  

Tabellen på neste side viser de ulike kategorier for konsekvens med symbol- og fargebruk basert på 

SVV hb V712. Denne analysen utvider analysen til også å handle om risiko og andre konsekvenser 

med gjennomføringen av planen.  

 

 



5 
 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

---- 4 minus Den mest alvorlige konsekvensen som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

--- 3 minus Alvorlig konsekvensgrad for delområdet. 

-- 2 minus Betydelig konsekvensgrad for delområdet 

- 1 minus Noe konsekvensgrad for delområdet. 

0 ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig konsekvensgrad for delområdet. 

 +/++ 1 pluss/2 pluss Konsekvensgevinst for delområdet: noe forbedring (+), betydelig 
forbedring (++) 

 +++/ 
+++ 

3 pluss/4 pluss Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 

 

Beskrivelse av planen 
Planområdet ligger langs Otra på vestsiden av rv. 9, nord for Evje sentrum. Planområdet utgjør et 

areal som avgrenses av rv. 9 og Otra samt en odde i Otravassdraget. Rv. 9 avgrenser området i sør, 

Otra i nord. Hovedsakelig ligger området 6-7 meter over vassdraget. Per dags dato ligger det seks 

eneboliger og en tomannsbolig med tilhørende garasjer, uthus og liknende.  

Planforslaget legger til rette for etablering av 34 boenheter i kjedet bebyggelse og/eller rekkehus, 

samt 24 boenheter i blokk. Til sammen legges det til rette for 58 enheter med tilhørende 

uteoppholdsareal, parkering og annen infrastruktur. Det er også avsatt et areal til lekeplass og lagt til 

rette for etablering av kulvert ved Rv. 9. Det legges også til rette for etablering av en tursti langs Otra, 

denne skal være tilgjengelig for allmenheten. 

For nærmere beskrivelse av tiltaket henvises det til planbeskrivelse for detaljregulering av Solstad 

boligområde. 
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Utredning 
Videre utredes hvert av temaene for utredningsbehov gitt av «Planprogram for Solstad 

Bustadområde, Evje & Hornnes kommune». 

Biologisk mangfold 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Området er ikkje kartlagt for så vidt biologisk mangfald. Arealet inngår i nedbørsfelt til 

Otravassdraget.  

Det kan finnast kvalitetar som ikkje er kjent i offentlege tilgjengelige register. Ei kartlegging vil kunne 

avdekke dette.  

Planlagte tiltak skal vurderast etter reglane for saksbehandling i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

Eventuelle konsekvensar for bekkar og vassdrag av det foreslåtte tiltaket må beskrivast og avbøtende 

tiltak må innarbeidast i planen. Området skal kartleggjast fullstendig for så vidt gjeld biologisk 

mangfald. Arbeidet skal utførast i vekstsesongen, juli-september. Planlagte tiltak skal vurderast etter 

reglane for saksbehandling i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.» 

Statusbeskrivelse 
Biologisk mangfold er utarbeidet i egen rapport. Det henvises til «Kartlegging og dokumentasjon av 

biologisk mangfald» utarbeidet av Ragnhild Bjåen for en gjennomgang av temaet.  

Konklusjonen fra rapporten er gjengitt her: 

«Vegetasjonstypen er for det meste blåbærskog med blåbærutforming (A4a). Denne 

vegetasjonstypen vert sett på som livskraftig i Noreg. (Fremstad og Moen 2001). I strandsona mot 

elva er det ein sandbanke, steinstrand, samt to små øyar med eit meir større artsmangfald. Desse 

områda er også utsette for flaum og variert vasstand. Denne vegetasjonstypen går inn under 

kortskuddstrand- rik utforming (O1a), og er sett på som sterkt truga (Fremstad og Moen 2001). Etter 

planen skal strandsona sikrast for tilgjenge for ålmenta, men også tilretteleggast for sosiale 

møteplassar. Vegetasjonstypen her bør då takast omsyn til. Fysiske inngrep, endring i vass-stand og 

attgroing er truleg dei største trugsmåla i dette området. 

Den fulldyrka jorda er på omlag 5,5 daa. Dyrka mark er ein knapp og verdifull ressurs. Ein bør vare på 

og ikkje byggje ned dyrka mark. Hovedregelen i jordlova er at dyrka jord ikkje må takast i bruk til 

formål som ikkje tar sikte på jordbruksproduksjon (https://regjeringen.no). 

I Naturbase er det ikkje noko registreringar på eigedomen. I kartdata på Artsdatabanken er det 

registrert artane tunbalderbrå, aure og vannkalv. Ingen av desse artane er raudlista. 

Det vart ikkje funne artar som er sjeldne, truga eller sårbare under kartlegginga.» 

 

Verdisetting 

 

 

Verdi: middels 
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Vurdering av påvirkning 

 

 

Sti i strandsonen og økt bruk vil kunne gi økt slitasje på sterkt truet vegetasjonstype, 

kortskuddstrand. 

Påvirkning: noe forringet 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: middels – noe forringet ➔ -1. 
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Landskap 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Det foreslåtte tiltaket inneber landskapsmessige inngrep. Omfanget og verknad av inngrepa vil 

kunne opplevast som nye og framande.  

