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Saksframlegg 

         
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
74/22 Planutvalget 15.09.2022 
82/22 Kommunestyret 27.10.2022 

 

3. gangsbehandling - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 
201801.  
Kommunestyrets behandling av sak  82/2022 i møte den: 27.10.2022 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Detaljregulering for Solstad boligfelt 
planID 201801 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.09.2022 og plankart datert 
04.05.2022. 
Deler av reguleringsplanene Detaljregulering for Sindremoen, planID 201502 og 
Detaljregulering RV 9 Evje Nord Gang- og sykkelveg, planID 201105, som blir berørt av ny 
detaljregulering, oppheves. 
  
 
Planutvalgets behandling av sak  74/2022 i møte den: 15.09.2022 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Planutvalgets innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Detaljregulering for Solstad boligfelt 
planID 201801 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.09.2022 og plankart datert 
04.05.2022. 
Deler av reguleringsplanene Detaljregulering for Sindremoen, planID 201502 og 
Detaljregulering RV 9 Evje Nord Gang- og sykkelveg, planID 201105, som blir berørt av ny 
detaljregulering, oppheves. 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Saksmappe:2018/350 - 79 
Saksbehandler:  STL  
Dato: 16.08.2022  
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I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Detaljregulering for Solstad boligfelt 
planID 201801 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.09.2022 og plankart 
datert 04.05.2022. 
 
Deler av reguleringsplanene Detaljregulering for Sindremoen, planID 201502 og 
Detaljregulering RV 9 Evje Nord Gang- og sykkelveg, planID 201105, som blir berørt av ny 
detaljregulering, oppheves. 
 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon  
Planforslaget legger opp til en høy utnytting med gode uteområder for beboere og 
allmennheten. Planen sikrer allmennheten tilgang til kantsonen langs Otra og g/s- veg for 
eksisterende og fremtidige beboere. 
 
Endringer etter begrenset høring: 
Mindre justeringer av bestemmelsene – markert med rød tekst i vedlagt forslag til 
bestemmelser. 

Bakgrunn for saken  
Forslag til detaljregulering for Solstad Boligfelt er mottatt fra Plankontoret Hallvard Homme, på 
vegne av forslagstillere Marianne og Bjørn Dovland. Forslaget ble 1. gangsbehandlet i 
Planutvalget i sak 54/24, 01.07.2021. Deretter ble det lagt ut til offentlig høring og ettersyn i 
perioden fra 08.07.2021 til 02.09.2021. Planutvalget vedtok i møtet 28.04.2022 noen endringer 
etter offentlig høring og planforslaget ble sendt ut på en begrenset høring til grunneiere i 
planområdet samt Statens Vegvesen.  
Planforslaget legges nå frem for Planutvalget for 3. gangsbehandling og endelig vedtak i 
Kommunestyret.  
 
Planforslaget  
Planområdet ligger ved Otra, like nord for Arendalskrysset/Evje sentrum, Rv9XFv42, som vist 
på figur 1. 

 
Figur 1: Planområdets plassering. 
 
Planforslaget som foreligger til 3. gangs behandling består av følgende dokumenter:  
 
Plankart i målestokk 1:1000 datert 25.05.20, sist revidert 04.05.2022  
Reguleringsbestemmelser datert 25.05.20, sist revidert 06.09.2022  
Planbeskrivelse datert 16.06.2021, sist revidert 06.09.2022  
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ROS analyse  
KU-analyse datert 15.08.20, revidert 25.05.21  
Kartlegging av biologisk mangfold, januar 2019 
 
Hensikt med regulering  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvidelse av byggeområder for 
boliger med tilhørende anlegg, trafikkarealer, lek, kommunaltekniske anlegg og grønne arealer 
langs vassdraget. 

Forhold til overordnede planer  
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Evje og Hornnes kommune 2020-2030, planID 
201701. Ved oppstartsmelding var ikke dette tilfellet. Det er derfor utarbeidet planprogram og 
gjennomført konsekvensutredning av planforslaget.  
 
