PLANINITIATIV
Takåsen Hyttefelt AS, Høgås Evje
gnr/bnr 50/624.
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
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Nøkkelopplysninger

Sted/adresse:
Høgås, Slettemyr, 4735 Evje, Evje og Hornnes kommune
Forslagstiller:
Takåsen Hyttefelt AS
Fagkyndig:
Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS
Grunneiere:
50/624 Takåsen Hyttefelt AS / v Torhild Abusdal.

3

Reguleringsendring for Takåsen Hyttefelt

1. Planprosess – Forutgående avklaringer
1.1

Formålet med planen

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne av Takåsen
Hyttefelt AS.
Hensikten og formålet med reguleringsendringen er å se på mulighet for
forbedringer og justeringer av «byggetrinn 2» i eksisterende godkjente
reguleringsplan for takåsen hyttefelt. Planen ble vedtatt 22.06.2012. Det
planlegges en økning fra 46 tomter i BT2 til 59 tomter. I dagens plan er det i
tillegg 8-10 tomter hvor det er tillatt å bygge doble hytter. Totalt vil det innenfor
byggetrinn 2 være ca. 59 tomter etter planendring. I planområdet i dag er det
innregulert totalt:
BT1: 18 tomter
BT2: 46 tomter
Eksisterende eldre hytter: 6 tomter.
Totalt: 70 ( I tillegg er det anledning for 8-10 ekstra boenheter med doble
hytter).
Ønsker å fjerne denne muligheten og heller regulere inn de konkrete antall
hytter. Det er gjennom byggesaker som er utført i byggetrinn 1 oppdaget
svakheter / uklarheter i bestemmelser og plankart som både utbygger og
kommune ser som en fordel å få justert. Dette får vi nå mulighet til å endre
sammen med forbedringer av plan med hensyn til vegtraséer,
tomteplasseringer, etc.
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1.2

Oversiktskart

Planområdet er det samme som tidligere plan, men med en utvidelse i
nordvest hvor det er en naturlig flate som er aktuell for 2 til 3 hyttetomter.

Figur 2: Område med skisse med planlagte justeringer

1.3

Gjeldende planstatus

Kommuneplanens arealdel
Plannavn: Takåsen hytteområde. Gnr. 50 Bnr. 624.
Ikrafttredelsesdato: 22.06.2012.
PlanID: 0937_201103
Planendringer:
1:

Vedtatt 12.03.2020

2:

Vedtatt 01.11.2021
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Figur 3: Utklipp kommuneplan

Tilgrensende planer under arbeid
Ingen planarbeid som vi kjenner til.
Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer
Takåsen hytteområde. Gnr. 50 Bnr. 624.
Overordnede retningslinjer
3 nye tomter i nord. Ligger i LNF område i kommuneplanen. Naturlig platå, ca.
10 meter over myra hvor skiløypa går. Trenger trolig ikke en KU for å kunne
utvide planområdet her. Dette vil bli tatt med i vurderinger opp mot KUforskriften.
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Vi er ikke kjent med interesser i området som kan være berørt av reguleringen.
Andre planeretningslinjer/rammer/føringer som vil vurderes nærmere i planarbeider
• Statlige planer og planretningslinjer
• Regionale planer og planstrategier
• Særlover
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1.4

Medvirkningsprosesser/interessekonflikter

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.

1.5

Konsekvensutredning

Etter § 1 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om
planforslaget faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen
verifiseres av ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet, i dette tilfelle
planmyndigheten, skal etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger «tidligst mulig ta
stilling til om en reguleringsplan eller et tiltak faller inn under kriteriene i § 4.» For
reguleringsplaner skal dette skje før varsel og kunngjøring om oppstart av
planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 12-8.
Forslagstillers vurdering av krav til KU
I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området i hovedsak avsatt til
Fritidsbebyggelse / hytter. Gjeldende plan er i tråd med kommunens overordnede
planer. Detaljreguleringen slik planidene er på gjeldene tidspunkt faller ikke inn under
forskrift om konsekvensutredninger. Utvidelsen mot nordøst og vest anses av en
mindre karakter og vil bli ivaretatt gjennom ROS vurderinger og analysene i
planarbeidet. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende
måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.
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2. Vurderings- og beslutningsrelevante tema
2.1

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.