Landskapsverknad, særleg ny og moderne bygningsmasse mot riksvegen mot aust, må synliggjerast, 

gjerne med fotomontasje. Terrengtilpassing, inngrep, skjeringar og fyllingar av vesentleg karakter 

skal utgreiast. Området vil ikkje ha eksponering i særleg grad mot det offentlege rom.» 

 

Statusbeskrivelse 
Planområdet utgjør en odde i Otravassdraget. Rv. 9 avgrenser området i sørøst og Otra i nordvest. 

Området ligger langs elvebredden og det er på høyeste punkt 8 meter over vassdraget. Planområdet 

utgjør en del av «gulvet» i et vidt landskapsrom der Otra dominerer og er hovedelementet i 

landskapet. Eikefjellet på 375 moh ligger i nordvest og Steinsfjellet på 284 moh i sør og Mykleåsen på 

505 moh i sørvest. Innenfor planområdet er det flatlendt terreng. Bildet nedenfor er hentet fra 

googlemaps.com og viser planområdet i landskapsrommet sett fra Rv. 9 med adkomst fra Evje 

sentrum.  

 

Verdisetting 
Landskapsrommet har en «middels» betydning for befolkningen i Evje og planområdet er synlig fra 

Rv. 9. 

 

 

Verdi: Stor  

Vurdering av påvirkning 
Planforslaget legger opp til 58 boenheter. Denne etableringen vil endre opplevelsen av planområdet 

fra skogkledd til bebygd areal. Tilknytning til vei og bebyggelse i sentrum og andre siden av RV.9 vil 

ikke forringer landskapsrommet som har flere motiver av samme typen i nærheten.  
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Figur 1: Planområdet sett fra RV. 9 øst 

 

Figur 2: Planområdet sett fra RV.  vest 

 

Figur 3: Planområdet sett fra Otra vest 
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Påvirkning: ubetydelig endring 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: middels - ubetydelig endring ➔ 0 
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Landbruk 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Forhold til jordvern, avskriving/omdisponering og eller sikring av dyrka/dyrkbar mark vert omtalt. 

Temaet er ikkje så relevant i og med at landbruket på dette vesle småbruket i dag er nesten fasa ut 

og produksjonsevna er marginal på det vesle arealet.» 

Statusbeskrivelse 
Innenfor planområdet ligger det et småbruk med bolig og løe samt en liten jordvei. Småbruket er ikke 

i drift i dag. I tilknytning til småbruket ligger det et areal som ifølge miljøstatus.no er kategorisert som 

«fulldyrka jord». Jordstykket benyttes per dags dato til å dyrke tørt gressfor. Arealet vises i 

illustrasjonen under og utgjør om lag 5500 m2. Landbruket er marginalt og høsting av arealet utgjør 

årlig 2-3 rundballer. Den marginale produksjonen kan føre til at driften av området over tid avvikles 

fullstendig. 

 

Verdisetting 
Slik det tidligere er beskrevet er ikke arealet som er avsatt til «fulldyrka jord» i stor drift. 

Produksjonen kan føre til at driften av området avvikles uavhengig av om området omreguleres eller 

ikke. På grunn av mengden for som produseres av arealet og betydningen i lokal sammenheng regnes 

verdien av området som å være noe. 

 

 

Verdi: Noe 

Vurdering av påvirkning 
Dersom arealet nedbygges vil det ikke være mulig å drifte jordbruket slik det driftes i dag. Et tiltak for 

å sikre massene for fremtidig bruk vil å flytte dem. Dersom massene flyttes vil de fortsatt være 

tilgjengelige for fremtidige generasjoner. Ved å flytte deler av massene til et annet sted innenfor 
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planområdet kan fremtidige beboere å dyrke jorden. Dersom massene flyttes ut av området bør de 

legges i tilknytning til annen dyrkbar jord slik at den kan fortsette å dyrkes eller være tilgjengelig.  

 

Påvirkning: Noe forringet 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: noe – noe forringet ➔ -1 
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Kulturminne og kulturmiljø 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Eksisterande situasjon vert omtalt. Det finst ingen kjende kulturminne eller kulturmiljø i eller i 

nærheten av planområdet. Aust-Agder fylkeskommune vil føretaka befaring i planområdet, og 

vurdere om det er nasjonale kulturminneinteresser som trengst å kartleggast i forbindelse med 

reguleringsplanen, etter standard prosedyre.» 

Statusbeskrivelse 
Miljøstatus.no viser en oversikt over kulturminner innenfor området. Fylkeskommunen har lagt inn 

et enkeltminne som består av en båtstø. Etter tradisjonen skulle det være en stø her for 

fergemannen på Oddebakken, i dag er det ingen synlige spor tilbake. Minnet kategoriseres som 

arkeologisk minne og har ikke vernestatus som fredet. Dateringen er uviss tid, opprinnelig funksjon 

er «ferdsel, samferdsel, kommunikasjon».  

 

Planprogrammet fastslår at Aust-Agder fylkeskommune skal befare området. Den arkeologiske 

undersøkelsen ble gjennomført i 2018 og konkluderte med at det ikke var automatisk fredede 

kulturminner innenfor planrådet.  

