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1. SAMMENDRAG 

Innenfor planområdet er det i dag flere vedtatte reguleringplaner som nå vil bli 
erstattet av denne detaljreguleringplanen. Reguleringsplanen «Evje Sentrum ved 

Dyrskueplass» som blir utfylt av «Bebyggelsesplan Gudvangen» tillater på gnr. 
50 bnr.128 blokkbebyggelse. Det ønskes på denne tomten å regulere tomten til 
konsenterert småhusbebyggelse på 1 etasje. Dette harmonerer i større grad med 

den omkringliggende bebyggelsen. Med planforslaget ønsker man å legge til rette 
for et boligområde med gode kvaliteter og trafikksikker adkomt og med gode 

kvaliteter i nærområdet. Planen vil samtidig ta med seg arealformål til bedehus, 
parkering og idrettsanlegg for å kunne se på alternative adkomstveg og stitrase. 
  

2. NØKKELOPPLYSNINGER 
Sted/adresse: 

Alfred Uglands veg 12, 4735 Evje 

Gnr. 50, Bnr. 128 m.fl. 
 
Forslagstiller: 
Deep Capital Investments AS 

Eier av gnr. 50, bnr. 128 
 

Plankonsulent: 
Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS 
Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo 

Kontaktperson: Anniken Røksland og Stein Åge Fuglestveit 
E-post: anniken.roksland@dragark.no | stein@dragark.no 

 
Gjeldende planstatus: 

• Områdeplan Evje Sentrum (Planid: 201115) 

Type: Områderegulering 

• Evje sentrum ved Dyrskuplassen (Planid: 200101) 

Type:  Eldre reguleringsplan 

• Bebyggelsesplan Gudvangen (Planid: 201002) 

Type: Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan 

 

Planområdets areal:  
Totalt areal blir ca. 27,2 daa. 
 

Konsekvensutredningsplikt: 
Nei 

 
Varsel om innsigelse: 
Nei 

 
Utbyggingsavtale:  

Ja 
 
Kunngjort oppstart: 

18.03.21 
 

Informasjonsmøte holdt: 
15.06.21 

mailto:anniken.roksland@dragark.no
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne av Deep Capital 

Investments. Hensikten med planarbeider er detaljregulering av gnr. 50 bnr. 
128. Området er avsatt til «B/K» - Bolig/kontor i planen for Evje Sentrum. 
Eiendommen er senere blitt regulert til blokkbebyggelse i planen for 

«Gudvangen» med Planid 201002. Ny plan vil erstatte tidligere vedtatt 
detaljreguleringsplan. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 

konsentrert boligbebyggelse.  
Tiltakshaver, og eier av eiendommen, ønsker å oppføre 4 tomannsboliger på 
tomten, i tråd med bestemmelsene i planen for Evje sentrum. For å muliggjøre 

dette må nåværende plan for området erstattes, og området reguleres på nytt. 
Tomannsboliger med eget uteareal og parkering vurderes til å være en bedre og 

mer fornuftig utnyttelse av tomten.  
 

 

4. PLANOMRÅDET – BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 
 

 Planavgrensning 

Planområdet er på ca. 27,2 daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved 
Evje Sentrum i Evje og Hornnes kommune Området består av gnr./bnr. 49/10, 

50/40, 50/101, 50/128, 50/132 og 50/637). På Figur 1 vises planområdet.  

 
Figur 1: Planavgrensning 
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 Lokalisering 

 
Planområdet ligger i nærheten av Evje sentrum. Området ligger i et allerede 

etablert boligområde med eneboliger og flermannsboliger. 

 
Figur 2: Oversikt planområdet 

 Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold. 

Gnr. 50 bnr. 128 
Eiendommen er i dag ubebygd. Tomten er grovplanert. For tomten er det i dag 

en godkjent bebyggelsesplan som tillattes blokkbebyggelse. Figur 3 viser bilde av 
dagen situasjon på tomten. 

 
Figur 3: Dagens situasjon på tomten 
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Gnr. 50 bnr.637  

Det er i 2019 blitt godkjent å sette opp et bedehus på tomten. Dette er under 
oppføring. Tomten er regulert til «Forsamlingslokale for religionsutøvelse». Som 

vist på utklippet under er bebyggelsen ikke plassert i samsvar med regulert 
formål. Denne tomten vil derfor reguleres på nytt i ny plan for å rette opp i 
dette.  

 
Figur 4: Dagens situasjon bedehus 

Gnr. 50 bnr. 40 
Resterende del av 

planområdet består av gnr. 
50 bnr. 40. Her er det 

regulert inn friluftsformål, 
allmennyttig formål og 
idrett,park. Det er ikke søkt 

om eller oppført noen tiltak 
innenfor området.  

 
 
Figur 5: Utklipp fra 

reguleringsplan 
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 Eksisterende struktur, estetikk, byform. 

Området rundt består i hovedsak av boligbebyggelse og fremstår som et 
tettbebygd boligområde. Boligene nærmest, som ligger langs bekken, er fra 

årene 1960-1970, og består av eneboliger. Langs Alfred Uglandsveg er det både 
eneboliger og flermannsbolilger i fra årene 1950-2017. Boligene er 1,5-2 etasjes 
hus med saltak. 

Området er sentrumsnært (ca. 200m til Evje sentrum) og like ved planområdet 
er det mye næringsbebyggelse. 

 
 Eksisterende næringsstrukturer  

Det er ingen næring innenfor planområdet. 

 
 Topografi/landskapstrekk  

Planområdet ligger i et relativt flatt område. Området i øst ligger i dag planert 
høyere enn resterende del av planområder.  

 
Figur 6: Oversikt planområdet 

 Solforhold 

Planområdet ligger godt til uten terrengformasjoner som påvirker solforholdene 
nevneverdig. 
 

 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 
Planområder ligger like ved Vølundbekken. Utenom bekkedraget er det lite annen 

vegetasjon i planområdet da store deler av planområdet er opparbeidet og 
planert.  
 

 Grønne interesser  
Gnr. 50 bnr. 40 er avsatt til friområde i nåværende reguleringsplan.  

 
 Barns interesser 
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Det er lite sannsynlig at området nord i planområdet i dag benyttes til lek og 

rekreasjon. Deler av Evje idrettspark ligger sør i planområdet, og tilbyr masse 
muligheter for aktiviteter. 

 
 Kulturminneverdier 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet eller i nærheten 

 

 Vei og trafikkforhold 

Langs planområdet i nord går  Alfred Uglandsveg som har en fartsgrense på 30 
km/t. Det er ikke registrert ÅDT på denne veien. Dagens atkomster til 
planområdet er  vist i utklippet under, 

 
Figur 7: Eksisterende adkomster til planområdet 
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 Støy 

Planområdet ligger utenfor støysone for veitrafikk. I henhold til støyberegninger 
gjennomført av Forsvarsbygg Futura i 2016 (rapportnr. 903/2016) ligger aktuell 

tomt i rød støysone for Evjemoen skyte- og øvingsfelt. [2] Utklipp fra 
støysonekartet med markert plassering av aktuell tomt er vist i Figur 8. 

