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1.Bakgrunn

1.1 Hensikten med planen 
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 områder. 

1.2 Forslagstiller, eierforhold, plankonsulent, utredninger 
Forslagstiller er eierne av Solstad, Marianne og Bjørn Dovland. I dette prosjektet har Arnt Cristian 

Dovland vært kontaktperson.  

Planområdets aktive deler ligger på g. nr. 55, bn.19. Planen påvirker også g. nr. 50/27, 152, 253, 290, 

og 55/1, 18, 21, 22, 24, 43, 44, 51, 68, 75, 78, 79, 163, 159, 161, 174, 175, 176, og 56/104, 106, 140.  

• Innleid plankonsulent: Plankontoret Hallvard Homme AS.

• I tillegg er følgende underkonsulenter benyttet:

• Planfolket AS, Kristiansand, (KU, visualisering, plankart/bestemmelser)

• Ragnhild Bjåen (Biorapport)

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og administrasjonen i Evje & Hornnes kommune ble avholdt 

17.11.2017. Evje & Hornnes kommune anbefaler oppstart av planarbeid. 

1.4 Utbyggingsavtale 
Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid (24.02.2018), ble det varslet igangsetting av forhand-

linger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Ved planens innlevering har det ikke funnet sted 

noen forhandlinger. 

1.5 Konsekvensutredninger 
Planforslaget legger opp til en arealbruk som i hovedsak er i samsvar med overordnet plan. Ved 

oppstart var ikke dette tilfelle og planinitiativet utløste automatisk krav om KU i henhold til forskriften 

da arbeidet ble igangsatt. KU er utarbeidet og er del av dette plandokumentet. 
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2. Planprosess
2.1 Medvirkning 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Evje og Hornnes kommune den 17.11.2017.  

Videre er det avholdt 1 møte med kommunens saksbehandlere etter oppstartsmøtet hvor det 
er drøftet ulike løsninger, både innen planfaglige tema og teknisk infrastruktur. Planleggere 
og forslagsstiller deltok i Planforum i Arendal sommeren 2019. Det ble gjennomført møter med 
naboene i forbindelse med offentlig høring og ettersyn. Planutvalget var på befaring før 2. 
gangsbehandling.

2.2 Varsel om oppstart av planarbeid, innspill 
Det ble varslet oppstart av planarbeid den 24.02.2018 med innspillfrist 10. juni 2018. Arbeidet ble 

varslet i Setesdølen og kommunes hjemmeside. Det kom inn 4 innspill fra offentlige organ til 

planarbeidet, og 2 fra private. Naboer/berørte har hatt litt direktekontakt og e-postkontakt underveis 

i hele planprosessen. Dette med bakgrunn i private spørsmål om eventuell deltaking i prosjektet.  

Innspillene er kort referert og kommentert nedenfor:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 08062018 
Fylkesmannen påpeker at Planprogrammet kunne vært mer konkret. 

Ellers ble følgende påpekt: 

• Flomfare

• Trafikkstøy fra Rv9

• Vannressursloven/vannforskriften

• Dyrka mark

Disse tema forventes utredet, i tillegg nevnes: klimatilpassing, folkehelse, estetisk utforming, universell 

utforming og barn/unge sine oppvekstvilkår og naturmangfoldloven. 

Vannforskriftens §12 må vurderes der ny aktivitet eller nye inngrep kan føre til en forringelse av 

miljøtilstanden i vann. Det må vurderes og beskrives konkret om § 12 kommer inn ved utarbeidelse og 

behandling av reguleringsplaner, eller om vurderingen ivaretas gjennom senere saksbehandling. 

Barn og unge 

Barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i planleggingen. I Nærmiljøet skal det finnes arealer hvor 

barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, tilpasset ulike årstider og aldre. Arealene skal være 

sikret mot støy, forurensning og annen helsefare. Fylkesmannen forventer at det i planbeskrivelsen 

gjøres rede for hvordan barn er sikret trygg atkomst til og fra planområdet til bl.a. barnehage, skole og 

andre aktuelle områder, og at det er satt av tilfredsstillende lekeareal innenfor planområdet og i 

henhold til Lillesand kommuneplans bestemmelser. 

Fylkesmannen ber om at planleggingsprinsippene nedfelt i ny kommuneplan legges til grunn for 

planarbeidet, og at følgende bør vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet: 

- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.
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- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl.

§ 4-3. Fylkesmannen har i skriv til kommunene og ved oppslag på vår hjemmeside høsten 2011

presisert krav til analysens innhold.

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen, jf.

naturmangfoldloven § 7.

Kommentar: 

• Landbruksarealer er beskjeden og er tatt ut av produksjon og omdisponert til boligformål. Det

er tatt inn i bestemmelsene at matjord fraktes bort til depot og anvendes i jordbruks-

sammenheng et annet sted.

• Støy, se støykart fra Statens Vegvesen i kapittel 4.15.

• Barn og unge er ivaretatt som beskrevet med de konsekvenser dette har som beskrevet i kap.

6.10.

Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 11062018 
Planforslaget skal ta tilbørlig hensyn til barn og unges oppvekstforhold (lek og opphold). Dersom 

dagens lekeplass tas i bruk til boligformål skal denne erstattes. Gode uteoppholdsarealer for alle er et 

viktig hensyn i fortettingsprosjekter. 

Planarbeidet skal ivareta god trafikkavvikling, sikker skoleveg og forholdet til støy. 

FK forutsetter at man klarer å innpasse seg landskapet på en god måte, mhp. terrengmessig 

opparbeidelse, estetikk, boligstruktur og karakter. Videre at natur og miljø, friluftsliv og universell 

utforming av boliger og tilhørende utearealer ivaretas på en god måte.  

Det er ikke registrerte kulturminner i området eller SEFRAK-registrerte bygg. 

Kommentar:  

Innspillet tas til etterretning. 

Kulturminner er registrert ved sjakting og rapport fra arbeidet vedlegges i vedlegg 9. 

Statens vegvesen, brev datert 06072018 
Byggegrenser til Rv9 er påpekt og at Planprogrammet ikke er konkret på støyproblematikken. 

Skolevegen er et tema og denne må sikres med trygg skolevei på østsiden av Rv9. Krysset ut på Rv9 fra 

området må utformes slik at kravene i HB100 innfris. 

Kommentar:  

Antall avkjørsler/kryss fra/med fv. er uforandret, men plassering og bruk av dagens avkjørsel fra Rv9 

er justert/tilpasset kryssløsning i henhold til HB100. 

