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Kapittel 1. Innledning
§ 1.1 Planens rettsvirkning
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig
arealbruk for områder.
Etter PBL § 1-5 går ny plan – ved motstrid – foran
eldre plan eller planbestemmelser for samme areal,
med mindre annet er fastsatt i den nye planen.

§ 1.2 Forhold til andre planer
Reguleringsplaner som skal gjelde foran
kommuneplanen er i kommuneplankartet vist som
hvite flater- sone der reguleringsplan fremdeles skal
gjelde jmf. PBL §11-8 f.
Eldre reguleringsplaner for fritidsboliger som
blir overstyrt av kommuneplanen er regulert inn
i arealdelen som eksisterende fritidsbebyggelse.
Arealdelens bestemmelser og retningslinjer for
utbygging gjelder her - ved motstrid – foran eldre
plan eller planbestemmelse for samme areal.

Kapittel 2. Plankrav, rekkefølgekrav og
utbyggingsavtaler
§ 2.1 Virkeområde for kapittel 2
Kapittel 2 gjelder, med mindre annet er særskilt
bestemt i den enkelte paragraf, for samtlige områder
innenfor kommuneplanens arealdel, uavhengig av
arealformål.

§ 2.2 Plankrav (PBL § 11-9 nr 1.)
Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens
§ 20-1 a, d, k, l og m kan ikke finne sted før området
inngår i en reguleringsplan. Dette gjelder områder
avsatt til fremtidig utbyggingsformål og eksisterende
utbyggingsområder hvor det ikke er en gjeldende
reguleringsplan.
Det gis unntak fra plankrav hvis følgende forhold er
gjeldende:
• Fradeling av grunneiendom til uendret bruk
inkludert innløsning av bebygd festetomt etter
tomtefesteloven.
• Mindre tiltak på bebygd eiendom som kan
forestås av tiltakshaver, som beskrevet i
byggesaksforskriften § 3-1.
• Mindre tiltak på bebygd eiendom som ikke
krever søknad og tillatelse, som beskrevet i
byggesaksforskriften kapittel 4.
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Lov om jord (jordlova) av 12.05.1995 nr. 23 skal
gjelde inntil det foreligger reguleringsplan for
områdene.

§ 2.3 Rekkefølgekrav
For områder avsatt til utbyggingsformål kan
utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg og
samfunnstjenester er etablert – herunder lekeplasser,
elektrisitetsforsyning og kommunikasjon. Områder
avsatt til boligformål kan ikke bygges ut før gang-/
sykkelveg er ført frem til eksisterende gang-/
sykkelveg.
For støyømfintlige områder som f. eks. boliger,
skoler, lekeplasser osv. skal det foretas nødvendige
støyberegninger, og eventuelt etableres
støyskjermende tiltak før bygging finner sted.
Tiltak kan ikke iverksettes uten at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 er oppfylt.

§ 2.4 Utbyggingsavtaler, (PBL § 11-9 nr 2)
Det skal utarbeides utbyggingsavtaler i tråd med Pbl
kap. 17, jf. Kommunestyrets prinsippvedtak PS 31/14,
22.05.2014, ved tiltak som kommuneplanen krever
reguleringsplan for.
Avtalen skal gjelde forhold som kommunen mener
er nødvendig for å oppnå ønsket utvikling på
forskjellige områder, jmf (pbl § 17-3).
Det skal legges til rette for medvirkning av berørte
grupper og interesser.

Kapittel 3. Kvalitetskrav til bebyggelse
§ 3.1 Estetiske krav (pbl §§ 11-9 nr 5. og 6. og
11-11 nr. 1.)
For alle tiltak kan det stilles krav til en redegjørelse
som viser tiltakets estetiske sider, både i forhold til
seg selv, omgivelsene og fjernvirkning.

