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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
93/21 Planutvalget 21.10.2021 

 

Endring av disposisjonsplan for Stusstjønn, planID 197702 og 
Krossmyran, planID 197308- veg til fritidshytter  
Planutvalgets behandling av sak  93/2021 i møte den: 21.10.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
disposisjonsplan for Stusstjønn, planID 197702 og Krossmyran, planID 197308, som 
omsøkt.  
Omsøkt veg legges inn i plankartet og bestemmelsenes pkt 3 erstattes med følgende: 
Regulerte veger i planområdet skal tilfredsstille kravene til skogsbilveg klasse 4.  
All graving i terrenget skal utføres skånsomt. Skjæringer og fyllinger skal revegeteres 
fortløpende etter inngrepet. 
Begrunnelse for vedtaket fremkommer av saksutredningen. 
Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2021, jfr. Pbl. 
§ 33.1. 
Faktura ettersendes. 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
disposisjonsplan for Stusstjønn, planID 197702 og Krossmyran, planID 197308,  som 
omsøkt.  
Omsøkt veg legges inn i plankartet og bestemmelsenes pkt 3 erstattes med følgende: 

 Regulerte veger i planområdet skal tilfredsstille kravene til skogsbilveg klasse 4.  
 All graving i terrenget skal utføres skånsomt. Skjæringer og fyllinger skal revegeteres 

fortløpende etter inngrepet. 
 
Begrunnelse for vedtaket fremkommer av saksutredningen. 
Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2021, jfr. Pbl. § 
33.1. Faktura ettersendes. 
 

Saksutredning 

Saksmappe: 2021/640-6  
Saksbehandler: STL   
Dato: 09.10.2021  
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Bakgrunn for saken 
Thor Hardeland søker på vegne av grunneiere og hytteeier om endring av deler av 
disposisjonsplan for Stusstjønn og Krossmyran. Endringen går ut på å legge til rette for 
adkomstveg helt frem til hyttene. 
 
Søkers beskrivelse av endringen 
Planlagt veitrasè følger i hovedsak dagens opparbeidede stier til hyttene. De første hundre 
meterne er i realiteten en traktorvei grunneier har benyttet for å kjøre frem materialer og ved 
til hyttene. Stien herfra krysser over 29/75, som er ubebygd. Veitrasèen er derfor lagt like øst 
for denne tomta. Sti mellom 29/75 og 29/69 er ikke benyttet de siste årene, og den er derfor i 
realiteten borte (gjengrodd). Det går ikke andre stier som kommer i konflikt med veien. Det er 
heller ikke bekker eller myrdrag som blir berørt av veien.  
Det er ikke behov for sprengning for veitrasèen. Et par steder blir det lagt ut markduk med 
sprengstein over, ellers blir det bare lagt sprengstein. Over sprengstein blir det lagt kult og 
topplag. 3 steder er det planlagt rør for å lede vekk overvann. Ned til Gnr/Bnr 29 / 2 / 2 blir det 
en mindre fylling i forbindelse med svingen.  

 
 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningslovens § 12-14 
...« Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.»... 
 
Merknader 
Agder Fylkeskommune, brev datert 30.09.2021. 

Endringen er forelagt avdeling for kulturminnevern og kulturturisme og de har 
ingen merknader. 

 

Statsforvalteren i Agder, brev datert 20.09.2021 
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De har vurdert endringene opp mot de nasjonale og vesentlige regionale 
interessene de er satt til å ivareta, og har ut fra dette ingen merknader. Ber om 
kopi av oppdaterte planer. 

 

Nabovarsling 

Naboer er varslet, og det er ikke kommet inn noen merknader. Grunneier har 
samtykket i endringen. 
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Planstatus 
Arealene ligger innenfor arealformål eksisterende fritidsbolig i kommuneplanen. 

 
 
PlanID 197702- Stusstjønn 
Planlagt veg berører arealer som i dag er regulert til byggeareal. 

 
PlanID 197308 - Krossmyran 
Planlagt veg berører arealer som i dag er regulert til fellesareal og byggeareal. 
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Vurderinger og konsekvenser 
Disposisjonsplanene tillater ikke etablering av veger utover de vegene som er tegnet inn i 
plankartet. Det er derfor behov for en endring av plankartet og bestemmelsene for å kunne 
etablere veger. Kommunedirektøren ser det som mer hensiktsmessig å gjøre dette gjennom 
en endring av planene, fremfor gjennom dispensasjoner.  
 
