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INNLEDNING 

Forslag til reguleringsplan er utarbeidet av Evje og Hornnes kommune med hjemmel i Plan-

og bygningsloven §§ 12-1 og 3. 

 

Denne områdereguleringen legger til rette for videre næringsutvikling på Verksmoen. Planen 

har i tillegg fokus på nærfriluftsliv og tilrettelegging av kulturminner. Oppstart av 

planarbeidet ble annonsert i avisene Setesdølen og Fædrelandsvennen 19. oktober 2012. Frist 

for innspill ble satt til 30. november 2012. I tillegg ble det avholdt informasjonsmøte for 

grunneiere og naboer til planområdet 31. oktober 2012. 

 

Planforslaget legges ut til 1. gangs offentlig ettersyn i tiden 30.01.2015 til 13.03.2015 på 

kommunens hjemmeside og til gjennomlesning på kommunens servicekontor på Evjemoen. 

Uttalelser sendes til Evje og Hornnes kommune på e-post eller med ordinær postgang. 

 

Eventuelle uttalelser til planforslaget skal være skriftlige og sendes til: 

 

Evje og Hornnes kommune 

Kasernevegen 19 

4735 EVJE 

Merkes: Sak 12/609 

 

Frist for å inngi merknader er satt til 13.03.2015 

 

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Evje og Hornnes kommune v/ Siv Therese Kile Lie, 

tlf 48 13 40 30, e-post: Siv.Lie@e-h.kommune.no  

 

  

mailto:Siv.Lie@e-h.kommune.no
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1. BAKGRUNN 

1.1 Forslagsstiller 

Evje og Hornnes kommune fremmer med dette forslag til områdereguleringsplan for 

Verksmoen, Evje og Hornnes kommune. 

 

1.2 Formål med planen 

Kommunen ønsker å revidere eksisterende områdeplan fra 1985 slik at regulerings-

bestemmelsene 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. 

Medvirkning gjennomføres i tråd med Plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunen 

har som mål å sikre tilfredsstillende ivaretakelse av interessene til alle berørte aktører i 

planprosessen. 

 

1.3 Medvirkning 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i henhold til Plan - og bygningsloven § 12-8 i avisene 

Setesdølen og Fædrelandsvennen 19. oktober 2012. Frist for innspill ble satt til 30. november 

2012. I tillegg ble det avholdt informasjonsmøte for grunneiere og naboer til planområdet 31. 

oktober 2012. Det kom inn 7 innspill til melding om oppstart av planarbeidet. 

 

Utlegging til offentlig ettersyn skal kunngjøres i Setesdølen. Grunneiere og rettighetshavere 

får så langt det er mulig skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på 

høring til offentlige instanser og andre interessenter. 

 

1.3 Reguleringsplanens innhold 

Reguleringsplanen består av 4 dokumenter: 

 plankart  

 planbestemmelser 

 planbeskrivelse  

 ROS-analyse 

 

Plankartet er tegnet i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister, fastsatt 1. juli 2009 av Miljøverndepartementet. 
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2. PLANPROSESSEN 

 

2.1 Organisering av arbeidet og medvirkning 

Planarbeidet har vært ledet av Drift & forvaltningsenheten i kommunens administrasjon. 

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt, med følgende prosjektgruppe: 

 

 Siv Therese Kile Lie, prosjektleder/saksbehandler 

 Olav Morten Heggland, byggesaksbehandler 

 Torgeir Hodne, Enhetsleder Drift & forvaltning 

 Plan- og Bygningsrådet 

 

Det administrative planforumet i kommunen har fungert som en arbeidsgruppe for 

gjennomføring av planarbeidet.  

 

Planforslaget er kvalitetssikret av ekstern konsulent v/Rambøll. Kvalitetssikringen innebar 

gjennomgang av planutkast med planbeskrivelse og ROS-analyse, med påfølgende justeringer 

og suppleringer av alle plandokumenter.  

 

I forbindelse med oppstartsmelding for planarbeidet ble det gjennomført et orienteringsmøte. 

Til dette møtet ble grunneiere på Verksmoen, interesseorganisasjoner samt naboer til 

planområdet invitert.  

 

I forbindelse med offentlig høring vil det bli arrangert informasjonsmøte, befaringer etc. etter 

behov. 
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2.2 Innspill til oppstartsmelding 

Det kom inn 7 innspill til melding om oppstart og høring av planprogram, hvor av 5 fra 

offentlig instanser og 2 fra private aktører. Nedenfor er det et sammendrag av merknadene. 

Merknadene er vedlagt i sin helhet, vedlegg B.  

1. Klif brev av 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. 

 

2. Statens vegvesen 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. 

 

3. NVE brev av 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. 

 

4. Fylkesmannen i Aust-Agder, brev av 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. 

 

5. Aust-Agder Fylkeskommune, brev av 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 
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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. 

 

6. 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. (Kart over forslaget i vedlegg B.) 

 

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. 

 

7. 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 sykkeveg langs Verksvegen fra Spar til Maskinsalg. 

Støydemping langs rv. 9 fra Nomelandshola til tidligere Langeland. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede planer og retningslinjer 

 

3.1.1 Nasjonalt nivå 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging: Målet for 

retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal også 

legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (Miljøverndepartementet, 1995): 

Hensikten med forskriften er blant annet å synliggjøre barn og unge i all planlegging etter 

plan- og bygningsloven og gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser 

kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

Forskriften stiller krav til fysisk utforming av arealer, og blant forholdene som skal vies 

spesiell oppmerksomhet nevnes følgende; 

 

- ”Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy 

,trafikkfare og annen helsefare.” 

 

- ”Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes 

ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller 

dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b 

ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.” 

 

Vannrammedirektivet (VRD) har som hovedmål å beskytte vannressursene. Direktivet setter 

krav om at vannforekomstene skal holde god til meget god kvalitet, målt etter økologiske 

kvalitetsmål. Målet er at alle vannforekomster skal ha “god økologisk status” innen utgangen 

av 2015. For de som ikke oppnår slik status, kan det bli aktuelt med tiltak. 

«Den europeiske landskapskonvensjonen»: Det er et overordnet politisk mål å sikre at det 

blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. Dette er blant annet nedfelt i «Den 

europeiske landskapskonvensjonen» som gir føringer for planlegging og forvaltning av 

landskap. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonale landskapstyper, verne og 

pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av 

landskapstyper i Europa. 

«Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand»: Regjeringens sentrale føringer for 

nasjonal miljøpolitikk er nedfelt i stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) «Regjeringens 

miljøpolitikk og rikets miljøtilstand». Friluftsliv er i meldinga en del av resultatområdet 

«bevaring av naturens mangfold og friluftsliv». Overordna strategisk mål for friluftsliv er at 
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alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Resultatområde «bevaring av 

naturens mangfold og friluftsliv» har to strategiske mål for naturmangfold: i) Naturen skal 

forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik at variasjonen 

av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldet 

fortsatte utviklingsmuligheter, og ii) Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold 

innen 2010. For underområde «Bærekraftig bruk og beskyttelse av leveområder» er nasjonale 

resultatmål blant annet at: «I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende 

naturtyper skal viktige økologiske funksjoner opprettholdes.» og «Kulturlandskapet skal 

forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, opplevelsesverdier, biologisk mangfold 

og tilgjengelighet opprettholdes.» 

De nasjonale miljømålsetningene griper inn i mange relevante tema for foreliggende 

planforslag: 

 Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i 

all planlegging. 

 Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. 

Stikkord; trygg ferdsel, grønnstruktur, unngå fysiske barrierer. 

 Tilgjengeligheten for alle, og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne, skal bli 

gjort bedre innenfor alle viktige samfunnsområder (universell utforming). 

 Sikring av det biologiske mangfoldet (arter og bestander). 

 Mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal bli tatt vare 

på for framtida. 

 Naturressurser / jordvern.  

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. Loven stiller krav til 

universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. 

Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst 

mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og 

tjenesteyting.  

 

Andre sentrale dokumenter er:  

 Stortingsmeldinger (nr. 23 2001–02) Bedre miljø i byer og tettsteder, nr. 29 

 1996–97 Regional planlegging og arealpolitikk 

 St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. 

 

3.1.1 Regionale planer 

 

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder  

(vedtatt av Aust-Agder fylkeskommune 23.10.2012) 
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Planen er vedtatt av Aust-Agder fylkeskommune, og regulerer ny etablering av 

handelsvirksomhet i fylket. Planen innebærer at etablering av kjøpesentre og 

sentrumsutvikling er gjort rettslig bindende, og gjelder foran eldre reguleringsplaner, 

bebyggelsesplaner og kommuneplanens arealdel. I henhold til den rikspolitiske bestemmelsen 

kan en ikke gi byggetillatelser eller rammetillatelser til tiltak som er i strid med vedtatt 

fylkesdelplan. Planen har følgende forbud som gir rammer for Verksmoen: 

Regional planbestemmelse nr. 2:  

Forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor byer og tettsteder: «Det tillates ikke 

etablert eller utvidet handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på mer enn 3000 m
2
 utenfor 

sentre definert i regional plan.» 

