
 

 
Planinitiativ Kjetså massetak,  
Evje og Hornnes kommune  
  
Datert: 10. juni 2021 
 

 
 
 
 
Trollvegg er plankonsulent for Nomelands Anleggsmaskiner AS og grunneier Olav Hornnes ved detaljregulering 
av Kjetså massetak, Evje og Hornnes kommune. På vegne av vår oppdragsgiver ønsker vi å starte opp 
detaljregulering for del av eiendommene gnr. 17/bnr. 28. For å ta med atkomst er også del av gnr. 16/bnr. 1 og 
gnr. 600/bnr. 42 tatt med.  
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1. Generell informasjon  
Kjetså massetak er plassert på Kjetså, nord for fylkesvei 42. Området har vært benyttet til massetak i 
mange tiår. Det er nå ønskelig at massetaket utvides i tråd med kommuneplanen. Området består av 
skog med middels/høy bonitet, og er godt tilrettelagt for videre utvikling.  
 

 
1 Oversiktskart som viser Kjetså massetaks plassering med nærhet til riksveg 9 og Otra. 
 
 

2. Formålet med planen 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å utvide massetak på Kjetså for å ta ut 
stein/masser i et område på omtrent 53 dekar. Det anslås å ta ut cirka 200.000 m3 masse.  
 
Figuren under viser kart med eksisterende og fremtidig massetak, samt eksisterende atkomst til 
massetaket.  
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2 Avgrensning av planområdet for Kjetså massetak med atkomstveg, eksisterende og fremtidig massetak. 

 
 
 

3. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 
Beliggenhet, avgrensing og eiendomsforhold 
 
Planområdet ligger på Kjetså, nord for fylkesvei 42, Sveindalsveien, i Evje og Hornnes kommune. 
Forslag til planavgrensning er vist ovenfor. Hele planområdet er på cirka 1800 dekar. 
 
Området ligger omtrent 9 kilometer fra Evje sentrum. Fra riksvei 9 er det cirka 4,5 kilometer til 
dagens Kjetså massetak, mens det fra fylkesvei 42, Sveindalsvegen, er 600 meter til massetaket. 
Eksisterende atkomstveg er også innenfor forslag til planens avgrensning.   
 
Dagens massetak og utvidelse gjelder gnr. 17/bnr. 28. Frem til massetaket er atkomstvegen på 
eiendommene 17/29 og 16/1. For å sikre frisikt med fylkesvei 42, Sveindalsveien, er denne 
eiendommen også tatt med innenfor planområdet; gnr. 600/bnr. 42. 
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Eksisterende bebyggelse og tiltak 
Det er et eksisterende massetak på området på cirka 65 dekar på eiendommen allerede, som vist i 
kartutsnitt tidligere i dokumentet. Ellers er det ingen andre tiltak innenfor planområdet, og heller 
ingen bygninger. Det er heller ingen bebyggelse i nærheten av planområdet. 
 
 

4. Gjeldende planstatus og forhold til overordnet planverk 
 
Kommuneplanen for Evje og Hornnes kommune 2020-2032 
Området som er utgangspunktet for planinitiativet, er i kommuneplanen avsatt til råstoffutvinning. 
Det er skilt mellom eksisterende og fremtidig område, med feltbetegnelsen BRU5. Resterende del av 
området er avsatt til nåværende landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR). Veien inn til massetaket 
fra fylkesvei 42 krysser Kjetsåna, og dette området er avmerket som hensynsone flomfare. 
Flomfareområdet går ikke inn på området avsatt til råstoffutvinning.  

 

 
3 Utsnitt av kommuneplan for Evje og Hornnes (kommunekart.com) 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 forventer at FNs 
bærekraftmål legges til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regjeringen er opptatt av at 
utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted, og regjeringen legger stor vekt på 
lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas.  
 
Aktuelle statlige retningslinjer 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
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- Statlige planretningslinjer for vernede vassdrag  
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 
I hovedsak ivaretar prosjektet de aktuelle statlige retningslinjene.  
 
 

5. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
Det er foretatt utsjekk av nasjonale og kommunale databaser. Det er ingen registreringer av fredede 
kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet.  
 
Det er ikke registrert truede eller viktige naturtyper innenfor planens utbyggingsområde. I 
artsdatabanken er det observert elg innenfor et større område enn forslag til planavgrensning. I 
krysset ved fylkesvei 42 er det registrert fuglene furukorsnebb, flaggspett, fuglekonge, ravn, 
kjøttmeis og musvåk. Ingen av artene er verken rødlistearter eller truet, men livskraftige. Nord for 
Kjetsåna og sør for atkomstveien inn til massetaket ble det i 2000 registrert dysterslørsopp (nær 
truet), samt gullfotsløsopp (livskraftig) og soppen fururiske (livskraftig). Nordøst for eksisterende 
massetak ble det for cirka hundre år siden registrert karplanten grønnstarr (livskraftig). Nordøst for 
fremtidig massetak ble det for ti år siden registrert fuglen trane som er livskraftig.     
 