Byggegrense for BFS 1 og BFS 2 er satt til 11,9 og 16 meter. Dette er eksisterende bebyggelse og 

planforslaget viderefører dagens situasjon. Boligbebyggelse på andre siden av veien ligger nærmere 

senterlinje enn dette. Byggegrense for ny bebyggelse i planen er satt til 20 meter. Nærmeste bebyggelse 

mot vei innenfor BKS4 følger denne grensen.  

Det er redegjort for sikker skoleveg i kap. 4.9 og 5.4 og 6.9. 
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Agder-Energi Nett AS, epost datert 25062018  
Agder-Energi melder standardkrav knyttet til energianlegg. Det er vedlagt kart som syner lavspent-

nettet. Høyspentanlegg ligger øst for Rv9. 

Kommentar: 

Høyspentledning vil bli lagt i bakken der det planlegges boliger. Det er satt av område for trafokiosk. 

Det er ikke mulig på dette stadiet i planleggingen å angi eksakt plassering. Derfor er det gitt en 

bestemmelse om at dette kan føres opp der det er mest hensiktsmessig innenfor planområdet.  

Sissel Egenes/Sigbjørn Svalestad, brev datert 02.05.2018 
De er eiere av 55/51 og 176. Det reagerer negativt på tanken om åp etablere promenade og tursti langs 

elvekanten og hevder at det aldri går folk der og bademuligheter finnes ikke på grunn av gjørmete 

elvebunn. Det ønsker dette temaet tatt ut av planen. 

Kommentar: 

Sti/promenade er opprettholdt i planforslaget, etter oppfordring fra kommunens administrative 

ledelse. Eiendommen er inntatt i detaljreguleringen og er sikret adkomst som før og mulighet til 

utvidelse av bygningsmassen gjennom bestemmelsene.  

Mattew Pave, brev datert 26.05.2018 
De er eiere av 55/44,68 og 161. Det reageres negativt på tanken om å etablere promenade og tursti 

langs elvekanten. 

Kommentar: 

Sti/promenade er opprettholdt i planforslaget, etter oppfordring fra kommunens administrative 

ledelse. Eiendommen er inntatt i detaljreguleringen og er sikret adkomst som før og mulighet til 

utvidelse av bygningsmassen gjennom bestemmelsene.  
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3. Planstatus og rammebetingelser

3.1 Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel 

Ved oppstart av planarbeid (april 2018) var Solstad-området ikke avsatt til boligbygging: Det ble 

igangsatt KU med bakgrunn i forskriften. I mellomtiden er kommuneplanen rullert, og forslaget er nå 

lojalt til overordnet plan. KU-utredning av 15082020 følger plansaken. 

Oversiktskart 

Utdrag av planinnsyn 

naboplanar 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen tar opp tettsedsutvikling og sentrumsnære boliger og planprosjektet møter denne 

visjonen. Evje som regionsenter styrkes med dette prosjektet. 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er uregulert, men planarbeidet berører for så vidt eksisterende planer på østsiden av Rv9, 

skoleanleggene. Deler av planen erstatter deler av Detaljregulering for Sindremoen, planid 201502. 

Deler av planen erstatter Reguleringsplan for RV 9 Evje Nord Gang- og sykkelveg, planid 201105. 

3.3 Planretningslinjer/rammer/føringer 
• Samordnet areal- og transportplanlegging.

• Rundskriv barn og planlegging (T-2/2008).

• Naturmangfoldloven.

• Retningslinjer for behandling av støy (T-1442).

• Vannforskriften.

• Lov om kulturminner.

Utdrag av Kommuneplan 

2020- 2030 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1  Beliggenhet 
Planområdet ligger ved Otra, like nord for Arendalskrysset, Rv9XFv42. 

Situasjonskart 

kommuneplan

en

Ortofoto 

kommun

eplanen
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet omfatter en liten landbrukseiendom (dyrket mark og skog), private boligeiendommer 
med påstående bolighus, garasje og andre typer sekundærbygg, samt tilhørende hage. Videre 
offentlige og private veger.  

Tilstøtende arealbruk er boligområder, offentlige veger og boliger/skoleanlegg. 

4.3 Stedets karakter, eksisterende bebyggelse 
Området karakteriseres først og fremst av eksisterende boligbebyggelse, et lite jorde midt i området, 

dominerende Rv9 med skråninger og voller. Boligbebyggelsen er spredt, uten noe særskilt karakter. 

Den gjenspeiler bygningskultur og behov fra ulike tidsepoker.  

Planområdet

t
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4.4 Landskap, sol og klima 
Planområdet fremstår som et klart definert landskapsrom, et platå i terrenget, omkranset av Otra i 

vest og Rv9 i øst. Planområdet ligger midt i det vide daldraget, der Setesdal nettopp er avsluttet. 

Det er gode solforhold hele året.  Området ligger ikke spesielt utsatt til for vind, og antas å ikke ha 

vanskelige lokalklimatiske forhold.  

Det er ikke noe særskilt landskap, kulturlandskap eller element med estetisk eller kulturell verdi i 

området.  

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Området er av fylkesarkeologen sjekket for kulturminner. Det er ikke SEFRAK-registrerte bygg der eller 

kulturmiljø med særskilt verdi. Jfr. vedlegg 8. 

4.6 Naturverdier 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 

ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Kunnskapen om 

naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i innsynsløsningene Norsk institutt for bioøkonomi 

(NIBIO) (www.skogoglandskap.no), Naturbase (www.naturbase.no), Artsdatabanken (www.artsdata-

banken.no), Miljøstatus (www.miljostatus.no) og naturresurser (www.ngu.no). Naturmangfoldet er i 

tillegg undersøkt ved kartlegging, se vedlegg 5. En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Arealtyper og bonitet 

Planområdet består ifølge offentlige registre av skog med middels bonitet, fulldyrka mark og 

byggegrunn. Den fulldyrka marka vest for Rv9 er ikke i aktivt bruk, men blir høstet hvert år med 1-2 

rundballer gressfor. Jordet er sted- og tidvis fuktig, har dårlig arrondering og er i tillegg omkranset av 

høye løvtrær som slipper lite sol/lys ned i vekstsesongen. Dyrkamarka er følgelig også full av røtter fra 

trærne. 

Naturbasen 

I naturbasen er det ingen treff i området under kategorien arter av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Artsdatabanken 

Det vises til egen biologisk rapport, utarbeidd av Ragnhild Bjåen, jfr. vedlegg 5. Utdrag av konklusjonen: 

http://www.skogoglandskap.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.artsdata-banken.no/
http://www.artsdata-banken.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.ngu.no/
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Forurensning, herunder Radon 

I miljøbasen er det ikke registrert forurensning av grunnen i området. I NGU sin nettløsning er det 

angitt moderat til lav aktsomhet for radon i området.  