 
Figur 8: Støysonekart 

Støysonekartet angir ikke nøyaktig støynivå ved planlagt bebyggelse, men grovt 
avlest anslås støynivå fra skyting utenfor bygningene å være Lp,AF,max ≈ 78 dB, 
dvs. 13 dB over grensen for gul støysone og 3 dB over grensen for rød støysone. 

Det foreligger ingen beregninger av Lden-nivå. [2] 
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 Grunnforhold: Stabilitet, ras- og flomfare 

Det er ikke registrert rasfare i områder. Planområdet ligger i akstomhetssone for 
flom. 

 
Figur 9: Aktsomhetssone flom 

 Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning 
Evje rutebilstasjon ligger like nord for planområdet, ca. 150 meter, her går buss 

170 til Kristiansand/Hovden m.fl, 178 til Åseral m.fl og 175 til Arendal med flere 
avganger i timen. Hyppigheten på avgangene varierer med tidspunkt på døgnet 

og ukedag. Like vest for planområdet er det også et busstopp. Planområdet har 
god kollektivdekning. 

 
Figur 10: Oversikt busholdeplasser i nærheten av planområdet. Kilde: kart.finn.no 
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 Privat og offentlig servicetilbud 

Både i øst og vest for planområdet, rundt 200-500 meter fra planområdet finner 
man dagligvarehandel. Nærmeste barnehage er Babuschka barnehage nord for 

planområdet. Både barneskole og ungdomsskole ligger ca 2 km fra planområdet. 
Det er regulert inn gang- og sykkelsti fra planområdet frem til skolene.  
Idrettanlegg, lyslype og andre idrettsfasiliteter ligger også rett ved planområdet. 

 

 
 Privatrettslige bindinger 

Ingen kjente 
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5. RAMMER OG PREMISSER - OVERORDNA FØRINGER OG PLANER 
 

 Rikspolitiske planretningslinjer som er særlig relevante for 

planarbeidet: 
− 2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

− 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

− Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven 
 

 Regionale planer 

- Regionplan Agder 2030  
  

 Kommuneplanen 

Kommuneplan arealdel 2020-2030 
Vedatt 27.februar 2020 
 

Planområdet ligger innenfor område hvor reguleringsplaner skal gjelder foran 
kommuneplanen. Dette er vist med hvite områder i plankart. Se  Figur 11. 

 
Planen følger opp relevante krav satt i kommuneplanens bestemmelser. Dette 

gjelder f.eks parkerinsbehov, hensyn til grønnstruktur, støy og flom.  
 

 
Figur 11: Utklipp kommuneplanens arealdel 
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 Reguleringsplaner  

Eldre reguleringsplan 
Plannavn: Evje sentrum ved Dyrskuplassen 

Type:  Eldre reguleringsplan 
PlanID: 200101 
Ikrafttredelsesdato: 01.03.2001 

Planen med plan ID 200101 ble vedtatt i 2001. Det er i 2010 vedtatt en 
bebyggelsesplan med navn «Gudvangen», med planID 201002. Denne 

planen utfylles av «Bebyggelsesplan Gudvangen» som legger opp til 
blokkbebyggelse på eiendommen 

.  
Figur 12: Utklipp kommuneplan 

Bestemmelsene for område B/K er i denne planen er blant annet: 

- Gesimshøyde= 8 m 
- Mønehøyde = 10m 

- Takvinkel = 30-40 grader 
- Største tillatte bygningsgrunnflate er 35 % av netto tomt.  

- Før bygging på tomt B/K skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan som 
fastsetter bygningsplassering, veier, parkering, lekeplass, eventuelle 
støttemurer, eksisterende og planlagt terreng med høyder, 

renovasjonselement, tørkestativ, oljetank m.m.  
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Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan 

Plannavn: Bebyggelsesplan Gudvangen 
Type:  Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan 

PlanID: 201002 
Ikrafttredelsesdato: 28.05.2010 

 
Planen med plan ID 200101 ble vedtatt i 2001. 

Det er i 2010 vedtatt en bebyggelsesplan med navn «Gudvangen», med planID 
201002. Denne planen legger opp til blokkbebyggelse på eiendommen.   

 
Bestemmelsene for tomten er i denne planen blant annet: 

- Største tillatte bygningsgrunnflate er 35 % av netto tomt. 

- Maks mønehøyde 10 m. 
- Takvinkel 0-5 grader. 

- Grunnmurshøyde K+179. 
- Felles område for garasje, gårdsplass og lekeplass, 

 
Overordnet plan (Plan ID 200101) og bebyggelsesplan (Plan ID 201002) har 

ulike bestemmelser for området.  
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6. PLANFORSLAGET 
 

 Hovedgrep  

Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. 
Prosjekterte boliger for eiendommen er tomannsboliger med carport og egne 
uteareal. Planen vil stille krav til plassering, takvinkel og størrelse på 

bebyggelsen.  
 

Planen legger til rette for at det kan etableres 8 nye boenheter, med 16 
tilhørende parkeringsplasser. Bebyggelsen planlegges i en etasje.  
 

 
Figur 13: Plankart 
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 Arealbruk 
 

Utnyttelsesmatrise byggeområder: 

 

 
 
 

 

  

Feltnavn Beskrivelse av formål Areal 

Planen inneholder følgende formål (PBL. § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg (§12-5. Nr. 1) – 1112 Boligbebyggelse – 

Konsentrert frittliggende 

2888,6 m2 

BKS 4 tomannsboliger- totalt 8 boenheter.  2888,6 m2 

Bebyggelse og anlegg (§12-5. Nr. 1) – 1164  Forsamlingslokale for 

religionsutøvelse 

3303,8 m2 

BR Bedehus 3303,8 m2 

Bebyggelse og anlegg (§12-5. Nr. 1) – 1400  Idrettsanlegg 10392,4 m2 

BIA Idrettanlegg 10392,4 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5. Nr. 2) – 2010 

Veg 

1191,4 m2 

SV Adkomst for BKS, BR, BIA og SPA  1191,4 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5. Nr. 2) – 2015 

Fortau 

613,7 m2 

SF Fortau 613,7 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5. Nr. 2) – 2080 

Parkering 

3954,3 m2 

SPA Parkeringsområde 3954,3 m2 

Grønnstruktur (§12-5. Nr. 3) – 3040 - Friområder 4243,1 m2 

GF Område for fri ferdsel og lekeareal. 4243,1 m2 

Grønnstruktur (§12-5. Nr. 3) – 3030 - Turdrag 565,5 m2 

GTD Offentlig turvei 565,5 m2 
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 Gjennomgang av reguleringsformål 
 

• Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse - BKS 

• Forsamlingslokale for religionsutøvelse – BR 

• Idrettsanlegg - BIA 

• Parkering - SPA 

• Veg – SV 

• Fortau - SF 

• Friområde - GF 

• Turdrag - GTD 

 

6.3.1. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse - BKS 

 

Byggesak 
Det er i varsel om oppstart av planarbeid varslet at det ikke vil bli ny 

nabovarsling i byggesak da detaljene i reguleringsplanen vil være detaljert nok til 
å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning 
som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd. Sammen 

med planbeskrivelse følger byggesakstegninger som vedlegg til planen.  
 

