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Nøkkelopplysninger 
Sted/adresse: 

Alfred Uglands veg 12-28, 4735 EVJE, Evje og Hornnes kommune 

Gnr. 50, Bnr. 128  
 

Forslagstiller: 

Deep Capital Investments. 

Eier av gnr. 50, bnr. 128  

 

Fagkyndig: 

Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS 

Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo 

Kontaktperson: Anniken Røksland 

E-post: anniken.roksland@dragark.no 

 

Gjeldende planstatus: 

Bebyggelsesplan «Gudvangen», med planID 201002 

Type: bebyggelsesplan 

 

Planområdets areal:  

Totalt areal blir ca. 9,00 daa 

 

Viktigste foreslåtte reguleringsformål:  

Formålet med reguleringen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. 
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1. Planprosess  

1.1 Bakgrunn og formålet med planen 
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. Det er utarbeidet tegninger og 

illustrasjoner som viser forslag til mulig utnyttelse av tomten.  

Planavgrensning 

På figur 1 vises området det varsles oppstart for. Planområdet er på omtrent 9,0 

daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved Evje Sentrum i Evje og 

Hornnes kommune. Området består av gnr/bnr 50/128, 50/20, 50/40, 50/637 og 

frisiktsoner.   

 
Figur 1: Foreslått planavgrensning 



             Reguleringsplan for Støperitomta 

 

Planinitiativ  

5 

1.2 Overordnede og gjeldende planstatus 
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 

legger opp til blokkbebyggelse og eiendommen.

 

Figur 2: 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 og 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.  

Det er ønske fra tiltakshaver sin side å få til en utnyttelse av området i samsvar 

med bestemmelsene i planen for Evje Sentrum ved Dyrskueplassen.  
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1.3 Plansituasjon og føringer 
 

Tilgrensende planer under arbeid  

Det er ingen planarbeid som vi kjenner til.  

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Det er i forbindelse med planinitiativet tatt i bruk kommunens kartdatabaser, 

Gårdskart og Naturbase for å avdekke berørte interesser. Planforslaget berører 

ikke vernede naturområder, naturtyper, nasjonale arter eller andre 

miljøregistreringer. Planområdet berører heller ikke kjente automatisk fredete 

kulturminner eller viktige friluftsområder. 

Andre planeretningslinjer/rammer/føringer som vil vurderes nærmere i planarbeider 

• Regional planstrategi for Agder 2020-2024 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. 

• Statlige planretningslinjer (SPR) 

• Rundskriv om plan- og bygningsloven (plandelen) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

• Barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling 

• Universell utforming i planlegging 

• Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Forhold til overordnede planer og føringer 

Det foreligger en eksisterende detaljreguleringsplan for området. Eksisterende plan vil 

oppheves, og erstattes av ny detaljreguleringsplan. Planen «Gudvangen» er i strid 

med overordnet plan. Ny plan vil være i samsvar med overordnede plan for Evje 

sentrum.  
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Bestemmelser for områder: 

Blant annet gjelder følgende bestemmelser for området: 

 

 

 

Figur 3: Utklipp fra bestemmelser til planen for Evje Sentrum 

Andre relevante bestemmelser i kommuneplanen vil også tas med og redegjøres for 

i videre planarbeid. 
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Aktsomhetskart for flom 

Før tillatelse til tiltak i området skal flomfaren og eventuelle sikringstiltak utredes.  

Nærmere beskrivelse av flomfaren vil redegjøres for i planbeskrivelsen. 

 

2. Kort presentasjon av planarbeidet   

2.1 Beliggenhet 

Alfred Uglands veg 12-28 (Evje Cementstøperi) 

– Gnr.: 50, Bnr.: 128. 

2.2 Avgrensing  

Planen vil legges fram med planavgrensning 

som vist på figur 4. For å kunne se på alternativ 

plassering av sti er areal mot gnr/bnr 50/40 tatt 

med. Planen tar også med formålsområde 

LFNRF4, KRI1, deler av o_V1 og VT i 

områdeplan Evje sentrum, da adkomst til 

gnr/bnr 50/128 vil via dette området. Deler av 

Vølundsbekken er også tatt med i 

avgrensingen. Planområdet er på ca. 9,0 daa. 

Planavgrensningen tar med gnr/bnr: 50/128, 

50/637, deler av 50/20 og gnr/bnr i frisiktsoner.   

 

  

Figur 4: Forslag til planavgrensning 
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2.3 Dagens situasjon 

Eiendommen er i dag ubebygd. Det ønske om å oppføre tomannsboliger med 

tilhørende uteareal, parkering og infrastruktur.   

 
Figur 5: eksisterende situasjon 

2.4 Bebyggelsesstruktur 

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.  

 

 
Figur 6: Illustrasjon av prosjekt 
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2.5 Utbyggingsvolum og byggehøyder  

Utnyttelsesgrad og høyder på bebyggelsen vil innarbeides i henhold til 

bestemmelsene satt i planen for Evje Sentrum. Utforming, høyde, utnyttelse og 

materialbruk skal tilpasses landskapet og terrenget og sikre en god og helhetlig 

løsning. Det er planlagt 4 nye tomannsboliger, totalt 8 nye boenheter på 

tomten.  