Naturressurser 

I følge databasen til NGU er det ingen konflikt med registrerte mineralressurser av nasjonal eller 
regional verdi. Det er meget beskjedne drivverdige jordressurser i området. 

4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Det er rekreasjonsområder i planområdet med stor verdi. Disse er i privat eie og ikke særlig tilgjengelig, 

spesielt i forhold til at Rv9 er til hinder for en lett tilgjengelig adkomst. Fra tidligere tider ble deler av 

området brukt til bading, i senere tid er elvebunnen tilslammet og gjort bading mindre aktuell. 
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4.8 Landbruk 
Det drives grasproduksjon på åkeren i nord, mellom Rv9 og Otra, innenfor ca. 5 da. Deler av jorda har 

dårlig arrondering. Arealet er dårlig egnet grunnet skrånende vannsyk og skrinn jord. 

4.9 Trafikkforhold 

Vegsystem 
Hovedatkomst til planområdet er fra Rv9. Vegstrekningen har god utsikt i begge retninger. Avkjøringen 

ligger 2-300 m nord for «Arendalskrysset». 
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Google-street, avkjøring til planområdet. 

Trafikkmengde og skiltet hastighet 
Trafikkmengden på Rv9 er 4050 ÅDT, hvorav 10% er tungtrafikk. Skiltet hastighet er 70km/t. 

Ulykkessituasjon 
I tidsrommet 2000-2016 er det ingen registrerte ulykker på Rv9 ved det aktuelle stedet. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Langs Rv9 er det ikke bygget g/s-vei og tiltaket ligger heller ikke inne i kjente planer. Beboere må 

gå/sykle til sentrum fram mot «Arendalskrysset», ca. 300 m, og i nordlig retning er det samme avstand 

til kulvert for å komme til skolen på østsiden av Rv9. 

Skoleveg og veg til barnehage 
Nærmeste barneskole er Evje skole på østsiden av Rv9, i luftlinje ca. 300 m, i kjørelengde ca. 1 km. Barn 

må krysse Rv9 for å komme til skolen. Barnehage ligger i samme området og lenger sør i Evje sentrum. 
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14 Kollektivtilbud 
Langs Rv9 er det kollektivruter. På strekningen Hovden-Kristiansand går det skolebuss til videregående 

skole. Bussholdeplass er ved skoleanlegget øst for Rv9 og i Evje sentrum. 

4.10 Barns interesser 
Kommuneplanen legger føringaer for utforming av utomhusarealer, herunder krav til lekeplasser. 

Barns interesser i området er knyttet til eksisterende lekeplass i tilknytning til skoleområdet. Forøvrig 
er det naturmark med rekreasjonspotensiale knyttet til elvenære området og i «marka» øst for Rv9.  

Utenfor planområdet er det lekeplasser og ball-løkke ved skoleanleggene. 

4.11 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger naturlig til for fortetting og utvidelse av eksisterende byggeområde for boliger med 

akseptabel avstand og tilgjengelighet til sosial infrastruktur (sentrum, skoler, barnehager, sykehjem, 

kirkesamfunn osv.). 

Planområdet og sentrum er angitt på kartskissen nedenfor, sammen med lokalisering av skoler og 

barnehager. 
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Kartfigur: Lokaliseringskart, planområdet, sentrum, skoler og barnehager 

Det er 0,6 km til sentrum. Det er god kommunikasjon til sykehus i Kristiansand og Arendal. 

4.12  Universell tilgjengelighet 
Området har ikke universell tilgjengelighet, en del boliger har det fra parkeringsplass for bil på tomta 

til inngang bolig. Det er ikke kjent hvor mange boliger som tilfredsstiller kravet til livsløpsstandard.  

4.13 Teknisk infrastruktur 
Kommunen har norm for vei, vann og avløpsanlegg. 

Vann og avløp 
Det er offentlig vann- (VL 280 PE) og avløpsledning (SP 160 PVC) øst for Rv9. Det er kommunal 

spillvannpumpestasjon nede ved bekkedraget sør for skoleområdet. Eksisterende spillvannpumpe-

stasjon må påregnes utskiftet ved ytterligere bebyggelse.  

Overvann 
Området er preget av skogs- og jordbruksmark. Det ligger ingen offentlig overvannsledning fra jordet 

med utløp i Otra. 

Strømforsyning 
Innenfor planområdet er det lavspent luftlinjer. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å forsyne alle de 

nye boligene med strøm fra bestående transformatorstasjoner. Det må påregnes 1 ny i området.   

4.14 Grunnforhold 
Planområdet ligger over den marine grense, innslag av fjell og myr. Det er kun i området med dyrket 

mark at det kan være leirholdige masser i grunnen. Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i NGU 

sin database.  

Skoleområdet 

Barnehage 

Sentrum 

«Solstad» 



 Detaljregulering, Solstad boligfelt, Evje og Hornnes kommune, Planid 201801 

Prosjektnr. 2832 Plankontoret Hallvard Homme AS 

16 

4.15 Støyforhold 
Eksisterende støyforhold er kartlagt som en del av Rv9. 

Se ellers KU-en ang. støy fra skytebaner. Området er nå friskmeldt i forhold til støy fra

skytebaner knyttet til tidligere forsvarsanlegg på Evjemoen.  

4.16 Luftforurensning 
Det er ikke vesentlige kilder til luftforurensning, men noe svevestøv kan påregnes fra Rv9. Det er ikke 
grunn til å tro at dette har et omfang over gjeldende grenseverdier. 

4.17 Risiko og sårbarhet (eksisterende forhold) 
Radon 
I henhold til NGU sitt aktsomhetskart for radon, er det moderat til lav fare for radon. 

Skredhendelser 
Området er ikke utsatt for skredhendeelser, (www.ngu.no/skredatlas) 

Kvikkleire 
Det er ikke kjente forekomster av kvikkleire i området (www.ngu.no/skredatlas). 

Biologisk mangfold 
Se egen rapport fra Ragnhild Bjåen/Plankontoret Hallvard Homme AS. Se konklusjon i pkt. 4.6. 

4.18 Næring 
Det drives ikke næring i området utenom landbruksnæring, grasproduksjon. 

4.19 Flom 
Aktsomhetskart fra NVE viser på oversiktsnivå at det er flomfare i området, det betyr at det er 

nødvendig med en flomkartlegging av området.  

Da reguleringsarbeidet startet opp forelå det flomberegninger for Otravassdraget utarbeidet av 

SWECO Grøner. Fagrapporten ble utarbeidet i 2008 i forbindelse med konsesjonssøknad for et nytt 

elvekraftverk i Fennefossen. Fennefossen ligger nedstrøms Solstad. Rapporten er vurdert til ikke å 

være et godt nok kunnskapsgrunnlag for flomproblematikken og er derfor ikke benyttet i dette 

reguleringsarbeidet. 

Kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla har engasjert Norconsult i å utarbeide 

flomsonekartlegging for Otravassdraget. Rapporten for dette arbeidet forelå våren 2021. 
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Beregningene i rapporten viser at planområdet er påvirket av flomfare. Ved en 200-årsflom vil 

vannstanden stige til kote 180 i planområdet. Norconsults flomsonekartlegging ved flomvannføring 

fastsatt for 200-årsflom er benyttet som faktagrunnlag i dette reguleringsarbeidet. En nærmere 

beskrivelse av resultater beskrives i kapittel «6.11.6 Naturbetinget fare» i dette dokumentet og i 

konsekvensutredningen som er utarbeidet for planarbeidet. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er ca. 80 daa.  Arealbruken fordeler seg slik på de ulike arealformålene: 
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5.1 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.1.1 Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 og BFS3

Eksisterende småhusbebyggelse er småhus som eneboliger og tomannsboliger. Dette er bebyggelse 

som på ingen måte er fysisk sammenbundet med en annen bygning.  

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse - BKS1- BKS6 og BFS2
Det planlegges konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Dette er små hus som er sammenbygd 

i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller innenfor høydene 

som er angitt i pbl §29-4.

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse - BB1 

Det planlegges boligblokk, BB1, med inntil 24 enheter. Blokkbebyggelse er en betegnelse på bygninger 

som er mer enn to etasjer med 4 enheter eller mer.  
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Vannforsyningsanlegg BVF 

Pumpestasjon, infrastruktur 

Lekeplass – BLK 

BLK er område for felles lekeplass. 

5.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg - SKV1 

Området er offentlig vei. Veien heter rv. 9 

Veg – SV 

o_SV1 er offentlig kjørevei. f_SV2 er felles privat. 

Gatetun SGT 

Området er felles og adkomst til lekeplass som ligger nord for området. Området kan også benyttes 

som kjøreadkomst for vedlikehold av lekeplassen.  

Gang-/sykkelveg – SGS 

o_SGS er forslag til offentlig gang og sykkelvei, med kulvert under rv9. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 

Området er tenkt benyttet til snøopplag. 

Annen veggrunn – Grøntareal – SVG 

SVG er annet veiareal og gjenspeiler enten eiendomsgrensen til veieier, teoretisk beregnet fylling- og 

skjæringsutslag, eller en generell bredde med tanke på grøft og snøopplag der tilstøtende terreng vil 

bli opparbeidet til plener, tun ol.  

Parkeringsplasser med bestemmelser SPP 

Området er felles parkering for området. 
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5.1.3 Grønnstruktur  
Naturområde – GN 

Innenfor dette området skal eksisterende vegetasjonstype videreføres. Området skal holdes åpent 

med skjøtsel og rydding. Dette skal utarbeides en skjøtselsplan for området. Skjøtselsplan skal 

utarbeides etter «Mal for skjøtselsplaner/skjøtselsdel av forvaltningsplan» utarbeidet av 

Miljødirektoratet.  

Turveg - GT 

Dette er en stiforbindelse det er ønskelig å opprette og senere tilknyttes et større stisystem langs 

Otra. Stiene som opparbeides skal tilpasses eksisterende terreng og anlegges med terrenginngrep 

som ikke endrer terrengets karakter. Stien kan opparbeides med grusdekke/bardekke i inntil to 

meters bredde. Turveger skal være offentlige. Det er knyttet rekkefølgekrav til BB1 om at offentlig 

tilgjengelig gangforbindelse fra o_GT2 til o_GT6 være vist på illustrasjonsplan og være sikret med 

tinglyst heftelse på eiendommen før det gis brukstillatelse.  

Badeplass/-område - GB 

Innenfor dette området kan det etableres badeplass som skal være offentlig. 

Park - GP 

Innenfor GP kan det etableres park i tilknytning til undergang ved rv. 9. Parken skal være offentlig. 

Vegetasjonsskjerm - GV 

I områdene kan det etableres støyvoll og eller støyskjerm med høyde inntil to meter. 

5.1.4 Landbruks-, natur og friluftsområder 
LNFR-areal for nødvendige tiltak innenfor LNFR. 

5.1.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Friluftsområde i sjø og vassdrag – VFV 

Området kan benyttes til friluftsliv. 

Badeområde – VB 

Området kan benyttes til bading. 

5.1.6 Hensynssoner 
Det er i planen vist 4 typer hensynssoner: 

• hensynssone flom H320 er vist.

• hensynssone fareområde rundt høyspent som ikke skal legges i bakken H370

• hensynssone støy, rød sone H220

• hensynssone støy, gul sone H210

5.2 Konsept. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.2.1 Konsept 

I oppstartsmøtet med kommunen den 17. nov. 2017 gav kommunens planledelse beskjed om at det i 

planforslaget kunne bli en høyere utnyttelse av området. I referatet fra oppstartsmøtet er dette 

konklusjonen: 
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I oppstarstsinitiativet fra planlegger lå det til grunn for diskusjonen et «forsiktig» skisseprosjekt 

innenfor rammen av 10-20 enheter. I det videre arbeidet med konseptet ble dette jekket opp 

betraktelig, og en enkel mulighetsstudie ble utarbeidet. Denne ble så i eget møte presentert for 

planadministrasjonen. Den inneholdt 70-80 enheter, kun i blokkbebyggelse. 

Planidéen ble presentert i planforum i april 2019 i Arendal. Prosjektet ble ikke avvist, men en 

pekefinger ble rettet mot bruk av strandsonen/elvekanten mot Otra. Kantsonene ble anbefalt bevart. 

I etterkant er konseptet vurdert av utbyggere, meglere og lokalt næringsliv/boligsøkere. Resultatet av 

denne, etter måten lange og grundige tenkerunden, er at prosjektet er moderert litt i omfang og bedre 

tilrettelagt for trinnvis/teigvis utbygging. Ved å etablere selvstendige teiger kan disse tildeles flere 

utbyggere, redusere risiko, og gjennomføring i takt med bygging av felles infrastruktur og boligetter-

spørsel. Planløsningen bygges opp etter dette mønsteret: 

Reguleringskartet utformes for å hjemle disse plangrepene. 