Verdisetting 

 

 
 

Verdi: uten betydning 

Vurdering av påvirkning 
Reguleringsarbeidet vil ikke ha påvirkning for temaet.  
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Påvirkning: ubetydelig endring 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: uten betydning – ubetydelig 

endring → 0. 
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Fareområde 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Flaumrapport for området er laga og grense for 200-års-flaumen er kjent kunnskap. Dagens kjende 

flaumsoner vil verte kvalitetssikra. Spørsmål om kvikkleire, steinras, radon, høgspent, vil verte 

utgreidd.» 

Statusbeskrivelse 
Flom 
 
NVE har utarbeidet et aktsomhetskart for flom, utsnitt fra kartet vises i figuren nedenfor. 
Detaljeringsgraden på aktsomhetskart for flom er tilpasset kommuneplannivået, der det er egnet til 
bruk som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutredninger og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser 
tilknyttet kommuneplanen for å identifisere aktsomhetsområder for flom. På grunn av at NVEs 
aktsomhetskart for flom ikke er tilfredsstillende i nøyaktighet er det behov for ytterligere 
flomberegninger for området.  

 
Norconsult har på oppdrag fra kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla gjort en 
flomsonekartlegging for elven Otra. Kartleggingen ble utført våren 2021. Den vurderte 
elvestrekningen strekker seg fra «Byglandsfjorden dam» til kommunegrensen mellom Vennesla og 
Kristiansand.  
 
Flomsonekartleggingen er delt opp i to deler, en flomberegning og en vannlinjeberegning. 
Flomberegningen fastsetter vannføring ved bestemte gjentaksintervall, mens vannlinjeberegningen 
fastsetter vannstand, oversvømmelse og vannhastigheter ved gitte vannføringer i vassdraget. 
Vannføringen er beregnet ved bruk av flomfrekvensanalyse på vannmerket som ligger i 
analyseområdet. Rapporten har beregnet vannføringen ved bruk av regulerte vannføringer og 
forventet at flomverdiene som er lagt til grunn representerer flomforholdene på en god måte. Flom i 
Otravassdraget fører, som følge av rapporten, til betydelig vannstandstigning som vil oversvømme 
lavtliggende områder tett på vassdraget. For flommer med 10- og 20-års gjentaksintervall betraktes 
flomkonsekvensene som forholdsvis små. Flom med 200-årsgjentaksintervall fører til økt 
vannstigning med et omfang som vil berøre større deler av sideområdene til Otra.  
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Rapporten beskriver at som følge av økte flomstørrelser i fremtiden er det forventet at 
flomvannstander i Otravassdraget generelt kan øke med 0,5-1,0 meter i fremtiden (200-årsflom 
inkludert 20% klimapåslag).  
 
Dybdekart som inkluderer planområdet viser at vannføringen ved en 200-årsflom ved planområdet 
vil ligge på kote 179,5 og 180. Kartet nedenfor viser oversvømt område ved flom med 200 års 
gjentaksintervall inkludert 20% klimapåslag.  
Ved bruk av flomsonekart til fremtidig arealplanlegging har NVE en generell anbefaling om en 
sikkerhetsmargin på 30-50 cm. I rapporten fra Norconsult vurderes det at nedre sjikt av NVEs 
anbefaling vil være tilstrekkelig for de fleste delene i vassdraget. En større sikkerhetsmargin kan være 
aktuelt direkte oppstrøms broer som krysser vassdraget.  
 

 

Innenfor planområdet ligger det åtte boenheter. Boliger i området ligger utenfor flomsonen. De deler 

av dagens bebyggelse som ligger lavest ligger på kote 180 og ligger innenfor område berørt av 200-

årsfom. 

Kvikkleire 

Utredning for tema grunnforhold viser at grunnforholdene i området består av Øyegneis. 

Løsmassene består av breelvavstetning. Dette er forhold som ikke regnes å være kvikke.  

Steinras 

Tilgjengelige databaser gir ikke utslag for rasfare i området. 

Radon 

Aktsomhetskart for radon fra miljøstatus.no viser at det er i området er moderat til lav forekomst av 

radon. Illustrasjon av planområdet er vist i figuren som følger. 
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Høyspent 

I innspill til planarbeidet fra Agder Energi Nett til planarbeidet oppgis det at planleggingen må 

hensynta eksisterende nett innenfor planområdet. Trase for eksisterende høyspennings luftnett må 

registreres i planen med en hensynssone (faresone) på 15 meter. Eksisterende høyspennings 

kabelnett som ligger nære planområdet, må ta hensyn til. Det er viktig at fremtidig tilkomst til 

kabelgrøftene ikke hindres. Vedlagt innspillet fulgte kartutsnittet som vises under.  
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Verdisetting 
Verdien av dette temaet vurderes ut fra påvirkningen til området som knyttes til faretemaet. 

Opplysninger om fare knyttet til flom, kvikkleire, steinras, radon og høyspent i området er negative 

for området og verdien settes derfor til middels. 