Det er alltid en diskusjon om hva man skal gjøre med eldre disposisjonsplaner. Når det ble 
utarbeidet en ny plan og bygningslov i 2008, så var det ikke automatikk i at de gamle planen 
skulle videreføres. Kommunen måtte aktivt velge å videreføre planene gjennom 
bestemmelser i kommuneplanen. Dette ble gjort i vår kommune for alle de gamle planene 
(over 60 stykker). I vår nye kommuneplan av 2019 har vi i tillegg supplert alle de gamle 
planene med ekstra bestemmelser som vil være gjeldende ved motstrid eller hvis det er 
mangler. Det er ikke sagt noe om veger i disse bestemmelsene.  
 
Problemstillingen ved å tillate veger i slike eldre planer er at hyttene gjerne er plassert helt 
annerledes enn om man hadde regulert området i dag. Tidligere var det ikke fokus på veg, 
vann og avløp. Hyttene var av enkel standard, gjerne med store tomter, plassert på påler og 
langt vekk fra naboen. Hyttene er gjerne også plassert på steder hvor det ikke er mulig å 
etablere veger med tilfredsstillende standard uten store terrenginngrep. 
Slik plassering og tomteinndeling krever et større veinett enn dagens konsentrerte hyttefelt, 
og det blir derfor større inngrep og dyrere å bygge ut.  I dagens planlegging så er det ofte 
vegtraceene som er førende for hvor hyttene plasseres og det er en høyere tetthet av hytter 
innenfor mindre områder som kan dele på kostnader til infrastruktur.  
 
I dette tilfellet legger Kommunedirektøren vekt på at vegene kan bygges uten store 
terrenginngrep. Det legges og vekt på at området er satt av til fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen og at viktige natur og friluftsområder ikke blir berørt. Det er positivt at 
endringen legger til rette for mulighetene for en avløpsordning som tilfredsstiller dagens krav. 

Bestemmelsene i begge disposisjonsplanene må oppdateres. Dagens bestemmelse sier 
følgende om adkomst til hyttene.  
 

 

Det anbefales at denne bestemmelsen tas ut og erstattes med følgende: 

«Regulerte veger i planområdet skal tilfredsstille kravene til skogsbilveg klasse 4.  

All graving i terrenget skal utføres skånsomt. Skjæringer og fyllinger skal revegeteres 
fortløpende etter inngrepet.» 

Vurdering etter naturmangfoldsloven 
Etter naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i § 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Miljødirektoratets Naturbase. Det er ikke registrert 
prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter eller verdifulle arter i 
planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper 



 
side 6 av 6

på Norsk rødliste for naturtyper eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet 
andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det 
er kun registrert gulspurv (mulig truet). 

Det er etter administrasjonens oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, 
nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak 
skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at 
naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige 
effekter på truet eller verdifull natur, legger administrasjonen til grunn at det ikke er nødvendig 
å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 
Konklusjon 
Kommunedirektøren mener den omsøkte endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Det vurderes derfor å ikke være behov for å følge saksbehandlingen til 
utarbeidelse av ny plan, men endringen kan gjøres gjennom en forenklet saksbehandling.  
 
Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplanene som foreslått.  
 
 

Evje, 27.10.2021 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 01092021-endring-plankart 

2 Uttalelse til forslag til endring av disposisjonsplan for Stusstjønn og Krossmyran i 
Evje og Hornnes kommune, jf pbl. § 12-14 annet ledd 

3 Vedr. 21-18438-2 - Evje og Hornnes kommune - Uttalelse til søknad om endring av 
eldre disposisjonsplan - Stusstjønn, planID 197702 og Krossmyran, planID 197308 
- etablering av adkomstvei til eksisterende fritidshytter 

4 Søknad om endring av plan 

5 Skisse av ny vegtrasè 

 

Andre dokumenter i saken: 

Plandokumenter tilhørende Disposisjonsplan for Stusstjønn. planID 197702 

Plandokumenter tilhørende Disposisjonsplan for Krossmyran, planID 197308