§ 3.2 Universell utforming (pbl § 11.9, punkt 5.)
Ved oppføring av publikumsrettede bygninger,
fellesarealer, trafikkanlegg mv. skal utformingen
tilrettelegge for bruk av alle. Det vil si at prinsippene
for universell utforming skal legges til grunn. Ved
utarbeidelse av reguleringsplaner skal det redegjøres
for hvordan universell utforming sikres internt i
planområdet, og om relevant; i forhold til tilstøtende
eiendommer.

§ 3.3 Krav om hensyn til grønnstruktur (pbl §
11-9 nr 6.)
Ved fortetting og utbygging av nye og eksisterende
byggeområder skal den overordnede grønn-

strukturen ivaretas og utvikles, herunder turveier,
stier, tråkk og andre gang- og sykkelforbindelser
til skog, vassdrag, sammenhengende grøntdrag,
grønne lunger og områder for lek og rekreasjon.

Kapittel 4. Infrastruktur
§ 4.1 Vei (pbl § 11-9 nr. 3)
Alle søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 skal ta
hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og
reisende med kollektivtransport, trafikksikkerhet og
fremkommelighet på berørt veinett.
Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige
målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud og
kollektivholdeplass skal ivaretas i all
arealplanlegging.
Kommunale veier, inklusiv gang- og sykkelveier og
anlegg for kollektivtransport, skal dimensjoneres og
opparbeides i samsvar med til enhver tid gjeldende
«Retningslinje for Veg, vann og avløp» for Evje og
Hornnes kommune.

§ 4.2 Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)
Det skal stilles krav til nødvendige parkeringsarealer
ved regulering av nye områder.
§ 4.2.1 Fellesbestemmelser
• Parkeringsplass skal for alle tiltak ligge på
egen tomt eller tinglyst rett på nabotomt i
umiddelbar nærhet, tett opptil enheten den
er tiltenkt. For steder uten veiforbindelse må
det sikres tinglyst rett til biloppstillingsplasser
tilknyttet veg.
• En parkeringsplass skal minimum være 3 x 6
meter.
• Der hvor garasje alene tilfredsstiller kravet til
parkeringsareal, skal det i tillegg være
parkeringsplass utenom garasjen for
besøkende.
• Parkeringsplasser for funksjonshemmede
skal alltid plasseres nærmest inngangen til
bygget de er tiltenkt. Disse plassene skal ha
en størrelse på minimum 4,5 x 6 meter og må
være tydelig merket.
• Trafikk- og parkeringsløsninger skal være
universelt utformet.
• Parkeringsplasser som er tiltenkt et bestemt
antall bruksenheter, skal sikres til bruk for disse
og kan ikke selges/fradeles.

• Parkeringsplasser skal plasseres slik at det ikke
er behov for å rygge inn fra eller ut på offentlig
vei.
§ 4.2.2 Bolig
• Eneboliger skal minimum ha to parkeringsplasser, inkl. evnt. garasje/carport
• For boligbygg med 2 eller flere boenheter skal
det avsettes minimum 1,5 parkeringsplasser
pr. boenhet.
§ 4.2.3 Fritidsbolig
Fritidsboliger skal ha 2 parkeringsplasser pr. enhet
på egen tomt. I tilfeller der det ikke er mulig med
parkering på egen tomt skal det foreligge tinglyst
rett til parkering.
§ 4.2.4 Offentlige bygg/ næringsbygg og
forsamlingshus
• Forretningsbygg skal ha 1 parkeringsplass for
bil og en plass for sykkel pr. 50 m² bruksareal, i
tillegg kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
• For offentlige bygg, kontorbygg og
forsamlingslokaler skal det være minimum 1
parkeringsplass for funksjonshemmede og
ellers 5 % parkeringsplasser for funksjonshemmede av det totale antall biloppstillingsplasser. I tillegg til dette kommer evt. lasteareal
for vare- og lastebiler. Det skal i tillegg avsettes
plass til sykkelparkering.
• Kontorbygg skal ha parkeringsplass for 1 bil pr.
50 m² bruksareal.
• Industri og lagerbygg skal ha 1 parkeringsplass
pr. 100 m² bruksareal. I tillegg til dette kommer
evt. lasteareal for vare- og lastebiler.
• For institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler og andre bygningsanlegg hvor
spesielle forhold gjør seg gjeldende skal
parkeringsplasser for bil og sykkel, beregnes
ut fra størrelse, antall ansatte/gjester og bruk. I
tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og
lastebiler. Krav til antall parkeringsplasser for bil
og sykkel vil i disse tilfellene være individuelt
og fastsettes derfor av kommunen i hvert
enkelt tilfelle. Krav kan også fastsettes i
reguleringsplan for det aktuelle område.
§ 4.2.5 Garasje
For boligbebyggelse skal det settes av plass til én
garasje pr. boenhet. Ved søknad om oppføring av
boligbygg skal garasjen være innpasset i planene,
selv om det ikke blir søkt om garasje samtidig
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med boligen. Kommunen kan gjøre unntak når
garasjeplass for eiendommens behov er sikret på
annen måte.