Konseptet inneholder bygging av i alt 58 nye enheter hvor en spesielt utformet boligblokk i nordvest

kan inneholde inntil 24 enheter. Boligblokka er grensesprengende på flere måte, 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 

tiknytning elveparken på øyene i Otra. Elvepromenaden er regulert under blokka og sikrer med det

den gode promenadeforbindelsen og gjøres så tydelig at den deprivatiserer inntrykket ellers, 

passeringen opplevelse som en spennende reise i byggeri og landskap. 



 Detaljregulering, Solstad boligfelt, Evje og Hornnes kommune, Planid 201801 

Prosjektnr. 2832 Plankontoret Hallvard Homme AS 

23 



 Detaljregulering, Solstad boligfelt, Evje og Hornnes kommune, Planid 201801 

Prosjektnr. 2832 Plankontoret Hallvard Homme AS 

24 



 Detaljregulering, Solstad boligfelt, Evje og Hornnes kommune, Planid 201801 

Prosjektnr. 2832 Plankontoret Hallvard Homme AS 

25 



 Detaljregulering, Solstad boligfelt, Evje og Hornnes kommune, Planid 201801 

Prosjektnr. 2832 Plankontoret Hallvard Homme AS 

26 

Ferdig utbygget har altså området 58 NYE enheter i vekslende størrelser. Det kan påregnes at det er 

boende 350 mennesker i dette solrike og vann-nære boligområdet.  

Konseptet 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. Sikkerhet for flom ivaretas av faresone fastsatt i bestemmelsene og 

beskrives nærmere i kapittel 6.11.6 i dette dokumentet.  

Elvekanten, med øyene utenfor, aktiveres ved at det reguleres inn adkomstveier/broer for allmenn-

hetens adgang og bruk, i samspill med boligene. Man har hatt som forbilder nylig etablerte elveparker 

i Fyresdal og Vennesla. I de følgende vises foto fra disse stedene: 

 Eksempel Fyresdal 

Eksempel Vennesla 
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5.2.2 Bebyggelsen, plassering og utforming, etappevis utbygging 

Konseptet legger opp til et moderne uttrykk og materialbruk. Det tenkes fortrinnsvis bruk av tre, uten 

at bestemmelsene krever dette direkte. 

I rekkefølgekrava er det definert utbyggingstakt og man ser for seg en utvikling etappevis slik: 

1. BKS1

2. BKS2

3. BKS3

4. BB1

5. BKS4

6. BKS5

7. BKS6

8. BFS2

Bebyggelsestype, volum og antall: 

Innenfor BKS1-BKS6 og BFS2 skal det oppføres flermannsboliger, kjedeboliger og/eller 
rekkehus. Innenfor BB1 skal det oppføres leiligheter i blokk. 

BFS1 og BFS3 er ferdig utbygd med eneboliger.

Innenfor BKS1 tillates fra 3 til 5 boenheter. 

Innenfor BKS2 tillates fra 2 til 4 boenheter. 

Innenfor BKS3 tillates fra 2 til 4 boenheter. 

Innenfor BKS4 tillates fra 3 til 6 boenheter. 

Innenfor BKS5 tillates fra 4 til 5 boenheter. 

Innenfor BKS6 tillates fra 8 til 12 boenheter. 

Innenfor BB1 tillates fra 12 til 24 boenheter.

Innenfor BFS2 tillates fra 2 til 4 boenheter
Innenfor BFS1 og BFS3 tillates det 1 boenhet pr felt.
All boligbebyggelse skal ha overkant grunnmur over kote 180,3. Parkeringskjeller kan etableres under 

dette nivået. Bygningenes maksimale gesimshøyde (G = høyde) og mønehøyde (M = høyde) over 

gjennomsnittlig planert terreng fremgår av plankartet. For BB1 er det G og M gitt med kotehøyde. BFS1

og BFS videreføres med eksisterende høyder.

Gang- og sykkelvei, trygg skolevei 

Området Solstad ved Otra ligger isolert fra bebyggelsen/sentrum ved at Rv9 virker som en tung 

barriere. Kryssing av veien for å komme til sentrum/skoleanleggene medfører fare, selv om 
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strekningen har nedsatt fart, 70 km/t. For framtida må det sikres en god og sikker kryssing, planskilt 

fra riksveien. 

Nord i planområdet er det allerede etablert kryssing under riksvegen, ved at en g/s-veg fra nord 

føres i kulvert under veien og kobles videre til g/s-system sør mot skoleområdet. 

I rekkefølgekrava er det lagt til grunn at  g/s-vei og kulvert skal etableres før det gis 
midlertidige brukstillatelser i planområdet. 

5.3 Boligmiljø 

Tomtene/boligene ligger solrikt til og har mulighet for et godt og skjermet uteoppholdsareal på terreng 

eller takterrasser. Det er parkering for boligene i garasjer, underetasjer, carporter og på terreng ved 

alle boligene.  

Boligområdet ligger nærme Otra og naturen som rekreasjonsområder. Boligene nærmest Rv9 er 

støyutsatt, men lar seg skjerme for støy. Det er kort avstand til Evje sentrum, med sammen-hengende 

gang- og sykkelveg og fortau, samt bussforbindelse, via regulert kulvert under Rv9. 
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5.4 Folkehelseloven 
Det er gode nær-/rekreasjonsområder i tilknytning planområdet; Otra og marka øst for Rv9. 

Det er korte og trygge adkomster til områder for ballspill, svømmehall, og organiserte aktiviteter. 

Planlagt lekeplass ligger sentralt plassert i planområdet. Dette er et godt treffsted for mange flere enn 

bare barnefamilier. Den ligger lyst og solrikt til og skal utformes tilgjengelig for alle. Områder enger seg 

som rekreasjonsområde for bading og fisking. Det er muligheter for båtplass.  

Sør for planområdet, i sentrum av Evje, er det matbutikker, kirkesamfunn mm. Området egner seg 

godt til sykling, både med et rolig nabolag (Ørnefjell) og etablert sykkelveinett langs hovedaksene, til 

Sentrum, skoleområder, lekeplasser og boligfelt langs og øst for Rv9.  

Planområdet ligger sør-vestvendt. Planområdet er ikke spesielt utsatt for vær og vind. Fremherskende 

vindretning i landsdelen er fra nord til sørlig retning.    

Det er få kilder til lokal luftforurensning. I h.h.t. databasen miljøstatus, er grunnen ikke forurenset. Den 

eneste med noe forhøyet verdier er utslipp av svevestøv fra forbrenning. Ut over dette er det som 

tidligere nevnt støy fra veitrafikk nærmest Rv9. 

Det er ikke industri med vesentlig forurensning til luft i nærområdet som påvirker området. 

5.4 Trafikkløsning 

Kjøreadkomst 
Deler av planområdet omfatter eksisterende Rv9. Det reguleres ny g/s-veg/kulvert til østsiden av 

riksveien fram til skoleveien.  

