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Planbeskrivelse  
 

Reguleringsplan Evjemoen nord  
 

 

Datert: 30.05.2008 

Sist revidert: 04.06.15 

Vedtatt av kommunestyret i sak 63/15, 03.09.2015. 
 

Bakgrunn  

 
Reguleringsplanen bygger på eksisterende reguleringsplan for Evjemoen som ble vedtatt i 7. april 2004. 

Formålet er å omdisponere utbyggingshjemler i gjeldende reguleringsplan.  

 

Planens avgrensning er på cirka 480 dekar. Planens intensjon er at utbygging skal skje i overensstemmelse 

med reguleringsplanens overordnede målsetting. Regulant er Evjemoen Næringspark AS. Planarbeidet er 

utført av SPISS Arkitektur & Plan AS. 

 

Etter at planarbeidet stoppet opp etter 1.gangsbehandling i 2012 fremmes nå en revidert plan for 

sluttbehandling i kommunestyret. Planen bygger i hovedsak på planforslaget fra 2012, men er oppdatert iht ny 

plan- og bygningslov og nye veiledere for digital fremstilling av plankart. Dette innebærer at plankartet har 

fått nye betegnelser på arealbruksformål og at planbestemmelsene er omredigert i samsvar med ny planlov og 

kravene i lov og forskrift. 

 

Videre er avkjørsel fra Rv9 direkte til planområdet fjernet i samsvar med krav fra Statens Vegvesen, samt at 

vegtrasè mellom feltene F1 og F2 er justert slik at den følger eksisterende vegføring. Gang-/sykkelveg fra Rv9 

er lagt om slik at den føres mer direkte inn i feltet. 

 

Hovedinnholdet i planen er uendret. Arealbruksformålene "Allmennyttig formål" og "Offentlige formål" er 

erstattet med blandede arealbruksformål som tillater offentlig og privat tjenesteyting innenfor rammene av det 

bestemmelsene angir. Øvrige arealbruksformål fanger opp ønsket om en variert og sammensatt bruk av 

arealene på Evjemoen.  

 

Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet  

 

Planområdet ligger nord på Evjemoen-området i Evje og Hornnes kommune. Planområdet ligger på en flate 

avgrenset av fv. 307 i øst, Otra i vest, rv. 9 i nord og grøntdrag/bekk i sør.  

 

Området består i dag av gamle soldatkaserner, kontorbygninger, lager o.l. Atkomst til området er gjeldende 

offentlig veger inn i området.  

 

Bygningene som tidligere ble benyttet til militære formål, er i dag i bruk til forskjellige former for offentlig og 

privat tjenesteyting, kulturformål, ulike typer av næringsvirksomhet og lager. Området fremstår som relativt 

spredt utbygget, og har et stort utbyggingspotensiale. Planområdets langstrakte form i nord-syd-retning har gitt 

bygningsmasse og vegføring en klar struktur, og det synes naturlig at ny bebyggelse innordner seg denne i 

noen grad. 

 

Planstatus  

 

Planområdet omfattes av Reguleringsplan for Evjemoen, vedtatt 7. april 2004. Området er regulert til ulike 

byggeområder, kombinerte formål og bevaringsområder. Forslag til reguleringsplan for Evjemoen Nord er en 

endring av gjeldende reguleringsplan, da det er ønskelig med forretningsvirksomhet i nordre del av 

planområdet, nært riksveg 9. Hovedtrekkene i eksisterende reguleringsplan opprettholdes. Etter innvendinger 

fra Statens vegvesen foreslås det ingen nye avkjørsler på Rv9 i forbindelse med planarbeidet. 

 

I kommuneplanen som ble vedtatt i mai 2011 er hoveddelen av området utlagt som byggeområde for 

næringsvirksomhet, mindre deler er utlagt som friområde og hensynssone kulturminner. 
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Planforslaget  

 

Området reguleres til følgende formål: 

 Bebyggelse og anlegg, kombinert formål forretning/industri/lager/tjenesteyting - 96 924 m2 

 Bebyggelse og anlegg, kombinert formål kontor/industri/lager/tjenesteyting - 159 376 m2 

 Bebyggelse og anlegg, kombinert bebyggelse industri/lager - 55 923 m2 

 Bebyggelse og anlegg, kombinert bebyggelse kontor/overnatting - 2 659 m2 

 Bebyggelse og anlegg, offentlig eller privat tjenesteyting 39 050 m2 

 Bebyggelse og anlegg, vann- og avløpsanlegg - 1 054 m2 

 Kjøreveg - 34 085 m2 

 Gang- og sykkelveg - 873 m2 

 Annen veggrunn, grøntareal - 3 021 m2 

 Friområde - 78 240 m2 

 Turveg - 2 385 m2 

 SUM - 473 592 m2 

 

Intensjonen med planen er å legge til rette for bebyggelse i samsvar med tillatt utnyttelse og regulerte formål i 

gjeldende reguleringsplan. Det er vist byggegrenser på kartet, og disse skal også oppfattes som tiltaksgrenser. 