 

2.6 Adkomst til planområdet 

Tomten vil få adkomst via Alfred Uglands veg. Område som vist på utklippet under vil 

reguleres med i ny plan. Adkomst til boligområde vil reguleres via LNFRF4.  

 
Figur 7: Område vil reguleres i ny plan 
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3. Vurderings- og beslutningsrelevante tema  

3.1 Særskilte delutredninger/fagnotat 

Utover ROS-analyse/sjekkliste etter DSBs mal og oppsett som baserer seg på 

foreliggende kunnskap og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og 

utredninger utført i forbindelse med planarbeidet, kan det erfaringsmessig komme 

krav om ytterligere tematiske faglige delutredninger. Tematiske delutredninger vil 

følge planmaterialet som egne vedlegg og oppsummeres og konkluderes i 

planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak eller krav til ytterligere dokumentasjon ved 

byggesak sikres i planens reguleringsbestemmelser med bakgrunn i disse. Forslagstiller 

ber om at det konkluderes med i oppstartsmøtet om det er nødvendig med noen 

særskilte utredninger.  

3.2 Planfaglige temaer 

Foruten tematiske planfaglige delutredninger, vil planforslaget inneholde vurderinger 

tilknyttet relevante temaer. Planfaglige temaer er listet opp i tabell under. 

Forholdene vil beskrives i planens beskrivelse og eller ROS-analyse. Avbøtende tiltak 

eller krav til ytterligere dokumentasjon ved byggesak sikres i planens 

reguleringsbestemmelser med bakgrunn i planbeskrivelsens eller ROS-analysens 

vurderinger. Listen under med planfaglige tema er et verktøy for å gi en oversikt over 

hvilke tema som kan være viktige å belyse å plansaken. Det presiseres at lista er et 

hjelpemiddel og at den ikke nødvendigvis er fullstendig. Underveis i planprosessen 

kan det være aktuelt å legge til eller ta ut tema hvis plansaken endrer seg, eller det 

viser seg at tema er mer eller mindre aktuelle enn man antok ved oppstart.  

Risiko og sårbarhet (ROS-analyse) Teknisk infrastruktur 

Stedsutvikling Vann 

Planområdets egnethet for bolig Avløp 

Boligsammensetning Overvann 

Landskap  El-forsyning 

Topografi Fjernvarme 

Vegetasjon/grønnstruktur Energikilder/Energibehov 

Naturmangfoldslovens kap II (§§ 7-10 ) Renovasjon 

Sårbar/truet natur – registrert i artsdatabase, 

naturmiljø 

Vegtrafikk/transportnett 

Fremmede arter Estetikk og byggeskikk 

Økologiske funksjoner Fortettingspotensialer 

Kulturminner og kulturmiljø Bebyggelsesstruktur 
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Automatisk fredede kulturminner /Arkeologisk 

registrering 

Bebyggelsesmønster 

Nyere tids kulturminner  

-  SEFRAK-registrerte Statlig adm. vern: (kirker, 

verneplaner for jernbane/veg)  

-  Områder/objekter som er båndlagt/regulert til 

bevaring  

Objekter/ tema som inngår i kulturminneplan 

Volum (skala og proporsjoner) 

Miljøfaglige forhold Bygningstype 

Klimatiske forhold Formspråk 

Sol og skygge Materialbruk 

Energireduserende forhold Farge 

Luft og støyforhold Varige konstruksjoner og anlegg 

Grunnforhold Uterom 

Høyspentlinjer (elektromagnetiske felt) Fjernvirkning 

Forurensningskilder Barn og unge og rekreasjon 

Radon Områder som brukes av barn og unge 

(sommer/vinter) 

Trafikkforhold Friområder/lekeplasser 

Vegstandard Erstatningsarealer 

Forhold til hovedveger Universell utforming 

Kapasitet Terrengforhold/bratte områder 

Trafikktall Bebyggelse 

Kollektivtrafikk Varige konstruksjoner og anlegg 

Trafikksikkerhet Uterom 

Gang- og sykkelveg Juridiske forhold 

Avkjørsler Rekkefølgekrav 

Parkering Utbyggingsavtale 

Snøopplag Tinglyste rettigheter 

Interessemotsetninger Andre rettigheter 

Eksisterer det eller kan det bli interessemotsetninger? Kvalitet på kartlagte eiendomsgrenser 

Tabell 1: Oversikt planfaglige temaer 
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4. Virkninger på omgivelsene  

4.1 Generelle virkninger utenfor planområdet 

Planforslaget vil kunne være med på å følge opp overordnede plan og legger til 

rette for styring av utnyttelsen på tomten. Planen følger opp kommuneplanenes 

arealdel og overordnede plan for Evje sentrum.   

 

4.2 Funksjonelle og miljømessige kvaliteter  

Offentlig infrastruktur som vei og VA, samt overvann skal vurderes i planarbeidet. Det 

vil stilles krav til minste uteoppholdsareal for hver bolig.   