Utforming av veger 
Øvrige veger (private) er dimensjonert etter kommunen sine vegnormaler. Dvs. at de private vegene 

har vegbredde 4,0 meter og maksimal stigning 8%. Vegen til de øverste husene (og de fleste husene) 

har en maksimal stigning 4%. 

Tilgjengelighet for gående og syklende 
Det reguleres egen gang- og sykkelveg langs under Rv9 fram til kommunal vei til skolen. 



 Detaljregulering, Solstad boligfelt, Evje og Hornnes kommune, Planid 201801 

Prosjektnr. 2832 Plankontoret Hallvard Homme AS 

30 

Kollektiv 
Det er i reguleringsplanen regulert inn ny forbindelse til holdeplass via kulvert/kommunal vei til skolen. 

Parkering 
For hver boenhet skal det etableres 2 oppstillingsplasser på egen eiendom for bil og 1 parkeringsplass 

for sykkel.  

Garasjer og biloppstillingsplasser skal utformes som en del av boligen. På uteområdene skal det også 

planlegges for sykkelparkering. Det skal i tillegg planlegges for plassering av avfallsdunker og postkasse 

egen tomt. Disse skal enten integreres i bygningen eller det skal bygges innhegning/levegg slik at 

avfallsdunkene ikke preger gatebildet. 

5.5 Støyforhold 
For boligrekken nærmest Rv9 vil uteområdene mot nord ligge i gul sone uten skjermingstiltak. For de 

østligste boligene vil også deler av sydsiden ligge i gul sone. For alle de primære utendørs 

oppholdsplassene på terrasser som ligger skjermet av en boligetasje mot Rv9, er grenseverdien 

tilfredsstilt.  

5.6 Teknisk infrastruktur 

5.6.1 Vann og avløp 
Boligområdet skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Det utarbeides teknisk plan for all VA-infrastruktur 

som må godkjennes før oppstart av byggearbeider. 

5.6.2 Strøm, tele, data 
Det er ført frem strøm, tele og datakabler øst for Rv9. AENett har uttalt at det kan trenges en ny 

nettstasjon i området for å dekke behovet for strøm. Det er ikke mulig å detaljplassere denne enda. 

Nye kabler videreføres inn i planområdet og skal legges i bakken.  

5.6.3 Vegnavn 
Nye veier, private: i henhold til oppstartsmøtet opprettholdes eksisterende navn og det tilføres ikke 

nye navn. 

5.7 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. 

5.8 Uteoppholdsareal 
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. Slikt regnskap skal leggs ved og synliggjøres ved søknad om tillatelse til å 

bebygge den enkelte tomt.  

Generelt skal det legges stor vekt på bygningenes og uteområdenes utforming og tilpasninger til 

hverandre og omkringliggende natur.  
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5.9 Kulturminner 
Det er ikke automatisk fredede eller nyere tids kulturminner i planområdet. Rapport fra utgravingen 

sommeren 2018 er lovet i juni 2020. 

5.10 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Fare knyttet til radon håndteres i henhold til Tek10/Tek17. Støy avbøtes med bygging av støyskjerm 

og eventuelt tiltak på/i fasaden. Flomskade avverges ved høydefastsetting av bygninger, jfr. 

bestemmelsene. 

6 Beskrivelse-/vurdering av virkninger og konsekvenser av gjennom-

føring av planen 

6.1 Overordnede planer, avvik 
Kommuneplanen er nylig rullert og planforslaget er i all hovedsak i henhold til føringer i kommune-

planen. 

6.2 Konsekvensutredning 
Da planarbeidet ble varslet tilsa avviket at arbeidet krevde planprogram og skulle konsekvensutredes. 

I eget KU-dokument som følger dette planforslaget er virkninger/konsekvenser av planforslaget 

redegjort for, herunder avbøtende tiltak.  

6.3 Landskap 
Planlagt utbygging i områdene BKS1 – BKS6/BB1 vil gradvis transformere et villaområde og grønt 

område til et utbygd område. I nevnte området er boligene tenkt bygd på betongfundamenter på 

eksisterende terreng med færrest mulig inngrep i terrenget.  

6.4 Stedets karakter 
Statlige planretningslinjer legger opp til at det skal være en god og høy utnyttelse av de arealene man 

tar i bruk til utbyggingsformål.  

Stedets karakter vil gradvis endre seg vesentlig med utbygging av områdene. Fra å være et småskala 

boligområde i et småskala natur- og landbruksområde blir sluttproduktet et sterkt utnyttet 

boligområde som kan ansees som ferdig utbygget når alle enhetene er utbygget i henhold til rammene 

i bestemmelsene. 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke funnet kulturminner i planområdet. Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander eller 

andre spor fra eldre tid, skal arbeidet stanses og meldes til fylkeskonservatoren. 

6.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

6.6.1 Naturverdier, biologisk mangfold 
Det vises til registreringer og konklusjoner gjort i Biomangfaldrapporten, Ragnhild Bjåen. Jfr. pkt. 4.6. 
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6.6.2 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det ble utført kartlegging av biologisk mangfold på stedet sommeren 2018 (Vedlegg 5, 

Biomangfoldsrapport). I planområdet ble det registrert to dominerende vegetasjonstyper, blåbærskog 

– blåbærutforming (A4a) og kortskuddstrand – rik urforming (O1a). Disse to vegetasjonstypene er

livskraftig og sterkt trua.

Det meste av området som skal bygges ut går under vegetasjonstypen blåbærskogblåbærutforming 

(A4a). Denne vegetasjonstypen er vanlig i Norge, og vert vurdert som livskraftig. 

Vegetasjonstypen kortskuddstrand (O1a) er sett på som sterkt truet. Risikofaktorer er gjengroing 

som konsekvens av opphør av beiting og slått, vassdragsregulering, endringer i vass-standen, 

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, bør det likevel tas hensyn til artens utbredelse i området. Det bør 

ikke gjøres inngrep som får konsekvenser som vil ramme strandsona slik at den endrer seg. Samtidig 

bør strandsona holdes åpen med rydding og skjøtsel, og utarbeide en skjøtselsplan for området. En 

skjøtselsplan skal utarbeides etter «Mal for skjøtselsplaner/skjøtselsdel av forvaltningsplan» 

utarbeidet av Miljødirektoratet. 

Innenfor planområdet ligger det dyrkbar mark. Dyrkbar mark er en knapp ressurs i Norge. I 

planområdet er den største trusselen for dyrkbar mark fysiske inngrep og nedbygging.  