Permanente forstøtningsmurer eller tilsvarende skal ikke anlegges utenfor disse grensene, men terrenget kan 

opparbeides med tanke på parkering eller annen bruk innenfor reguleringsområdet.  

 

Grad av utnytting for området er satt til %-BYA = 50 % i tråd med gjeldende regulering. Høyden på 

bebyggelsen innenfor hvert enkelt felt varierer med reguleringsformålet, jf. reguleringsbestemmelsene.  

 

Plassering av nybygg skal skje innenfor de viste byggegrenser. Byggegrenser er noen steder plassert nærmere 

tomtegrense enn 4 meter ut fra eksisterende terrengsituasjon eller foreliggende privatrettslige avtaler. 

 

Parkering og terrengbehandling skal fremgå av situasjonsplan i forbindelse med den enkelte byggesak.  

 

Risiko og sårbarhetsanalysen viser at det ikke er spesielle risikomomenter i området. 

 

Kulturminner 

Det er ikke foretatt registrering, men ny reguleringsplan forholder seg til gjeldende reguleringsplan. 

Planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2008 innebar en viss justering av formålsgrenser mellom 

spesialområde fornminne og byggeområde.  Arealet rundt fornminnene ved Tingberget vil i liten grad bli 

berørt av ny bebyggelse og veganlegg. Verneverdig bygningsmasse er registrert og er tatt inn i planen med 

hensynssone bevaring. For øvrig tillater ikke planen nye byggeområder, andre enn de som allerede er regulert i 

gjeldende plan.   

 

Friområde, areal for felles bruk 

Store arealer innenfor planområdet er avsatt til friområde. Spesielt gjelder det området som grenser mot Otra. 

Det er planens intensjon at Evjemoenområdet skal fremstå med en grønn innramming, og i særdeleshet 

skråningen mot Otra er viktig av landskapshensyn. Planområdet skal primært fungere som en næringspark 

med tilhørende tjenesteyting, og grøntarealene skal bidra til en god og helhetlig estetisk fremtoning. 

 

Trafikk 

Den tidligere viste rundkjøringen og avkjørselen fra riksveg 9 til Evjemoen-området er tatt ut av planen. 

Hovedatkomst til planområdet vil derfor skje via allerede etablerte veger, og vil derfor i liten grad endre 

kjøremønsteret i området. Deler av det interne vegnettet er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. For at hver 

enkelt tomt skal få en bedre arrondering, er noe av vegnettet justert. Det er satt krav om at rundkjøring i kysset 

mellom rv. 9 og fv. 307 må være opparbeidet før det kan tillates detaljhandel og/eller større 

kjøpesenterutbygging på Evjemoen. Et slikt rekkefølgekrav er også innarbeidet i ny reguleringsplan for 

Verksmoen.  

 

Den enkelte byggesak må gjøre rede for hvordan parkeringskravet er løst. Parkeringskravet kan regnes for 

oppfylt dersom det på feltet under ett er tilstrekkelig parkeringsdekning i forhold til antall kvadratmeter BRA. 
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Universell utforming 

Alle søknadspliktige tiltak skal oppfylle kravene i teknisk forskrift om tilgjengelighet for alle. Den enkelte 

byggesak skal redegjøre for hvordan dette kravet er oppfylt. 

 

Barn og unges interesser  

Innenfor industri og næringsområdet er det i liten grad lagt til rette for friluftsaktiviteter i urørt terreng, med 

den begrunnelse at dette nettopp er et industri- og serviceområde. Området har god orienterbarhet og i den 

grad barn og unge skal bevege seg i området vil dette kunne skje i oversiktlige og trygge rammer. 

Trafikkmengden i området er forholdsvis moderat, og de interne vegene er velegnet til gang- og sykkeltrafikk. 

Det er etablert undervisnings- og kulturvirksomhet i den delen av Evjemoen som ligger utenfor planområdet. 

Trafikk til og fra dette forutsettes å gå langs Fv307. Trafikksikkerhetstiltak ift dette forutsettes løst i annen 

plan. Innenfor planområdet legges det allikevel til rette for friområder som blir aktivitetsområder internt i 

næringsområdene. I tillegg avsettes området ned mot Otra til friområde.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Sjekkliste for risiko og sårbarhet følger vedlagt. Det har ikke kommet opp nye punkter hva angår behov for 

risiko og sårbarhetsanalyser.  

 Eventuelle forekomster av radon må kartlegges før byggearbeider igangsettes. 

 

Området er tidligere regulert, og det har ikke kommet opp nye punkter etter at den ble vedtatt.  