Gjeldende reguleringsplan  
Hoveddelen av området er uregulert, men planarbeidet berører eksisterende planer i nord og 
øst. Planforslaget erstatter derfor deler av Detaljregulering for Sindremoen, planid 201502 og 
Detaljregulering RV 9 Evje Nord Gang- og sykkelveg, planid 201105. 
 
Høringsuttalelser  
Merknader i forbindelse med offentlig høring og ettersyn (før 2. gangsbehandling) er referert 
og kommentert av forslagsstiller og Kommunedirektør i vedlegget saksfremstilling 2. 
gangsbehandling. Alle merknadene er vedlagt saken i sin helhet. 

Det kom 2 merknader i forbindelse med begrenset høring i perioden 27.05-08.07.2022. Disse 
er referert og kommentert under. Merknadene er også vedlagt saken i sin helhet. 
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Merknad til begrenset høring, fra Palma og Olaf Follerås, brev datert 6. juli 2022 

Viser til sine tidligere merknader ved oppstart og 1. gangshøring. Mener forslag til ny 
utbyggingsrekkefølge fra administrasjonen var et godt forslag, spesielt i lys av dagens usikre 
situasjon med tanke på matsikkerhet. Forutsetter at det fremkommer av saksfremlegget til 
endelig vedtak, hvorfor utbyggingsrekkefølgen Planutvalget vedtok er en samfunnsmessig 
bedre løsning. Follerås motsetter seg stenging av eksisterende adkomst, SV2.  

Follerås mener videre at ny avstikker langs deres eiendomsgrense er uheldig. Det skapes stor 
usikkerhet for hva de kan forvente seg av byggetiltak og trafikk på eiendommen etter deres 
mening. Ønsker derfor at denne avstikkeren på SV1 skal tas bort. 

Endret utforming av boligblokk, nedtrappingen, endrer ikke noe på deres tidligere merknader 
til denne. De mener fortsatt at blokken er for stor og burde vært plassert et annet sted innenfor 
planområdet. 

Kommentar fra forslagsstiller 

Forslagsstiller mener utbyggingsrekkefølgen som foreligger er riktig. 

f_SV3 er en god løsning på ny adkomst som blir liggende på Paul sin eiendom slik at fremtidig 
stenging av f_SV2 og opparbeidelse av f_SV3 ikke berører Follerås vesentlig etter vårt skjønn. 
f_SV3 blir liggende ca 1,5 m fra Follerås eiendomsgrense. Når det gjelder blokken og 
plassering har vi kommentert det tidligere, vi mener trappingen reduserer opplevelsen av 
bygget. Vi tror også at turstien under bygget vil oppleves som en portal til badeplassen, og 
sammen med bygget være ett landemerke. 

Kommentar fra Kommunedirektør 

Når det kommer trapping av blokk, vises det til vurderingene gjort på side 6 i saksfremlegget 
til 2. gangsbehandling. Kommunedirektøren mener fortsatt plasseringen av blokken er korrekt 
og at en nedtrapping vil redusere virkningen for naboene. 

Kommunedirektøren mener en endring av adkomst til BFS1 og 2 ved en utbygging av BFS 2 
er en hensiktsmessig og god løsning. Vegen er fullt og helt lagt på naboeiendommene, og vil 
ikke berøre Follerås sin eiendom annet enn at det må etableres en ny innkjøring. Akkurat når 
tomtene skal bygges ut kan vi ikke vite, men man kan vite hva som skal skje når utbyggingen 
starter. Forutsigbarheten ligger da i planlagt arealutnyttelse og rekkefølgebestemmelsene.  

Utfyllende om dyrket mark kommer under vurdering av planforslaget. 