 

Verdisetting: middels 

Vurdering av påvirkning 
Flom 

Planforslaget for Solstad legger «Flomsonekartlegging Otravassdraget» utarbeidet av Norconsult til 
grunn for fastsetting av faresone for flom. Områder som berøres av flom vil bli regulert med faresone 
i plankartet. Faresonen H320 som vises i kartgrunnlaget er satt til kote 180. I flomsonen er det tillagt 
en sikkerhetsmargin på 0,3. Sikkerhetsmargin følger vurderinger fra flomkartleggingen. Solstad ligger 
ikke direkte oppstrøms kryssende bro og derfor kan nedre sjikt av NVEs anbefaling benyttes.  
 
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. Innenfor flomsonen H320_2 tillates ikke 
boligbebyggelse. Bestemmelsene sikrer dermed at det ikke kan etableres boligbebyggelse innenfor 
områder som kan berøres av 200-årsflom. I områder hvor det skal etableres ny bebyggelse kan 
terrenget som følge av reguleringen heves. Bebyggelse som somfølge av planforslaget plasseres 
delvis ut i elven vil bli etablert på peler, da det ikke skal fylles ut i elven.  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 illustrerer faresonen for flom som fremmes i planforslaget. Områder innenfor denne 
sonen vil heves slik at bebyggelse i denne sonen ikke berøres av flom. 
 

 

Kvikkleire 

Ikke aktuelt og derfor uten konsekvens. 
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Steinras 

Ikke aktuelt og derfor uten konsekvens og påvirkning. 

Radon 

Temaet ivaretas av teknisk forskrift. Flere av nye bygg etableres med parkeringskjeller. Temaet vil slik 

ikke få konsekvenser for fremtidige beboere. I forhold til alder på eksisterende bebyggelse vurderes 

det at dette temaet forbedres.  

Høyspent 

Eksisterende høyspennings luftnett tas hensyn til ved å båndlegge det aktuelle området med en 

hensynssone.  

 

Påvirkning: Ubetydelig endring 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: middels – forbedring → +1.  



20 
 

Forurensning, støy forurensning 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Støy, luftureining og bygningsavfall/klimagassutslipp vert vurdert. Nye tiltak vil i liten utstrekning 

påføre miljø og samfunn ekstra belastning, med unntak i anleggs- og byggjefasen. Folkehelse og 

luftkvalitet vert også drøftet.  

Støy og forurensing fra Rv9 må kartlegges. SVV har utarbeidet støyanalyse, støykartet vil være 

avgjørende for bygningsmassen, uteområder og eventuelle avbøtende til (støyskjerm).» 

Statusbeskrivelse 
Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone er det i planprogrammet 

satt krav om støy og forurensning må kartlegges. Kartlegging av området er ikke gjennomført da 

tidligere rapporter også inkluderer området, disse er benyttet til å vurdere støyforurensningen. 

Støykart som følger videre angis soner med verdier i gul- og rød støysone. Rød sone angir et område 

som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Deler av området 

er utenfor gul støysone. 

 

I forbindelse med planarbeid utført på Sindremoen ble det gjennomført en Støyutredning. 

Utredningen omfatter planområdet for Solstad og er derfor benyttet som faktagrunnlag i denne 

konsekvensanalysen. Støyutredningen for Sindremoen viser at området Solstad er støybelastet fra 

veitrafikk og ligger innenfor gul støysone for Evjemoen Militærleir, skytefelt. Militærleiren er i dag 

lagt ned, men det forekommer øvelser i området som gir utslag i skytestøy, se figur under. Figuren 

viser støysone for skytebane (Støyutredning, Rambøll 2016.) 
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Rambølls støyutredning viser også eksisterende situasjon uten skytestøy (beregnet i 4 meters høyde). 

Den viser at arealer nær rv. 9 er støyutsatt med tilsvarende rød støysone og at større deler mot 

senter av området er ligger i gul støysone. Utdrag fra støykartet utarbeidet av Rambøll vises under. 

 

Tilgjengelig støyvarselskart utarbeidet av Statens vegvesen bekrefter at planområdet ligger i rød og 

gul støysone. Utsnitt fra kartet vises i figuren under. 
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Det er ikke etablert støyskjerming i området i dag.  

Verdisetting 
Verdien av dette temaet settes ut fra påvirkningen til området som knyttes til temaet. Opplysninger 

knyttet til støypåvirkning til området er negative for området og verdien settes derfor til middels. 

 

 

Verdisetting: middels 

Vurdering av påvirkning 
I planforslaget som foreligger for Solstad er det i plankartet og reguleringsbestemmelsene ivaretatt 

at støyskjerming kan oppføres. Dette vil føre til at støypåvirkningen på området forbedres. 

 

Påvirkning: forbedret 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: middels – forbedret → +2. 
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Grunnforhold 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Grunnen er ihopsett av elveavsetningar og noko fjell. Det er ikkje kjent at det finst problematiske 

leire-førekomstar.  

Med total transformasjon vil avsetningane kunne få nye og endra belastningar og påverka 

elvebredden og vassdraget.  

I den grad ikkje kjent kunnskap om grunntilhøve avklarar byggbarheit kan utgtreiingsarbeidet måtte 

omfatta fysiske grunnboringar.» 

Statusbeskrivelse 
Berggrunnskart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser at berggrunnen i området 

hovedsakelig består av Øyegneis (markert rosa i kartet).  

