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Saksframlegg 

         
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
42/22 Planutvalget 19.05.2022 
59/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

2. gangsbehandling - Endelig vedtak av detaljregulering for 
Støperitomta, planID 202102  
Kommunestyrets behandling av sak  59/2022 i møte den: 16.06.2022 
 
Behandling: 
Planutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
I henhold til plan og bygningslovens §12-12 vedtas detaljregulering for Støperitomta, planID 202102, 
med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart datert 11.05.2022. 
Bebyggelsesplan for Gudvangen, planID 201002, og Reguleringsplan for Evje sentrum ved 
Dyrskuplassen, planID 200101, oppheves. Deler av områdeplan for Evje sentrum, planID 201115 og 
Reguleringsplan for Gudvangen, planID 199801 som berøres av planforslaget oppheves. 
 
Planutvalgets behandling av sak  42/2022 i møte den: 19.05.2022 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Planutvalgets forslag til vedtak: 
I henhold til plan og bygningslovens §12-12 vedtas detaljregulering for Støperitomta, planID 
202102, med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart datert 11.05.2022. 
Bebyggelsesplan for Gudvangen, planID 201002, og Reguleringsplan for Evje sentrum ved 
Dyrskuplassen, planID 200101, oppheves. Deler av områdeplan for Evje sentrum, planID 
201115 og Reguleringsplan for Gudvangen, planID 199801 som berøres av planforslaget 
oppheves. 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I henhold til plan og bygningslovens §12-12 vedtas detaljregulering for Støperitomta, planID 
202102, med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart datert 11.05.2022. 

Bebyggelsesplan for Gudvangen, planID 201002, og Reguleringsplan for Evje sentrum ved 
Dyrskuplassen, planID 200101, oppheves. Deler av områdeplan for Evje sentrum, planID 
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201115 og Reguleringsplan for Gudvangen, planID 199801 som berøres av planforslaget 
oppheves. 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 
Detaljregulering for Støperitomten legges frem til endelig behandling med kun mindre 
endringer etter offentlig høring og ettersyn. 
 
Planforslaget  
Forslag til detaljregulering for Støperitomta er mottatt fra Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS 
på vegne av Deep Capital Investments AS.  
Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg til 1. gangsbehandling 
før høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 1. 
 
Planforslaget som foreligger til 2. gangsbehandling består av:  
Plankart i målestokk 1:750 datert 11.05.2022  
Reguleringsbestemmelser datert 11.05.2022  
Planbeskrivelse datert 11.05.2022  
ROS-analyse datert 08.01.2022  
Støyrapport datert 08.06.2021  
Flomrapport datert 26. 11. 2021  
Geotekniskvurdering datert 02.07.2021  
 
 
Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planutvalget den 10.02.2022 sak 4/22. 
Planutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 
ettersyn.  
 
Endringer etter førstegangsbehandling  
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 

Plankart 

 Planlagt gang- og sykkelveg langs Alfred Uglands veg er regulert til fortau 
 Lagt inn stenging av eksisterende veg og lagt inn avkjørsel istedet for kryss til SPA fra Alfred 

Uglands veg. 
 

Bestemmelser: 

 Fortau i stedet for gang-sykkelveg 
 Tillegg til §4.12: Det bør legge til rette for åpne vannveier for overvannshåndtering. Dersom 

andre løsninger velges skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger velges bort. 
 To nye rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av fortau og parkeringsarealer. 

o §2.4 Før midlertidig brukstillatelse for BKS skal o_SF være ferdig opparbeidet. 
o §2.5 Før ferdigattest på BR, skal o_SF og o_SPA være ferdig opparbeidet. 

 
Det er ellers gjort mindre endringer i plandokumentene slik at det blir samsvar med plankart, 
bestemmelser og beskrivelse. Alle endringer er markert med rødt i vedlagte dokumenter. 

 
Offentlig høring og ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 17.03-28.04.2022. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere m.fl. til uttalelse. Det kom inn 5 
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merknader. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert og 
kommentert nedenfor.  

Aslak Heggland, brev datert 18.03.2022 

Heggland sin merknad gjelder samferdselsanlegg i planforslaget. Han foreslår flere endringer 
av plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen.  

Han mener SV3 må endres fra offentlig til felles veg, da det ikke står noe i planbeskrivelsen 
om de økonomiske konsekvensene for kommunen. Foreslåtte kryss må utformes som 
avkjørsler. Manglende rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av fortau langs Alfred 
Uglands veg. Feil bruk av formål gang- sykkelveg, når det per definisjon er et fortau som skal 
bygges. 