 

Merknad til begrenset høring fra Statens Vegvesen, brev datert 8. juli 2022 

Statens Vegvesen mener at rekkefølgekrav om opparbeiding av f_SV3 må komme som en 
rekkefølge av at f_SV1 «og teknisk infrastruktur [skal] være ferdig opparbeidet til og langs feltet 
i henhold til godkjente tekniske planer», jf. rekkefølgekrav 7.2. Vi ber også om at f_SV2 blir 
fjernet fra reguleringskartet, og arealet foran BFS1 og BFS2 blir omgjort til o_SVG, annen 
veggrunn – grøntareal. 

Ved å fjerne f_SV2 fra planen vil det også være større muligheter for å plassere o_SGS slik at 
man får best mulig stigning ned til kulverten. 

De forutsetter at den planlagte adkomstvegen har stigningsforhold som er akseptable. Det bør 
tegnes inn siktsoner langs f_SV1. 
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Kommentar fra forslagsstiller 

Forslagsstiller mener rekkefølgebestemmelsene slik de foreligger er korrekte. I pkt. 7.2 er det 
krav knyttet til BKS1 om o_SV1 til og langs feltet, og endret påkobling av f_SV2. I pkt 7.6 er 
det til BFS2 krav om stenging av f_SV2 og opparbeidelse av f_SV3. 

Når det gjelder fjerning av f_SV2 fra plankartet har vi ikke sterke meninger om det, men 
Follerås er i sin merknad veldig opptatt av videreføring av denne. 

Når det gjelder sikt i avkjørsler er avkjørsler ikke fastsatt. Kan evt. ta inn nye punkt under 1.1.1 
om at «Avkjørsler med tilhørende siktlinjer» og «støttemurer» skal vises i illustrasjonsplan. 

Kommentar fra Kommunedirektør 

Kommunedirektøren er enig i forslagsstillers kommentarer. Etter Kommunedirektørens mening 
bør SV2 fortsatt vises i plankartet, da det i 1. trinn kun vil være en omlegging av eksisterende 
veg for å få etablert undergang.  Det presiseres i §1.1.1 at -avkjørsler med tilhørende siktlinjer 
og - støttemurer skal vises i illustrasjonsplan. 

 
Vurderinger av planforslaget  
 
Bebyggelse  
Planområdet er på ca. 80 daa og delt opp i 8 utbyggingsområder, BKS1-6, BFS2 og BB1. I 
tillegg reguleres 2 eksisterende boliger i områdene BFS1 og 3. Innenfor områdene BKS1-6 og 
BFS2 legges det opp til konsentrert småhusbebyggelse. Dvs små hus som er sammenbygd i 
kjeder eller rekker. Innenfor området BB1 er det planlagt en boligblokk med 24 enheter. 
Forslaget inneholder i alt 66 boenheter hvor en boligblokk i nordvest kan inneholde inntil 24 
enheter. Boligblokka er grensesprengende på flere måter, den er den største i Evje, så langt, 
den utfordrer byggegrenser til vassdrag, samtidig som den tilrettelegger for passering av en 
meget høyt opparbeidet elvepromenade, gjort tilgjengelig for allmenheten i tilknytning 
elveparken på øyene i Otra. Elvepromenaden er regulert under blokka slik at 
promenadetilknytningen sikres og det medfører også at området langs elva foran blokka 
tilrettelegges for allmennheten. 
 
Sikkerhet - flom 
Planforslaget legger opp til at det kan bebygges tett inntil vassdraget, men i sikker høyde for 
at ny bebyggelse ikke berøres av flom. For å legge bebyggelse i sikker høyde og utenfor 
flomsonen er det tenkt at terrenget skal heves skånsomt uten bruk at sjenerende fyllinger. 
Deler av ny bebyggelse som ligger i elven vil bli etablert på peler. Sikkerhet for flom ivaretas 
av faresoner i plankartet med tilhørende bestemmelser.  
 