§ 4.3 Frikjøp (pbl § 11-9 nr. 5)
Innenfor sentrumssone 1 vil parkeringskravet for
bil alternativt kunne oppfylles ved frikjøp. For hver
manglende parkeringsplass innbetaler byggherren til
kommunen et kontantbeløp etter gjeldende satser
vedtatt av kommunestyret. Innbetalte beløp kan
bare nyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser. Beløpet skal være innbetalt til parkeringsfondet før det gis igangsettingstillatelse.

§ 4.4 Krav til vannforsyning og avløp (pbl § 11-9
nr. 3)
V/A- anlegg skal dimensjoneres og opparbeides
i samsvar med til enhver tids gjeldende
«Retningslinjer for vei, vann og avløp» for Evje og
Hornnes kommune.

Kapittel 5.
Miljøkvalitet og samfunnssikkerhet
§ 5.1 Miljøforhold og samfunnssikkerhet
Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom.
Ved nybygging skal det tas hensyn til forurenset
grunn, radon, elektromagnetisk stråling,
luftforurensing, støy og annen forurensning.

§ 5.2 Flomveier
Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares.
Der det er behov skal det avsettes areal for nye
flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal
utformes slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet.

§ 5.3 Støy
Ved planlegging av ny støyende virksomhet eller
ny støyfølsom bebyggelse og utvidelse av slike skal
tiltakshaver utarbeide støysonekart samt foreslå
og avveie avbøtende tiltak som vil redusere eller
skjerme for støy.
Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (eller
de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til
grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i
kommunen.
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§ 5.4 Faresone Annen fare – H390
Det skal i størst mulig grad unngås tiltak innen
hensynssonen.
For områder merket –H390, skal det tas særskilte
hensyn ved utarbeiding av reguleringsplan, og ved
behandling av søknader om tillatelse til tiltak etter
pbl§ 20-1.
§ 5.4.1 Einerkilen Urangruve, gnr. 62, bnr. 6
Løsmasser fra dette området skal ikke brukes i
byggegrunn. Vann fra borhull skal radonmåles og
eventuelle nødvendige tiltak for å sikre vannets
kvalitet mot radon skal gjennomføres.
Det skal utvises særskilt aktsomhet i forbindelse med
sprengning av fjellgrunn i området i nærheten av
gruven.

§ 5.4.2 Slagghaugene ved Fennefoss, gnr. 49,
bnr. 10 m.fl.
Løsmasser fra dette området skal ikke benyttes i
byggegrunn.

§ 5.5 Faresone jord- og flomskred, steinsprang
og snøskred (pbl §11-8 a)
Nr
H310

Navn
Snøskred og steinsprang

Kart
Temakart 2

H310

Jord- og flomskred

Temakart 3

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner
og ved søknad om bygge-og anleggstiltak kreves
det nærmere undersøkelse av skredfaren.
Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift §7-3.
Det må foreligge dokumentasjon på at ny utbygging
i området vil tilfredsstille sikkerhetskravene i
byggteknisk forskrift §7-3. Personer med godkjent
kompetanse innen fagområdet skal gjøre
vurderingene.