 

Nasjonal løsmassedatabase viser at området ligger innenfor et større areal som er breelvavsetning 

(markert gult i kartet). Materialet er transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av 

sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blikk. Breelvasetninger 

har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter.  
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Tilgjengelig informasjon regnes for å være tilstrekkelig. Det er derfor ikke gjennomført grunnboringer 

i området.  

Verdisetting 
Verdien av dette temaet settes ut fra faren som knyttes til temaet. Til tilgjengelige opplysninger om 

grunnforholdene knyttes det ikke problematiske konsekvenser, på grunnlag av dette settes verdien 

til temaet til uten betydning.  

 

 

Verdi: uten betydning 

Vurdering av påvirkning 
Grunnforholdene i området vil ikke få noen kjent påvirkning som følge av planforslaget. 

Påvirkningsfaktoren settes derfor til ubetydelig endring. 

 

Påvirkning: ubetydelig endring 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: uten betydning – ubetydelig 

endring → 0. 
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Bygningsmiljø og estetikk, bærekraftige bygg 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Utifrå føremålet med detaljplanen skal eit eksiterande buområde i eit lite landbruksmiljø 

transformerast til eit meir konsentrert buområde med dei naturlege fasilitetar som høyrer med til ein 

god buplass.  

Transformasjonen må omtalast og utviklingstrekka skisserast. Kan det nye tilpassast det 

eksisterande, og korleis. Kva føringar må settast til estetikk? Berekraftig materialbruk må vurderast. 

Kva med massivtre som profil for området?» 

Statusbeskrivelse 
Setesdalsvegen og Otra avgrenser planområdet. Innenfor avgrensningen ligger det boligbebyggelse 

oppført i tre og med sal- og valmtak. Boligbebyggelsen har tilhørende uthus, låve, garasje og 

liknende. Området fremstår enhetlig i størrelse, farge og materialbruk. Bebyggelsen er hovedsakelig 

hvit og rød med sorte tak i stein og blikk. Utforming av estetisk utrykk på byggene varierer noe.  

I begrepet «bærekraftige bygg» ligger byggenes påvirkning på det ytre miljø, sosiale og 

samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Bygg 21 har etter oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og 

områder». Rapporten oppgir 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, prinsippene 

gjengis kortfattet nedenfor. 

Gode bygg og områder: 

1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser 

2. Gir gode lysforhold og utsyn 

3. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning 

4. Ivaretar sikkerhet 

5. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet 

6. Har lang levetid 

7. Gir smart utnyttelse av arealene 

8. Utnytter energien godt 

9. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimautslipp 

10. Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader 

Eksisterende bebyggelse i området og utformingen av det oppfyller noen prinsippene som oppgis i 

rapporten.  

Per dags dato er området isolert ved at det avgrenses av Rv. 9 sør og Otra i nord. For myke 

trafikanter oppleves det vanskelig å komme seg til området fordi Rv. 9 er en barriere. Rv. 9 gir 

støypåvirkning til området. Området består av eneboliger og vil på grunnlag av dette ikke innby til 

kontakt og aktivitet. Det er også lite variasjon i omgivelsene som er en vesentlig trivselsfaktor.  

Dagens bebyggelse har god tilgang på dagslys og godt utsyn mot omgivelsene og deler av Otra.  

 

Området regnes som sikkert i forhold til brann, brannspredning, skadeverk, tyveri og ulykker da det 

er god tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. Sikkerheten for myketrafikkanter oppleves ikke som 

trygg da adkomst til området må over Rv. 9 som har en ÅDT på 3950.  

Grunnet eksisterende boligers alder regnes boligenes endringsevne, materialbruk, utnytting av 

omgivelsene, effektbehov og energiutnyttelse, bruk av fornybare ressurser og tekniske systemer til 
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ikke å oppfylle prinsippene for bærekraftig utvikling.  

 

Verdisetting 

 

 

Verdi: uten betydning 

Vurdering av påvirkning 
I planprogrammet stilles det spørsmål om hvilken miljømessig profil som kan settes det planlagte 

tiltaket. Det er i planforslaget ikke avklart hvilken materialbruk som skal benyttes. Ved etablering av 

nye boliger kan massivtre vurderes ved valg av materialer. Det stilles i gjeldende teknisk forskrift 

strengere krav til materialbruk, energiforbruk, utnyttelse ol. enn det som er dagens bruk av området. 

Slik vil områdets bygningsmiljø, estetikk og bærekraftighet forbedres sammenliknet opp mot dagens 

bruk av området.  

I forhold til rapporten «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» innfrir regulering av 

Solstad på flere områder: 

Det er lagt vekt på kontakt mellom mennesker i planleggingen. Fellesuteområder og sti langs Otra er 

med på å innfri dette. Det vil med de forskjellige elementene i området skape variasjon i 

omgivelsene, dette vil en større gruppe få delta i.  

Ved å tilgjengeliggjøre øyene i Otra vil beboere og andre som oppholder seg i området få utsyn over 

Otra. Utsynet fra fremtidige beboere vil også bedres i forhold til dagens situasjon. 

Ny bebyggelse vil tilfredsstille tekniske forskrifter i forhold til brannsikkerhet, skadeverk og liknende.  

Miljøvennlig adkomst til fots og på sykkel ivaretas av ny bebyggelse. 