Regional planbestemmelse nr. 5. Senterstruktur i Aust-Agder: 

Bestemmelsen definerer sentrumssonen for Evje, og lister opp definerte lokalsentre utenfor 

sentrumssoner. Verksmoen ligger delvis innenfor definert sentrumssone for Evje, se figur 1 

under. Verksmoen-Evjemoen nord er i samme bestemmelse definert som et lokalsenter.  

Regional planbestemmelse nr. 8.5: Verksmoen-Evjemoen Nord i Evje og Hornnes  

«Det tillates etablert handelsvirksomhet med bruksareal inntil 10.000 m
2
. Minste 

enhetsstørrelse for nye bygg er 750 m
2
. Endelig avgrensning avklares i 

kommuneplanarbeidet.». 

 

Figur 1 Sentrumssone for Evje og Hornnes, jf. regional plan for senterstruktur og handel. 
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Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel.  

(Ikke vedtatt. Høring høsten 2013).  

 

Bestemmelsen skal avløse gjeldende rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre som trådte i 

kraft 1.juli 2008. Gjennom bestemmelsen innføres et nasjonalt regelverk som skal legges til 

grunn ved utarbeiding av nye regionale og kommunale planer. Bestemmelsen innebærer at det 

ikke kan etableres større kjøpesentre og handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med 

mindre dette er i tråd med planer nyere enn 1. juli 2008. For Aust-Agder vil følgelig regional 

plan for senterstruktur og handel, vedtatt 23.10.2012, være gjeldende føringer for 

handelsetablering. 

 

Formålet med den statlig planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, 

bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk, legge til rette for miljø- og helsefremmende 

transportvalg. Bestemmelsen skal sikre at ny handelsvirksomhet lokaliseres innenfor eller i 

tilknytning til eksisterende by- og tettstedssentre, og med god kollektivdekning og 

tilgjengelighet med sykkel og gange. Det langsiktige målet er å oppnå mer bærekraftig og 

robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Etablering på dyrket mark 

bør unngås. 

 

Det er ikke tillatt å etablere nye handelsvirksomheter som enkeltvis eller samlet utgjør et 

bruksareal til handelsvirksomhet over 3000 m
2
 utenfor by-, og tettstedssentrum, med mindre 

dette har fylkesmannens samtykke. Dette gjelder også for utvidelse av eksisterende 

handelsvirksomheter som medfører at samlet bruksareal overskrider 3000 m
2
. Med 

handelsvirksomhet menes all form for virksomhet som bedriver salg av varer til private 

sluttbrukere. 

 

Forbudet gjelder ikke for by- og tettstedsentrum slik de er avgrenset i de til en hver tid 

gjeldende kommunale og regionale planer. Forbudet gjelder ikke handelsvirksomhet der den 

dominerende delen av vareutvalget er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større 

byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler, dersom disse lokaliseres i tilknytning 

til sentrum, eller innenfor etablerte områder for handel som ikke ligger i tilknytning til 

sentrum. 

 

3.1.2 Kommunale planer 

 

Kommuneplan for Evje og Hornnes 2011-2021, arealdelen  

(vedtatt 03.05.2011): 

Planområdet er i all hovedsak avsatt med næringsformål i kommuneplanens arealdel. I tillegg 

er det avsatt områder til turistformål, tjenesteyting, park, landbruk-natur- og friluftsliv, samt 

friluftsområde i sjø og vassdrag + bruk og vern av sjø og vassdrag (figur 2 under). Et område 

er båndlagt etter lov om kulturminner, og et er angitt med hensynssone radon. 
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Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Lilla områder er nåværende og fremtidig næringsvirksomhet. Mørkeblått 
område er Odden camping (formål fritids- og turistformål). Rosa felt er offentlig eller privat tjenesteyting, og grønne felt 
er friområder og park (mørkegrønn). Lysegrønne felt er LNF-områder. Rød skravur er faresone radon, og svart rutenett er 
båndlegging etter lov om kulturminner. Lyseblått område er vassdraget Otra, med formål bruk og vern av sjø og 
vassdrag. 

Kommuneplanen har 4 satsingsområder: Levekår, kultur og fritid, næringsutvikling og 

regionsenter Evje. Gjennom disse områdene ønsker kommunen å være med på å skape et 

mangfold i samfunnet, øke bolysten i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom 

mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling 

av Evje sentrum.  

 

Kommuneplanen avgrenser 2 sentrumssoner, begge i tråd med Regional plan for 

senterstruktur og handel («kjøpesenterplanen»). Innenfor planområdet for foreliggende 

planforslag for Verksmoen samsvarer Sone 1 i kommuneplanen med grensa for sentrumssone 

for Evje som er angitt i «kjøpesenterplanen» (se figur 3 under). Med unntak av Furuly-

området/ campingområdet omfatter Sone 2 hele resten av planområdet for Verksmoen. § 3.4.1 

i kommuneplanens bestemmelser legger føringer for hvilken type handel som er tillatt i sone 2 

(fra eksisterende bensinstasjon «YX» og ned til og med Evjemoen Nord): 

 

«I sone 2 er det tillatt med plasskrevende handel og detaljhandel med arealbehov over 

2500 m
2
. Plasskrevende varegrupper er definert til: biler, båter og motorkjøretøyer, 

landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, hvitevarer og møbler samt salg fra 

planteskoler og hagesentre.» 
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Figur 3 Avgrensning for sone 1 (rød) og sone 2 (blå) i gjeldende kommuneplan. For bestemmelse knyttet til sonene, se 
tekst. 

I Regional plan for senterstruktur og handel er minste tillatte arealstørrelse for næringsbygg 

på Verksmoen (sone 2) 750 m
2
. Prosjektgruppen for foreliggende områderegulering vurderte 

å angi strengere planbestemmelser enn de regionale planbestemmelsene, men konkluderte 

med å videreføre like krav som i kjøpesenterplanen. 

§ 3.8.1 i kommuneplanen gir føringer for arealbruk Odden Camping: 

«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 ferie- og aktivitetssenter.» 

§ 3.8.1 i kommuneplanen gir føringer for bruk av slagghaugene ved Fennefoss: 

«Løsmasser fra dette området skal ikke benyttes i byggegrunn.» 
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Reguleringsplan Verksmoen 1985: 

Kommuneplanens arealdel ble gjort gjeldende foran reguleringsplan Verksmoen fra 1985 ved 

rullering av kommuneplanen i 2011. Det foreligger flere ulike plankart og det var et klart 

behov for å rullere planen. Planen vil i sin helhet erstattes av foreliggende planforslag. 

 

Forvaltningsplan for Furuly friluftspark 

Området rundt Furuly ligger sentralt til i Evje sentrum, og omfatter ca. 20 dekar (hvis 

«sirkusplassen» inkluderes eier kommunen totalt ca. 50 dekar). Bukten, øya og området rundt 

er et statlig sikret friluftsområde hvor kommunen ønsker å ha høy fokus på tilrettelegging for 

lavterskel friluftsaktiviteter. Eksisterende anlegg er tilrettelagt med universelt utformet veg 

ned til elven, mens badestrand, fiskeplasser o.l. ikke er universelt utformet.  

 

Utvikling av friluftsområdet ved Furuly er del av kommunens satsing på økt bolyst og 

samhold i kommunen. Kommunen ønsker å skape økt tilgjengelighet slik at alle får like 

muligheter og gode møteplasser i samfunnet, i tråd med målene i kommuneplanen. Potensialet 

for området er stort, og kommunen ønsker å utvikle et universelt utformet område i samarbeid 

med lokale organisasjoner. I 2011 fikk kommunen utarbeidet et skisseprosjekt med forslag til 

utforming av parken («temaplan Furuly friluftspark»), se figur 4. Kommunen har også 

utarbeidet forvaltningsplan for området i forbindelse med at det ble statlig sikret i 2013. 

Foreliggende planforslag gir rammer for videre utvikling av området i tråd med denne 

forvaltningsplanen. 
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Figur 4 Skisseprosjekt for Furuly friluftspark 

.  
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4.0 DAGENS SITUASJON  

4.1 Lokalisering og planavgrensning 

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 (se figur 5). På østsiden av rv. 

9 er adkomstveg til Gudvangen samt Risa Vegstasjon, Evje Bil og Evje Park inkludert i 

planområdet, se planavgrensning i figur 6.  

 

 
Figur 5 Lokalisering av planområdet. Området ligger sør i Setesdalen, like sørvest for Evje sentrum, langs elva Otra. 
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Figur 6 Plangrense. Planområdet vises med lys rød farge. Planområdet avgrenses av vassdraget Otra i vest. Rv 9 passerer 
gjennom planområdet fra sørvest til nordøst og utgjør en del av grensa for planområdet. 

4.2 Landskapsbilde 

Planområdet ligger i sin helhet på elvebredden til innersvingen i en naturlig meander til Otra. 