§ 5.6 Faresone Flom (pbl §11-8 a)
Nr

Navn

Kart

H320

Flom

Temakart 4

Sikkerhet mot flom skal dokumenteres ved
utarbeidelse av reguleringsplan. Der det ikke er
gjort i forbindelse med reguleringsplan, skal det
gjøres ved byggesøknad. Personer med godkjent
kompetanse innen fagområdet skal gjøre
vurderingene.

Kapittel 6. Bruk og vern av sjø og
vassdrag

Kapittel 7. Bestemmelser til
arealformål etter pbl 11-10

§ 6.1 Byggegrense langs vassdrag (PBL § 11-9 nr.
5 og § 11-11 nr. 5)

Gjelder for underformålene under hovedformålet
Bebyggelse og anlegg etter pbl § 11-7 nr. 1 og
underformålene under hovedformålet Grønnstruktur
etter pbl § 11-7 nr. 3.

Det er forbudt å sette i verk tiltak etter PBL § 1-6
nærmere enn 50 meter, målt i horisontalplan, fra
vann og vassdrag som vises på kart i målestokk 1:
50 000. Langs det vernede vassdraget Kosåna er
avstanden 100 meter.
Samme forbud gjelder også i et belte på 30 m målt
i horisontalplan langs øvrige vann og vassdrag som
vises på kart i målestokk 1: 20 000.
Det gis unntak fra denne bestemmelsen hvis
følgende forhold er gjeldende:
• Kommunal-, fylkeskommunal- eller riksveg
ligger nærmere vassdraget
• Fradeling av grunneiendom til uendret bruk
inkludert innløsning av bebygd festetomt etter
tomtefesteloven
• Mindre tiltak på bebygd eiendom som
kan forestås av tiltakshaver, som beskrevet
i byggesaksforskriften § 3-1, men ikke
nærmere vassdrag enn eksisterende bygg på
eiendommen.
• Mindre tiltak på bebygd eiendom som ikke
krever søknad og tillatelse, som beskrevet i
plan- og bygningslovens § 20-5. Ikke
nærmere vassdrag enn eksisterende bygg
på eiendommen
• Tiltak som vurderes å lette tilgjengeligheten for
allmennheten til vann og vassdrag
• Tiltak som tilrettelegger for økt bruk til friluftsaktiviteter for allmennheten
• Miljøtiltak langs vassdragene, slik som bygging
av kalkdoserer o.l.
• Gjenoppføring av driftsbygninger etter brann
og ulykke
• Oppføring av ny landbruksbebyggelse der det
kan dokumenteres nødvendighet av en slik
plassering ut ifra landbrukshensyn.

§ 6.2 Vernet vassdrag (PBL § 11-11 nr. 5)
Langs Kosåna skal ”Rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag” pkt. nr. 4 benyttes ved vurdering
av tiltak.

§ 6.3 Områder avsatt til småbåthavn
I dette området kan det etableres bryggeanlegg for
småbåter, fiske- og badebrygger for allmennheten.