Utbyggingsrekkefølge 
I bestemmelsene er det satt en utbyggingsrekkefølge, der BKS1, 2 og 3 er tenkt bygd ut først, 
så er det planlagt at boligblokken skal bygges før område BKS4, 5 og 6, og BFS2 til sist. Figur 
2 viser områdenes plassering. Hvis rekkefølgen blir annerledes, så sikrer bestemmelsene at 
rekkefølgekravene for trinnene før likevel må gjennomføres. 
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Figur 2: Forslag til plankart som har vært ute til begrenset høring etter 2. gangsbehandling. 
  
 
Infrastruktur  
Området Solstad ved Otra ligger isolert fra bebyggelsen/sentrum ved at Rv9 virker som en 
barriere. Kryssing av veien for å komme til sentrum/skole medfører fare, selv om strekningen 
har nedsatt fart, 70 km/t. Planforslaget sikrer en god og sikker kryssing via ny planlagt 
undergang. 
I planforslaget er det stilt krav til at undergang under rv. 9 må være ferdigsstilt før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse til nye boenheter i området. Forslagsstiller har gitt tilbakemelding på 
dette i høringsperioden. Basert på deres erfaringstall kan en kulvert komme på 8 millioner, og 
etter deres mening vil ett så stort utlegg knyttet til 1. byggetrinn i praksis medføre at området 
ikke bygges ut. 

Dette er en problemstilling som kommunen har vært borte i tidligere, blant annet i 
reguleringsplan for Kyrkjebygda/Odde og Vrålsås boligområde. I begge disse 
reguleringsplanene er det lagt inn rekkefølgekrav om etablering av gang- sykkelveg fra 1. 
boenhet. Riksveg 9 er betraktelig mer trafikkert enn både Gautestadvegen og vegen opp 
Dåsvannsdalen. Det kan godt hende at rekkefølgekravet har vært en medvirkende årsak til at 
utbygging av disse områdene ikke er påbegynt, men etter Kommunedirektørens mening bør 
vi ikke etablere ny bebyggelse uten at det er trafikksikker adkomst for myke trafikanter. 
Kommunedirektøren mener at kravet, om at undergang må være på plass før midlertidig 
brukstillatelse til 1. boenhet kan gis, må videreføres.  
 
Universell utforming  
Etablering av boenhetene må forholde seg til byggeteknisk forskrift. Området er av 
veiplanlegger tilstrebet en best mulig tilgjengelighet, med maksimal stigning på nye veier 8 %. 
Det ligger til rette for universell utforming av adkomst mellom 
uteoppholdsareal/tun/garasje/biloppstilling og bolig. Det er mulighet for universell utforming av 
boligene. Veger, fortau og atkomst til lekeplass skal utformes etter prinsippene om UU.  
 
Grønnstruktur  
Det er krav om 100 m² minste uteoppholdsareal (MUA) til hver boenhet. I arealet kan innregnes 
uteoppholdsareal på terreng og terrasser/verandaer ved den enkelte bolig og andel av 
lekeareal og felles uteoppholdsarealer. Generelt skal det legges stor vekt på bygningenes og 
uteområdenes utforming og tilpasninger til hverandre og omkringliggende natur. Elvekanten, 
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med øyene utenfor, aktiveres ved at det reguleres inn adkomstveier/broer for allmennhetens 
adgang og bruk, i samspill med boligene. Det er lagt inn rekkefølgekrav som sikrer 
opparbeidelse i takt med utbyggingen.  
 
Det er regulert inn en turveg gjennom området og helt opp til undergangen nord for 
utbyggingsområdet. Denne turstien vil kunne være starten på en fremtidig sammenhengende 
tursti fra Kirkebygda til området ved Dølen. Den binder også Solstadområdet sammen med 
eksisterende gang- og sykkelveg mot nord. Flere av naboene som blir berørt av denne stien 
har kommet med innspill om at de ikke ønsker at den skal legges langs vassdraget på deres 
eiendom. Grunneierne sier området i dag er lite i bruk, bratt og vanskelig tilgjengelig og at de 
kjøpte eiendommen nettopp av den grunn. Kommunedirektøren har vært tydelig i sin 
kommunikasjon at kommunen, pr. i dag, ikke har intensjon om å gjennomføre opparbeiding av 
stien uten at man kommer til enighet med grunneiere. Man anser det likevel som viktig at 
arealet settes av til formålet. Strandsonen langs vassdrag har kvaliteter som gjør den verdifull 
som et fellesgode for alle, og det er derfor viktig å ta vare på disse arealene på lang sikt. 
Kommunedirektøren mener det er viktig å regulere arealene til grønnstruktur og turveg sånn 
at man sikrer at allmennhetens tilgang til vassdraget blir opprettholdt i fremtiden. 
 