4.3 Omgivelser og landskap 

Ny planlagt bebyggelse vil tilpasses omgivelsene og landskapet i større grad enn hva 

eksisterende plan gjør. Høyde på terreng og bebyggelse vil tilpasses 

omkringliggende bebyggelse. Virkningen av økt bebyggelse vil beskrives nærmere i 

videre planarbeid. 

4.4 Naturmangfold og kulturverdier 

Ingen truede arter eller kulturverdier er registret innenfor planområdet. 

5. Samfunnssikkerhet – Risiko og sårbarhet 
I henhold til krav i plan- og bygningsloven skal det utarbeides en ROS-analyse for 

planområdet. Det er så langt ikke kartlagt noen spesielle risiko- og sårbarhetsfaktorer 

innenfor planområdet. En nærmere vurdering av ROS- analysen dette tas i videre 

planarbeid. 
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6. Konsekvensutredning 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) § 6 og § 8 skal planer 

og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn konsekvensutredes. 

Under følger vurdering av om planarbeidet omfattes av KU-forskriften. 

§ 6 PLANER OG TILTAK SOM ALLTID SKAL KONSEKVENSUTREDES AKTUELT 

A) Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og 

områdereguleringer for tiltak i forskriftens vedlegg I og II 

Nei 

B) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I, unntatt der aktuelt tiltak er 

utredet i tidligere plan 

Nei 

C) Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk enn pbl.  Nei 

§ 7.PLANER OG TILTAK ETTER ANDRE LOVER SOM ALLTID SKAL KONSEKVENSUTREDES, 

MEN IKKE HA MELDING 

AKTUELT 

A) Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven 

Nei 

B) Planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i 

vedlegg I og II og som vedtas av et departement. 

Nei 

§ 8 PLANER OG TILTAK SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES DERSOM DE KAN FÅ 

VESENTLIGE VIRKNINGER FOR MILJØ ELLER SAMFUNN  

AKTUELT 

A) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner 

der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Nei 

B) Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og 

bygningsloven. 

Nei 

§ 10 KRITERIER FOR Å VURDERE VESENTLIGE VIRKNINGER FOR MILJØ ELLER SAMFUNN  AKTUELT 

A) Verneområder etter nml eller markalovens § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, 

nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 

fredet etter kulturminneloven  

Nei 

B) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med 

stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er 

særlig viktige for friluftsliv  

Nei 

C) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 

nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven  

Nei 

D) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, 

samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor 

betydning for landbruksvirksomhet  

Nei 

E) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  Nei 

F) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 

luftforurensning  

Nei 

G) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  Nei 

H) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  Nei 

 

Konklusjon: 

Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om 

konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på 

tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.  
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7. Planprosessen og samarbeid/medvirkning 

7.1 Planprosess 

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 og 

konsekvensutredning 

Drag AS Våren 2021 

1. gangs behandling 

 

Offentlig ettersyn/ høring av 

planforslag  

Alle Vår/sommer 

2021 

Bearbeiding planforslag Drag AS 

2. gangs behandling/ 

Vedtak 

2.gangsbehandling 

planutvalget 

Planutvalget Høst 2021 

 

 

7.2 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Planforslaget anses i utgangspunktet ikke å komme i berøring med vesentlige 

interesser. Tilgrensede naboer vil bli hørt på vanlig måte. 

 

7.3 Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles 

ved oppstart 

• Kommunen 

• Berørte grunneiere, festere og naboer 

• Fylkesmannen 

• Fylkeskommunen 

• Statens vegvesen 

• Andre fagmyndigheter, lag og organisasjoner (i henhold til kommunens 

varslingslister) 

 

7.4 Medvirkningsprosess 

Jamfør §5.1. Enhver som utarbeider et planforslag skal legge til rette for medvirkning. 

Kommunen skal påse at dette blir gjort også i planprosesser som utføres av private 

forslagsstillere. 
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Lovens minstekrav til informasjons- og høringsrunder gjennom planprosessen. Alle 

høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart. Forslag til reguleringsplan 

blir sendt på høring under offentlig ettersyn. Informasjon vil også publiseres via 

annonser i avis og informasjon publiseres på kommunens hjemmeside. 

Varslingsmetode  Merknad  

Annonse i avis  Avisen 

“Setesdølen/Agderposten/FVN”[AOR1]  

Annonse på kommunens hjemmeside  Tiltakshaver utarbeider annonsetekst til 

hjemmesiden.  

Bilder og kart leveres som egne filer.  

Brev til berørte parter  

• Offentlige instanser  

• Interesseorganisasjoner  

• Direkte berørte parter som naboer, 

grunneiere og rettighetshavere  

 

Liste over aktuelle offentlige instanser 

følger som vedlegg  

Planavgrensning  Leveres til kommunen som SOSI-fil  

 

8. Vedlegg 
Vedlegg til planinitiativet: 

1. Planavgrensning 

 

 

Siste revisjon: 15.02.2021 