§ 7.1 Områder avsatt til fremtidig
boligbebyggelse
§ 7.1.1 Krav til uterom og lekeplasser (pbl § 11.9,
punkt 5).
Uterom skal ha en utforming og en opparbeidelse
som gir mulighet for opphold, rekreasjon, lek og
spill på tvers av aldersgrupper, med nødvendig
utstyr, bord og benker. Det skal tilrettelegges for
aktiviteter for alle årstider. Arealene skal utformes
etter prinsippene om universell utforming og være
skjermet mot trafikkfare og forurensning.
For planer med hovedformål bolig skal det finnes
areal tilsvarende:
1. Nærlekeplasser:
Alle boliger skal innen en gangavstand på 100
m ha en lekeplass med sand, benk og noe fast
dekke. Det skal regnes minst 5 m2 pr. boenhet.
Lekeplassene skal ha en størrelse på minst 100
m 2.
2. Kvartalslekeplasser:
Alle boliger skal innen en gangavstand på 300
m ha en kvartalslekeplass. Det skal regnes minst
10 m2 pr. boenhet. Kvartalslekeplassene skal
ha en størrelse på minst 500 m2. Lekeplassen
skal minimum inneholde 5 ulike typer utstyr
differensiert i aldersgruppen fra 0 – 13år og
inneholde areal egnet for ballspill.
Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis,
skal nærlekeplass og kvartalslekeplass som boligen
tilhører, være opparbeidet.
Det skal stilles krav til størrelse på uteoppholdsareal i
reguleringsplaner.
Leke- og uteoppholdsarealer skal ha en solrik
beliggenhet og være skjermet mot sterk vind,
forurensning og trafikkfare. Slike arealer skal ikke
plasseres i nærheten av høyspent kraftledning
eller boligområdets hovedveisystem og skal ha et
utendørs støynivå under 55 dBA. Areal brattere enn
1:3 eller tilfeldige restarealer skal ikke regnes med
som en del av leke- eller uteoppholdsarealet.
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§ 7.1.2 Boligområde Jortveit gnr. 7 bnr. 25 (pbl. §11-9
nr. 8)
Ved detaljplanlegging av områdene skal det avsettes
buffersone mot eksisterende landbruksområder.
§ 7.1.3 Boligområde Oddelia gnr. 55, bnr. 1 m. l.
Ved detaljplanlegging av områdene skal det tas
hensyn til friluftsinteressene i område. Natur- og
kulturstien fra Evje skole til Flåt skal tas hensyn til i
reguleringsarbeidet og eventuell alternativ trasé må
opparbeides.
§ 7.1.4 Boligområde Hornåsen, B12
Ved detaljplanlegging av områdene skal det tas
hensyn til friluftsinteressene i område. Eksisterende
turstier som blir berørt skal reetableres med ny
tracè.

• Ved utbygging skal kulturminner eller kulturlandskapselementer ikke bli skadet eller
ødelagt.
• Bebyggelsen skal søkes plassert lavere enn
lokale topper og utsiktspunkt slik at silhuettvirkning unngås.
§ 7.3.1 Hyttefelt Lisleøygard, gnr 51, bnr.1 (pbl. 11-9
nr. 3)
Det er ikke tillatt å opparbeide vei og VA-anlegg i
dette hyttefeltet.