Bebyggelsens plassering og utforming 
Plassering av nye tiltak skal skje innenfor byggegrensene.Garasje/carport 
tillattes plassert inntil 1 meter fra tomtegrense. Alle boenheter skal ha minst en 

parkering under tak til disposisjon.  
 

Planeringshøyder 
Tillat planeringshøyde for tomten er K +182 moh.  

 

Takform 
Bebyggelsen skal ha saltak. Bebyggelse med saltak skal ha en takvinkel mellom 
30 - 40 grader.  

 
Takhøyder 

Tillate takhøyder er angitt i tabellen under. Høyder regnes fra ferdig planert 
terreng. 
 

 Saltak 

Møne 6,0 m 

Gesimshøyde 3,5 m 

Takvinkel 30-40 grader 

Tabell 1: Tillat høyde BKS 
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Figur 14: Snitt som viser planlagt høyde på bebyggelsen 

 

 
Byggegrenser 
Byggegrense erlagt inn i plankart. 

For carport og andre mindre frittliggende bygninger tillates dette oppført 1 meter 
fra tomtegrense  

 
Grad av utnytting 
Tillatt grad av utnytting for byggeområdet BKS er 40 %-BYA. 

 
Arealet til området BKS er 2889 m2. Dette gir mulighet for en utnyttelse på 1055 

m2 BYA. Parkeringsareal på 18m2 BYA pr. parkeringsplass på terreng skal 
medregnes. Minst en av parkeringsplassene skal løses under tak.  
Hver av de prosjekterte boligene får et areal på ca. 189 m2 BYA + carport og 

parkering på grunn på 72 m2. Dette gir en total utnyttelse på: 
 

Tomannsbolig BYA bolig BYA carport + parkering 
på terreng 

1 (2 boenheter) 189,1 m2 18x4 = 72 m2 

2 (2 boenheter) 189,1 m2 18x4 = 72 m2 

3 (2 boenheter) 189,1 m2 18x4 = 72 m2 

4 (2 boenheter) 189,1 m2 18x4 = 72 m2 

Totalt 756,4 m2 288 m2 

 Totalt for tomt BKS: 1044,4 m2=36,2% BYA 
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Parkering 

Det skal avsettes minimum 2 parkeringsplasser for hver bolig. Hver boenhet skal 
minst ha en parkeringsplass under tak.  

 

Utnyttelsesgrad parkering 

8 boenheter x 2 biloppstillingsplasser = 16 parkeringplasser 
Arealbehov pr. parkeringsplass: 3x6 meter=18 m2 

 

 

 

 
Situasjonsplanen under viser plassering av boliger, carport og parkeringsareal.  
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Justeringer i tiltak 

Mindre endringer som utforming av vinduer, plassering av dører, materialvalg etc 
tillates justert ut ifra vedlagte tegninger.  
Ved større avvik i tegninger må tiltaket nabovarsles på nytt.  
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Renovasjon 
Det skal avsettes eget område for renovasjon på tomten. Renovasjonsområdet 
skal ikke medregnes i utnyttelsesgrad for tomten.  

 
Adkomst til tomten 

Det er regulert inn avkjørselspil til tomten.  
Høydeforskjellen på område parkeringsområde «SPA» og byggeområde «BKS» er 

ca 2 meter. Maks stigning på adkomstveg skal være 8%. (jf. Retningslinjer for 
vei, vann og avløp i forbindelse med boligutbygging) 
 

 
 

 
6.3.2. Forsamlingslokale for religionsutøvelse – BR 

 
Arealformål med bestemmelser satt i områdeplan Evje sentrum viderføres i ny 

plan med noen justeringer. Det ble ved bygging av bedehus gitt dispensasjon for 
plassering av bygg, møne- og gesimshøyde og arealformål. Formålsgrensen for 

BR og bestemmelser  for området er dermed justert for å samsvare med hva 
som er gitt tillatelse til på tomten. 
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Avkjørsel 
Avkjørsel til BR er fra o_SV1. Avkjørsel tillates etablert over GF3. Innenfor 

området tillates det internveier og parkeringsplasser. 
   
Byggehøyder 

Bebyggelsen tillates takhøyde i henhold til tabellen under.  

 Tak 

Møne 10,5 m 

Gesimshøyde 8,0 m 

Tabell 2: Takhøyder BR 

Grad av utnytting: 
BYA for arealformålet skal være maksimalt %-BYA= 50. Areal for parkering 
medregnes ikke i %BYA 

 
6.3.3. Idrettsanlegg - BIA 

Området som i dag består av en grusbane, er et viktig anlegg for 

idrettsinteresserte. Arealformål vil videreføres. I området er det tillat med tiltak 
som fremmer idrettsaktiviteter.  

 
6.3.4. Parkering – SPA 

Området skal være en offentlig parkeringsplass. 

Parkeringsbehovet for bedehuset kan løses både innenfor BR og SPA. 
 
6.3.5. Friområde – GF 

Friområde GF1-GF3 skal være til fri ferdsel for allmenheten. I området GF1 er 
det tillatt oppført bebyggelse og andre tekniske installasjoner som typisk beriker 
bruken av området. 

 
Innenfor området GF1 skal det også opparbeides en lekeplass. Dette vil være en 

felles lekeplass for området.  
 
Det er sikret i rekkefølgebestemmelse at lekeplass skal være ferdig opparbeidet 

før boligene på BKS får midlertidig brukstillatelse.  
 

6.3.6. Turdrag – GTD 

Områdene skal benyttes til turvei og GTD1 kan krysse bekken slik at det 
etableres en sti over til Gudvangen. Det vil da være en sammenhengende 

stiadkomst fra Gudvangen til Evje Aktivitetspark. 
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6.3.7. Veg - SV 

O_SV1 har 2 avkjørsler fra Alfred Uglands veg, der den ene avkjørselen er 
utformet som et kryss. Begge avkjørslene vil ha adkomst til parkeringsplassen 
o_SPA. O_SV3 vil gi adkomst til boligtomten BKS, o_SPA og bedehuset på BR 

over o_GF3.  
 