 

Miljøkonsekvenser 

Planforslagets konsekvenser er i all hovedsak gjort rede for i arbeidet med gjeldende reguleringsplan for 

Evjemoen. De foreslåtte tiltak vil være i tråd med reguleringsplanens intensjoner, og det vises til 

saksfremstillingen i forbindelse med behandlingen av denne reguleringssaken.  

 

a) Støy  
Området ligger i sin helhet innenfor rød støysone fra Evjemoen skytefelt. I forbindelse med mekling på 

Områdeplan for Evje sentrum ble det fastsatt at den røde støysonen skal være reduser til gul innen 2016.  Det 

legges ikke opp til svært støyfølsomme virksomheter som boliganlegg mm, og det antas derfor at kravene til 

støynivå i teknisk forskrift kan håndteres i den enkelte byggesak. I bestemmelsene er det lagt inn krav til 

dokumentasjon på at T-1442 er ivaretatt. 

 

b) Forurensning, energiforbruk og lukt 

Det er ikke lagt føringer for hvilke(n) energikilde(r) som skal brukes i drift av bygningene innenfor 

reguleringsplanen. Det forutsettes at øvrig lovverk som regulerer disse forhold kommer til anvendelse. 

 

c) Levekår og livskvalitet 

Planen vil legge til rette for virksomheter som kan generere arbeidsplasser i form av næringsvirksomhet og 

offentlig tjenesteyting. Dette bidrar til å styrke kommunen som bosted, og sikrer en positiv utvikling i 

folketallet i kommunen. 

 

d) Bærekraftig utvikling 

Planen vil danne grunnlag for videre utvikling av Evje som Setesdalens handelssentrum, noe som bidrar til 

bærekraftig utvikling gjennom samlokalisering av virksomheter. Ytterligere utvikling av tjenestetilbud og 

annen næringsvirksomhet vil kunne redusere beboernes behov for å reise ut av kommunen for å få dekket sine 

behov. 

 

 

e) Biologisk mangfold 

Arealet har vært bebygd i lang tid, og Forsvaret har benyttet dette sammenhengende frem til nedleggelsen av 

Evjemoen Leir. Det er ingen registrerte biologisk viktige områder som vil bli berørt av tiltaket jf. 

Miljødirektoratets Naturbase, eller arter jf. Artsdatabanken. Kunnskapsgrunnlaget (jf. § 8) antas å være rimelig 

bra i forhold til fremmede arter. I forbindelse med byggearbeider er det viktig å ha kontroll på eventuelle 

overskuddsmasser, og at disse deponeres på et godkjent sted (føre var prinsippet, jf. § 9). Dette for å hindre 

spredning av disse artene. Rengjøring av anleggsmaskiner i etterkant av arbeider med masser med fremmede 

arter bidrar til å redusere faren for spredning til nye områder. Dette bør innarbeides som rutiner ved 

anleggsarbeidet jf. § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), og dekkes følgelig av tiltakshaver jf. § 
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11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver).  Vi vurder at den samlede belastningen på 

økosystemet blir svært liten dersom forannevnte forholdsregler blir gjennomført i anleggsfasen, jf. § 

10.(økosystemtilnærming og samlet belastning).  

 

Økonomiske konsekvenser for kommunen  

 

Det kommer ikke til å være noen nye økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

 

Forslagsstillers vurdering  

 

Planens arealflytting av forretningsareal i nærheten av riksvegen er en miljømessig bedre løsning med tanke på 

mindre transport til forretningsarealene. Fra sør vil dette bli ”porten” til Evje. Med tanke på muligheter for 

inntil 15.000 m2 til varehus, samt i tillegg en mulighet for å etablere bygninger med salg av plasskrevende 

varer, vil dette kunne generere en økning av trafikkmengden. I tillegg vil dette forretningsarealet være det 

området på Evjemoen som genererer mest trafikk, og det er en stor fordel at trafikkmengden avtar jo lenger sør 

i planområdet man kommer. Det antas imidlertid at dagens vegsystem vil kunne ta unna det som kommer av 

trafikkøkning, og det legges derfor ikke opp til større endringer i dette.  

 

I planen som ble lagt ut til høring var det regulert inn en rundkjøring  på rv. 9 ved dagens brannstasjon. Denne 

løsningen ville ikke Statens Vegvesen tillate. De ville heller ikke tillate en avkjøring i samme området. 

Kommunen og Vegvesenet var til mekling uten at det førte til en løsning. De tidligere foreslåtte avkjørsler og 

rundkjøringer direkte fra Rv9 er nå tatt ut av planen. Adkomst til området vil være i eksisterende kryss rv.9 og 

fv. 307. I områdeplan for Verksmoen er det regulert inn rundkjøring her. Det er satt rekkefølgekrav i forhold 

til utbygging av denne rundkjøringen. 