§ 7.4 Områder avsatt til eksisterende
fritidsbebyggelse

Disse bestemmelsene supplerer bestemmelser gitt
i tidligere disposisjonsplaner, ved motstrid gjelder
§ 7.2 Områder avsatt til eksisterende
kommuneplanens bestemmelser.
boligbebyggelse
• Maksimal tomteutnyttelse på 25 % BYA
• Bruksarealet (BRA) kan deles på tre bygg, med
I områder avsatt til eksisterende boligbebyggelse,
hovedhytte inntil 120 m2, anneks inntil 30 m²
hvor det ikke er en gjeldende reguleringsplan,
og uthus/boder inntil 15 m
gjelder følgende generelle bestemmelser ved tiltak
• Maksimal mønehøyde på hovedhytte er 5,5 m
hvor ikke plankravet gjelder:
målt fra gulvhøgde/sokkelhøyde
• Maksimal tomteutnyttelse på 25 % BYA
•
Maksimal mønehøyde på uthus og anneks er
• Maksimal mønehøyde 9 meter fra gulvhøyde/
4 m fra gulvhøyde/sokkelhøyde
sokkelhøyde
• Bygningene skal harmonere med omgivelsene
• I tilknytning til bolig kan det tillates garasje og
bod hvor verken bruksareal (BRA) eller bebygd
når det gjelder utforming, materialvalg og
areal (BYA) for bygningen er over 70 m².
fargevalg.
Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan
• Bygninger på samme tomt skal harmonere
i tillegg være underbygget med kjeller.
• Taktekking skal være i et ikke reflekterende
materiale.
• Frittliggende bygning skal ikke plasseres slik
•
Ved vurdering av fortetting av eksisterende
at det er mer enn 30 m mellom bygget og
hyttefelt, skal det samtidig skisseres for
tilhørende bolig målt i horisontalplan.
oppgradering av gamle hytter til full VA –
løsning. Der dette ikke er praktisk gjennom§ 7.3 Områder avsatt til fremtidig
førbart, vil ikke fortetting bli godkjent.
fritidsbebyggelse
Kommunen kan pålegge påkobling av hytter til
• Nye felt skal planlegges på en slik måte at
felles avløpsanlegg.
eksisterende landskap, vegetasjon, dyreliv,
terreng og turløyper/skiløyper blir ivaretatt på
§ 7.5 Områder avsatt til næringsformål
en god måte.
§ 7.5.1 Arealbruk og lokalisering for næringsområder
• Nye felt skal bare etableres der det er tilfreds(pbl § 11-9 nr 5)
stillende infrastruktur.
• Fysiske tiltak i nye felt skal ha en buffer på
Handels- og senteretableringer i kommunen
minst 100 meter fra biologisk mangfold –
må forholde seg til den til enhver tids gjeldende
lokasjoner. Lokasjonene er avgrenset på arealregionale plan for senterstruktur og handel.
plankartet med hensynssone naturmiljø. Ved
utarbeidelse av reguleringsplan i områder
I sentrumssone 2 er det tillatt med plasskrevende
i nærhet til hensynssone naturmiljø skal
handel og detaljhandel med arealbehov over 750 m2.
det foretas kartlegging av det biologiske
Plasskrevende varegrupper er definert til: Biler, båter
mangfoldet.
og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og
• Ved feltutbygging på mer enn 10 boenheter
andre større byggevarer, hvitevarer og møbler samt
skal det etableres skiløype inne i området.
salg fra planteskoler og hagesentre. Annen handel
Det skal også skisseres løype utenfor regulert
område.
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med arealbehov under 750 m2 må etablere seg
innenfor sentrumssone 1.
(Se temakart sentrumssoner side 11)
§ 7.5.2 Næringsområder innenfor Himmelsyna (HN)
• Innen Himmelsynaområdet kan det gis tillatelse
til oppføring eller restaurering av inntil
7 bygninger på områdene avsatt som næringsområder merket NH i plankartet. Med næring
mener man turisme, dvs utleiehytter/støler.
• Ved restaurering og/eller bygging av stølsbygning/høyløe skal det tas hensyn til
opprinnelig form og stiluttrykk. Dette skal skje
i samråd med antikvariske myndigheter der
kommunen finner det nødvendig. Ved byggemelding skal det fortrinnsvis legges fram bilde/
dokumentasjon på utseende til omsøkte bygg.
• Bygget kan bygges på inntil 25 m2 BYA.
Mønehøyde kan være på maks 4,5 meter.
• Det gis ikke tillatelse til veibygging fram til
bygningen.
• Bygningen tillates ikke fradelt fra eiendommen.
• Ved søknad skal det fremlegges utmarksplan/
dokumentasjon på behov for bygget i forhold
til utnyttelse av naturressursene i området.
Kommunen skal vurdere og godkjenne planene
før byggetillatelse gis.

§ 7.6 Områder avsatt til råstoffutvinning
Det skal utarbeides reguleringsplan for nye
massetak. Planen skal avklare størrelsen på uttaket,
avbøtende tiltak i driftsperioden, spesielt støy og
støv, og istandsetting av området etter endt uttak.
For alle massetak, både nye og gamle, med uttak
på mer enn 10.000 m3, samt all uttak av naturstein,
skal det foreligge en godkjent drifts-konsesjon i
samsvar med Mineralloven.

§ 7.7 Områder avsatt til skyte- og øvingsfelt
På området tillates det bruk av eksisterende skyte og
øvingsfelt i henhold til forsvarets sine bestemmelser.

