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1. gangsbehandling- Områdereguleringsplan for Verksmoen industri og 

forretningsområde,  planID 201202.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger Områdereguleringsplan for Verksmoen, planId 
201202, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 23.01.2015  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger Områdereguleringsplan for Verksmoen, 
planId 201202, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 
12-10. 
 

 

 

 

Saksutredning 

 

PLANFORSLAGET 

 

Evje og Hornnes kommune fremmer med dette forslag til områdereguleringsplan for Verksmoen 
industri og forretningsområde. 
 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

Plankart i målestokk 1:2000  (A0) datert 19.12.2014.  

Reguleringsbestemmelser datert 09.01.2015.  

Planbeskrivelse datert 12.01.2015. 

ROS-analyse datert 12.01.2015. 

 

Planområdet ligger sør for Evje Sentrum og omfatter ca. 800 dekar. Området strekker seg fra 

gamle Evje Vaskeri ned til Fennefoss bro på vestsiden av rv. 9. På østsiden av rv. 9 er adkomstveg 

til Gudvangen samt Risa Vegstasjon, Evje Bil og Evje Park inkludert i planområdet. 

 

Hensikt med regulering 



Kommunen ønsker å revidere eksisterende områdeplan fra 1985 slik at reguleringsbestemmelsene 

er konkrete og entydige og tar hensyn til dagens bruk av området. Planområdet er utvidet i forhold 

til eksisterende plan, og inkluderer nå områder på østsiden av Rv 9 i tillegg til det kommunale 

renseanlegget i syd. Planens hovedformål er tilrettelegging for næringsbebyggelse. Det er tatt inn 

områder for offentlig og privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, kraftutbygging og 

samferdselsanlegg i samsvar med kommuneplanen. 

 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
 

 

Gjeldende reguleringsplan 
Kommuneplanens arealdel ble gjort gjeldende foran reguleringsplan Verksmoen fra 1985, planID 
198501, ved rullering av kommuneplanen i 2011. Planen vil i sin helhet erstattes av foreliggende 
planforslag. 
 

Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 
MERKNADER 

Varsling ble kunngjort i Setesdølen og Fædrelandsvennen 19. oktober 2012 og på kommunens 

hjemmeside samme dato. Ved fristens utløp 30.11.12 var det kommet inn 7 merknader. Disse 

følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert og kommentert nedenfor. 

 

Klif, brev datert 21.11.12 

Klif har ingen kommentarer til områdereguleringen utover at tiltak mot forurenset grunn ved 

nevnte lokalitet skal gjennomføres. Dette må tas hensyn til ved områdereguleringen. Vi 

forutsetter at anbefalte tiltak vil bli gjennomført i forbindelse med kraftverksutbyggingen 

som er planlagt på området. Dersom søkeprosessen tar uforholdsmessig lang tid eller ikke 

tiltak mot forurensning gjennomføres i forbindelse med utbyggingen, vil vi vurdere å pålegge 

en egen tiltaksgjennomføring med hjemmel i forurensningsloven § 7. 

Kommentar: Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 21.11.12 

SVV minner om at rv. 9 gjennom Setesdal er en viktig hovedvei som må sikres lang levetid. I 

henhold til vegvesenets retningslinjer er det en meget streng holdning til nye avkjørsler og 

kryss langs veien. Ønsker å drøfte utfordringer og problemstillinger med kommunen i 

planfasen. 

Kommentar:Det har vært god kommunikasjon mellom kommuen og Vegvesenet i forbindelse 

med utarbeiding av planen. Vegvesenets innspill om rundkjøring er tatt med. Det er ikke 

opprettet nye avkjørsler.   

 

NVE,  brev datert 28.11.12 

NVE ber om at alle elver, bekker og innsjøer i planområdet identifiseres og merkes av på 

plankartet. De anbefaler at vassdrag skal reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. Pbl 

§12-5 nr. 6. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives 

nærmere for en eventuell vurdering etter vannressursloven. 

 

Flom, erosjon og skredfare må vurderes. Ny bebyggelse skal plasseres sikkert mot en 200-års 

flom. Plandokumentet må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 

vurdert. 