6.3.8. Fortau - SF 

Området o_SF er regulert til offentlig fortau med en bredde på 3 meter. 
 

 Kollektivtilbud 

Det vil ikke være behov for areal til kollektivtransport i denne planen. 
 

 Gangtraseer og snarveger 
I eksisterende plan har det vært regulert inn en stitrase lang bekken. Denne 

traseen er vanskelig å komme til, og pga høydeforskjeller fra bekken til 
restrende planområde vurderes dette til å ikke være en god trase. Traseen er 
derfor flyttet, og foreslås å legges fra friområde GF1 og bort til Stjernebyen 

mellom boligtomt og parkering SPA. Dette vil skape en mer anvendlig stitrase, 
og binde boligfeltene sammen.  

 
 Universell utforming 

Boligene innenfor området BKS kan tilpasses universell utforming ettersom disse 

er planlagt i en etasje. Det vil ikke stilles krav til universell utforming i 

reguleringsplanen, men utbygger har mulighet til å gjennomføre til å oppføre 

dette om ønskelig. Alle boligene skal oppfylle tilgjengelighetskravet.  

 

 Barn og unge 
Det er i dag regulert inn et eget område for park/idrett på gnr. 50 bnr. 40. Dette 

vil videreføres i ny plan. Det er i tillegg stilt krav til lekeplass innenfor friområde 
GF1. Dette vil være et felles leke- og uteoppholdsarel for planområdet.  

Område har gode solforhold, og har sol på hele området ved vårjevndøgn kl 12, 
15 og 18.  

Lekeplassen er skjermet for trafikk, og vil være en trygg og fin plass for barna. 

Det er i planen for Evje sentrum regulert inn gang- og sykkelveg og fortau frem 
til planområdet. Barn og unge kan dermed ferdes trygt til både lekeareal, skole 

og barnehage.  
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 Strømforsyning, vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 

Strømforsyning, vannforsyning og avløp: 

I god tid før utbygging må det avklares hvordan det nye utbyggingsområdet i 

planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad 

eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan benyttes om nye ledninger/kabler 

må legges om og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er). [innspill Agder 

energi]. For å sikre tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget, samt 

kommunalt VA anlegg er det stilt rekkefølgekrav om teknisk plan for 

strømforsyning, vannforsyning og avløp før igangsetting av tiltak.  

 

 

 

7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 
 Overordnede planer og vedtak 

Planforslaget blir omfattet av bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel for 

Evje og Hornnes. Samt at planen har tatt utgangspunkt i eksisterende plan for 
området og bestemmelsene som ligger til grunn her.  

 
 Eksisterende reguleringsplan 

Området BKS, BIA og SPA blir omfattet av planid:201002 Bebyggelsesplan 

Gudvangen og planid: 200101 Evje sentrum ved Dyrskuplassen. Disse planene 
vil bli erstattet av nytt planforslag. 

Tomten BR, BLK og GF blir omfattet av planid: 201115 Områdeplan Evje 
sentrum. Deler av denne planen blir også erstattet av nytt planforslag.   
 

 Estetikk 
Det nye boligområdet vil bli gitt en utforming med høy arkitektonisk kvalitet som 

tar hensyn til eksisterende bygningsmasse og høyde på bebyggelsen i 
nærområdet.  
 

 Konsekvenser for naboer 
Høyde på bebyggelsen 

Planforslaget medfører at den totale høyden på bebyggelsen på BKS blir lavere 
enn hva som i dag er godkjent i planen for Gudvangen. I Gudvangen tillattes det 
en bebyggelse på 10 m gesismhøyde, med en planeringsgøyde på K+179. 

(Totalt: K+189) 
I nytt planforslag foreslås det en maks høyde på bebyggelsen på 6 meter, med 

en planeringshøyde på K+182 moh. (Totalt: K+ 188). Den totale høyden på 
bygningsmassen vil dermed ligge lavere enn for hva som tillates i dagens plan. 
 

Adkomst til tomten er også flyttet til sør for BR. Dette betyr at trafikken til 
tomten BKS ikke vil gå langs gnr. 50 bnr. 139 slik den gjør i nåværende plan. 

Dette vurderes til å være av positiv betydning for bebobere i området rundt gnr. 
50 bnr. 137 da det ikke vil bli økt trafikkmengde like ved deres boliger.  
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Sol-skygge analyse 

Det er også utført sol-skyggeanalyse for planområdet. Ny bebyggelse på BKS vil 
ikke føre til redusert sol og utsikt for omkringliggende bebyggelse. Solstudie er 

lagt med som vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Flom 

Den hydrologiske modelleringen viser at forskjellen i flomutbredelse med hevet 
terreng på Støperitomta sammenlignet med dagens terreng er liten. 

Vannstanden med opprinnelig terreng er 15 cm lavere over hele strekningen 
(konstant vannspeil i begge scenario). I praksis har denne forskjellen lite å si, da 
de områdene som berøres med hevet terreng allerede er berørte ved dagens 

situasjon. Dette gjelder særlig veien Gudvangen forbi husnr 11-14. [3] 
 

Vannstanden i Vølundbekken er beregnet til 180,2 moh. med hevet terreng. Uten 
inngrep i terrenget til Støyperitomta er vannstanden 10 cm lavere. Disse 10 cm 
vannstandsendring vil i praksis ha liten betydning da det som berøres etter 

terrengheving også er berørt med opprinnelig terreng på Støyperitomta. 
Vannhastigheten på denne strekningen av Vølundbekken vil ikke berøres av 

terrenghevingen. [3] 
 

Terrenghevingen av tomten vil utgjøre en ubetydelig endring av flomnivået for 
eksisterende boliger i området. 

 
Figur 15: Kart over modellområdet som viser vanndybder [m] ved en 200-årsflom 

 Barns interesser 

Reguleringsplanen sikrer grøntarealer og lekeplass. Før midlertidig brukstillatelse 
for BKS skal det være ferdig opparbeidet lekeplass med minimum 3 

lekeapparater. På området GF1 tillates det også andre tiltak som fremmer lek. 
F.eks volleyballbane eller annet lignende. Adkomstveien til boligtomten som før 
gikk gjennom GF1 er også flyttet, noe som gjør området enda mer barnevennlig. 
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Barn- og unges interesser er ivaretatt og sikret godt gjennom arbeidet med 

detaljreguleringsplanen. 
 