§ 7.8 Områder avsatt til fritids- og turistformål
§ 7.8.1 Odden Camping Gnr. 49 bnr. 155 (pbl. §11-7,
siste ledd)
Ved utarbeiding av detaljplan for området kan det
tillates etablering av hytter, ferieleiligheter, hotell,
kro, bryggeanlegg, aktivitetsanlegg og badeland og
andre bygg og anlegg som naturlig hører til et ferieog aktivitetssenter.

7.9 Idrettsanlegg-motorsportsenter
Ved detaljregulering må støy og flom utredes
spesielt for område BIA1.

§ 7.10 Områder avsatt til grønnstruktur
Det skal tas hensyn til særskilte kvaliteter knyttet
til områdene avsatt til turdrag og friområde. I slike
soner er det ikke tillatt med fysiske inngrep som kan
endre landskapsbilde, skade terrengformasjoner eller
friluftsinteresser.

Kapittel 8. Bestemmelser til
arealformål for landbruk-, natur- og
friluftsområder (LNF)- pbl §11-11
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag.
For at tillatelse skal kunne gis etter denne
bestemmelse må tiltaket inngå i veileder H-2401
Garden som ressurs.

§ 8.1 Lokalisering av landbruksbygg
• Landbruksbygg skal ikke plassers på dyrket
mark hvis det finnes alternativer på egen
eiendom
• Bygninger skal ikke plassers i konflikt med
vern av landskap, spesielle naturkvaliteter,
kulturminner, kulturlandskap eller friluftsinteresser
• Båthus kan bli satt opp i nærheten av vann, og
de må være tilpasset terrenget. Bruksarealet
(BRA) må ikke være større enn 12 m2

§ 8.2 Utforming og lokalisering av bygg i LNFspredt, boligbebyggelse, jf. PBL §11-11, nr. 2
Innenfor området skal det ikke etableres nye
boenheter, men det åpnes opp for å tillate tilbygg,
påbygg, garasjer og boder på bebygde fradelte
boligtomter. Dette gjelder for området LSB og 89
boligtomter listet opp på side 11.
• Nye bygninger skal ha en utforming som passer
med omkringliggende landskap og byggeskikk.
Nye bygg skal ha saltak.
• Totalt bebygd areal (BYA) på fradelt boligtomt
skal ikke overstige 25 %
• I tilknytning bolig kan det tillates garasje og
bod hvor verken bruksareal (BRA) eller
bebygd areal (BYA) for bygningen er over
70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én
etasje og kan i tillegg være underbygget
med kjeller.
• Frittliggende bygning skal ikke plasseres slik
at det er mer enn 30 m mellom bygget og
tilhørende bolig målt i horisontalplan.
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Kapittel 9. Bestemmelser til
hensynssoner etter pbl § 11-8

Kapittel 10. Retningslinjer til
kommuneplanens arealdel

§ 9.1 Hensynssone drikkevannsforsyning (H110)
og område for grunnvannsforsyning (H120)
(pbl §11-8 a)

Retningslinjene er veiledende og ikke juridisk
bindende, men legges til grunn ved saksbehandling
og gir ytterligere holdepunkter og føringer for
praktiseringen av kommuneplanen for Evje og
Hornnes.

Innenfor restriksjonsområdene tillates ikke nye
bygg- og anleggstiltak eller fysiske inngrep som kan
medføre fare for forurensning av vannkilden.

§ 9.2 Støysone- Skytebane, H290 (pbl §11-8 a)
Innenfor støysone H 290 kan det ikke iverksettes
tiltak før det kan dokumenteres at byggverket får
tilfredsstillende støynivå for sin bruk jf. Miljøverndepartementets, til enhver tids gjeldende, retningslinje
for behandling av støy T-1442.

§ 9.3 Båndlegging etter lov om Kulturminner,
H730 (pbl §11-8 bokstav d)
Området er båndlagt etter kulturminneloven og
tiltak skal ikke utføres i strid med kulturminneloven.