Kommunedirektørens kommentar: SV3 skal være en offentlig veg. Utbyggingsavtalen tar for 
seg disse forholdene. Avkjørselen til SV3 er korrekt utformet i plankartet som et kryss, men 
det er korrekt at den andre inn-ut kjøringen til parkeringsarealet skal kun være en avkjørsel 
og ikke et kryss. Dette er nå endret i forslaget. Gang- sykkelvegen er også endret til fortau og 
det er lagd 2 nye rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding i takt med utbygging av 
boliger og bedehus. Evje og Hornnes kommune har tidligere tatt på seg å opparbeide 
parkeringsarealet i tilknytning til bedehuset. 

NVE, brev datert 26.04.2022 

NVE har et faglig råd om at det knyttes bestemmelser til hensynsonen som forbyr utbygging 
eller sier hvilke risikoreduserende tiltak som må gjennomføres for å oppnå god nok sikkerhet. 

Helhetlig forvaltning forutsetter at utbygging tar hensyn til og tilpasser seg nedbørfeltets 
kapasitet til å infiltrere, fordrøye og lede vekk vann. Vannet må få plass og det er viktig å spille 
på lag med de naturlige forholdene på stedet. Plan for overvannshåndtering, jf. §5.5 i 
bestemmelsene til detaljplanforslaget, bør legge til rette for åpne vannveier. Dersom andre 
løsninger velges skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger velges bort. NVE har et 
faglig råd om å markere flomveier i plankartet med arealformål, evt. hensynsone og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot fare for skade fra overvann. 

Kommunedirektørens kommentar: Det er gjennomført flomberegning for området. De arealene 
som er regulert til utbygging blir ikke berørt av flom i bekk. Det er derfor ikke stilt noen 
ytterligere krav enn planeringshøyde på utbyggingsområdet. Det er også gjort vurderinger av 
hvorvidt en økt planeringshøyde vil ha en negativ innvirkning på flomhøydene i nærliggende 
eksisterende boligområder. Denne vurderingen viser at det vil være en marginal økning på 10-
15 cm. Se vedlagt flomrapport. Bestemmelsen om overvann er oppdatert med foreslått setning 
ang. åpne vannveier. Man har ikke valgt å regulere inn mulige flomveier i plankartet. 

Forsvarsbygg, Agder Fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder har svart at de ikke har noen 
merknader til planforslaget og at det ser ut til at deres interesseområder er ivaretatt. 

Innsigelser  
Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 
fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 
reguleringsplanen.  
 
Lovhjemler  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 
Samlet vurdering 
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Det er ikke kommet merknader i høringsperioden som skulle tilsi at den samlede vurderingen 
har endret seg siden 1. gangsbehandling. Planforslaget ser ut til å ivareta de 
interesseområdene som blir berørt på en tilfredsstillende og god måte. Situasjonsplanen for 
BKS ble endret noe etter 1. gangsbehandling, i henhold til Planutvalgets vedtak. Det er nå vist 
areal for lekeplass, adkomst til lekeplass og det er gjort justeringer på snuhammer og 
snøopplag, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Utsnitt av situasjonsplanen for 4-mannsboligene på BKS. 

Kommunedirektøren synes dette er en bedre løsning enn opprinnelig forslag. Snumuligheten 
for lastebil er bedre ivaretatt og det er synliggjort at man kan tilrettelegge en universell utformet 
adkomst til lekearealet uten at det kommer i konflikt med arealet avsatt til renovasjon.  

Detaljeringsgraden i plandokumentene er høy for området BKS, slik at det ikke vil være behov 
for en ny nabovarsling i byggesaken, jf. Plan- og bygningslovens §21-3 5. ledd. 

Kommunedirektøren ser det som viktig at opparbeiding av fortau langs Alfred Uglands veg 
sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Etablering av dette er med på å sikre, blant annet, 
en trygg skoleveg for nye beboere. Det vises ellers til vurderingene gjort i samlet saksfremlegg 
til 1.gangsbehandling. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget som ligger til behandling vedtas. 

 

 Kommunedirektøren  

 
Evje, 20.06.2022 

Kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg 

1 Fullstendig saksfremlegg 1. gangsbehandling 10.02.2022 
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2 Planbeskrivelse 

3 Forslag til plankart 

4 Forslag til bestemmelser 

5 Forslag til situasjonsplan 

6 Profiler 

7 ROS 

8 Støyrapport 

9 Flomvurdering 

10 Geoteknisk vurdering 

11 Solstudie 

12 E1 Forside 

13 E2 Plan 1. Etasje 

14 E3 Plan BRA 

15 E4 Plan BYA 

16 E5 Takplan 

17 E6 Snitt A 

18 E7 Snitt B 

19 E9 Fasade Øst 

20 E10 Fasade Nord og Sør 

21 E11 Perspektiv 1 

22 E12 Perspektiv 2 

23 E13 Perspektiv 3 

24 E8 Fasade Vest 

25 E14 Perspektiv 4 

26 E15 Perspektiv 5 

27 E16 Perspektiv 6 
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29 Merknad fra Aslak Heggland 
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32 Merknad fra Agder Fylkeskommune 
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