Landskapet innenfor planområdet veksler mellom urbaniserte industri- og næringsområder, 

middelaldrende skogholt og mer parkifiserte friluftsområder. Området ligger i sin helhet på 

elve- og breavsetninger, med små høydevariasjoner. Elva Otra preger vestre/nordre del av 

planområdet, mens rv. 9 og industriområdene preger østre og sentrale deler av området. Vest 

for elva og planområdet stiger terrenget brått med skogkledte heier, mens Evjemoen fortsetter 

med sitt flate mo-terreng mot øst/sørøst. I nordvestre deler av planområdet preger 

Fennefossen landskapet. Elvebredden innenfor planområdet byr på varierte formasjoner med 

odder og viker. Odden camping og Furuly friluftsområde er parkifiserte deler av elvebredden, 

mens odden lengst vest i planområdet i hovedsak er skogkledt. Slagghaugene sentralt i 

planområdet bidrar er et særegent, menneskeskapt innslag i landskapet. 
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4.3 Eksisterende bebyggelse. Næring. 

Innenfor planområdet ligger i dag flere offentlige og private bedrifter innen industri, trevare, 

bilverksted, detaljhandel, campingvirksomhet osv. Området grenser til Otra i vest, 

boligområdet Gudvangen i nord øst, forsvarets skytefelt i øst og næringsområder på Evjemoen 

i sør. 

 

Eksisterende bebyggelse i området er en mix av forskjellige bygninger. De fleste bygg er 

industribygg med flatt tak. Innimellom finner man rester fra den gamle industribebyggelsen i 

forbindelse med Evje Nikkelverk. Odden Camping har gjennomført en mer landlig stil med 

flaskeskåret panel og torvtak. Området er preget av at det er et industriområde hvor estetikk 

gjerne er nedprioritert. I nord, rundt Furuly og Odden Camping er det opparbeidet fine 

grøntområder, mens grøntområdene ellers i planområdet er overgrodd og ikke opparbeidet. 

 

4.4 Trafikkforhold 

Hovedveien internt i Verksmoen industriområdet er i dag kommunal veg, Verksvegen. Etter 

etablering av Europris helt syd i området er det blitt en betydelig trafikkøkning på denne 

vegen.  

 

I 2014 ble det gjort tiltak i vegkrysset ved Spar. Krysset har blitt «strammet opp» ved å 

anlegge fortau på begge sider, med tilrettelagt krysning til bussholdeplassen ved Gudvangen. 

Internvegen på Verksmoen blir i dag benyttet av mange gående og syklende. Området er 

trafikkmessig ustrukturert, med klart behov for oppstramming for å øke trafikksikkerheten. 

Veiene bør defineres klarere med god oppmerking, og det bør opparbeides fortau langs 

internvegene.  

 

Krysset inn til Evjemoen må utbedres før det kan gis tillatelse til ny forretningsvirksomhet på 

Verksmoen, jf. innspill fra Statens Vegvesen til oppstartsmelding for foreliggende 

planforslag. 

 

Rv 9 har fartsgrense 70 km/t  og 50 km/t gjennom planområdet. Samleveiene internt i 

planområdet har fartsgrense inntil 60 km/t. 

 

4.5 Naturgrunnlag og naturmangfold, jf. nml § 8 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på eksisterende kunnskap hentet fra relevante nasjonale 

databaser og relevante basiskart og flyfoto, jf. nml. §8 (kunnskapsgrunnlaget). Viktige kilder 

er Artsdatabankens karttjeneste «Artskart», Miljødirektoratet sin «Naturbase», Skog og 

landskap sin karttjeneste «Kilden», NGU sin nasjonale berggrunnsdatabase og 

løsmassedatabase, og konsekvensutredning for Fennefoss kraftverk (Agder Energi 

Produksjon). Det er ikke gjennomført egen befaring i planområdet med tanke på naturmiljø. 

 

Berggrunnen i planområdet består utelukkende av øygneis. «Oddene» i planområdet er 

registrert med elveavsetninger dominert av sand og grus, med en mektighet som kan variere 



                                                                            Områderegulering for Verksmoen - planbeskrivelse 

20 
 

fra 0,5 m til 10 m. Resten av planområdet har breelvavsetninger, se figur 7. Breelvavsetninger 

består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. 

Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten 

er ofte flere ti-talls meter (www.ngu.no). 

 

 
Figur 7 Løsmasser registrert i planområdet (ref. www.ngu.no). De gule "oddene" er elveavsetninger, mens orange 
områder er breelvavsetninger med større mektighet og mindre kornstørrelse enn elveavsetningene. 

http://www.ngu.no/
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Figur 8 Arealtyper i planområdet. Grønne områder er skog, mens grå områder bebygde arealer/åpen fastmark. 
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Store deler av planområdet er bebygd med ulike typer næringsbebyggelse, i tillegg til 

bebyggelse knyttet til campingområdet. Slagghaugene ved Evje Nikkelverk ligger sentralt i 

planområdet. I sør og ved campingen er det felt med sammenhengende skog, se figur 8, 9,10, 

11 og 12. Skogen i området er hovedsakelig dominert av furu på middels bonitet. Det er en 

del innslag av bjørk. Skogens alder er varierende. Det finnes både ungskog (hogstklasse II) og 

hogstmoden skog (hogstklasse V), men størstedelen av skogen er yngre og eldre 

produksjonsskog (hogstklasse III og IV). Vegetasjonstypene domineres av bærlyngskog og 

blåbærskog. 

 

Evje og Hornnes kommune har gjennomført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 

(2006) i 2000/01. Kartleggingen var imidlertid av begrenset omfang, og gir ikke informasjon 

om planområdet har vært gjenstand for befaring i forbindelse med kartleggingen. Det er ikke 

registrert lokaliteter med viktige naturtyper, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i 

Naturbase. Det er ikke registrert trua eller sårbare arter på norsk rødliste i kategoriene NT, 

VU, CR eller EN i artskart.  

 

Ut fra kart og flyfoto er det 3 mindre dammer og et mindre areal med våtmark og tilhørende 

bekk innenfor planområdet. Dammene er gamle masseuttak som det er ønskelig å fylle igjen. 

Dammene kan ha verdi for amfibier og annen ferskvannsfauna og –flora, men dette er ikke 

nærmere undersøkt. Se figur 13 for lokalisering av ferskvannsforekomstene/våtmark. Store 

deler av planområdet grenser mot Otra. Kantsonen mot Otra fremstår i store trekk som mer 

Figur 9 Bonitet i planområdet. Lysere grønne felt er skog med middels bonitet. Mørkere grønne felt er skog med høg 
bonitet. Brune felt er åpen jorddekt fastmark, og bebygde arealer. 
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eller mindre intakt med naturlig vegetasjon langs mye av planområdet, med unntak av 

strekningene langs Evje nikkelverk og ved campingplassen. Plangrensa strekker seg et stykke 

ut i Otra. Noen av vikene i planområdet kan tenkes å inneha interessant våtmarksvegetasjon. 

Det er ikke planlagt større utbygging av strandsonen annet enn ved planlagt kraftverk. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold må anses som begrenset. Industrihistorikken i 

området, nærheten til urban bebyggelse, stort vegnett og den aktive bruken og 

tilretteleggingen av området som nærfriluftsområde begrenser imidlertid 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, jf. nml §8.  

 

 
Figur 10 Treslag i planområdet. Barskog og blandringsskog dominerer (mørk grønn og mellomgrønn). Det er enkelte felt 
med dominans av løvskog (mye bjørk). 
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Figur 11 Flyfoto, Odden camping. Furuly friluftsområde sentralt til høyre i bildet. 

 
Figur 12 Slagghaugene ved Fennefoss er godt synlig på flyfoto, og dekker et relativt stort areal innenfor planområdet. 
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Figur 13 Dammer og våtmark i kartgrunnlag anvist med gul merketusj. Forekomstene er ikke nærmere undersøkt. 

 

4.6 Kulturminner 

Begrepene kulturminner og kulturmiljøer er definert i kulturminneloven. Med kulturminner 

menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor 

kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng, som for eksempel 

bygningsmiljøer i byer eller tettsteder og jordbrukets kulturlandskap.  

 

I planområdet er det flere kulturminner. Gravfelt, Evjesteinen, bøtteslagghaug, mattebua, 

gammel ferdselsåre, Evje Nikkelverk, brygge fra dampskipsfart ved Fennefoss og 

fløtningsmurer, se figur 14 for en oversikt. Kommunen ønsker at dette området gjøres mer 

attraktivt og tilrettelegges med stier, skilt og annen informasjon for bedre formidling av 

kulturminnene. Området har sterkt preg av gammel industrihistorie. Det er stort behov for 

opprydding og tilrettelegging. 
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Figur 14 Oversikt over kulturminner i og i nærheten av planområdet. Kart utarbeidet av Sweco Grøner. 

 

Gravfeltet på Verksmoen. 

Før nikkelverket dumpet slagg over store deler av feltet, var dette det største gravfeltet i hele 

Setesdal. Utgravinger viser at feltet har vært brukt som gravplass fra ca. år 350 til ca. år 550 e. 

