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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
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Planutvalget - 046/20 
 
PL - behandling: 
Vann og avløp, foreslått av Ragnhild Aasen, Høyre 
Kommunedirektørens forslag vedtas med følgende tillegg: 

 

Løsning for vann og avløp i Engesland sentrum må avklares i planen før vedtak. 

 

 
Vann og avløp 2, foreslått av Gyro Heia, Senterpartiet 
Overgangsregler for etablering av nye VA anlegg og krav om påkobling ved nye byggetiltak, må 

legges frem ved reguleringsplanens sluttbehandling. Dette for at man ikke skal påføre enkelte 

merkostnad ved evt sen fremdrift på kommunalt nytt VA anlegg, etter at det er bevilget 

investeringsmidler til nytt kommunalt VA anlegg. 

 
 
Aasen endret sitt forslag til:  
Kommunedirektørens forslag vedtas med følgende tillegg: 
 
Løsning for vann og avløp i Engesland sentrum må avklares i planen før sluttbehandling. 
 
Avstemning: Heias tilleggsforslag vedtatt enstemmig, 9 stemmer. 
Avstemning: Aasens tilleggsforslag vedtatt enstemmig, 9 stemmer. 
 
 
 
PL - vedtak: 
Det faste utvalget for plansaker vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 at 
forslag til områderegulering for Engesland, «alternativ 2» med plankart, bestemmelser og 
beskrivelse, legges ut til offentlig ettersyn. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille 
planforslaget i henhold til vedtak. 

Forslag betegnet som «alternativ 1» avvises. 

Løsning for vann og avløp i Engesland sentrum må avklares i planen før sluttbehandling. 
Overgangsregler for etablering av nye VA-anlegg og krav om påkobling ved nye byggetiltak må legges 
frem ved reguleringsplanens sluttbehandling. Dette for at man ikke skal påføre enkelte merkostnad 
ved evt. sen fremdrift på nytt kommunalt VA-anlegg, etter at det er bevilget investeringsmidler til 
nytt kommunalt VA-anlegg. 
 
 

 

 

 

 
 



 
  

 

Saksopplysninger: 

Birkenes kommunen startet våren 2020 arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for Engesland 
sentrum. Det er per i dag ingen reguleringsplan som dekker sentrumsområdet, kun en liten 
reguleringsplan for et boligfelt og en eldre reguleringsplan for endring av fylkesvei 405. Et av 
formålene med reguleringsplanarbeidet er derfor å stadfeste formålet for det eksisterende 
boligområde, skole, barnehage og sentrumsområdet. Videre skal planen legge til rette for at sentrum 
kan utvikles mer og legge til rette for ny næringsutvikling og sentrumsfunksjoner. Engeslandstunet 
har tidligere utarbeidet et forprosjekt på sitt areal med økolandsby og ny butikk. Planarbeidet skal 
bidra til å videreutvikle dette prosjektet.  

 

Det er viktig for Birkenes kommune å legge til rette for en bygdeutvikling på Engesland. Birkenes 
kommune har i kommuneplanen lagt føringer for utviklingen av kommunen og det er vedtatt at det 
skal satses på tre sentra: Birkeland, Herefoss og Engesland. Det er derfor naturlig at kommunen 
bidrar til at prosjekter kan realiseres i området.  

 

De aktuelle reguleringsformålene innenfor planområde er:  

1. Boligformål 
2. Sentrumsformål 
3. Næring/kombinert næring-sentrumsformål 
4. Undervisning 
5. Barnehage 
6. Veiformål (bilvei, fortau, gang-, sykkelvei) 
7. Parkering 
8. Friarealer 
9. LNF 

 

Alternativ: 

Det er utarbeidet to alternative forslag.  

 

Alternativ 1:   

Legger til rette for kombinert formål bolig/forretning/kontor (BFK1 og BFK2) langs FV405, og to rene 
næringsområder (N1 og N2) mot friområdet og Engeslandsåna. Langs o_SKV3 er det regulert fortau 



mot BFK1 og deler av N2. 