6.6.3 § 9 Føre-var prinsippet 
Med utgangspunkt i at kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, og det at truede arter i 

området hensyntas med en skjøtselplan, vurderes føre var prinsippet som opprettholdt. Den 

dyrkbare marken i området vil som følge av planforslaget flyttes bort fra flomsonen og vil derfor 

reddes fra å vaskes ut i elven.  

6.6.4 § 10 Samlet belastning 
I en samlet vurdering av belastningene på de naturtypene som blir bygd ned, eller som potensielt blir 
berørt av utslipp av overvann til elven, har en kommet fram til at naturtypene ikke er unike for stedet 
og at en utbygging ikke vil føre til tap av viktig biologisk mangfold. Den sterkt truede arten 
kortskuddstrand blir ivaretatt med en skjøtselsplan og områdene hvor denne er utbredt i området vil 
ikke bli berørt slik det beskrives i biomangfoldrapporten.  

6.6.5 § 11 Kostnader 
Tiltakshaver er klar over, ifølge nml § 11, at kostnader ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller 

begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I dette 

kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap.  
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6.6.6 Oppsummering  
Kunnskapsgrunnlaget ansees 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 (offentlige baser og vår vurdering). 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. 

Planlegger konkluderer med at det ikke er forhold som vesentlig kan skade Naturmangfoldet. 

6.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planforslaget berører ikke allmenne rekreasjonsområder eller adkomst til slike på en negativ måte. 

Adkomst til Otra opprettholdes og forbedres vesentlig via kulvert og stisystemet langs Otra. Der er 

gode forbindelser til omkringliggende rekreasjonsområder, både med bil og for myke trafikanter.  

Kommunen har en visjon om en elvepromenade fra Dølen Hotell til undergang på Rv9 nord forbi 

skolen. Foreslått promenade er et godt steg på veien til å få en slik sammenhengende attraksjon i 

sentrum av Evje. 

6.8 Uteområder 
Det skal legges stor vekt på uteområdenes utforming og tilpasninger til omkringliggende natur. Alle 

boliger har tilgang på MUA= 100 m² i sum rundt egen bolig, på terrasser og del av lekeplass.  

6.8.1 BKS1 – BKS6/BB1 
Uteplasser og terrasser i områdene BKS-områdene skal så langt det lar seg gjøre integreres 

i bygningsvolumene og som opparbeidede arealer på bakkenivå. I BKS1 og 3 kan det bli 

opparbeidet uteplasser og badeplass ned mot Otra.  

Forstøtningsmurer skal oppføres eller avsluttes som tørrstablet natursteins mur eller i plankeforskalt 

betong. 

Sykkelparkering skal planlegges på uteområdene, og fremgå av situasjonsplan til byggesak. Garasjer og 

biloppstillingsplasser skal utformes som en del av boligen. Det skal i tillegg planlegges for plassering av 

avfallsdunker og postkasse på egen tomt. Disse skal enten integreres i bygningen eller det skal bygges 

innhegning/levegg slik at avfallsdunkene ikke preger gatebildet. 

6.9 Trafikkforhold 

Vegforhold 
Infrastrukturen internt gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området. 

Byggegrense mot Rv.9 
Byggegrensen mot rv. 9 er satt til 20 meter for ny bebyggelse som følge av planen. Eksisterende 

bebyggelse som videreføres innenfor områdene BKS 1 og 2. Boliger innenfor disse områdene ligger 12 

og 16 meter fra senterlinje på rv. 9. Nærliggende bebyggelse utenfor planområdet ligger nærmere rv. 

9 enn dette. Eksisterende bebyggelse innenfor BKS 4 ligger 17 meter fra senterlinjen, bebyggelse 

innenfor dette området er tenkt fjernet.    
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6.9.1 Trafikkøkning/reduksjon 
I området er det planlagt i overkant av 50 nye boliger/boenheter med adkomst via eksisterende 

avkjøring. Det er ikke utført trafikk-analyse.  

6.9.2 Trafikk til – og i boligområdet 
Det er regulert offentlig avkjøringsvei og stikkveier, o_SV1. Andre veier er private. 

6.9.3 Kollektivtilbud 
De fleste nye boenhetene er plassert nærmest mulig inntil kollektivaksen (Hovden-Kristiansand). Det 

ligger godt til rette for at eksisterende og fremtidige beboere skal kunne benytte eksisterende 

kollektivtilbud. Flere brukere vil også etter hvert kunne føre til flere avganger over en større del av 

døgnet.  

6.10 Barns interesser 
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 reise til eksisterende 

anlegg ved skolen for å oppleve nærmiljøanlegg og ball-løkker.  
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For øvrig nevnes elvepromenaden og kantsonene til vassdraget som aktuelle lekeområder, særlig 

holmene ute i Otra. 

6.11      Sosial infrastruktur 

6.11.1 Skolekapasitet 
Kapasiteten i barneskole og ungdomsskole er tilfredsstillende. 

6.11.2 Barnehagekapasitet 
Barnehager i området er tilfredsstillende utbygget. 

6.12 Universell tilgjengelighet 
Det må gjøres en vurdering av hvilke tomter som egner seg best til å bebygge med tilgjengelig boenhet. 

Veger, fortau og atkomst til lekeplass skal utformes etter prinsippene om UU.  

6.13 Energibehov – energiforbruk 
Det er ikke planlagt/lagt opp til å bygge noen av boligene som passivhus.  Det er ikke eksisterende eller 

planlagte fjern- eller nærvarmeanlegg i området. Nærvarmeanlegg basert på biobrensel (ved- eller 

flisfyring) genererer røyk, krever lagringskapasitet og generer transport i området med store maskiner. 

Dette gir ofte uønskede konsekvenser i boligstrøk. Området klargjøres ikke for fjernvarme. 

Vurderingen får ingen konsekvenser for utforming av bestemmelsene. Innenfor planområdet skal 

miljø, ENØK-tiltak og alternative energikilder være ivaretatt iht. TEK10 og TEK 17. 

6.13 ROS 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 

konsekvenser i vedlagte ROS-analyse, datert 25. mai 2020 krever tiltak (vedlegg 4). 

6.11.3 Radon 
I offentlige registre har området moderat til lav aktsomhet for radongass. Denne faren håndteres med 

pålegg i henhold til teknisk forskrift, Tek 10 og Tek 17 og representerer således ingen reell fare for 

mennesker der grenseverdier innendørs overskrides.  

6.11.4 Høyspentlinje 
Høyspent kraftkabel i nord opprettholdes som luftstrekk, tilførsel til andre nye enheter skjer via 

jordkabling, høy- og lavspent. 

6.11.5 Støy 
Det er ikke foretatt beregning av vegtrafikkstøy. Beregningene er hentet ut fram Statens Vegvesen sine 

kartlegginger. 