 Trafikk- og parkeringsforhold 
Det har tidligere vært adkomst til planområdet mellom Alfred Uglands veg 8 og 
bedehuset. For å samle avkjørsel og skape et mer oversiktlig kryss, som også 

kan benyttes som adkomst til parkeringsplassen er det foreslått å flytte avkjørsel 
sør for bedehuset. På denne måten vil biltrafikken også ledes vekk fra friområde, 

og det vil ikke være biltrafikk ved lekeplassen. Det etableres kryssløsning til 
o_SV3. 
 

Trafikkmengde: I planforslaget er det lagt til rette for at det kan etableres 8 
boenheter. Man har lagt seg på en høy parkeringsdekning og det er avsatt 16 

parkeringsplasser til prosjektet. 
ÅDT for de planlagte boligene blir da: 
16 pp x 4 turer daglig= 64 

ÅDT = 64 
Som man ser av utregningen over genererer planforslaget kun en liten økning i 

ÅDT på vegnettet. Eksisterende kryss ut på RV9- Setesdalsvegen er godt 
utformet og vil fint kunne håndtere den lille økningen i trafikk som planforslaget 

vil generere. 
 
Parkering: Parkering vil foregå på egen tomt for BKS og på SPA for besøkende til 

BR og BIA.  
 

 Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. Planforslaget vil 
dermed ikke ha noen konsekvenser for kulturminner.  

 
 Friluftaktivitet, naturområde, barn og unges interesser i 

nærmiljøet 
Man har ikke kjennskap til at planområdet i nord blir benyttet av barn og unge i 
dag. Det vil imidlertid bli lagt til rette for ny lekeplass som vil være positivt for 

beboerne i planområdet. I tillegg vil det legges til rette for stitrase fra GF1 
gjennom planområdet og til Stjernebyen.  

 
Området i planen som omfattes av Evje idrettspark vil videreføres slik det er i 
dag, og ny reguleringsplan for området vil dermed ikke ha negativ konsekvens 

for aktiviteten som er i området. 
 

Planforslaget legger til rette for økt bruk av områdets grøntområder, og vil ha en 
positiv virkning på rekreasjonsinteresser.  
 

 Privat og offentlig servicetilbud 
Ingen konsekvenser. 

 
 Lyd og støy 

I kommuneplanen for Evje og Hornnes er det i §2.3 stilt krav til at det for 

støyømfintlige områder som f. eks. boliger, skoler, lekeplasser osv. skal det 
foretas nødvendige støyberegninger, og eventuelt etableres støyskjermende 
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tiltak før bygging finner sted. Videre i §5.3 står det følgende: Ved planlegging av 

ny støyende virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse og utvidelse av slike skal 
tiltakshaver utarbeide støysonekart samt foreslå og avveie avbøtende tiltak som 

vil redusere eller skjerme for støy. Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (eller de til enhver tid gjeldende 
statlige retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til 

grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i kommunen. §9.2 i 
bestemmelsene til kommuneplanen stilles det også krav til det ikke skal 

iverksettes tiltak før det kan dokumenteres at byggverket får tilfredstillende 
støynivå for sin bruk.  
 

Det er i forbindelse med dette utarbeidet en støyrapport for området. Denne 
viser at planområdet enkelte plasser er utsatt for støy fra Evjemoen Skytefelt 

som vil komme over de anbefalte grenseverdiene for støy. Hovedinnholdet i 
rapporten er gjengitt i ROS analysen. Rapporten er også vedlagt planen. I 
rapporten til Brekke og Strand står det blant annet at det i sentrumsområder i 

byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. For slike 

områder kan det tillates avvik fra anbefalingene. Forutsatt at kommunen har 
angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes 

å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, også i rød 
støysone.  
I kommuneplanen ligger planområdet innenfor støysone-skytebane, H290 (§9.2 i 

kommuneplanens bestemmelser). Det er ikke angitt egne grenseverdier for 
området, men bestemmelser sier at det innenfor støysone H290 ikke kan 

iverksettes tiltak før det kan dokumenteres at byggverket får tilfredsstillende 
støynivå for sin bruk jf. Miljøverndepartementets, til enhver tids gjeldende, 
retningslinje for behandling av støy T-1442. 

 
Boligområdet ligger i rød støysone fra skytebanen. Rød støysone er i 

utgangspunktet ikke egnet for støyfølsom bebyggelse, men kommuneplanen 
åpner for at dersom det kan dokumenteres at byggverket får tilfredsstillende 
støynivå for sin bruk, kan det iverksettes tiltak.  

 
Når det ikke er skyteaktivitet på Evjemoen (som er mange dager i året) vil 

boligene ha gode støyforhold. Brekke og Strand anbefaler at det etableres 
uteområder på både østsiden og vestsiden av bebyggelsen, slik at beboerne kan 
velge mindre støyende uteplass avhengig av hvilken skytebane som blir benyttet.  

Illustrasjonene under viser eksempler på uteplass på både østsiden og vestsiden.  
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Figur 16: Uteplass østsiden 

 
Figur 17: Uteplass vestsiden 
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Det er i rapporten gitt råd om støyskjermende tiltak som bør inkluderes i planen. 

Det er ut ifra anbefalinger i rapporten laget bestemmelser for støyfølsom 
bebyggelse. Disse bestemmelsene skal tilrettelegge for at bebyggelsen vil få 

brukbare arealer, selv om det foregår skyteaktivitet.  
 

− Alle boenheter skal ha uteplass på både østsiden og vestsiden av 

bebyggelsen.  
− Alle boenheter skal være gjennomgående og ha minst ett soverom 

plassert på vestsiden og østsiden. Eventuelt økt lydisolasjon i 
fasade i minst ett soverom i hver boenhet. 

− Nye beboere skal gjøres kjent med støysituasjonen på forhånd før 

de kjøper boligene og at støynivået til tider kan gi sjenanse. 
 

Selv om områder ligger i rød støysone bør det vektlegges at området er 
sentrumsnært, ligger i et allerede etablert boligområde, har nær tilgang til 
grøntområder og arealer for uteopphold med god kvalitet, trafikksikre 

forbindelseslinjer til både sentrum, barnehage og skole, og gode sol-/lysforhold.  
Det er også vektlagt at det få dager i året foregår skyteaktivitet, og at denne 

ikke foregår på natten. Med bakgrunn i dette vil det være flere positive 
konsekvenser av å tillate støyfølsom bebyggelse i området, enn negative.  

 
 

 Grunnforhold 

Ingeniørgeolog og geotekniker fra Berg og Grunn AS har gjort konkrete 
vurderinger for byggeområde BKS med tanke på byggegrunn og flomfare. 