 

Alternativ 2:  

Legger til rette for kombinert formål bolig/forretnig/kontor (BFK1 og BFK2) innenfor store deler av 
sentrumsområdet. Det reguleres også inn lekeareal (o_GF1) i direkte tilknytning til formålet og 
friområdet (o_GF2) langs elva. 

 

 

Innspill og merknader: 

Varsel om oppstart av områdereguleringen ble kunngjort 27.04.20 Frist for å komme med merknader 
var satt til 20.05.20 

 

Kommunen har mottatt 9 innspill fra private og offentlige organer til planarbeidet. Disse er vurdert 
og kommentert i planbeskrivelsens kapittel 8. I tillegg har kommunen gjennomført et åpent 
informasjonsmøte for innbyggere og interesser i området. Dette måtte gjennomføres i en tid med 
mange hensyn knyttet til Covid-19. Det kom allikevel 18 tilhørere som ga innspill til planarbeidet.  

 

Kommunen gjennomførte også et møte med elevrådet på Engesland. Dette var et møtepunkt som 
var viktig for å få frem hva barn og unge mente om saken. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et 
enkelt kart med noen av de meningene den gruppen hadde om Engesland sentrum.  

 

Flere av innspillene som er kommet og som har relevans for selve planarbeidet er innarbeidet i 
planen.  

 

 

Vurdering 

 

Forholdet til kommuneplanens arealdel og samfunnsdel: 

Planforslaget er i tråd med samfunnsdelen som angir Engesland som ett av tre sentra som skal 



prioriteres og tilrettelegges for bygdeutvikling. 

 

I arealdelen av kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål, næring, boligbebyggelse, 
landbruks-, natur- og friluftsformål samt offentlig/privat tjenesteyting. 

 

Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnet arealplan for området. Unntaket er området 
hvor eksisterende barnehage er etablert som er avsatt til boligbebyggelse, samt et område nord-vest 
i planområdet, som er avsatt til næring og boligbebyggelse, som nå foreslås regulert til friområde.  

Reguleringsplaner skal som hovedregel være i tråd med overordnet plan. Kommunedirektøren kan 
imidlertid ikke se at det er noe i veien for en endring som foreslått, da endringen vil være i tråd med 
dagens bruk og bedre samsvarer med sikringssone til drikkevannsforsyning som i dag kommer i 
konflikt med næringsområde nord i planområdet. 

 

Deler av planområdet ligger innenfor sikringssone til grunnvannsforsyning og faresone for flom og 
høyspenningsanlegg. Det er i forbindelse med utarbeidelse av planen foretatt flomsonekartlegging 
for å beregne flomnivået. Hensynssone for flom er er oppdatert iht. kartleggingen. Sikringssone til 
grunnvannsforsyning og høyspenningsanlegg følger sikringssonen i kommuneplanens arealdel. 

 

Rikspolitiske retningslinjer, forholdet til barn og unges oppvekstvilkår 

Det er i alternativ 2 avsatt plass til lek i direkte nærhet til sentrumsområdet og BF4 og BF5 hvor det 
legges til rette for flere nye boliger. Lekeplassen ligger østvendt, men ligger relativt fritt og i 
tilknytning til friområdet langs elva. Det er således mulighet for både tilrettelagt lek og lek i 
skogsterreng. Videre har også skolen og barnehagen arealer for lek og sportsaktiviteter.  

 

I alternativ 1 er det ikke lagt til rette for lekeplass i tilknytning til sentrumsområdet. Selv om 
friområde ligger like ved mener kommunedirektøren det vil være uheldig å nedprioritere tilrettelagte 
lekearealer i tilknytning til bolig- og sentrumsområdet. Felles møteplasser utendørs er viktig for 
samhandling og kontakt mellom mennesker i alle aldre.   