Konstruksjonene og materialene det legges opp til å benytte vil kunne tåle påkjenninger og endringer 

i klimaet uten å miste funksjon eller estetikk. Området vil derfor ha lang levetid. 

Nye bygg i området vil være arealeffektive og vil ha en smart utnyttelse av arealene.  

Det er lagt til rette for en bedre utnyttelse av energi, og det er lagt til rette for alternative løsninger 

ved oppvarming av boligene.  

Det legges opp til å benytte robuste materialer i utbyggingen av området, dette vil gi et lavere 

vedlikehold og vil bidra til lengre levetid på byggene. 
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Påvirkning: forbedret 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: uten betydning – forbedret → 

+4. 
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Teknisk infrastruktur, energi, klima 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Dagens område har privat veg og offentleg vatn og kloakk. Dette skal vidareførast i det nye 

prosjektet. Kommunen har tilstrekkeleg kapasitet på området VA og brannvatn. Energibehovet vert 

dekka av eigen høgspent nettstasjon. 

Auka busetjing vil stille større krav til energitilgang og VA-kapasitet. Mogelege forsterkingsbehov må 

kartleggjast. Alternative/supplerande energiberarar må vurderast (jordvarme, varmepumpe/Otra, 

solfangarer). Trygg skuleveg for eit aukande tal barn må vurderast. Behovet for planskilt kryssing av 

Rv9 må utgreiast, lokalisering.» 

Statusbeskrivelse 
Slik det formuleres i planprogrammet har området tilstrekkelig kapasitet på VA og brannvann. 

Energibehovet i området dekkes av egen nettstasjon.  

Dagens boliger i området har ikke et overordnet system for energibruk. De fleste boligene er anlagt 

med vedfyringsmuligheter og oppvarming med elektrisk strøm. 

Dagens bruk av området har ikke sikker overgang for syklende og gående over Rv. 9. Rv. 9  

Verdisetting 
 

 

 

Verdi: uten betydning 

Vurdering av påvirkning 
VA-kapasiteten i området er ikke tilstrekkelig for økningen i boenheter som planforslaget legger til 

rette for. Det vil være nødvendig med en utbedring av eksisterende nett. På motsatt side av Rv. 9 

ligger Sindremoen, et nyetablert felt. Her er det tilstrekkelig kapasitet. Det bør ved etablering av 

kulvert også planlegges at all teknisk infrastruktur videreføres/opprustes i samme prosess. Dette for 

å hindre flere stengninger av riksvegen.  

Fyring med flis ved samme teknikk som ved Hovden badeland vil bli vurdert ved den tekniske 

prosjekteringen i planområdet.  
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Påvirkning: forbedret 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: uten betydning – forbedret → 

+4. 
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Nærmiljø/Bomiljø, grønnstruktur 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Området ligg nær opptil skule og barnehage, symjehall/idrettsanlegg. Ingen leikeplass er 

opparbeidd i dag, men det skriv seg frå at det er få og ingen barn som no er bufast.  

Med 15-30 nye einingar vil talet på brukarar auke og lokalt må det tilretteleggast anlegg.  

Frå naturen av ligg det til rette for å skape gode møteplassar for alle aldrar. Eit spleiselag mellom 

offentleg og privat kapital kan utvikle området også tilgjengeleg for ålmenta ved stisystem frå nord 

og sør i planområdet, ein elvepromenade, korresponerderande med kulvert gjennom Rv 9 heilt nord i 

området og ny kulvert direkte utfrå senteret av Solstadtunet.  

Trygg skolevei blir et viktig tema. Kulvert under Rv 9, med veg til kommunal skoleveg aust for Rv 9 

peikar seg ut som den beste løysing.» 

Statusbeskrivelse 
Slik det står beskrevet i planprogrammet ligger området i geografisk avstand nært opptil skole og 

barnehage og svømmehall/idrettsanlegg. For å komme seg til disse funksjonene er det ikke mulig å 

passere Rv. 9 på en sikker måte da det ikke er gangfelt eller fortau i nærhet til planområdet. 

Grønnstrukturen i området er ikke opparbeidet og består av private hager og skog og kratt. Innenfor 

planområdet er det ikke etablert lekeplass. Strandsonen er tilgjengelig for hovedsakelig områdets 

beboere uten at det er noen tilknytning slik at bevegelse kan skje på tvers av eiendommene. Et 

stykke ut i Otra (mellom 10 og 35 meter) ligger det noen øyer som ikke er tilgjengelige for 

allmennheten. Det er ikke mulig å gå tørrskodd over elven til øyene. 

Verdisetting 
Området har verdi i beliggenheten med elven. Fortsett fra dette er det negative faktorer som at 

området er isolert for gående og syklende og felles rekreasjonsområder, møteplasser og lekeplass er 

fraværende negative for verdien.  

 

 

Verdi: noe 

Vurdering av påvirkning 
Planforslaget legger til rette for at en sikker adkomst over Rv. 9 etableres. Denne er i planen lagt med 

kulvert og vil gi gående og syklende mulighet til å krysse riksvegen planfritt. Dette vil bedre 

forholdene til dagens og fremtidige beboere i området og vil gi barn sikker skolevei. 