 
4 Utsnitt av NIBIOs gårdskart for gnr. 17/bnr. 28. (https://gardskart.nibio.no) 
 
Ovenfor er angitt utsnitt fra gårdskartet for aktuell eiendom. Som kartet viser er eksisterende 
massetak kategorisert som skrinn fastmark (grå farge). Ellers er fremtidig massetak kategorisert som 
skog med høy eller middels bonitet (grønne farger). 
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6. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta risiko og sårbarhet. Det er i dag lite 
trafikk på fylkesvei 42, Sveindalsvegen, med en registrert årsdøgntrafikk på 750 (tall for 2018). 
Ønsket utvikling gir forholdsmessig liten økning i trafikkmengde, vurderes det derfor ikke å være 
nødvendig å utarbeide støyanalyse i forbindelse med planarbeidet.  
 
Området ligger over marin grense. Berggrunnsdatabasen fra NGU viser ingen registreringer på 
området, men unntak av østre del av eksisterende massetak med registeringer av metaryolitt. Se 
eller utsnitt av kart nedenfor.  
 
Løsmassedatabasen fra NGU viser at området består av breelvavsetninger eller bresjø-
/innsjøavsetning. Utsnitt av kart er vist nedenfor. 
 
 

 
5 Utsnitt av nasjonal berggrunnsdatabase (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) 
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6 Utsnitt av nasjonal løsmassedatabase (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) 
 
 
 

7. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles 
om planoppstart 

Planforslaget vil bli varslet og hørt i henhold til vanlige prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vil i tillegg til tilgrensende naboer bli sendt på høring til Statsforvalteren, Agder 
fylkeskommune, Direktorat for mineralforvaltning, Agder Energi, NVE og relevante instanser i Evje og 
Hornnes kommune. Det er ikke sett at det er spesielle berørte organer ut over vanlig varslingsliste 
som blir utsendt av kommunen.  
 
 
 

8. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

Planforslaget berører ingen særskilte fagmyndigheter, med unntak av Direktorat for 
mineralforvaltning. Prosedyrer og illustrasjoner som for eksempel driftsplaner, med angivelse av 
planlagt etterbruk vil følge direktoratets retningslinjer. Etter at reguleringsplanen er godkjent i 
kommunestyret vil driftsplan med søknad om driftskonsesjon sendes til direktoratet. Forslagstiller 
har råderett over den delen av planområdet hvor det planlegges utvikling. Tilgrensende naboer vil bli 
hørt på vanlig måte. 
  



 

  8/9 

9. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfellet vil kunne bli 
ivaretatt 

Arealformålet i kommuneplan for Evje og Hornnes kommune er nåværende og fremtidig område for 
råstoffutvinning.  
 
Plan- og bygningsloven §4-2 (2) slår fast at det skal utarbeides konsekvensutredning for alle 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om 
konsekvensutredninger gir føringer for hvilke planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn.  
 
Etter forskriftens §6 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle reguleringsplaner som 
inneholder tiltak i forskriftens vedlegg I. Det aktuelle punktet i denne sammenheng er punkt 19 som 
omhandler uttak av masser. Tiltaket i planforslaget ligger under grenseverdien (minimum 200 dekar 
samlet overflate eller uttak av mer enn 2 millioner m3 masse). Foreslått tiltak er cirka 53 dekar og 
uttak av cirka 200.000 m3 masse. Det blir dermed ikke automatisk krav om konsekvensutredning.  
 
Vurdering mot forskrift om konsekvensutredning § 8:   
For å utløse krav om konsekvensutredning etter § 8 må tiltaket få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. Tiltak som faller inn under § 8 skal konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller 
melding. Når det gjelder kriterier for vurderingen, vises det til § 10. «I vurderingen av om en plan 
eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved 
planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, 
jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde 
ledd.»  
 

 1a) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige områder 
til intensivt landbruk, herunder nydyrking på mer enn 50 dekar. […] 

 2a) Mineraluttak, herunder torvskjæring. 
 