Kr. De eldste gravhaugene kan dateres til romersk jernalder, men de fleste er fra 

folkevandringstiden. Kongshaugen er sannsynligvis den eldste. Runesteinen, 

Galtelandssteinen, er en av landets mest nøyaktig daterte runesteiner fra ca. 1017. I tillegg er 

det funnet en annen runestein i gravfeltet. Begge disse er i dag på Universitets oldsaksamling. 

Feltet ble tilrettelagt i 2002 og en kopi av Galtelandssteinen ble reist på kulturminnedagen. 

 

Ferdselsårer 

Otra har alltid vært en naturlig ferdselsåre. Ferdselen vekslet mellom kryssing av elva med 

båt, og vegfar som fulgte elva. Sannsynligvis har disse vært i bruk minst tilbake til jernalderen 

og gravfeltet på Verksmoen kan ha vokst fram nettopp fordi stedet var et strategisk viktig 

samferdselspunkt. De registrerte vegfarene omfatter blant annet en kløvveg og en veg som 

gikk langs gravfeltet ved Kongshaugen. 

 

Evje Nikkelverk/smelteverk og kraftstasjon, Verksmoen 

Evje Nikkelverk/smelteverk startet produksjon av nikkel i 1873 og drev verksdrift fram til 

1946. Store deler av Verksmoen og omkringliggende områder ble brukt i verksdriften. I 

torvmyrene i nærheten ble det hentet torv som ble brukt som energikilde ved produksjonen. 

Slagget som lå igjen etter framstillingen, ble plassert omkring på Verksmoen. I 1908 ble Evje 
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kraftstasjon bygget for å gi elektrisk kraft til verkets produksjon. Kraftstasjonen var en av de 

tidligste kraftstasjonene i vassdraget. 

 

Området bærer fortsatt preg av den nesten hundreårige verksdriften. Her ligger det blant annet 

en stor haug med bøtteslagg (figur 15) fra Evje Nikkelverk fra tida før 1910, og noe nyere, 

granulert slagg fra tiden etter 1910. Den såkalte mattebua (figur 16) er den eneste autentiske 

bygningen som er igjen fra nikkelverket. Mattebua ble brukt til oppbevaring av nikkelmatte. 

Bygningen står på sitt opprinnelige sted og brukes i dag til lager. Kledningen er skiftet, men 

bygningen skal ellers være rimelig intakt. Driften av kraftstasjonen opphørte i 1962 og i dag 

er det kun rester igjen av murene på kraftstasjonen, inntak og dam. Inntak og dam er i svært 

dårlig forfatning. 

 

Området med de store slagghaugene har kunnskapsverdi som historisk kilde og er et regionalt/ 

nasjonalt representativt eksempel på tidlig industrihistorie. Bøtteslagghaugen utmerker seg 

med særlig stor kulturhistorisk verdi, men også mattebua, som er eneste gjenværende bygning 

fra driftsperioden, vurderes å ha stor verdi. 

 

 
Figur 15 Bøtteslaggen. Foto: H. Håkås. 
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Figur 16 Mattebua. Foto H. Håkås. 

Brygge fra dampskipsfarten ved Fennefoss 

Dampskipsfart i Otra ble startet opp i 1867 da dampbåten Bjoren ble satt i rute mellom 

Fennefoss, Fossvik, Dåsnes (Faret), Moi, Klepp og Hodne. Formålet med dampskipsfarten var 

først og fremst å transportere nikkelmatte og koks fra/til smelteverket i Evje, og den er derfor 

en viktig del av nikkeldriftens historie. Eksisterende brygge ved Fennefoss er oppført i betong 

og tre og er fra 1882. Treverket er av nyere dato (figur 17). 

 

 
Figur 17 Dampskipbrygga nedstrøms Fennefoss. Foto: H. Håkås. 

Fløtningsmurer ved Fennefoss 
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Etter at tømmer ble en viktig eksportartikkel på 1600-tallet fikk Otra en viktig rolle som 

tømmerfløte-elv. I den forbindelse ble det anlagt flere fløtingsmurer (figur 18) i Otra. Disse 

står fortsatt ved Fennefossen. Murene ble antageligvis anlagt i første halvdel av 1800-tallet. 

 

 
Figur 18 Fløtningsmurer på begge sider av Fennefoss. Foto: H. Håkås. 

I forbindelse med melding om oppstart av planarbeid var Aust-Agder fylkeskommune v/ 

kulturminnevernavdelingen på befaring. Kulturminnevernavdelingen konstaterte at det ikke 

var andre forekomster eller lokaliteter som var interessante innenfor planens grenser 

4.7 Friluftsliv og reiseliv 

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. Områder for friluftsliv kan inndeles og gis betegnelse etter avstanden for 

brukeren.  

 

Tettstednære friluftsområder: For å sikre muligheten til å drive friluftsliv for de store 

befolkningsgruppene må det settes til side grøntområder, parker, bymark og utmarksområder i 

nokså umiddelbar nærhet til befolkningssentrene. Tilgjengelighet og lav terskel er spesielt 

viktig for barn, eldre og bevegelseshemmede, og også for å kunne drive et miljøvennlig 

friluftsliv uten store behov for transport. 

 

Evje og Hornnes kommune er en viktig kommune for utøvelse av mange former for friluftsliv 

i Setesdal; jakt, fiske, bading, camping, sykkel, fotturer, skiturer, rafting mm. Dette gjør 

kommunen til en mye besøkt kommune i regionen og besøkende kommer fra mange ulike 

steder i Norge og Europa. Årsaken til dette er fra naturens side de store utmarksarealene og 

elva Otra, og fra samfunnets side en bevist tilrettelegging og satsing på turisme og friluftsliv. 

 

I 2009 åpnet Oddens Hage (figur 19) like ved Odden Camping. Oddens Hage er på 10.000 m
2
 

og er anlagt med ulike temahager, bl.a. en japansk inspirert hage, en rosehage og dammer. 

Her ligger også nybygde Odden Vertshus.  
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Figur 19 Oddens Hage, foto: Oddenhage.no. 

 

Helt nord på Verksmoen ligger Furuly friluftsområde. Det er ved flere anledninger kommet 

forslag om å opparbeide en sammenhengende tursti fra Furuly friluftspark til Evjemoen. Dette 

søkes ivaretatt i foreliggende planforslag.  

4.8 Nærmiljø 

Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljø 

omfatter tradisjonelt både fysiske og sosiale forhold, idet nærmiljø omfatter samspillet 

mennesker imellom, og mellom mennesker og deres fysiske omgivelser.  

 

Furuly friluftspark er i dag et samlingsted for innbyggerne i Evje og Hornnes. Selve 

forsamlingshuset «Furuly» innehar flere funksjoner; ungdomsklubb, kulturskole, møtelokale 

og arbeidsplass for Overformynderiet i kommunen.  

 

Øst for planområdet ligger det et større boligområde; Gudvangen. Innenfor planområdet er det 

nærbutikk, bensinstasjon og andre butikker som skaper høy aktivitet på dagtid.  

4.9 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 ville øke 

trafikksikkerheten i området betydelig.  

4.10 Klima og energi 

Verksmoen Nærvarme A/S har bygd et flisfyringsanlegg i området mellom Smeland 

Byggservice A/S og NorDan. Foreløpig er det Smeland byggservice og Setpro som er koblet 

til dette anlegget. Anlegget bidrar positivt i klimasammenheng da det erstatter dagens 

energikilde basert på fossilt brensel. 

4.11 Universell utforming 

Deler av planområdet er i dag universelt utformet og tilgjengelig for alle. Furuly friluftspark 

er og Odden camping er delvis universelt utformet. Målet med foreliggende planforslag er å 

oppnå tilgjengelighet for alle i så stor grad som mulig. 

http://ww.oddenhage.no/


                                                                            Områderegulering for Verksmoen - planbeskrivelse 

31 
 

4.12 Grunnforurensning 

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

Verksmoen avfallsplass (Nomelandshola) og Evje Nikkelverk. Verksmoen avfallsplass er en 

nedlagt kommunal fylling. Det er mistanke om at det er deponert spesialavfall i fyllingen. 

Evje Nikkelverk er et område med store åpne slagghauger. Grunnen i området er trolig 

forurenset med nikkel og krom. 

 

I 2000 ble det foretatt undersøkelser i området. Resultatet av disse undersøkelsene er samlet i 

NIVA rapport LNR 4295-2000; ”Prosedyreundersøkelse- forurenset grunn på Verksmoen, 

Evje og Hornnes kommune”.  

 

Konklusjonen i denne rapporten var:  

”Avrenning fra det kommunale deponiet var av liten betydning. Grunnvannet i området er 

tungmetallforurenset. Dette har sin årsak i avrenning fra slaggdeponiet og fra 

smelteverksområdet for øvrig, samt fra gruveavfall som er benyttet til veibygging og 

oppfyllingsformål i området. Avrenningen har neppe noen konsekvenser for Otra på grunn av 

stor fortynning, men kan forårsake lokale problemer i forbindelse med bygging på området og 

for kommunal kloakk dersom den trenger innpå kommunalt kloakknett.” 