2.2

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.
2. Natur- og ressurgrunnlaget
Skogbruksinteresser
Friluftsinteresser
3. Landskap
Topografi
Vegetasjon/grønnstruktur
Naturtyper
4. Naturmangfoldslovens kap II (§§ 7-10 )
Sårbar/truet natur – registrert i artsdatabase, naturmiljø
Geologisk mangfold
5. Kulturminner og kulturmiljø
Automatisk fredede kulturminner /Arkeologisk registrering
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
6. Miljøfaglige forhold
Klimatiske forhold
Sol og skygge
Energireduserende forhold
Luft og støyforhold
Grunnforhold
Forurensningskilder
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Gjenbruk av bygninger/materialer
Høyspentlinjer (elektromagnetiske felt)
Radon
Annet
7. Trafikkforhold
Forhold til hovedveger
Kollektivtrafikk
Trafikksikkerhet
Avkjørsler
Parkering
Snøopplag
9. Teknisk infrastruktur
Vann
Avløp
Overvann
El-forsyning
Energikilder/Energibehov
Renovasjon
10. Estetikk og byggeskikk
Fjernvirkning
Fortettingspotensiale
Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsesmønster
Volum (skala og proporsjoner)
Bygningstype
Formspråk
Materialbruk
Farge
12. Barn og unge og rekreasjon
Områder som brukes av barn og unge (sommer/vinter)
Friområder/lekeplasser
13. Universell utforming
Terrengforhold/bratte områder
Bebyggelse
Varige konstruksjoner og anlegg
Uterom
Annet
16. Juridiske forhold
Rekkefølgekrav
Utbyggingsavtale
Tinglyste rettigheter
Andre rettigheter
Kvalitet på kartlagte eiendomsgrenser
Annet
17. Interessemotsetninger
Eksisterer det eller kan det bli interessemotsetninger?
18. Andre forhold

3. Kort presentasjon av planarbeidet
3.1

Beliggenhet

Området ligger ved vest for Stangevann på Høgås.
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3.2

Avgrensing

Planen vil legges fram med planavgrensning omtrent som gjeldende plan men med
utvidelse i nordvest og øst mot Stangevann. (Markert med rødt på kart). Utvidelsen i
nordvest tar høyde for ny fritidsbebyggelse. Utvidelsen mot Stangevann er planlagt
for en bedre løsning for både vanntilførsel og renseanlegg.

Figur 4: Forslag til planavgrensning
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3.3

Dagens situasjon

Deler av området er i dag delvis utbygd. Tomtene T-01 til T-16 er under opparbeidelse
og flere tomter er bebygd med hytter. Området som endringene vil dreie som er
området øst og nord for ny kulvert som skal etableres. En hoved-endring som ønskes
er å flytte hovedrassen til byggetrinn 2 bort i fra myra og trassen for skiløypenettet.
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3.4

Bebyggelsesstruktur, utbyggingsvolum og byggehøyder

Utnyttelsesgrad og byggehøyder vil bli vurdert ut ifra gjeldene reguleringsplan i
området og føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Hva slags utbyggingsvolum og
byggehøyder som skal tillates på tomten vil vurderes i videre planarbeid. Det
planlegges ingen store endringer, men kun justeringer for å unngå grunnlag for
feiltolkninger av plan og bestemmelser.

3.5

Adkomst til planområdet

Ingen endring.

3.6

Virkninger på omgivelsene

Plangrepet, planomfang og utforming vil bli særskilt vurdert i planprosessen.
Nødvendige føringer innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser. Volum,
form, høyde, material og fargebruk har konsekvenser for bygningers påvirkninger av
omgivelsene og vil bli styrt gjennom bestemmelsene.
Det planlegges ingen store endringer, men kun justeringer for å unngå grunnlag for
feiltolkninger av plan og bestemmelser.

4. Planprosessen og samarbeid/medvirkning
4.1

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 planendring/ detaljreguleringsplan i henhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser§§ 12-2 og 12-3 og eventuelt konsekvensutredning i
henhold til §4-2.

4.2

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.

4.3
•
•
•
•
•
•

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)
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4.4

Medvirkningsprosess

Naboer og berørte parter får et eget varselbrev. Planarbeidet varsles med annonse i
én avis etter anvisning fra kommunen. Varselet kunngjøres også på Evje og Hornnes
kommune sin hjemmeside.

5. Vedlegg
Vedlegg til planinitiativet:
1. Planavgrensning
2. Foreløpige illustrasjoner
3. Notat møte med kommune 24.01.22

Signatur:
___________________________
For Drag Arkitektur AS
Stein Åge Fuglestveit

Siste revisjon: 05.02.2022
Vedlegg:
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