Kommentar: Det er innarbeidet faresoner for flom og skred i plankartet med tilhørende 

bestemmelser.  



 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 03.12.12 

Fylkesmannen er positiv til at kommunen tar et helhetlig grep om Verksmoen. De gjentar at 

de anser området som best egnet til næring/industri, og de er tilfreds med at boliger ikke 

inngår som et av formålene kommunen vurderer i varsel om oppstart. FM forutsetter at ny 

reguleringsplan forholder seg til ny regional plan for senterstruktur og handel. Utviklingen av 

området må ses i sammenheng med Evjemoen for øvrig, og de planene for handelsetablering 

som foreligger der. Positive til gangvei. De områdene som er avsatt til LNF- formål i 

kommuneplanen må videreføres i reguleringsplanen. FM forventer at problemstillingen rundt 

forurenset grunn blir belyst i planbeskrivelsen. 

Kommentar: Innspill er ivaretatt i planforslaget. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 21.11.12 

Positive til at kommunen skal lage en helhetlig plan over området. De forutsetter at 

planarbeidet utarbeides i tråd med kommuneplanen. Kommunen bør vurdere hvilke områder i 

planen det bør settes krav til utarbeidelse av detaljregulering. AAFK forutsetter at ny 

reguleringsplan er i tråd med ny regional plan for senterstruktur og handel.  

Ingen av kulturminnene i området er registrert i Riksantikvarens nasjonale 

kulturminnedatabase Askeladden. Kulturminnevernseksjonen vil i samarbeid med kommunen 

få lagt inn disse.  Delområder innenfor planområdet som er lite berørt av aktivitet fra nyere 

tid kan ha potensial for uregistrerte automatisk fredet kulturminner. Det er derfor behov for 

arkeologiske undersøkelser i området. Planen kan ikke vedtas før dette er utført. 

Kommentar: Innspill er ivaretatt i planforslaget. Kulturminneavdelingen hos 

Fylkeskommunen har undersøkt området uten å finne noe av interesse utover det som 

allerede er registrert. 

 

Sagatun AS v/Rune Skibsrud 

For de tre eiendommene som ligger samlet langs rv.9, Skibsplast, er det et ønske om at 

reguleringsplanen legger opp til et størst mulig spekter av næringsaktivitet. Nærheten til 

vegen gjør arealet attraktivt til handelsvirksomhet. Som det framkom av folkemøtet, ønskes 

det et lavest mulig krav til eventuell butikkstørrelse, og størst mulig frihet med hensyn til 

valg av bransje. Det ønskes at byggegrenser til både RV 9 og Verksvegen videreføres i 

henhold til dagens praksis. Ønsker mulighet for lager/parkeringsplass og 

voll/støyskjerming/gjerde prinsipielt helt ut til nabogrensen mot RV 9.  

For eiendommen (49/154) sør for Europris ønskes det en oppdeling i mindre parseller som 

kan selges til næringsdrivende av forskjellig art. En overordnet plan for denne utnyttelsen er 

en ringveg som går inn dampskipbryggeveien og ut igjen ved brannstasjonen, og en grense 

for næringsarealet langs vegen.  

Vegtraseen ved 1000 års plassen med fordel kan strammes opp. Et forslag som kan vurderes 

er å legge nedkjørselen mer parallelt med Europris, og på den måten unngå det skjeve 4-arms 

krysset som i dag er ved Maskinsalg/Verksvegen. 

Positiv til turløype, men mener den bør plasseres langs Otra helt ned forbi renseanlegget. 

Kommentar: Planforslaget legger i hovedsak opp til en stor variasjon av næringsaktivitet fra 

forretning/kontor til middels tung industri, slik som båtbyggeri. Eiendommen 49/154 er 

regulert til F/K/I-4, lett industri (slik som bilverksted osv.). Her er det satt krav om 

utomhusplan for hele området før det kan igangsettes tiltak. Kommunen har valgt et slikt 

krav i stedet for krav om detaljreguleringsplan så lenge det et en eier av hele området. I 

utomhusplanen så må minimum tomtedeling, veger og plassering av fremtidige bygg vises. 