Barn og unge  
Arealene som tas i bruk til utbyggingsformål har ingen vesentlig eller spesiell interesse for 
barn. Planlagte nye lekeplass/badeplass er ca. 500 m². De er tenkt å dekke behovet som både 
sandlekeplass for de minste barna og dels kvartalslekeplass for de litt større barna. Store barn 
vil kunne benytte seg av fremtidig anlegg ved skolen for å oppleve nærmiljøanlegg og ball-
løkker. Tilrettelegging med undergang vil medføre at området blir mer attraktivt også for barn- 
og unge som bor i nærområdene.  
 
Folkehelse  
Det er gode turområder i nærheten av planområdet, og innenfor planområdet er det også 
planer om å etablere turstier og badeplass. Det er korte og trygge adkomster til områder for 
ballspill, svømmehall, og organiserte aktiviteter når undergang er etablert. Evje Flerbrukshall, 
Evje Idrettspark og skoleområdene vil da være tilgjengelige på allerede eksisterende g/s- 
veger. Det er tatt høyde for at området blir skjermet for vegstøy. Vegvesenet har også påpekt 
at det kan forekomme luftforurensning fra riksvegen. Dette er hensyntatt ved å legge inn 20 
meters byggegrense og støyvoller mot vegen.  
 
Vurderinger av dyrket mark  
Planlagt nedbygging av jordet på 5 daa ble kommentert i 1. gangsbehandlingen av 
planforslaget. Det ble da stilt krav i rekkefølgebestemmelsene om at det skal lages en plan for 
håndtering og flytting av matjord, men ingen krav til utbyggingsrekkefølge.  

I saksfremlegget til 2. gangsbehandling gjorde Kommunedirektøren nye vurderinger på 
bakgrunn av brevet fra landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren, 
datert 23. mars 2022 (vedlegg 12). Kommunedirektøren foreslo å endre 
utbyggingsrekkefølgen slik at man utsatte nedbyggingen av matjorden. Dette skulle gjøres for 
å verne om jorda lengst mulig, da det ikke er sikkert at alle bygg realiseres i en plan. I 
saksfremlegget ble det også vist til erfaringer gjort i forhold til flytting av matjord, noe som er 
en komplisert og kostbar prosess. En slik kost må tas tidlig i utbyggingsprosessen om denne 
delen av planen bygges ut først. 

Planutvalget var ikke enig i Kommunedirektørens forslag. De la vekt på at kommunen i i 
kommuneplanprosessen og tidligere i denne planprosessen har kommet frem til at man vil 
tillate en omdisponering av Solstadjordet til boligbebyggelse. Jordet ligger sentrumsnært og 
har en relativt beskjeden størrelse. Det ligger ikke i nærheten eller i tilknytning til andre 
jordbruksarealer og de vurderte det til at en flytting av matjorden i forkant av utbygging er en 
tilfredsstillende løsning i dette tilfellet. Forslagsstiller har ikke ønsket å starte utbyggingen i de 
sør/vestlige områdene, da det ligger 3 bolighus der i dag. De ønsker å begynne utbyggingen i 
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de områdene der det ikke er bebyggelse. Kommunedirektøren tar de politiske føringene 
Planutvalget har lagt til etterretning og fremmer derfor ikke forslag til endret 
utbyggingsrekkefølge ved 3. gangsbehandling. 

Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12  
Det er utført kartlegging av biologisk mangfold på stedet sommeren 2018. Det meste av 
området som skal bygges ut går under vegetasjonstypen blåbærskog-blåbærutforming. Denne 
vegetasjonstypen er vanlig i Norge, og er vurdert som livskraftig. Vegetasjonstypen 
kortskuddstrand er sett på som sterkt truet. Risikofaktorer er gjengroing som konsekvens av 
opphør av beiting og slått, vassdragsregulering, endringer i vannstanden, regulering og 
utbygging, eutrofiering og fremvekst av vasspest. Innenfor planområdet er den største 
trusselen for denne vegetasjonstypen utbygging og endring av strandsona. Selv om det ikke 
er planlagt å bygge i denne sonen er det stilt krav til skjøtselsplan for strandsonen. Innenfor 
planområdet ligger det, som tidligere nevnt, dyrket mark. Det er stilt krav i 
rekkefølgebestemmelsene om at det skal lages en plan for håndtering og flytting av matjord 
slik at ressursen blir ivaretatt. 
  
Med utgangspunkt i at kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, og det at truede arter 
i området hensyntas med en skjøtselsplan, vurderes føre var prinsippet som opprettholdt.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses som godt. Omfanget av naturmark som berøres av utbyggingen 
er lite. Store deler av planområdet er allerede bygd ut. Det er heller ikke registrert trua eller 
sårbare arter eller naturtyper som antas å ha noe reelt tilhold i området med betydning for 
deres livssyklus eller leveområde. Det er videre sannsynliggjort at videre utbygging ikke vil 
føre til tap av vesentlig biologisk mangfold. På bakgrunn av dette anses undersøkelsesplikten 
i forhold til Naturmangfoldlovens §§8-12 som oppfylt. 
 
Økonomiske konsekvenser  
I planen er det arealer som er regulert til både privat og offentlig eie. Utbygging av boligområder 
med tilhørende adkomstveger, vannforsyning, avløp osv. vil skje i privat regi. Det er planlagt 
kommunal overtakelse av veier regulert som o_SV1. Dette gjelder også mulig fremtidig 
etablering av ny pumpe-stasjon og utskiftning/oppgradering av vann- og avløpsledninger, 
badeplass og elvepromenade.  
Gang- og sykkelveier, inkludert undergang under Rv9, vil også være aktuelle for offentlig 
overtakelse, her må det avklares om det skal være kommune, fylkeskommune eller 
Vegvesenet som eventuelt overtar ansvar. Dette avklares i en utbyggingsavtale. 
Gjennomføring av utbygging vil kunne gi økte skatteinntekter, samt inntekter i form av 
tilkoblings-avgifter og byggesaksgebyr, samt standardheving og flere å fordele kostnadene på 
forbundet med drift, vedlikehold og fornying av vann- og avløpsanlegg, renovasjon, feiing ol. 

 
Samlet vurdering  
Det er et spennende planforslag som legges frem til vedtaksbehandling. Planområdet ligger 
naturlig til for fortetting, men gangadkomst til området er pr. i dag ikke trafikksikker, og området 
ligger delvis inneklemt mellom vassdraget Otra på vestsiden og riksveg 9 på østsiden. Det 
legges opp til en høy utnytting av arealene, samtidig som det er store arealer som kan 
tilrettelegges for allmennheten. Planforslaget sikrer også allmennheten tilgang til kantsonen 
langs Otra. Forslagsstiller og kommune har i planprosessen vært enig om de fleste plangrep, 
men tidspunkt for etablering av undergang er unntaket. Etter Kommunedirektørens mening må 
undergangen være på plass før nye boenheter kan tas i bruk. Dette vil medføre at området vil 
være attraktivt å etablere seg i og det vil gi gående og syklende en trafikksikker adkomst.  
 
 
Evje, 31.10.2022 

Kommunedirektøren 
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