§ 9.4 Båndlegging etter Naturmangfoldsloven,
H720 (pbl §11-8 bokstav d)
I områder vernet etter Naturmangfoldsloven er det
ikke tillatt med tiltak som er i strid med vernebestemmelsene i den enkelte forskrift eller kommuneplanens arealformål og bestemmelser
Id.nr.

Navn

VV00001651

Linddalsfjellet
Bekkekløft,
Naturreservat
og Sydalen
edelløvskog

VV00000883 Røyrtveit

Verneform

Naturreservat

Naturreservat Furuskog

VV00003278 Dåsvassdalen Naturreservat Edelløvskog
VV00000600 Hovassdalen

Naturreservat Barskogområde

VV00000602 Storslåtta

Naturreservat Myrområde

§ 9.5 Varig vernet vassdrag
Det er ett varig vernet vassdrag i kommunen,
Kosåna. Dette området har egne retningslinjer,
«Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag», som
skal benyttes ved vurdering av tillatelse til tiltak i
området.
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§ 10.1 Sone med særlig hensyn til landbruk,
H510, (pbl §11-8 bokstav c)
Jordbruksarealene merket med H510 skal sikres
ved at arealene ikke omdisponeres til annet formål.
Avstand fra dyrket mark til andre tiltak bør være
minimum 50 meter i horisontalplan.

§ 10.2 Hensynssone for friluftsliv, H530 (pbl §118 bokstav c)
• Innenfor hensynssonen skal det tas særlig
hensyn til at områdets kvaliteter for utøvelse av
friluftsliv ikke forringes.
• Det skal tas særlig hensyn til at adkomstmuligheter og tilgjengelighet ikke svekkes.
• Tradisjonell drift av landbruk, jakt og fiske er
tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

§ 10.3 Hensynssone bevaring naturmiljø, H560
(pbl §11-8 bokstav c)
I område med naturtyper og leveområde av lokal,
regional og nasjonal betydning skal kommunen
praktisere en restriktiv forvaltningspraksis i
forbindelse med behandling av søknader etter planog bygningsloven
Det skal gjennomføres en kartlegging av det
biologiske mangfoldet i områdene i nærheten av
hensynssonen i forbindelse med regulering.
Det skal ikke planlegges inngrep som fører til en
reduksjon av INON-områdene. Det kan gjøres
unntak for nødvendige tiltak i forbindelse med
skogsdrift.

§ 10.4 Hensynssone kulturmiljø, H570 (pbl §11-8
bokstav c)
Den antikvariske verdifulle bebyggelsen skal
søkes bevart, og områdets særpregede miljø skal
videreføres.
Forhåndsuttalelse fra Kulturminnevernsmyndighet
skal innhentes før det gjøres vedtak om nye tiltak.

Temakart sentrumssoner

Sentrumssone 1 vises med blå farge, sentrumssone 2 med rød.

Fradelte boligtomter i LNF (Gnr./Bnr.)
1/87, 1/54, 1/105, 1/91, 1/51, 1/32, 1/90, 1/117, 1/103, 1/101, 2/36, 3/45, 5/264, 5/137, 5/282, 5/121,
6/25, 6/30, 6/32, 6/33, 7/64, 7/203, 7/176, 7/224, 7/186, 7/20, 8/29, 8/30, 8/22, 8/34, 8/26, 9/35, 9/36
9/41, 9/45, 14/17, 15/153, 15/25, 15/58, 15/143, 15/173, 17/48, 17/51, 17/53, 17/16, 18/77, 21/23, 22/37,
22/41, 24/97, 24/93, 25/41, 25/48, 25/35, 25/12, 28/13, 29/13, 37/5, 38/17, 43/9, 44/10, 46/2, 47/2, 48/14,
48/15, 48/13, 49/112, 49/165, 50/526, 50/82, 50/80, 51/17, 52/37, 52/26, 52/38, 53/18, 55/70, 56/166,
56/169, 56/114, 56/134, 56/124, 56/138, 57/26, 57/28, 57/27, 57/30, 62/73, 128/9 og 129/3
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