Adkomstveg avklares i den prosessen. 

 

Eldrerådet v/ Ingvard Østerhus 

Eldrerådet ønsker en regulering av trafikken på rv.9 ved Spar slik at et krysningspunkt for 

fotgjengere er trygt. Gang- og sykkelveg langs Verksvegen fra Spar til Maskinsalg. 

Støydemping langs rv. 9 fra Nomelandshola til tidligere Langeland. 



Kommentar: Planforslaget ivaretar flere av Eldrerådets innspill. Det er ikke funnet grunn til 

å gjennomføre støydemping for eksisterende bebyggelse langs rv. 9.  
 
PLANVIRKNING 

Næringsliv 

I kommuneplanen og i Regional plan for senterstruktur og handel er det definert to 

sentrumssoner for Evje og Hornnes kommune. I sone 1 kan det etableres detaljhandel uansett 

arealstørrelse, mens i sone 2 er det satt en minimumsstørrelse på areal. I kommuneplanen er 

denne minimumsgrensen satt til 2500 m
2
, mens i den regionale planen er minimumsgrensen 

satt til 750 m
2
. Rådmannen er av den oppfatning at det er naturlig å videreføre 

minimumsgrensen fra regional plan i den nye områdeplanen.   

Foreslåtte nye næringsområder vest i planområdet åpner opp for attraktive næringstomter 

med nærhet både til Evje sentrum, til rv 9 og til grønne friområder langs Otra. I området ved 

nåværende vegstasjon tilrettelegger planen for både forretning, kontor og offentlig eller privat 

tjenesteyting, lager, pendlerparkering og busstasjon/kollektivterminal. Hvis bussholdeplassen 

i sentrum må flyttes, er det ønskelig at den flyttes ned i dette området. De øvrige arealene er i 

hovedsak regulert til forretning/kontor/industri (F/K/I). I planarbeidet har det vært et ønske 

om å ivareta eksisterende virksomheter i området, og det er derfor åpnet for middels tung 

industri i områdene hvor Skibsplast og NorDan ligger. I de resterende områdene som er 

regulert til F/K/I så er det kun åpnet for lettere industribedrifter slik som bilverksteder, setpro 

osv. Det vises til planbeskrivelsens kapittel 5 for en nærmere beskrivelse av alle delområdene 

i planen. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget innebærer en vesentlig oppstramming av dagens trafikksituasjon i området. 

Alle internveier, med unntak av stikkveiene ned til dampskipsbrygga og til renseanlegget, 

foreslås med fortau. Etablering av rundkjøring på Rv 9 og oppstramming av flere 

kryssområder vil gi en mer oversiktlig og trygg situasjon både for bilister og myke 

trafikanter. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser knyttet til utbygging av fortau og 

rundkjøring. Dette er viktig for å sikre at viktig infrastruktur er på plass før det skjer en 

videre utvikling i området. 

Ved etablering av rundkjøring må den nærmeste avkjørselen til Lantz Auto og til 1-2-3 

stasjonen stenges. Alternative adkomster må benyttes. 

 

Universell utforming 

Det skal tilrettelegges for universell utforming/tilgjengelighet for alle på arealer som skal 

benyttes av allmenheten. Dvs. parkeringsarealer, inngangspartier, utearealer, veier, fortau, 

gang- og sykkelvei turveier, kollektivholdeplasser ol. Kommunen har høyt fokus på 

tilgjengelighet innenfor alle områdene. Friluftsområde ved Furuly skal være universelt 

utformet og dermed tilgjengelig for alle. 

 

Barn og unge 

Barn og unges interesser i området er i hovedsak knyttet til området rundt Furuly 

flerbrukshus, samt nærliggende bibliotek og bowlinghall. I tillegg benyttes internveien, 

Verksvegen, som gang- og sykkelveg til Hornnes. Fortau langs Verksvegen vil øke 

trafikksikkerheten i området betydelig. Det er positivt at Furuly friluftspark blir sikret en 

videre utvikling gjennom reguleringen. 