Grunnforholdene på byggeområdet i dette spesielle tilfellet, er oversiktlige. 
Området fremstår som delvis jorddekt og med delvis blottlagt morene. Morene 
med god dybde/mektighet er god byggegrunn. Morene langs bekkefar med 

større høydeforskjeller/fall, er utsatt for erosjon. I dette tilfellet er det allerede 
etablert erosjonshindrende tiltak med god kvalitet. (Terrengheving). Planlagt 

kotehøyde for bebyggelsen og terrengheving vil dermed ikke ha negativ 
innvikrning på flomforholdene. Erosjonssikringen ved Støperitomta forverrer ikke 
flomforløpet i området. Snarere er den svært gunstig i forhold til erosjon og 

oppstuking av masser ved den trangeste passasjen lengre nede.  
 

 Flom 
Multiconsult har utført en flomfarevurdering for Vølundbekken i Evje og Hornnes 
kommune i forbindelse med reguleringsplaner for utbygging av Støperitomta i 

Evje. Flomberegningene gir kulminerende 20- og 200-årsflom på hhv. 3,6 og 7,7 
m³/s i Vølundbekken. Disse verdiene inkluderer et klimatillegg på 20 % som tar 

høyde for forventet økning i flomverdier på grunn av klimaendringer. Et 
tilløpshydrogram på 1 døgn ble konstruert for hver av flommene og brukt som 
øvre grensebetingelse i HEC-RAS 2D-modellen. Kapasiteten til eksisterende 

kulvert ble beregnet og brukt som nedre grensebetingelse i modellen.  
Resultatene fra vannlinjeberegningene for 20-årsflommen viser at vannet vil 

holde seg i bekkeløpet og ha en vannstand på kote 178,5 moh. over hele det 
modellerte området.  
Resultatene fra vannlinjeberegningene for 200-årsflommen viser at vannet for 

det meste vil holde seg i bekkeløpet, og den hevede tomten til Støyperitomta vil 
ikke berøres så lenge kulverten ved utløpet til Otra ikke går tett. Denne 
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kulverten virker i utgangspunktet oppstuvende og vannstanden oppstrøms 

kulverten er følsom på gjentettingsgrad av denne. Vannstanden i Vølundbekken 
er beregnet til 180,2 moh. med hevet terreng. Dette gir 1,8 m fribord opp til 

reguleringstomten og dette er tilstrekkelig gitt at kulverten ikke tettes. Ved 
denne vannstanden vil to tomter i nærheten av kulverten berøres.  
Uten inngrep i terrenget til Støperitomta er vannstanden 10 cm lavere ved en 

200-årsflom. Disse 10 cm vannstandsendring vil i praksis ha liten betydning da 
det som berøres etter terrengheving stort sett også er berørt med opprinnelig 

terreng på Støperitomta. Vannhastigheten på denne strekningen av 
Vølundbekken vil ikke berøres av terrenghevingen.  
Da høy vannstand og oversvømmelser er knyttet til underdimensjonert kulvert 

ble det undersøkt hvilken dimensjon en ekstra kulvert må ha for å ta unna 
beregnet 200-årsflom inkl. klima. Dersom ny kulvert plasseres over eksisterende 

kulvert må denne ha en diameter på minst 1600 mm. De to kulvertene har da til 
sammen stor nok kapasitet. Dette gir en vannstand oppstrøms kulvertene på 
178,2 moh ved en 200-årsflom inkl klima. 

 

 
Figur 18: Vannstander med opprinnelig terreng (lysegrønn) og hevet terreng (mørkeblå) 

Vannhastigheten vil ikke endres i nevneverdig grad, som vist i Figur 19. 
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Figur 19: Vannhastigheter med opprinnelig terreng (lysegrønn) og hevet terreng 

(mørkeblå) 

 

 
 Infrastruktur (Vei/vann/avløp, el-anlegg etc) 

Ingen negative konsekvenser. Planen stiller krav til teknisk plan som skal vise  
løsning av teknisk infrastruktur. Tenisk plan skal følge enhver tid gjeldende 
«Retningslinje for Veg, vann og avløp» for Evje og Hornnes kommune. 

 
 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen konsekvenser 
 

 Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det er meldt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. Denne vil inneholde 
avklaringer rundt forhold som, vedlikeholdsansvar, ansvar for etablering av 

tursti, lekeområde, og annet som faller naturlig inn under en utbyggingsavtale. 
 

 Naturmangfold 
 

Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppes, og arealbruken skal 
støtte opp om dette målet. Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i 

Naturmangfoldsloven, med særlig hensyn til prinsippene i følgende hjemler: 
- §8 Kunnskapsgrunnlaget  

- §9 Føre-var prinsippet 
- §10 Samlet belastning 

- §11 Kostnader 
- §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget 
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Sentrale tema Vurdering 

Er området godt undersøkt med hensyn til 

naturmangfold? 

Området er undersøkt gjennom 

tilgjengelig informasjon på nett. 

Er der registreringer i naturbaser og 

artsdatabanken? 

Det er to registreringer innenfor området i 

artskart. Dette er Bakkesoleie, engveps og 

jordveps. Ingen av registreringene er 

truet eller rødlistet.  

Er det behov for å foreta 

tilleggsregistreringer i forbindelse med 

dette planarbeidet?  

Det vurderes ikke til å være behov for 

ytterligere registreringer.  

Beskriv hva som blir berørt, hvor 

kunnskapen er hentet fra (naturbaser, 

artsdatabanken, tilleggsregistreringer), og 

hvilken effekt planen/tiltaket har for 

naturmangfold.  

Ingen arter vil bli berørt da disse er 

registrert utenfor planens byggeområde. 

Artene er hentet fra artsdatabanken. 

 

Vurdering etter §9 Føre-var prinsippet 
 

 
 

Sentrale tema Vurdering 

Vil artene bli berørt av tiltakene i 

planforslaget?  

Ingen arter vil bli berørt da disse er 

registrert utenfor planens byggeområde. 

 

Vurdering etter §10 Samlet belastning 
 

 
 

Sentrale tema Vurdering 

Vil samlet belastning for arten i distriktet 

bli skadelidende? 

Planen vil ikke gi noen økt belastning, da 

det ikke er naturmangfold av stor 

viktighet innenfor området som blir 

rammet.  

 

Vurdering etter §11 Kostnader 
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Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller 
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er 

urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter. En er ikke kjent med at 
tiltakshaver må dekke kostnader for at det blir tatt særlige 

naturmangfoldshensyn. 

 

Vurdering etter §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 
 
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal 
det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 

fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet 
og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultat. Det er i 

planforslaget forsøkt å ivareta dette.  
 
Samlet vurdering av naturmangfoldet  

Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldsloven kan en ikke se at 
planforslaget vil ha vesentlig virkning for naturmangfoldet i området. 

 

 

 

8. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

Vanlig planprosess skal følges i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5.1 og 
5.1. I tillegg regner vi med avklaringer i oppstartsmøte med kommunen for 

ytterligere høringsinstanser som vil kunne være aktuelle utover lovens 
minstekrav for området. 