Forskriftens § 10 nevner flere punkter som skal vurderes. I vurderingen av forskriftens § 10 om 
vesentlige virkninger er det utarbeidet en veileder 
(http://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kufors
kriften_vesentlige_virkninger.pdf). Det er tatt utgangspunkt i veilederen og samtlige punkter er 
vurdert. De mest aktuelle punktene for prosjektet er vurdert nedenfor: 
  
Størrelse, planområde og utforming (§ 10, andre ledd bokstav a)  
Viktige forhold å ta med i vurderingen er planen eller tiltakets størrelse, planområde og utforming, 
arealavgrensning, inkludert tiltakets bebygde areal, volum, lengde, dybde, høyde etc, samt 
arrondering innenfor planområdet; Det må gjøres en konkret vurdering av egenskaper ved det 
aktuelle tiltaket sett opp mot hvilke kvaliteter som ligger til grunn for at det aktuelle området er 
verdifullt. Store, ruvende tiltak kan påvirke mer enn små og lavere tiltak, avhengig av omgivelsene. 
Tiltak som bryter sterkt med omgivelsene vil påvirke annerledes enn de som er tilpasset 
omgivelsene. Ulik plassering og arrondering kan gi ulik påvirkning på kvalitetene i et område. En 
plassering høyt i terrenget vil ha en annen påvirkning enn en plassering i et dalsøkk. Synlighet/visuell 
påvirkning er særlig aktuelt å vurdere for planer og tiltak i eller i nærheten av verdifulle landskap, 
kulturmiljøer eller viktige friluftslivsområder der opplevelsen av omgivelsene er viktig for beboere og 
brukere. Planer og tiltak som blir svært synlige kan endre og påvirke opplevelsen av områdene. En 
utvidelse av et allerede eksisterende massetak tilsier ikke å utgjøre vesentlig virkning for miljø og 
samfunn.  
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Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser (andre 
ledd bokstav b) 
Her vurderes om planen eller tiltaket forutsetter bruk av naturressurser for gjennomføring eller drift, 
eller om naturressurser inngår i en produksjonsprosess. Dette kan omfatte eksempelvis sand, grus, 
stein, leire, kalk, olje, torv, naturgass, eller fornybare ressurser som trevirke eller annen biomasse, 
fiskeråstoff, vann osv. Både omfang, kvalitet og kvantitet, og om ressursen er fornybar skal inngå i 
vurderingen. Planer og tiltak som medfører omfattende bruk av ressurser, kan få vesentlige 
virkninger og utløse konsekvensutredning med tanke på framtidig tilgang til ressurser i områder der 
det er få eller ingen tilsvarende forekomster med samme egenskaper og kvaliteter.  
 
Området er avsatt til massetak i kommuneplanen. Selv om det i utgangspunktet blir en 
omdisponering av arealer fra skog/innmarksbeite til massetak, så vil det bli omdisponert tilbake til 
skog etter at massetaket er fullført. Dette avklares i forbindelse med fremtidig driftsplan. En 
detaljering i tråd med kommuneplan vurderes å ikke utgjøre en vesentlig virkning for miljø og 
samfunn.  
 
Større omdisponering av LNFR eller områder regulert til landbruk (tredje ledde bokstav d)  
Vern om den produktive jorda er en viktig del av nasjonal miljøpolitikk. Jordvern handler om å sikre 
grunnlaget for matproduksjon i et langsiktig perspektiv og å ivareta kulturlandskapshensyn. Dyrka 
jord er en begrenset ressurs. Dette gjør det viktig å i størst mulig grad unngå at matjord 
omdisponeres og tas i bruk til andre formål enn landbruk. Planområdet innehar ikke dyrket mark og 
dermed vurderes det at planforslaget ikke omdisponerer areal til landbruksproduksjon. Tiltakets 
omfang vurderes derfor som å ikke ha en vesentlig virkning på miljø og samfunn. 
 
Konklusjon: 
Vi vurderer at planen ikke utløser krav om planprogram, jf. § 6. Vi vurderer også at planen ikke 
utløser krav om konsekvensutredning, jf. § 8. Dette er med bakgrunn i størrelsen på uttaket og de 
massene som skal tas ut, samt at massetaket ligger godt skjult i terrenget. Det er ikke en 
omdisponering av arealer, og massetaket er i tråd med overordnet plan; kommuneplanen.  
 
 

10. Vurdering av særskilte delutredninger som skal inngå i planforslaget 
Området innehar hensynssone flomfare i gjeldende kommuneplan. Det må derfor foretas en 
vurdering av flomfaren ut fra ønsket tiltak. I tillegg må det utarbeides en rapport omkring biologisk 
mangfold. Videre vurderer vi at det ikke er nødvendig med andre utredninger utover det man 
allerede skal avklare i en planprosess. Da tiltaket ikke er nytt, anses det ikke som aktuelt å foreta en 
støyanalyse. Aktuelle temaer vil fremkomme i tilhørende planbeskrivelse.  
 
 

11. Fremdrift 
Dersom administrasjonen anbefaler oppstart av plan, vil vi varsle oppstart i juli. Vårt mål er å ha et 
utkast til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse klar til innsendelse i september. Vi håper 
dermed at planen kan behandles politisk i oktober 2021. Dette avhenger også av om 
administrasjonen får god nok tid til å kontrollere plandokumentene. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Alf Petter Mollestad 
By- og arealplanlegger 
Trollvegg Arkitektstudio AS 