 

Grønnstruktur 

Friområdene og parkene innenfor området vil bestå som grøntområder, og vil kunne skjøttes 

og tilrettelegges for friluftsliv og uteaktiviteter. Det er ivaretatt en kantsone langs vassdraget 

hvor det kun er tillatt med tiltak rettet mot friluftsliv.  

Fra nord til sør i planområdet er det planlagt en tursti. Stien starter ved Elvegården og ender 

opp ved undergang under rv. 9. Turvegen har en avstikker fra Fennefossen via 

Bøtteslagghaugen og videre til Verksvegen. Disse vegene sikrer enkel tilgang til Otra og til 



kulturminnene i området. Deler av turvegen går over private eiendommer. For å kunne 

gjennomføre stien er kommunen nødt til å inngå avtaler med grunneiere, evnt. kjøpe/innløse 

det arealet som er avsatt til offentlig formål turveg (o_TV).  

 

Folkehelse og friluftsliv 

De grønne delene av planområdet har til dels store kvaliteter som nærfriluftslivsområde. 

Planforslaget sikrer Furuly friluftspark som et fremtidig friområde og regulering av 

gjennomgående turveg, samt regulering av parkområde øker tilgjengeligheten til 

naturområdene og alle kulturminnene som ligger her. Dette innebærer økte muligheter for 

guidede turer og lavterskelaktiviteter. I et folkehelseperspektiv så er godt tilrettelagte, 

sentrumsnære friluftsområder veldig viktig.  

 

 

Kulturminner 

Planforslaget innebærer sikring av alle registrerte, viktige kulturminner gjennom regulering 

av hensynssoner, med unntak av registrert ferdselsåre. Gravfeltet på Verksmoen, her under 

Galtelandsteinen, avsettes med formål park, med overliggende hensynssone for kulturmiljø. 

Mattebua v/Nikkelverket er del av delområde F/K/I_1, med egen hensynssone for 

kulturmiljø. Bøtteslagghaugen fra Evje Nikkelverk foreslås med reguleringsformål 

«steinbrudd og masseuttak» (o_Kulturminne) med hensynssone for kulturmiljø. 

Hensynssonene foreslås med bestemmelser som setter krav om nødvendige hensyn ved 

gjennomføring av tiltak innenfor sonene for å unngå skade på kulturverdiene. Innregulering 

av turveg forbi kulturminnet bøtteslagghaugene gir økt mulighet for å oppleve områdets 

viktige industrihistorie.  

 

Støy og forurensning 

Det forventes liten/ingen endring i støy og forurensning, da området i dag i all hovedsak 

består av eksisterende bedrifter. Ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende 

bedrifter, må dette ivaretas i rammesøknaden. 

Innenfor planområdet ligger to registrerte avfallsdeponier/områder med forurenset grunn; 

Verksmoen avfallsplass (Nomelandshola) og Evje Nikkelverk. Begge områdene foreslås med 

faresone forurenset grunn i planforslaget, med tilhørende bestemmelser med krav om 

prøvetaking og massehåndtering. Planforslaget har også bestemmelser som sikrer at 

kommunen følger opp avrenningssituasjon av miljøgifter ved slaggdeponiet dersom Agder 

Energi Produksjon ikke gis konsesjon og iverksetter sine planer for Fennefoss kraftverk. 

Det forutsettes at alle fremtidige tiltak som berører arealer med forurensede masser og 

forurenset avrenning i planområdet følger relevant forurensningslovgivning.  

 

Verksmoen området ligger innenfor Evjemoen skytefelt sin røde støysone. Alle 

søknadspliktige byggeprosjekter må levere en støyutredning som viser hvordan 

støyforholdene blir ivaretatt. 

  

Naturmangfold 

Industrihistorikken i området, nærheten til urban bebyggelse, stort vegnett og den aktive 

bruken og tilretteleggingen av området som nærfriluftsområde begrenser sannsynligheten for 

forekomster av ukjente viktige forekomster av naturtyper og/eller arter. Middels-lav bonitet 

og et generelt bilde av dominans av ung-middelaldrende skog bidrar til å forsterke denne 

vurderingen. Kantsonene mot Otra med tilhørende viker og evjer, og dammene i området kan 

likevel tenkes å inneha verdier for naturmangfold. Sandfuruskog kan inneha spesiell flora og 

fungiflora, og kan tenkes å forekomme i området. Arealene med naturlig vegetasjon er 

likevel av begrenset utstrekning, og sannsynligheten for forekomster av ukjente viktige 

forekomster av naturtyper og/eller arter ansees i sum som begrenset/liten. 