 
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser§§ 12-2 og 12-3 og konsekvensutredning i henhold til §4-2. 

 
Fremdrift 
    

Oppstart av 

planarbeid 

Planinitiativ Drag AS Feb. 2021 

Oppstartsmøte Alle Feb./mars 2021 

Varsel om oppstart Drag AS Mars 2021 

Utarbeiding av 

planforslag 

Planforslag  Drag AS Våren/sommer 

2021 

1. gangs behandling 

 

Offentlig ettersyn/ høring av 

planforslag  

Alle Høst 2021 

Bearbeiding planforslag Drag AS 

2. gangs behandling/ 

Vedtak 

2.gangsbehandling 

planutvalget 

Planutvalget Slutten av 2021 
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 Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte ble holdt 04.03.21 via teams.  
 

 Varsel om oppstart av planarbeid 
Oppstart av planarbeid ble varslet i 18.03.21.  

 
Figur 20: Varslingsannonse 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Detaljregulering for Støperitomta  - 
Planbeskrivelse  Side 37 | 41 
Sist revidert 11.05.2022 

 
 

 Merknader i forbindelse med varsling 

I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeide kom det inn 7 merknader. 
En oppsummering og kommentar til disse kan ses i tabellen under. Innspillene i 

sin helhet er også med som vedlegg til planbeskrivelsen.   
 
 Hovedmoment i merknad Regulant sin 

vurdering/kommentar 

Direktoratet for 

mineralforvaltni

ng 

15.04.2021 

DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører 

bergrettigheter eller masseuttak i drift. Planen 

berører sand og grus som er vurdert til å ha liten 

betydning ifølge kartdatabasen til Norges geologiske 

undersøkelser (NGU). DMF vurdere at den delen av 

forekomsten som omfattes av planen er uegnet å 

drive masseuttak og sikre tilgang på ressursene, 

fordi området allerede er båndlagt og omgitt av 

bebyggelse.  

Ingen kommentar. 

Agder energi 

 

19.04.21 

1. Agder Energi Nett AS (AEN) har høyspent og 

lavspentanlegg i områder som må tas hensyn til 

som AEN skal drifte.  

2. Arealer og eiendommer som brukes til, eller i 

fremtiden skal brukes til, transformatorstasjoner 

evnt nettstasjoner avsettes i kommuneplanen til 

arealformål bebyggelse og anlegg, underformål 

«Andre typer bebyggelse og anlegg», 

energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til kart- og 

planforskriften. 

3. AENs ledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten 

til traseer på oversendte kart vil være 

varierende. Bebyggelse eller andre installasjoner 

langs traseen må alltid planlegges ut ifra 

målinger i marka. 

4. I god tid før utbygging må det avklares hvordan 

nye utbyggingsområder i planområdet skal 

forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i 

hvilken grad eksisterende ledninger/kabler 

eventuelt kan benyttes, om nye ledninger/kabler 

må legges og om det er behov for ny(e) 

nettstasjon(er). 

Det er lagt inn 

bestemmelse som stiller 

krav til teknisk plan for 

området. Den tekniske 

planen skal redegjøre 

for hvordan området 

skal forsynes med 

elektrisk strøm.   

Agder 

fylkeskommune 

 

04.05.21 

1. Fysiske tiltak i vassdrag/vannforvaltning 

I det lille dalsøkket vest i planområdet renner en 

bekk. Vi vil gjøre oppmerksom på at eventuelle 

tiltak i/ved bekken kan være søknadspliktige 

etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Eventuelle tiltak som gjør at vassdrag blir berørt 

kan medføre krav om vurdering etter 

vannforskriften § 12. Paragrafen omhandler ny 

aktivitet eller nye inngrep i vannforekomster. 

2. Friluftsliv 

I bebyggelsesplan for Gudvangen står det at 

arealet langs bekken skal tilrettelegges for 

turgåing. Dette bør videreføres i denne planen. 

3. Barn og unge 

I reguleringsplan for Evje sentrum ved 

dyrskuplassen (2001) er området i sør regulert 

1. Hensyntatt i plan.  

 

2. Hensyntatt i plan. 

Turdrag er lagt inn 

som eget formål i 

planen.  

 

3. Idrettsplass vil 

videreføres i planen. 

Det er i tillegg lagt 

inn eget område for 

lekeareal som vil 
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til idrettsplass. I bestemmelsene går det frem at 

planområdet har vært en sentral plass for ulike 

fritidsaktiviteter for barn og unge. Videre går det 

frem av bestemmelsene at det er ved Evje 

stadion det er mest aktivitet, men at 

dyrskuplassen blir brukt på kveldstid av 

ungdommer. Fylkeskommunen er i dag kjent 

med at området som er regulert til idrettsplass i 

dag brukes mest til fotball, men at det også er 

beregnet for håndball og sandvolleyball. På 

vinteren har området vært islagt for skøytesport. 

Det er viktig at dagens bruk av området blir 

kartlagt som en del av planarbeidet. Ved 

omdisponering av området må det skaffes 

fullverdig erstatning, jf. rikspolitiske 

retningslinjer for barn og planlegging. Det er 

generelt viktig at barn og unges interesser blir 

ivaretatt i planarbeidet. Det bør legges vekt på 

at boligene får gode uteoppholdsarealer, samt at 

det sikres attraktive og trygge lekeområder for 

barn. 

4. Kulturminner 

Fylkeskommunen har ingen merknader når det 

gjelder kulturminneloven. 

 

være felles for 

planområdet.  

 

 

4. Ingen kommentar.  

NVE – Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat 

 

03.05.21 

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette 

flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). 

Økningen kan føre til oversvømmelser i 

byggeområdene og flom i vassdragene. Det er viktig 

å være oppmerksom på at ny utbygging også kan 

blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til 

skader på selve bygget eller lede overvannet i 

uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, 

myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon 

som bør bevares i størst mulig grad. Dersom 

omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet 

til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 

kompenserende tiltak i nedbørfeltet. 

Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i 

byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres 

tidlig i planprosessen slik at det blir satt av 

tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur 

planlegges. 

Det aktuelle arealet ligg i nedbørfeltet til Otra. Fra 

NVEs aktsomhetskart ser vi at deler av planområdet 

kan være utsatt for flom fra Vølundbekken og/eller 

flom fra Otra. Areal som ligger utenfor 

aktsomhetskar kan man, dersom det ikke foreligger 

lokalkunnskap om noe annet, se på som tilstrekkelig 

sikkert trygg for disponering til tiltak i 

sikkerhetsklasse F1 og F2 jf. TEK17 kap.7, §7-2, se 

produktark, flom aktsomhetsområder. Kulverten 

gjennom RV9 kan være et kritisk punkt for 

Det er foretatt 

geotekniske 

vurderinger av 

byggeområdet i 

forbindelse med 

reguleringsplanen. 