 

Deler av slaggdeponiet er utsatt for erosjon i det området der den største bekken passerer over 

deponiet. For å hindre spredning av slagg til Otra bør det vurderes å sikre bekken med stein 

eller legge den i kulvert i det området. Betongmuren som i sin tid ble bygget for å holde på 

slagget er i dårlig forfatning og bør repareres. Agder Energi Produksjon har inne en søknad til 

NVE for konsesjon på Fennefoss kraftverk. I denne konsesjonen ligger sikring av området 

inne. Kommunen forutsetter at dette blir fulgt opp i forbindelse med at konsesjon blir gitt. 

Hvis NVE er negative til konsesjonen må kommunen ta grep og ordne opp i situasjonen. 

 

I tillegg til de to fyllingene over er det registrert 3 mindre deponier i samme området: 

- Fylling ved Skibsplast 

- Fylling ved Felleskjøpet 

- Fylling i sving nedenfor Felleskjøpet 

 

Det ble ikke utført noen videre undersøkelse av disse da det ble vurdert at deponiene var av 

mindre betydning da de kun har vært i drift under en kortere tidsperiode og relativt små 

mengder avfall er deponert. 

 

Det må forventes at det finnes flere områder med rester etter den gamle gruvedriften, og 

eventuelle dumpingplasser for avfall etter denne driften. Dette vil imidlertid være vanskelig å 

kartlegge. Spredte rester av slagg innenfor planområdet kan inneholde miljøgifter, først og 

fremst tungmetaller. Faren for en eventuell avrenning av slike vil øke ved omfattende 

grunnarbeider.  
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4.13 Radon 

Store deler av sentrum og tettbebygde områder i Evje og Hornnes kommune har noe forhøyet 

radonnivå (100-200 i/s). Pga. slagghaugene kan det være fare for nivå > 200 i/s. 

Det er ikke angitt egen faresone for radon på plankartet, da forholdene forutsettes løst i 

henhold til TEK 10 § 13-5 i forbindelse med byggesøknad. 

4.14 Støy 

Støy kan beskrives som når lyden overgår til å uroe oss og være plagsom. 

 

Statens Vegvesen oppgir en ÅDT lik 5000 på Rv 9. Fartsgrensen er 70 km/t fra Lantz Auto til 

Evje Autoservice, og reduseres så til 50 km/t forbi Evje Sentrum. 

 

I forbindelse med reguleringsplaner for boligbebyggelse ved Evje Kino og for området 

mellom Top Idè bygget og Furuly er det utarbeidet rapporter for trafikkstøy. 

 

Verksmoen området ligger innenfor Evjemoen skytefelt sin røde støysone. Evje og Hornnes 

kommune har i forhandlinger med forsvaret kommet frem til at man skal løse dette problemet 

innen 2016. Da er målet at den røde støysonen skal være redusert til gul.  

Alle søknadspliktige byggeprosjekter må levere en støyutredning som viser hvordan 

støyforholdene blir ivaretatt. 

4.15 Teknisk infrastruktur 

På Verksmoen er alle bedrifter tilkoblet kommunalt V/A. Deler av eksisterende rørnett har 

behov for snarlig utskifting. Dette gjelder i området langs Verksvegen fra Autoservice til 

Maskinsalg. Når Europris ble bygget i 2011 ble deler av det kommunale nettet oppgradert i 

dette området. Det ble også lagt til rette for videre tilkobling til det ubebygde næringsarealet 

sør for Europris.  

 

Mellom Europris og 1000-års stedet er det en 22 kV høyspentledning. Høyspentlinja krysser 

Verksvegen og går over Maskinsalg sin eiendom. Luftstrekket er uheldig i et næringsområde 

hvor det til tider blir benyttet kraner osv. I forbindelse med planleggingen av Fennefoss 

kraftverk har kommunen vært i kontakt med AE Nett for å se på muligheten for å legge dette 

luftstrekket i kabel, men det er ikke avklart noen endelig løsning p.t. 
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5.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Hovedgrep  

Planens hovedgrep er som følger: 

 Enhetlig plan for industri, forretning og handel på Verksmoen 

 Trafikksikre vegløsninger med nye kryssløsninger  

 Robuste friområder og sammenhengende grønnstruktur med stor friluftslivsverdi 

 Tilrettelegging av viktige kulturminner 

 

Foreliggende planforslag setter klarere grenser for ivaretakelse og videreutvikling av 

områdets kulturminner og friluftsverdier. Dette gjelder blant annet 1000-års stedet, 

bøtteslagghaugen, mattebua, den gamle dampskipbrygga og Furuly. Det foreslås 

innregulering av grønnstruktur som kobles sammen med internveinettet på en hensiktsmessig 

måte for å gi gjennomgående turvei fra Furuly i nord til renseanlegget i sør. Her kan det 

opparbeides en gangveg/kultursti som for eksempel kan bruke ved guiding gjennom en viktig 

bit av Evje og Hornnes kommune sin spennende industrihistorie. Grønnstrukturen er også 

tenkt å fungere som en buffersone mellom støyende næringsområder og campingplass, 

samtidig som den sikrer allmennheten tilgang til elven og til kulturminner. Kommunen ønsker 

ikke ytterligere boligbygging i randområdene rundt bestående industrivirksomhet, og 

planforslaget legger følgelig ikke til rette for etablering av nye boliger. 

 

5.2 Arealbruk 

Oversikt over alle reguleringsformål i planforslaget med areal i m
2
 er gitt i tabell under: 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Kartkoder Areal (m²) 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert 
med andre angitte hovedformål  

F/K/L/P/B 78331,7 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg B/V_1-2 9598,5 

Bolig/forretning/kontor B/F/K 1833,6 

Energianlegg  Energianlegg_1-2 14588,9 

Forretning/kontor  F/K_1-2 22357,1 

Forretning/kontor/industri  F/K/I_1_10 151405,3 

Foretning/kontor/Tjenesteyting F/K/T 7744,4 

Forsamlingslokale Forsamlingslokale 3120 

Fritids- og turistformål Fritid/turistformål 70577,1 

Næringsbebyggelse Næringsbebyggelse 10606,9 

Offentlig eller privat tjenesteyting  o_Brannstasjon 5537,2 

Sentrumsformål  Sentr.formål_1-3 13865,6 

Steinbrudd og masseuttak o_Kulturminne 5352,8 

Vann- og avløpsanlegg  o_VA, o_PS 13212,7 

Sum areal denne kategori:  394266,2 
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§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

  

Annen veggrunn - grøntareal   6338,6 

Annen veggrunn - tekniske anlegg   32775,8 

Energinett o_Trafo_1-2 14,1 

Fortau o_F_1-11 8417,2 

Gang-/sykkelveg  o_GS 5379,1 

Gangveg/gangareal  o_GV 276,4 

Kollektivholdeplass o_KH_1-2 296,7 

Parkeringsplasser  o_P_1-3 5747,2 

Veg  o_Veg_1-9 37342,3 

Sum areal denne kategori:  96587,6 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur   

Friområde  o_Fri_1-5 32046,9 

Grønnstruktur  P_Grønnstruktur_1-4 34370,8 

Park  o_Park_1-2 18318,8 

Turveg  o_TV_1-4 15930,2 

Vegetasjonsskjerm o_Vegetasjonsskjerm 5185,9 

Sum areal denne kategori:  105852,7 

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift 

  

Naturformål  Naturformål_1-3 1597,9 

Sum areal denne kategori:  1597,9 

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone 

  

Friluftsområde i sjø og vassdrag o_Fri_vassdrag_1-2 199664,7 

Sum areal denne kategori:  199664,7 

Totalt alle kategorier:  797969,3 

 

5.3.1 Bebyggelse og anlegg  

 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, o_Brannstasjon 

Eksisterende areal for brannstasjon 

 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg, B/V_1-2 

Bensinstasjonene YX Evje og 1-2-3 er etablerte bensinstasjoner innenfor planområdet. YX er 

lokalisert innenfor formålet B/V_1 og 1-2-3 med kombinert bilverksted og bensinstasjon på 

formålet B/V_2. 
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Energianlegg, Energianlegg_1-2 

Området ved Fennefoss er gitt formål energi/kraftanlegg. Dette på bakgrunn av innsendt 

konsesjonssøknad til NVE. Agder Energi planlegger å utnytte et fall på om lag 8 meter. En 

utbygging vil gi en årlig produksjon på ca. 60 GWh. I forbindelse med konsesjonssøknaden er 

det utarbeidet flere skisser over hvordan området skal tilrettelegges (figur 20 og 21).  

 

Figur 20 Oversiktskart utbyggingsområde Fennefoss (AEP) 
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Figur 21 Illustrasjon kraftanlegg sett fra sør (Rambøll) 

 

Forretning/kontor (F/K_1-2) 

Det er avsatt to områder for forretning og kontor. Det største området, F/K_2 er plassert oppå 

eksisterende slagghauger. I utbyggingsavtalen mellom kommunen og Agder Energi er det et 

punkt om at overskuddsmasser skal deponeres her, slik at næringsområde kan opparbeides. 