Beregningene viser at planområdet nærmest Rv9 ligger i rød og gul sone. 

6.11.6 Naturbetinget fare 
Norconsult har på oppdrag fra kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla gjort en 

flomsonekartlegging for elven Otra. Kartleggingen ble utført våren 2021. Flomsonekartleggingen er 

delt opp i to deler, en flomberegning og en vannlinjeberegning. Flomberegningen fastsetter 
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vannføring ved bestemte gjentaksintervall, mens vannlinjeberegningen fastsetter vannstand, 

oversvømmelse og vannhastigheter ved gitte vannføringer i vassdraget. Vannføringen er beregnet 

ved bruk av flomfrekvensanalyse på vannmerket som ligger i analyseområdet. Rapporten har 

beregnet vannføringen ved bruk av regulerte vannføringer og forventet at flomverdiene som er lagt 

til grunn representerer flomforholdene på en god måte. Flom i Otravassdraget fører, som følge av 

rapporten, til betydelig vannstandstigning som vil oversvømme lavtliggende områder tett på 

vassdraget. For flommer med 10- og 20-års gjentaksintervall betraktes flomkonsekvensene som 

forholdsvis små. Flom med 200-årsgjentaksintervall fører til økt vannstigning med et omfang som vil 

berøre større deler av sideområdene til Otra.  

Rapporten beskriver at som følge av økte flomstørrelser i fremtiden er det forventet at 

flomvannstander i Otravassdraget generelt kan øke med 0,5-1,0 meter i fremtiden (200-årsflom 

inkludert 20% klimapåslag).  

Dybdekart som inkluderer planområdet viser at vannføringen ved en 200-årsflom ved planområdet 

vil ligge på kote 179,5 og 180. Kartet nedenfor viser oversvømt område ved flom med 200 års 

gjentaksintervall inkludert 20% klimapåslag.  

Ved bruk av flomsonekart til fremtidig arealplanlegging har NVE en generell anbefaling om en 

sikkerhetsmargin på 30-50 cm. I rapporten fra Norconsult vurderes det at nedre sjikt av NVEs 

anbefaling vil være tilstrekkelig for de fleste delene i vassdraget. En større sikkerhetsmargin kan være 

aktuelt direkte oppstrøms broer som krysser vassdraget.  

Planforslaget for Solstad legger «Flomsonekartlegging Otravassdraget» utarbeidet av Norconsult til 

grunn for fastsetting av faresone for flom. Områder som berøres av flom er regulert med faresone i 

plankartet. Faresonen H320 som vises i kartgrunnlaget er satt til kote 180. I flomsonen er det tillagt 
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en sikkerhetsmargin på 0,3. Sikkerhetsmargin følger vurderinger fra flomsonekartleggingen. Solstad 

ligger ikke direkte oppstrøms kryssende bro og derfor kan nedre sjikt av anbefaling benyttes (0,3m). 

I reguleringsforslaget heter det i bestemmelsene at innenfor flomsonen H320_1 tillates det ikke 

boligbebyggelse med overkant grunnmur under kote 180,3. Parkeringskjeller i BB1 må dimensjoneres 

for å motstå flom dersom den legges under kote 180,3. Innenfor flomsonen H320_2 tillates ikke 

boligbebyggelse. Bestemmelsene sikrer dermed at det ikke kan etableres bebyggelse innenfor 

områder som kan berøres av 200-årsflom. I områder hvor det kan etableres ny bebyggelse innenfor 

flomsonen er terrenget tenkt hevet som følge av reguleringen. Hevingen av terrenget vil skje 

skånsomt uten bruk av sjenerende fyllinger. Deler av ny bebyggelse som ligger i elven vil bli etablert 

på peler. Reguleringsforslaget gjør at all fremtidig bebyggelse i området vil være flomsikret. Dette vil 

være en bedring av situasjonen slik den er i dag i området da dagens bebyggelse vil bli berørt av 200-

årsflom.  

Ovenfor viser utsnitt fra 3D-illustrasjon med ny bebyggelse hvordan vannstand ved 

normalsituasjonen er. Vannstanden er på illustrasjonen ovenfor ved kote 176.  

Nedenfor vises samme utsnitt som ovenfor, men med vannstand ved 200- årsflom (kote 180). 

Illustrasjonen nedenfor viser at en 200-årsflom ikke vil berøre ny boligbebyggelse som følge av 

planforslaget. Boligbebyggelse som ligger ut i elven på begge utsnitt vil være etablert på peler som 

gjør at det ligger over vannstand for 200-årsflom. 
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Ovenfor og nedenfor vises utsnitt fra 3D-modell. Planområdet er sett på fra nord og leilighetsbygget 

som etableres på stolper er synlig. Ovenfor er normalsituasjonen med vannstand til kote 176. 

Nedenfor er situasjonen vist med 200-års flom. Boligbebyggelse ligger over kote 180, 3 og berøres 

dermed ikke av flom. 
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Det eksisterer ikke, og gjennomføring av planen vil ikke medføre, vesentlig økt fare for ras, skred, 

erosjon eller økt/endrede vindforhold. 

6.12 Jordressurser/landbruk 
Landbruket blir faset ut og erstattet med boliger. Tapet blir søkt kompensert med fjerning av verdifull 

matjord og deponert/disponert andre plasser der den kan settes i produksjon. 

6.13.Teknisk infrastruktur 

6.13.Vann og avløp 
Før utbygging tar til må området underlegges detaljprosjektering for VVA. Planene skal godkjennes av 

kommunens tekniske avdeling og være godkjent før byggearbeidene tar til. Under dette avklares 

kapasitet, slokkevann og lokalisering av pumpestasjoner.  

6.13.2 Trafo 
Ny nettstasjon/Trafo vil ikke bli plassert slik at den representerer noen fare for mennesker. Det er ikke 

avgjort hvor denne plasseres. Nettselskapet vurderer dette i forhold til eksisterende bebyggelse i 

området, planlagt bebyggelse.  

6.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
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 kommunal overtakelse. 

Dette avklares i en utbyggingsavtale.  
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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. 

6.15 Interessemotsetninger 
Det er registrert at naboer er imot at det reguleres en turvei/elvepromenade. Gjennom arbeidet med 

planen har det vært oppe og avklart følgende interessemotsetninger: 

1) Avgrensning av planområdet

2) Avklaring mellom forslagstiller og naboer om å delta aktivt i planen

Valle/Evje den 15. august 2020 Plankontoret 

Hallvard Homme AS Hallvard Homme 

Sist revidert før 3. gangsbehandling 06.09.2022