 
Det vises ellers til vedleggene for en utfyllende beskrivelse av planforslaget. 

 



Samlet vurdering: 

Planforslaget legger opp til en variert bruk av Verksmoen. Det har vært fokus på at 

eksisterende næringsbedrifter skal ivaretas, samtidig som det har vært et ønske om å begrense 

tilrettelegging for tyngre industri. Hovedfokus har vært tilrettelegging for sentrumsnære 

tomter for kontor og forretningsvirksomhet. Det er en forutsetning at utviklingen av 

handelsvirksomheten hele tiden forholder seg til en hver tids gjeldende regional plan for 

senterstruktur og handel. Per i dag så har vår kommune mulighet til etablere 

handelsvirksomhet med bruksareal inntil 10.000 m
2
 på Verksmoen og Evjemoen Nord. 

 

Planforslaget sikrer allmenheten tilgang til Otra. Ved å legge til rette for en tursti gjennom 

området så vil kulturminnene bli lettere tilgjengelig, og man får sentrumsnære turmuligheter. 

Nærfriluftsliv er viktig i et folkehelseperspektiv. Det er også viktig å rette fokus mot 

kommunens historie slik at kunnskapen om denne bevares for ettertiden. Alle turveger skal 

være universelt utformet med belysning.  

Trafikksituasjonen på Verksmoen har endret seg veldig etter at det er etablert flere 

forretninger i området. Det er derfor planlagt fortau langs alle «hovedveger» i planområdet. 

Etablering av disse fortauene er igjen knyttet opp i rekkefølgekrav, slik at viktig infrastruktur 

kommer på plass før nye etableringer kan gjennomføres. Vegvesenet har blant annet vært 

tydelige på at en rundkjøring i krysset inn til Evjemoen må etableres før det kan tillates 

videre utbygging av handelsvirksomhet. Rådmannen mener at rundkjøringen også bør være 

på plass før en eventuell oppstart av anleggsarbeid ved Fennefoss kraftverk. I den forbindelse 

vil det sannsynligvis bli mye tungtransport, masser som skal forflyttes, og et er derfor viktig 

at trafikksikkerheten i området optimaliseres.  

 

Det er gjort en vurdering av naturmangfoldlovens §§7-12 i planbeskrivelsen. Kunnskap om 

naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase. Det er 

ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 

eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede 

eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i 

området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike 

arter eller naturtyper i planområdet. Etter administrasjonens oppfatning er sannsynligheten 

for ukjente forekomster av slike verdier vurdert som lav, men kan ikke utelukkes, jf. nml §§ 8 

og 9. Kunnskapsgrunnlaget ansees som brukbart, men med en viss usikkerhet som følge av at 

det ikke er foretatt nærmere kartlegging i området. Det ansees likevel på denne bakgrunn å 

ikke være grunnlag for å vektlegge føre-var-prinsippet i denne saken, jf. nml. § 9.  

Planen forutsettes realisert iht. gjeldende nasjonalt regelverk for forurensning, 

avfallshåndtering og overvannshåndtering. Ved tiltak i områder med forurenset grunn vil det 

være behov for miljøoppfølgingsplan i forbindelse med realisering av prosjektet, (jf. nml § 11 

og 12). Alternativ lokalisering (jf. nml § 12) er ikke vurdert i planprosessen da formålet med 

planen er å etablere et nytt, overordnet styringsverktøy for Verksmoen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor og vedlagte plandokumenter anbefaler Rådmannen at 

planforslaget Områderegulering for Verksmoen, planID 201202 sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Evje, 27.01.2015 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 

2 Plankart 

3 Planbestemmelser 

4 ROS-analyse 

5 Innkomne 

merknader 

 

 

Andre dokumenter i saken: 

 

 

 

 

 