Langs Otra er det i plankartet avsatt et område til grøntområde. Dette arealet strekker seg fra vest til 

øst i planområdet og det er lagt til rette for at det her kan etableres en elvepromenade som over tid 

kan utvides også utenfor planområdet og ned mot Evje sentrum. Denne stien sikrer beboere og 

andre som oppholder seg i området gangmulighet langs Elven. Det er også lagt til rette for 

broforbindelse mellom land og holmene i Otra og mellom holmene. Adkomst til holmene vil gi 

området et større rekreasjonsområde og kan gi muligheter for bading, fisking og andre aktiviteter. 

Det er også lagt til rette for at det i fremtiden kan opparbeides en forbindelse langs elven fra sentrum 

og til planområdet.  
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I planforslaget er det også lagt til rette for felles nærlekeplass. Alle nye boenheter og noen 

eksisterende vil ha under 100 meters gangavstand til denne. 

 

Påvirkning: forbedret 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: noe – forbedret → +3. 

 

Friluftsliv 

Utredningsbehov fra planprogram 
«Planområdet, med lang strandline langs Otra, er ein del av eit potensielt attraktivt område for 

friluftsliv. Tidlegare generasjonar bruka dette som badeplass, men aktiviteten er ikkje stor i dag. 

Området er ikkje i nokon grad tilrettelagt for ferdsel eller opphald.  

Kantsona til Otra vil verte langt meir bruka med større mengde busette tett inntil. Vassdraget vil 

kunne verte meir utsett for søppel og avfall frå brukarar. Eksisterande busetnad vil få konkurranse om 

bruk av rekreasjonsareal. Påverknad i form av søppel til vassdraget og kantsone må vurderast. 

Tilretteleggingstiltak /avbøtande tiltak må drøftast.» 

Statusbeskrivelse 
Muntlige kilder forteller at dagens bruk av strandlinjen til Otra er liten og begrenset til dem som bor 

og oppholder seg i området. Området blir ikke brukt av allmennheten etter opplysning fra beboere 

og grunneiere.  Området er heller ikke tilrettelagt for ferdsel og opphold.  

Nedenfor vises løypetraseer for friluftsliv i området rundt Evje, kartet er hentet fra miljøstatus.no. 

Planområdet ligger i nærhet til disse enkelte av disse løypene. Ut.no er en nettbasert tjeneste fra Den 

Norske Turistforening (DNT), nettsiden har oversikt og beskrivelse av fotturer som DNT har oversikt 

over. Med planområdet plassert i origo og i en omkrets på om lag 2 km ligger turløyper til 

Fennefossfjellet (merket tur på 2,6 km), Ljosløypa (merket tur på 8,5 km), Naturstien (merket tur på 

2,5 km), Ørnefjellet (merket tur på 1,3 km), Masi (merket tur på 3,7 km) og Skardefjell (merket tur på 

1,6 km). I tillegg ligger det flere fot-turer i Evjeområdet.  
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Verdisetting 
Ut fra dagens bruk av området og elvebredden samt at området er isolert for gående og syklende 

settes verdien av friluftslivet til noe. 

 

 

Verdi: noe. 

Vurdering av påvirkning 
Vannressursloven § 11 gir kantsonen en spesiell beskyttelse. Det er store interesser knyttet til 

allmennhetens tilgang til strandsonen langs vassdrag og denne må forvaltes slik at den bli mest mulig 

til glede og nytte for alle.  

Planforslaget legger til rette for at det etableres en elvepromenade langs Otra i planområdet. Dette 

vil gi fremtidige beboere tilgang til strandsonen ved Otra. Til øyene i elven vil det etableres broer slik 

at et større friområde tilgjengeliggjøres for beboere og andre. Turstien som fremmes i forslaget 

strekker seg fra vest til øst i planområdet, den vil være med på å tilgjengeliggjøre elvebredden for 

mennesker utenfor planområdet. Områdene som tilgjengeliggjøres vil i tillegg opprustes slik at de 

innbyr til opphold. Plasseringen av denne legger til rette for at promenaden kan utvides i fremtiden. 
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Planprogrammet fastsetter at søppel fra brukere kan bli et problem. For å møte denne utfordringen 

er et avbøtende tiltak at det settes opp søppelbøtter for å håndtere avfall fra brukere av friområdet. 

Som følge av at strandsonen og øyene i elven tilgjengeliggjøres for beboere og flere av Evjes 

innbyggere vil situasjonen forbedres. En konsekvens av planforslaget vil også være at andre fri- og 

rekreasjonsområder tilgjengeliggjøres for myke trafikanter. Etablering av kulvert ved Rv. 9 vil gi sikker 

adkomst for gående og syklende ut av området. Friluftslivet for beboere internt i området og i 

nærområdet vil bli bedre som følge av planforslaget. 

 

 

Påvirkning: forbedret. 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: noe – forbedret → +3 

Universell utforming 

Utredningsbehov for planprogram 
«Planområdet er frå naturen av lagleg til å skape god tilgjenge for rørslehemma ved at innkøyring frå 

Rv 9 er stigingsfri.  

Området elles kan utviklast med gode bu- og opphaldsareal med UU-standard.» 

Statusbeskrivelse 
Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en 

slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 

tilpasning og spesiell utforming.  

