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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
108/21 Planutvalget 11.11.2021 

 

Endring av disposisjonsplan Fjellestad, Rebbåsheia, planID 197103- 
adkomstveg til gnr. 20, bnr. 85  
Planutvalgets behandling av sak  108/2021 i møte den: 11.11.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
disposisjonsplan for Fjellestad, Rebbåsheia, planID 197103.  
  
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 Fjellestad, Rebbåsheia, planID 197103.  

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. 

 

Saksmappe: 2021/674-3  
Saksbehandler: STL   
Dato: 28.10.2021  
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Saksutredning 

Bakgrunn for saken  
Breistøl&Falkgjerdet Maskin AS søker på vegne av grunneier og hytteeier om endring av deler 
av disposisjonsplan for Rebbåsheia, planID 197103. Endringen går ut på å legge til rette for 
adkomstveg helt frem til eksisterende hytte på gbnr. 20/85. 
 
Søkers beskrivelse av endringen 
Hytten har i dag gangssti på ca 100 meter fra parkeringsplass og inn til hytten. Vegen vil bli ca 
85 meter lang. Fyllingshøyder på under 1 meter. De siste 25 meterne krysser planlagt veg over 
en myr. Hvis man skulle unngått å kryss myra ville vegen blitt dobbelt så lang, og med større 
terrenginngrep. Myra som skal krysses er meget grunn til fjell og ved rett overvannshåndtering 
så ser ikke søker at dette har noen negativ konsekvenser. Kartet under viser vegens 
plassering: 

 
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.»... 
Naturmangfoldslovens §§ 7-12. 
 
Merknader  
Nabovarsling  
Naboer er varslet, og det er ikke kommet inn noen merknader. Grunneier har samtykket i 
endringen. 
 
Statsforvalteren og Agder Fylkeskommune er varslet, men har ikke kommet med 
tilbakemelding innen fristen. Kommunedirektøren antar dermed at tiltaket ikke berører 
vesentlige nasjonale eller regionale interesser.  
 
Planstatus 
Arealene ligger innenfor arealformål eksisterende fritidsbolig i kommuneplanen.  
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PlanID 197103- Rebbåsheia 
Dette er en eldre disposisjonsplan som kun viser tomteplassering og planlagte 
veger/parkeringsplasser. Arealet mellom tomtene er ikke regulert, dette følger da 
kommuneplanens arealformål. Det må derfor gjøres en endring av plan for å kunne etablere 
veger utenom de som er vist i plankartet. Gbnr. 20/85 er tomt nr. 7 i kartet under. Tomt 1. 6 9 
og 10 har bygd veg til sine hytter. Tomt 8 ligger på en topp, og det vil ikke være naturlig å se 
på felles adkomst for denne.  
 

 
 
Reguleringsbestemmelsene pkt. 3 sier følgende om adkomst: 

 
Vegplanen søkes nå endret. 
 
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 å kunne etablere veger. 
Kommunedirektøren ser det som mer hensiktsmessig å gjøre dette gjennom en endring av 
planen, fremfor gjennom dispensasjon. 
 
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 er plassert helt annerledes 
enn om man hadde regulert området i dag. Tidligere var det ikke fokus på veg, vann og avløp. 
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Hyttene var av enkel standard, gjerne med store tomter, plassert på påler og langt vekk fra 
naboen. Når vei ønskes etablert til slike hytter så er det ikke alltid mulig å gjøre det uten større 
terrenginngrep. Et eldre felt som oppgraderes med tilkomstveier gir i mange tilfeller større 
inngrep i terrenget som igjen bidrar til økte byggekostnader. Dette sett i sammenheng 
med nyerer felt hvor det ofte er vegtraceene som er førende for hvor hyttene plasseres. En 
høyere tetthet av hytter fører igjen til lavere byggekostnader for infrastrukturen. 
 
Et strekk av vegen, på 25 meter, skal krysse et myrdrag. I utgangspunktet skal man forsøke å 
unngå nedbygging av myr, da denne har potensial til å lagre store mengder CO2, som vil frigis 
ved en omdisponering. Myr er også et viktig naturlig klimatilpasningselement, ved at den har 
en magasinerende effekt som bremser styrtnedbør og flomhendelser. 
 
I dette tilfellet legger Kommunedirektøren vekt på at vegen som skal etableres kan bygges 
uten store terrenginngrep. Myra er svært grunn, ca 20 cm, noe som ble dokumentert i 
forbindelse med nedgraving av fiber i området (pers. med. søker). Det vil dermed ikke være 
store konsekvenser ved å tillate en etablering av veg der dagens sti til hytten går. Pkt 3 i 
bestemmelsene endres for å sikre at vegene blir opparbeidet skånsomt. Det anbefales at pkt. 
3 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 
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 etter Kommunedirektørens 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 man 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, 15.11.2021 

Kommunedirektøren 

Vedlegg 

1 Søknad om mindre endring av disposisjonsplan Fjellestad, Rebbåsheia, planID 
197103  - adkomstveg til gnr. 20 bnr 85 

2 Kartskisse beskrivelse av inngrep 

3 Kartskisse gjeldende reguleringsplan. 