 

Forretning/kontor/industri  (F/K/I_1-10) 

Formålet med disse områdene er i hovedsak å tilrettelegge for større forretningsbygg med 

tilhørende kontorfunksjoner. Innenfor området F/K/I_1 og 6 tillates det tyngre industri slik 

som båtproduksjon, for å ivareta eksisterende bedrifter i områdene. For eventuelle nye 

tungindustriforetak så er det ledige tilrettelagte tomter bl.a. på Evjemoen. I tillegg ligger det 

flere næringsområder inne i kommuneplanen som ikke er regulert, men er avsatt til formålet.  

 

Forsamlingslokale (Forsamlingslokale) 

Eksisterende hus med mulighet for tilbygg for kulturaktiviteter, av både mindre å større art. 

Lokalene blir brukt til både kommunale og private aktiviteter. Dette er en møteplass for alle 

kommunens innbyggere. Det er planer om utbygging av forsamlingshuset Furuly. Planen 

legger til rette for muligheter for utvidelse av bygget, samt opparbeiding av parkeringsplasser 

og tilrettelegging av tilstøtende uteareal. 
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Næringsbebyggelse 

Evje Park har fått formål næringsbebyggelse. Dette gjelder hele området, inkludert solstudio. 

Årsak til dette er at bruken omfatter formål som hotell/overnatting og bevertningsvirksomhet.  

Leilighetene kan leies ut over lengre perioder, men ikke selges som egne boenheter. 

 

Fritid/turistformål 

Odden Camping, Vertshus og Oddens Hage er regulert til kombinert formål 

fritids/turistformål.  

 

Kombinert formål (F/K/L/P/B) 

Kombinert formål; Forretning, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting, lager, 

pendlerparkering og busstasjon/kollektivterminal, F/K/L/P/B, er lagt til området som i dag er 

vegstasjon. Her blir det lagret større maskiner, vekt for lastebiler, samt lastebilparkering. 

Statens vegvesen og trafikkskole har sine kontorer her.  

Tomtene gnr/bnr 49/42, 49/98, 49/99 og 49/100 er per i dag ubebygd. Området er i dag 

uutnyttet, og det er et vannfylt hull her, som går under navnet Nomelandshåla. I forbindelse 

med en eventuell utbygging av Fennefoss kraftverk er det tenkt at eventuelle 

overskuddsmasser skal deponeres her for opparbeiding av næringsareal. Dette området kan i 

fremtiden være mulige tomter for en  hovedbusstasjon hvis busstasjonen i Evje sentrum må 

flyttes. Tanken er da at det blir tilrettelagt pendlerparkering her, ventebu o.l. I dag er det 

forholdsvis trangt på busstasjonen i Evje sentrum de gangene bussene fra Arendal, 

Kristiansand og Åseral er der samtidig. Det vil være en fordel om disse bussbyttene foregår på 

dette nye området, og at det kun er av og påstigning i sentrum.  

Det er satt krav om detaljregulering av området. 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting (o_Brannstasjon) 

Evje brannstasjon er lokalisert på tomta som reguleres til Brannstasjon.  

 

Bolig/forretning/kontor (B/F/K) 

Helt øst i planområdet er tidligere Evje Vaskeri regulert som bolig/forretning/kontor. Her er 

det i dag kontor/forretning i kjeller og 1. etg. og leiligheter i 2. etasje. 
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Forretning/kontor/tjenesteyting (F/K/T) 

På tomta gnr/bnr 49/126 er det et eksisterende bygg som inneholder Sparbutikk og 

Kinarestaurant i 2 etg. På nabotomtene gnr/bnr 49/124 og 49/125 mot øst er det igangsatt 

privat planarbeid. Per i dag er det et eksisterende bygg på gnr/bnr 49/124 som inneholder 

bibliotek, forretning, bowling og politi. Gnr/bnr 49/125 er per i dag ubebygd. Tomta er del av 

sentrumssonen i Evje og formålet er satt til forretning/kontor/tjenesteyting F/K/T. 

Det er presisert at det ikke er tillatt med barnehage innenfor området. Barnehage kommer inn 

under Tjenesteyting, men en slik virksomhet er ikke ønskelig på Verksmoen. 

 

Steinbrudd og masseuttak (o_Kulturminne) 

I dette området ligger den gamle bøtteslagghaugen som et minne fra den omfattende 

gruveindustrien som foregikk på Verksmoen.  Det er ønskelig at denne haugen skal kunne 

utnyttes i forbindelse med en kultursti gjennom området. Tanken er å lage en gangveg til 

toppen. Området rundt må ryddes.  

 

Vann- og avløpsanlegg (o_VA og o_PS) 

 I området mellom Odden Camping og vegen ned til Fennefoss ligger det en pumpestasjon 

(o_PS). Helt sør i planområdet ligger kommunens renseanlegg, o_VA.   Her er det ønskelig å 

bevare omkringliggende vegetasjon for å skjerme for innsyn. Det kan også være litt 

luktproblemer i forbindelse med anlegget, og det er derfor ikke ønskelig å ha for mye aktivitet 

i nærheten. 

5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Energinett (o_Trafo 1_2) 

Det er avsatt to områder for etablering av nye transformatorer. 

 

Fortau (o_F_1-11) 

Det er planlagt fortau langs veger innenfor Verksmoen området som angitt på plankartet. 

Alle fortau er regulert med bredde på 3,0 meter. 
 

Gang-/sykkelveg (o_GS)  

Eksisterende gang-/sykkelveg langs riksveg 9 reguleres til gang/sykkelvei. 
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Gangveg (o_GV) 

Adkomsten over til øya ved Furuly er regulert til gangveg. I forvaltningsplanen for 

Furulyområdet er det planlagt bro her. 

 

Parkeringsplasser (o_P 1-3) 

Området parkeringsplass o_P_1 er avsatt til offentlig parkeringsplass. Den skal i hovedsak 

benyttes for besøkende til Furuly området. 

Parkeringsplass o_P_2 er avsatt til offentlig parkering i hovedsak forbeholdt besøkende til 

friområder og kulturminner langs Otra. 

Parkeringsplass o_P_3 er avsatt til offentlig parkering. 

 

Veg (o_Veg_1-9) 

Det er kun vist en ny veg innenfor planområdet. Dette er vegen ned til en eventuell ny 

kraftstasjon ved Fennefoss. 

Det er planlagt en ny rundkjøring i krysset mellom rv. 9 og fv. 307. Adkomstene til Lantz og 

til 1-2-3 som ligger nærmest må da stenges. Neste avkjørsel må benyttes. 

Dimensjonering på veger i området:  

Veg_1 er regulert med en vegbredde på 7,5 meter. 

 

o_Veg_2-9 er regulert med en vegbredde på 6,0 meter. 

 
 

5.3.3 Grønnstruktur 

 

Friområde (o_Friområde 1_5) 

Hele Furuly friluftslivsområde er lagt inn som offentlig friområde. Skal opparbeides i tråd 

med utarbeidet plan for området. 

Kantsonen mot Otra sørvest i planområdet foreslås også som friområde.  

Grønnstruktur (p_Grønnstruktur_1-4) 

Kantsona langs Otra utenfor eksisterende campingplass på Odden foreslås som privat 

grønnstruktur p_Grønnstruktur_1-2. Kantsona er tenkt oppretthold med naturlig vegetasjon, 

men med rom for lett tilrettelegging for friluftsliv, f.eks. stier, badeplasser og enkle 

raste/hvileplasser. Sørvest i planområdet foreslås ett nytt område for forretning/kontor/industri 
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med formål F/K/I_4 på et areal som i dag i hovedsak er skogkledt. Resterende del av 

skogholtet som ikke foreslås med utbyggingsformål foreslås regulert til grønnstruktur, 

p_Grønnstruktur_3, uten særskilt tilrettelegging for friluftsliv. I tillegg til offentlig turvei og 

offentlig friområde.  

Kantsone langs Otra vest i planområdet nedenfor o_TV_4 er foreslått med formål 

p_Grønnstruktur_4. 

 

Park (o_Park 1_2) 

Området ved Fennefoss og 1000 års stedet foreslås regulert som park. Hvis det vlir en 

utbygginga av Fennefoss så er et av punktene i avtalen mellom kommunen og Agder ENerig 

at disse områdene skal opparbeides. 

 

Turveg (o_Turveg 1_4) 

Det foreslås regulert turveg fra Furuly i øst til undergang under rv 9 i vest. Denne turstien går 

vekselvis langs veg /fortau og som grønnstruktur. Fra Grandtunet går stien via Furuly og 

videre sør-vest over melom F/K/I-2 og Odden Camping. Ved Setpro går stien ut på planlagt 

veg forbi kraftstasjon opp til 1000- årsstedet. For så å følge felles kjøre-/gangveg ned til den 

gamle dampskipsbrygga. Fra brygga er det planlagt en sti langs elven som svinger og kobler 

seg på eksisterende adkomstveg o_Veg_3. Turvegen følger så eksisterende vegnett ned til 

undergang ved rv 9. Turvegen vil fungere som en vegetasjonsskjerm / buffersone fra 

industriområdene mot campingplassen og tilstøtende arealer. Områdene etableres ved 

revegetering av naturlig forekommende, stedegen vegetasjon. Det er også planlagt en 

gjennomgående turveg fra Verksvegen, via bøtteslagghaugen og videre ned til turstien langs 

Otra.  