Per dags dato har store deler av områdets veier fast dekke. Stedvis er det permeable overflater på 

adkomstveiene i form av grus. Området er flatt, dette bedrer fremkommeligheten for 

bevegelseshemmede. Flere av boligene i området har ikke trinnfri adkomst og tilfredsstiller derfor 

ikke krav til universell utforming.  

Adkomst til området er ikke tilrettelagt for fotgjengere da rv. 9 ikke har tilrettelagt overgang eller 

gang- og sykkelsti. 

Verdisetting 
Området og boliger slik det benyttes per dags dato har ikke stor verdi for personer med 

funksjonsnedsetting, verdien settes derfor til noe. 
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Verdi: Noe 

Vurdering av påvirkning 
Planforslaget legger til rette for etablering av undergang ved rv. 9, dette vil gi sikker adkomst for 

gående og syklende til området. Kulverten vil etableres med stigningsforhold i henhold til gjeldende 

teknisk forskrift og vil være universelt utformet.  I tillegg vil alle 24 nye boenheter i blokk 

tilrettelegges for universell utforming.  

 

Påvirkning: forbedret. 

Vurdering av konsekvens 
Sammenstilling av verdi og omfang gir tiltaket en konsekvensgrad: noe – forbedret → +3  
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Sammenstilling av konsekvenser 

Oppsummering av konsekvens 
Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av konsekvenser som er fremkommet av denne 

konsekvensutredningen.  

Tema Konsekvensgrad Forklaring 

Biologisk mangfold -1 Noe konsekvensgrad for delområdet. 

Landskap 0 Ubetydelig konsekvensgrad for delområdet. 

Landbruk -1 Noe konsekvensgrad for delområdet. 

Kulturminne og 
kulturmiljø 0 Ubetydelig konsekvensgrad for delområdet.  

Fareområde + 1 
Ubetydelig konsekvensgrad for delområdet. 
Konsekvensgevinst for delområdet: noe forbedring (+). 

Forurensning, støy 
forurensning + 2 

Konsekvensgevinst for delområdet: betydelig forbedring 
(++) 

Grunnforhold 0 Ubetydelig konsekvensgrad for delområdet. 

Bygningsmiljø og 
estetikk, 
bærekraftige bygg + 4 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig 
eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge 
av tiltaket. 

Teknisk infrastruktur, 
energi og klima + 4 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig 
eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge 
av tiltaket. 

Nærmiljø/bomiljø, 
grønnstruktur + 3 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig 
eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge 
av tiltaket. 

Friluftsliv + 3 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig 
eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge 
av tiltaket. 

Universell utforming + 3 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig 
eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge 
av tiltaket. 

 

Totalt gir konsekvensanalysen en positiv verdi (+18). 

Forslag til avbøtende tiltak 
Tema som skiller seg ut negativt i analysen er: 

➢ Landbruk 

➢ Biologisk mangfold 

Tiltak for å bevare landbruket i området kan være å flytte massen som er definert til fulldyrka jord. 

Massen kan flyttes internt i området eller ut av området. Dersom den skal flyttes ut av området vil 

det være fornuftig å plassere den i tilknytning til andre masser fulldyrka jord.  

Øvrige tiltak er beskrevet på de forskjellige deltema i analysen.  

Konklusjon 
Området vil gi innbyggerne i Evje kommune et bredere tilbud i form av variable boligstørrelser. Det å 

etablere leiligheter nært til sentrum vil være positivt og kan være et bidrag til å minimere bilbruk til 
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dagligdagse gjøremål, det er gangavstand til blant annet butikker, skole og naturområder. Arealet ses 

som en naturlig utvidelse av et eksisterende boligområde og også en utvidelse av sentrum.  

Det er i konsekvensanalysen ikke fremkommet forhold som gjør at området anses uegnet for den 

planlagte utbyggingen. 

Kilder 
Statens vegvesen:  

Håndbøker: https://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker 

Offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank: www.vegvesen.no/vegkart/ 

Planprogram: 

Solstad Bustadområde, v/Marianne og Bjørn Dovland, Evje & Hornnes kommune 

Miljødirektoratet: 

Miljøstatus.no 

Norges Geologiske undersøkelse: 

Løsmassekart 

Bargrunnskart 

Sweco Grøner: 

Fennefoss Kraftverk Fagrapport om hydrologiske forhold, Rapportnr. 141281, Sweco Grøner 

Bygg 21: 

Rapport «10 kvalitetsprinispper for bærekraftige bygg og områder» utgitt av Bygg 21 og laget av 

Bygg21s arbeidsgruppe for Kvalitet og bærekraft. 

Rambøll: 

Planbeskrivelse for detaljregulering av Sindremoen, 17.11.2017 (PlanID 0937 – 201502) 

Støyutredning for Sindremoen, 2016 

Innkomne merknader til planarbeidet på Solstad: 

08.06.18 – Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

11.06.18 – Aust-Agder Fylkeskommune 

06.07.18 – Statens vegvesen 

25.06.18 – Agder Energi Nett 

02.05.18 – Sissel Egenes og Sigbjørn Svalestad 

26.05.18 – Nathen Paul 

Muntlige kilder: 

Beboere i området 

https://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
http://www.vegvesen.no/vegkart/