Geoteknisk rapport 

konkluderer med 

forslag til tiltak for å 

hindre at flomfaren 

forringes av tiltaket.  
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planområdet som bør drøftes spesielt når flomfaren 

utredes. 

Det er i utgangspunktet en planoppgave å sørge for 

en helhetlig forvaltning av vannet sitt kretsløp og å 

gjøre tilpassing til forventa klimaendringer, jf. plan- 

og bygningsloven (pbl) § 3-1, første ledd bokstav i) 

og g). Helhetlig forvaltning legger til grunn at 

utbygging tar hensyn til og tilpasser seg 

nedbørfeltet sin naturlege mulighet til å infiltrere, 

fordrøye og lede bort vann. I utgangspunktet må 

det legges til grunn åpne, naturbaserte løsninger for 

å håndtere overvann, jf. Statlig planretningslinje for 

klimatilpasning med veiledning. For de aktuelle 

areala er det viktig å være klar over lavpunktene, 

ikke stenge dreneringsveier/flomveier for areala bak 

og/eller at utbygginga fører til øka avrenning til 

areal nedstrøms. 

 

 

Forsvarsbygg 

 

05.05.2021 

Ingen merknader Ingen kommentar 

Naboer 

30.04.21 

1. Naboer påpeker at de synes det har vært en 

uoversiktlig plan- og byggeprosess på 

tomten, og er i dag usikre på hva som det 

faktisk er gitt tillatelse på tomten.  

2. Registrer at det er lagt masse ut mot 

bekken. Redd dette kan føre til større 

flomskader oppstrøms støperitomta. 

3. Ber kommunen ta en nærmere vurdering 

vedrørende massene som er lagt på tomten, 

og flomfaren tilknyttet dette. 

1. Det ble holdt et 

informasjonsmøte for 

naboene den 15.06.21 

for å informere 

naboene som 

pågående prosess, og 

videre fremdrift. 

2. Ingeniørgeolog 

og geotekniker fra Berg 

og Grunn AS har befart 

områder og gjort 

vurderinger for 

byggeområde med 

tanke på byggegrunn.  

Multiconsult har utført 

flomfarevurdering for 

tomten. 

Statsforvalter 1. I nærmiljøet skal det finnes areal kor barn 

kan utfolde seg og skape sitt eiget leikemiljø 

tilpassa ulike årstider og ulike aldrar. Vidare 

skal areal som brukast av barn og unge være 

sikra mot støy, forureining og anna 

helsefare. Ved omgjering av areal som er i 

bruk til leik skal det skaffast 

erstatningsareal. 

2. Statsforvaltaren reknar med at planomtalen 

greier ut om korleis barn sikrast trygg veg til 

og frå planområdet til mellom anna 

1. Hensyntatt i 

plan. 

2. Hensyntatt i 

plan. Det er i planen for 

Evje sentrum regulert 

inn gang- og sykkelveg 

frem til planområdet, 

slik at barn og unge 

gang ferdes trygt til 

både lekeareal, skole 

og barnehage. Det er 
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barnehage, skule og andre aktuelle områder, 

og at det er satt av gode leikeareal innan 

planområdet. 

3. Statsforvaltaren vil påpeike at all planlegging 

etter plan- og bygningslova skal ivareta 

estetiske omsyn, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 

For å ivareta landskapsomsyn i 

reguleringsplanen bør ein derfor søke 

løysingar som hindrar at busetnad medfører 

silhuettverknad, og som sikrar at ny 

busetnad blir plassert og utforma etter dei 

premissene landskapet legger. Både 

arealbruksformål i reguleringsplanen og 

reguleringsføresegn bør nyttast for å sikre 

estetiske omsyn. 

4. Ved utarbeiding av planar for utbygging skal 

kommunen sikre at det blir gjennomført ein 

risiko- og sårbarheitsanalyse for 

planområdet, jf. pbl. § 4-3. Klimaendringar/ 

klimatilpassing skal også inngå i analysen, i 

den samanheng sjå bl.a. 

www.klimatilpasning.no. Ei oppsummering 

av ROS- analysen skal inngå i 

planbeskrivinga. Tiltak for å hindre eller 

avgrense uønskte hendingar må takast inn i 

planen som arealformål, omsynssoner eller 

generelle føresegn jfr. pbl. §§ 11-7 til 11-10 

og §§ 12-5 til 12-7. 

5. Vi minner om at areal berre kan byggjast ut 

dersom det er tilstrekkeleg sikkerheit mot 

fare eller vesentleg ulempe som følgje av 

natur- eller miljøforhold jfr. pbl. § 28-1. 

6. Omsynet til naturmangfaldet i området må 

vurderast og gjerast reie for, i tråd med 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. I tråd med § 

7 i same lov skal vurderingane gå fram av 

plandokumentet. 

også regulert inn fortau 

langs planområdet. 

3. Hensyntatt i 

plan. Ny regulert 

bebyggelse vil ligge 

lavere enn hva 

bebyggelsen som 

tillates i nåværende 

plan gjør. Det er også 

gjort endringer i 

bebyggelsens 

utforming, slik at denne 

harmonerer i større 

grad med eksisterende 

bebyggelse i området.  

4. ROS analyse er 

utført.  

5. Det er gjort 

geotekniske 

vurderinger som 

vurderer tomten til å 

være et egnet 

byggeområde.  

6. Dette hensyntatt 

i plan. 

 
 

 Medvirkning  
 

Det er avholdt eget informasjonsmøte for naboer i forbindelse med 

planprosessen. Dette ble avholdt 15.06.21. Møtet ble avholdt etter melding om 
oppstart av reguleringsarbeid.  
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9. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
 

Med planforslaget ønsker man å få til et hyggelig boligområde med gode 

kvaliteter. For å oppnå dette omreguleres området, slik at ny regulert 
bebyggelse i større grad harmonerer med eksisterende bygningsmasse i område 
og legger denne til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Man får også 

etablert nye utearealer ved å benytte grøntområde som er lokalisert innenfor 
planområdet. Dette vil skape et dynamisk område hvor tomtene innenfor område 

kan dra nytte av felles areal. 
 

 

10. REFERANSER 

[1] Geoteknisk rapport 
[2] Støyrapport 

[3] flomrapport 
 

11. VEDLEGG 
 

- Kopi av innspill ved oppstart av reguleringsplan 

- Geoteknisk vurdering 
- Kopi av melding om oppstart 
- Sol- og skyggeanalyse 

- Støyrapport 
- Flomvurdering 

- Situasjonsplan D1 
- Byggetegninger E1-17 
 

 