 

Vegetasjonsskjerm (o_Vegetasjonsskjerm) 

Gjelder skogholtet sørvest i planområdet, som blir liggende som en buffer mellom rv 9 og 

Otra, og skjermer renseanlegget mot g/s-vegen og rv. 9. 

 

5.3.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) 

 

Naturformål (Naturformål_1-3) 

Formålet LNF naturformål omfatter 3 øyer nedstrøms Fennefoss.  
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5.3.5 Hensynssoner  

Sikringssone – Frisikt – H140 

Frisiktsoner er regulert iht. standard krav fra Statens Vegvesen. 

 

Faresone - Ras- og skredfare – H310 

Delområde F/K_2 må sikres mot ras. Dette er avhengig av hvor mye området blir fylt opp, og 

hvordan dette gjøres. Skråningen kan eventuelt steinsettes. 

 

Flomfare- H320 

Området ved Odden Camping og Renseanlegget ligger utsatt til for flom. Forholdsregler må 

tas. 

 

Faresone – Høyspentanlegg (inkl. høyspentkabler) – H370 

Det går en 22 kV gjennom området- Kommunen ønsker å få lagt denne i kabel hvis det blir en 

utbygging av Fennefoss Kraftverk. 

 

Hensynssone forurenset grunn – H390 

Området ved slagghaugene er markert spesielt i forholdt til forurensningsfaren. Det er satt 

egne bestemmelser til dette området.  

 

Bevaring kulturmiljø – H570 

1000- årsstedet, Bøtteslagghaugen og Mattebua foreslås med hensynssone bevaring av 

kulturmiljø eller kulturminne. Disse elementene ønskes å ivaretas i området. 

 

5.3. Prinsipper for ny bebyggelse 

Området består i stor grad av eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse er en miks av 

forskjellige bygninger, i hovedsak med flatt tak. Det estetiske er ikke hovedfokus i et slikt 

industriområde. I den nye planen så legges det opp til at det skal være mindre industri og mere 

forretning- og kontorvirksomhet. Det er ønskelig at ny bebyggelse skal ha saltak, men det 

tillates flate partier for bygninger med stor bredde. I byggeområdene som ligger langs rv. 9 

skal større fasader arkitektonisk brytes ned slik at volumet fremstår i mer småskala form. 

Dette gjelder også for områdene som er regulert til forretning og kontor. 

 

5.4. Tilknytning til infrastruktur, VA 

Det er lagt opp til kommunalt vann og avløp i hele området. Ledningsnettet fra Maskinsalg til 

Spar er klar for oppgradering. Det er ønskelig at dette gjøres i forbindelse med opparbeiding 

av fortau langs Verksvegen. 

5.5 Renovasjon 

Søppelspann, containere, tomemballasje, oljetanker, mv. skal plasseres på en slik måte at det 

ikke er skjemmende for omgivelsene, eller kan medføre fare for forurensning. Løsning skal 

vises i byggesaken. 
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5.6 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. 

 

Høyt fokus på tilgjengelighet innenfor alle områdene. 

 

5.7 Overvannshåndtering 

Det anses ikke å være behov for spesielle flomveier ut over at nytt vegsystem i 

ekstremtilfeller vil kunne fungere som dette. Det anses følgelig ikke å være behov for egne 

fordrøyningsmagasiner for overvann. 
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6.0 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) 

 

ROS analysen er vedlagt som et eget plandokument. Nedenfor er det kun gitt en 

oppsummering av analysen og forslag til tiltak. 

6.1 Samlet vurdering av risiko 

Innenfor området er det knyttet en risiko til flom, radon, trafikkulykke, brann/eksplosjon og 

forurensning av grunn og vassdrag.  

 

Risikonivået for radon og brann/eksplosjoner påvirkes ikke av planforslaget. Radonfaren 

håndteres etter TEK-10 ved byggetiltak. 

 

Bedriftene som har lagring/bruk av farlige stoffer har egne rutiner på hvordan disse skal 

oppbevares og behandles.  

 

Faren for forurensing blir håndtert ved å følge opp tiltakene som er beskrevet i NIVA sin 

rapport. Planforslaget har bestemmelser om håndtering av forurensede masser. Dette gjelder i 

hovedsak områdene rundt Nikkelverket, men også ubebygde tomter hvor det kan dukke opp 

gamle deponier eller forurensede masser fra tidligere gruvedrift.  

 

Risikonivået knyttet til trafikk vil reduseres etter at plantiltak er gjennomført. Planen omfatter 

tilrettelegging av fortau langs de mest trafikkerte ferdselsårene, samt sikker adkomst til 

bussholdeplasser. Regulert utbedring av krysset inn til Evjemoen vil også bidra til økt 

trafikksikkerhet. I forbindelse med større anleggsarbeider i området må trafikksikkerheten for 

myke trafikanter være spesielt i fokus. 

 

6.2 Avbøtende tiltak    

På bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det behov for følgende avbøtende tiltak som er 

angitt i bestemmelse §10.6: 

«Det kan ikke igangsettes byggetiltak i faresone for forurensning før det foreligger 

dokumentasjon på gjennomført undersøkelse av grunnforholdene med hensyn til forurensning, 

jf. forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider. Tiltak for å hindre forurenset avrenning til Otra foreslått i NIVA rapport LNR 

4295-2000 skal være gjennomført før det kan gis igangsettingstillatelse. 

Dersom det avdekkes masser med verdier over krav i forurensingsforskriften skal det 

foreligge tiltaksplan godkjent av vedkommende forurensningsmyndighet».  
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7.0 PLANVIRKNING 

7.1 Næringsliv 

Planforslaget tilrettelegger for etablering av forretninger med stort arealbehov 

(minimumsstørrelse 750 m2) i sentrumssone 2. I sentrumssone 1 kan det etableres 

detaljhandel i alle størrelser. 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 

forretningsvirksomhet, kontor, industri, lager, parkering og kollektivknutepunkt. Fortetting av 

dagens næringsområder kan gi positive samvirkninger for både eksisterende og nye 

virksomheter. Planforslaget ansees i sum å gi positive muligheter for næringslivet. 

7.2 Trafikk 

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. Etablering av ny 

vei til Fennefoss kraftstasjon vil gi sikrere trafikksituasjon til både energianlegget og 

tilliggende industriområde. Planvirkning for trafikk vurderes som svært positiv. 

7.3 Naturmangfold 

Store deler av planforslaget er en videreføring av eksisterende nedbygde arealer. Planforslaget 

berører imidlertid i noen grad naturområder; Foreslåtte næringsområder nord for rv 9, F/K _4 

innebærer nedbygging av 10-15 dekar eksisterende skogsmark. Østre del av delområde 

«F/K/L/P/B» omfatter 2 av dammene i området. Utbygging av dette området vil med stor 

sannsynlighet føre til gjenfylling og tap av begge dammene. Det samme gjelder for dammen 

nord for Rv 9, ved innkjøringen til Odden Camping hvor hele dammen foreslås med formål 

Forretning/kontor/industri F/K/I_2. Sørvest i planområdet foreslås en del av skogområdet 

ivaretatt som naturområde – grønnstruktur. Dette vil bidra til å sikre naturlig vegetasjon i 

Otras kantsone. Dette gjelder også for beltet rundt Odden camping, som foreslås som 

grønnstruktur. Friområdene og parkene innenfor området vil bestå som grøntområder, men vil 

kunne skjøttes og tilrettelegges for friluftsliv og uteaktiviteter. Slitasjen på vegetasjonen i 

disse områdene vil kunne bli betydelig. Foreslåtte arealformål er imidlertid i sin helhet i tråd 

med kommuneplanens arealdel.  

Planforslaget berører ikke kjente forekomster av viktige naturtyper og/eller truede og sårbare 

arter, jf. nml § 8. Sannsynligheten for ukjente forekomster av slike verdier er 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 på denne bakgrunn ikke å være grunnlag for å vektlegge føre-var-prinsippet i denne 

saken, jf. nml. § 9.  

Planforslaget innebærer i liten grad økt belastning på økosystemene i området. Eventuell 

fortetting av eksisterende næringsområder og tilrettelegging for friluftsliv og kulturminner vil 

i begrenset grad gi relevant økt belastning på tilgrensende naturområder. Grunnarbeider i 



                                                                            Områderegulering for Verksmoen - planbeskrivelse 

45 
 

forurenset grunn innebærer risiko for avrenning av miljøgifter til Otra og tilliggende masser. 

Dette håndteres imidlertid i tråd med forurensningslovgivning, og forutsettes å ikke innebære 

økt belastning for naturmangfoldet i Otra.  

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. 

7.4 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 rammesøknad. 

 

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. 