 

Friluftsliv 

Det er kort vei til til naturområder fra hele planområdet. Det går en turløype fra fylkesveien og ned til 
en gangbru over elva mot øst. En del av lysløypens fra idrettsanlegget går forbi skoleområdet og det 
er store lekearelaer ved barnehagen og skolen. Lysløypa er nylig oppgradert og benyttes særlig 
vinterstid til skiaktiviteter.   



 

Teknisk infrastruktur/vann og avløp  

På Engesland er det i dag en brønn som i hovedsak forsyner skole og barnehage, samt enkelte 
bolighus og butikken. Det er også et offentlig avløpsnett, men som færre aktører er koblet til. Det er 
liten kapasitet i både vann- og avløpsnettet. Reguleringsplanen legger derfor opp til at eksisterende 
og nye boliger kan ha egen vann- og avløpsløsning. Dersom kommunen på et senere tidspunkt bygger 
ut et større vann- og avløpsnett i området er det satt krav i bestemmelsene om at både nye og 
eksisterende byggetiltak skal kobles på offentlig anlegg. Dette kravet gjelder uavhengig av om 
boligene/næringsbyggene har tilfredsstillende løsning.  

 

Naturverdier/ biologisk mangfold 

Naturverdiene i området er særlig knyttet til vassdraget som bukter seg rundt planområdet. Resten 
av området som reguleres er for det meste bebygd eller transformet gjennom menneskelig aktivitet. 

Det er ikke registrert verneverdier i området. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Agdre Fylkeskommune har foretatt befaring i området i august 2020. Fylkeskommunen mener det er 
lavt potensiale for funn av uregistrerte kulturminner og anser det ikke som nødvendig med 
ytterligere arkeologiske registreringer.  

 

Estetikk 

I mulighetsstudien for Engeslandstunet for noen år tilbake var det viktig at ny bebyggelse skulle ta 
hensyn til naturgitte og bebygde særpreg og stedets karakter. Planen vil bygge videre på de 
prinsippene som ble skissert i prosjektet. 

 

Klima og miljø 

Engesland er i all hovedsak et bilbasert område, og slik vil det også være i fremtiden. Med 
planforslaget legges det til rette for etablering av boliger og næring i sentrum av Engesland, nær 
skole, barnehage og nærbutikk. Planforsalget kan legge til rette for et noe redusert transportbehov 
ved at flere kan gå og sykle til nærbutikken eller arbeidsplassen i sentrum, og ved at flere barn og 
unge kan gå eller sykle til skolen.  

 



Planforslaget er i henhold til kommuneplanes arealdel og nasjonale forventninger.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planen legger til rette for at det kan etableres sentrumsfunksjoner, sentrumsnær næring og flere 
boliger på Engesland. Planen vil få økonomiske konsekvenser for kommunen da det vil være 
nødvendig å forbedre eksisterende infrastruktur i området. Særlig er det behov for en oppgradering 
av offentlig vann- og avløpsnett. Det er anslått at en fulloppgradering av vann- og avløpssystemet på 
Engesland vil medføre en kostnad på omtrent 14.mill kroner.  Delvis oppgradering er beregnet til en 
kostnad på rundt 4 mill kroner.  

 

Ved utbygging av sentrumsområdet vil det også være en forutsetning at eksisterende strømkabel 
legges i bakken.   

 

Anbefaling 

Det er lagt frem to planforslag til behandling. «Alternativ 1» legger hovedsakelig til rette for mer ren 
næringsvirksomhet innenfor sentrumsområdet, mens «alternativ 2» legger til rette for en 
kombinasjon av boliger og forretning/ kontor/tjeneste. Begge alternativ vil sikre en utvikling av 
sentrumsområdet på Engesland i tråd med kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. 
Kommunedirketøren mener imidlertid at «alternativ 2» i større grad vil gi en hensiktsmessig utvikling 
av sentrumsområdet med fokus på at Engeslandstunet skal samle alle aktiviteter og bygdefolk til 
sentrum, øke bosettingen og å utvikle ny næring basert på egne stedskvaliteter. 

 

Det anbefales at «alternativ 2» legges ut til offentlig ettersyn. 
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