 

De 3 mindre deponiene som ligger i samme område som slagghaugene er også gitt faresone 

grunnforurensning, og sikret forskriftsmessig håndtering gjennom planbestemmelser. Dette 

gjelder: 

- Fylling ved Skibsplast 

- Fylling ved Felleskjøpet 

- Fylling i sving nedenfor Felleskjøpet 

 

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

forurenset avrenning i planområdet følger relevant forurensningslovgivning. Planvirkning 

antas på dette grunnlag å være liten/ingen for forurensningssituasjonen, eventuelt noe positiv 

dersom fremtidige tiltak innebærer opprydding i forurensa grunn og/eller redusert 

forurensningsnivå i avrenningen fra slike masser. 

7.5 Landskapsbilde 

Planforslaget innebærer i hovedsak fortetting av eksisterende bebyggelse, og utvidelser av 

eksisterende næringsområder. De mest markante landskapsendringene vil komme som følge 

av foreslått ny veg til Fennefoss kraftstasjon fra sør, to nye næringsområder i dagens skogholt 

vest i planområdet, nytt næringsområde ved dagens slagghauger, og nytt næringsområde øst 

for rv 9. Som følge av det flate terrenget i planområdet antas endringene å innebære begrenset 

virkning for landskapet både mht. nær- og fjernvirkning. Det opprettholdes en grønn buffer 

langs Otra gjennom hele planområdet, med unntak av delområdet for Fennefoss kraftverk og 
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ved renseanlegget i sørvest. Bufferen vil dempe effekten av ny bebyggelse. Nye 

byggeområder er i all hovedsak naturlig ekspansjon fra eksisterende bebyggelse, og vil ikke 

tilføre vesentlige nye elementer til landskapet. Opprettholdelse av Odden camping, 

videreutvikling av Furuly-området og regulering av slagghaugområdet til park med delvis 

hensynssone for kulturmiljø bidrar til å forsterke det grønne og det historiske preget på 

landskapet. 

Planforslaget anses i sum å ha begrenset virkning for landskapsverdiene i området, og 

potensielt positive virkninger for Furuly-området og det historiske industrilandskapet. 

7.6 Friluftsliv og reiseliv 

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

Planforslaget sikrer Furuly friluftspark som et fremtidig friområde, og tilrettelegger for 

oppfølging av kommunens målsettinger om et universelt tilrettelagt område. Regulering av 

gjennomgående gangvei fra Furuly til sørenden av planområdet, samt regulering av 

parkområder øker tilgjengeligheten til naturområdene og industrikulturminnene innenfor 

planens avgrensning. Dette innebærer økte muligheter for guidede turer og 

lavterskelaktiviteter. Grønnstruktur i randsonen til Odden camping mot Otra forhindrer 

nedbygging av strandsonen. Planforslaget innebærer ikke nye hindringer for friluftslivet. I 

sum ansees planvirkning for friluftsliv og reiseliv som positive.  

7.7 Barn og unge 

Planforslaget tilrettelegger for økt trafikksikkerhet i området, og lettere fremkommelighet for 

barn og unge. Sikring av Furuly-området bidrar til å ivareta barn og unges interesser i 

området. Planforslaget ansees i sum å gi svak positiv planvirkning for barn og unge som følge 

av bedret trafikksikkerhet. 

7.8 Klima og energi 

Planvirkning for klimabelastning er i hovedsak knyttet til eventuell økt transport med bensin – 

og diesel kjøretøyer som planen genererer. Et viktig formål med planforslaget er økt 

næringsaktivitet i området, som må forventes å bidra til lokal økning av transportaktivitet i 

området. I regional sammenheng vil imidlertid sentrumsnære næringsområder kunne være et 

gunstig plangrep for å begrense transportbehov og bilbruk til andre, tilsvarende tilbud lenger 

unna (Kr.sand eller Arendal). Økt aktivitet i sentrum, nær boligkonsentrasjoner, vil også 

kunne begrense transportbehovet til mange arbeidsplasser. Etablering av nye veier med fortau 

tilrettelegger også for myke trafikanter, og kan også bidra til redusert bilbruk.  

Det er i dag allerede bygg som er knyttet sammen med nærvarmeannlegg og fyres med flis og 

treavfall produsert på området. Planen stiller krav om tilknytning til anlegget dersom dette blir 

tilgjengelig i en større skala. Slik tilknytning vil være et positivt bidrag for å begrense behovet 

for kjøp av fjernprodusert energi, og kan bidra til økt bruk av fornybar energi. 

7.9 Kulturminner/kulturmiljø 

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 
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foreslås med reguleringsformål «steinbrudd og masseuttak» (o_Kulturminne) med 

hensynssone for kulturmiljø. Registrert ferdselsåre i forbindelse med gravfeltene 

sammenfaller delvis med eksisterende veg ned til dampskipbrygga. Den delen av traseen som 

passerer sør for slagghaugene til nikkelverket vil berøres av planlagt ny veg til Fennefoss 

kraftanlegg.  

Planforslaget innebærer sikring av alle registrerte, viktige kulturminner gjennom regulering av 

hensynssoner, med unntak av registrert ferdselsåre. 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.  

Planforslaget øker muligheten for tilrettelegging av viktige kulturminner og kulturmiljøer 

innenfor planområdet, som kan bidra til å sikre verdiene på lang sikt. I sum ansees 

planvirkning for kulturminner som svært positiv.  
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8.0 BUDSJETTVIRKNINGER FOR DET OFFENTLIGE 

Verksmoen er et område under utvikling og vekst. Planforslaget legger opp til ytterligere 

vekst og dermed en økt trafikk. Dette vil gi økte kostnader til både investeringer og drift av 

veg. Den planlagte rundkjøringen vil gjøre det mer attraktivt å velge denne vegen som en 

alternativ veg i forhold til Rv 9 gjennom området. 

Opparbeiding av tursti gjennom området kan også medføre en kostnad for kommunen. I første 

omgang hvis det kommer krav om innløsning/erstatning fra grunneiere. 

Behov for VA utbygging vil i mindre grad påvirkes, da utvikling av nye områder helt eller 

delvis vil bli lagt på utbygger. 
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9.0 FORSLAGSSTILLERS VURDERING 

Områdereguleringen er i tråd med rammer og føringer i overordna planer, her under regional 

plan for handel. Planforslaget er utformet av kommuneadministrasjonen, i samråd med det 

administrative planforumet.  

Forslagstiller mener fremlagte planforslag på en god måte tilrettelegger attraktive arealer for 

fremtidig, ønsket næringsutvikling i Evje og Hornnes kommune. Planforslaget tilrettelegger 

for attraktive næringstomter som ligger eksponert langs riksveien, og bidrar samtidig til økt 

tilrettelegging av viktige industrihistoriske kulturminner og tilrettelegging for nærfriluftsliv i 

tilknytning til Otra og kulturmiljøene. Nærheten til Evje sentrum, og etablering av fortau på 

alle internveiene i planområdet tilrettelegger for syklende og gående, i tråd med nasjonale 

klimamål.  
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10. VEDLEGG 

A Varsel om planstart 

B Innkomne innspill 
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VEDLEGG A – Varsel om oppstart 

Evje og Hornnes kommune varsler med dette oppstart av reguleringsarbeid for Verksmoen, 

planId 201202, jf plan- og bygningsloven §12-8. Områdeplanen omfatter også gnr. 49 bnr 124 

og 125, planId 201108, hvor oppstart av planarbeid ble meldt 23.5.2011. 

 

Planen vil erstatte gjeldende plan for området; Verksmoen vedtatt 21.06.85, planId 198501. 

 

Planens hovedformål er tilrettelegging for næringsbebyggelse. Det vil videre bli vurdert tatt 

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

samferdselsanlegg i samsvar med kommuneplanen. 

 

Frist for tilbakemeldinger på oppstart av planarbeidet sendes skriftlig til: Evje og Hornnes 

kommune v/Forvaltning, Evjemoen, 4735 Evje, innen 30.november 2012. Merk brevet med 

sak 2012/609. 

 

For mer informasjon kontakt Evje og Hornnes kommune ved Jan Hornung, tlf: 37 93 23 32 

eller Siv Therese Kile Lie, tlf: 37 93 23 33. 

 

Planarbeidet omfatter området vist på kartutsnittet:
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Frist for tilbakemeldinger på oppstart av planarbeidet sendes skriftlig til: Evje og Hornnes 

I forbindelse med planarbeidet vil det bli avholdt informasjonsmøte på Furuly, 

onsdag 31.oktober 18.00-20.00 for grunneiere, berørte parter og interesseorganisasjoner. 

Velkommen!  

 

Med hilsen 

Evje og Hornnes kommune 

 

Siv Therese Kile Lie 

plan- og miljørådgiver   
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VEDLEGG B- Innkomne innspill 

Klif, brev av 21.11.12 

 



                                                                            Områderegulering for Verksmoen - planbeskrivelse 

55 
 

 



                                                                            Områderegulering for Verksmoen - planbeskrivelse 

56 
 

Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 21.11.12 
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Fylkesmannen i Aust-Agder, brev av 3.12.12 
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NVE, brev av 28.11.12 
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Statens vegvesen, brev av 21.11.12 
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Sagatun AS v/Rune Skibsrud, brev av 30.11.12 
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Eldrerådet v/ Ingvard Østerhus, brev av 22.10.12 

 

 

 