 

Forretningsarealet på Evjemoen vil i liten grad konkurrere med forretningene i Evje sentrum. I all hovedsak vil 

det innenfor planforslaget bli lagt opp til at det er forretninger med plasskrevende varer. Disse forretningene 

vil det ikke være arealer til i Evje sentrum. Det har vist seg flere steder i Norge at ved å plassere forretninger 

for plasskrevende varer et par kilometer utenfor sentrum, vil det også styrke forretningsvirksomheten i 

sentrumsområdene. Evje som handelsområde vil bli mer attraktivt, og det vil gi ringvirkninger til Evje 

sentrum.  

 

I forslaget til reguleringsplan er det lagt opp til en allmenn turveg fra undergangen ved riksvegen og langs hele 

Otra frem til den tidligere befalsmessa. Bakgrunnen for at turvegen er lagt inn er at området er et flott 

turområde, og at det dermed bør tilrettelegges for det langs Otras bredde.  

 

I eksisterende reguleringsplan er området rundt Tingberget regulert til fornminneområde. Dette ivaretas også i 

forslag til reguleringsplan. Samtidig vil dette området være velegnet for en parkmessig opparbeidelse. Kun et 

lite areal i eksisterende reguleringsplan er omdisponert fra fornminneområde. Det foreslås at man får en 

parkmessig opparbeidelse av området. 

 

Forslag til reguleringsplan for Evjemoen nord ivaretar gjeldende reguleringsplans målsetting. En forflytning 

av forretningsarealet i sør opp til nord, nærmere riksveg 9, er en miljømessig omdisponering.  

 

Planen vil være et godt styringsverktøy for den videre utviklingen av Evjemoen, og det oppdaterte plankartet 

vil forholde seg til ny planlov og dermed gjøre gjennomføringen av planens intensjoner svært mye enklere. 

 

Planprosess og medvirkning 

 

Forhåndsvarsling:   

Varslet med annonse i Fædrelandsvennen og brev til berørte og overordnet myndighet 11.01.2008, med frist 

15.02.2008 
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Innkomne merknader 

Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 07.02.2008: 

Fylkesmannens miljøvernavdeling minner om at det i den videre planleggingen så må det legges vekt på at den 

planlagte rundkjøringen får en god landskapstilpasning, og at terrenginngrepene begrenses til det som er 

nødvendig for gjennomføring av planen.  

 

Kommentar: Rundkjøring er tatt ut av planen. Innarbeidet i plan for Verksmoen. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 19.02.2008: 

Fylkeskommunen minner om at det ikke skal legges til rette for boligbebyggelse innenfor planområdet. Videre 

må det tas hensyn til de freda bygningene innenfor planområdet, og det må ikke legges til rette for bygging av 

nye bygg som ødelegger kvaliteten til disse. Det må også tas hensyn til de rikspolitiske retningslinjene om 

kjøpesentre, samt hensynet til landskapet som bygde- og naturgitte omgivelser i forslag til grad av utnytting, 

volum og form på nye bygg. I tillegg skal nye bygg ha universell utforming/tilgjengelighet for alle.  

 

Kommentar: Innspillet er ivaretatt. Når det gjelder kjøpesenter, så er hjemmelen gitt i gjeldende 

reguleringsplan, og den videreføres i denne plan. Dette selv om plasseringen internt i området endres.  

 

Forsvarsbygg, brev datert 01.02.2008 

Forsvarsbygg har ingen merknader til planarbeidet, men minner om at Forsvarets virksomhet med hensyn til 

støy fra skytetreninger og øvelser. Videre minnes det om at Forsvaret leier flere bygg i leiren og ønsker å bli 

holdt underrettet dersom planleggingen tilsier at dette eventuelt må bringes til opphør.  

 

Kommentar: Innspillet er ivaretatt.  

 

Statens vegvesen, brev datert 15.02.2008: 

Vegvesenet minner om at det foreligger en byggegrense på 50 meter fra senterlinje veg langs riksveger. Når 

det gjelder etablering av nye kryss på riksveg 9 som er stamveg, så har vegvesenet en restriktiv linje. 

Etablering av nye virksomheter kan øke trafikkbelastningen så mye at nye kryssløsninger blir påkrevd. I slike 

tilfeller kan utbygger påregne krav fra vegvesenet om rekkefølgebestemmelser.  

 

Kommentar: I gjeldende reguleringsplan så gjelder det en byggegrense på 30 meter fra senterlinje 

veg langs riksveg 9. Den er videreført i forslag til reguleringsplan. I ny Områdeplan for Verksmoen 

har Vegvesenet tillatt en byggegrense på 25 meter fra senterlinje RV9. 

 

Statoil Norge AS, brev datert 13.02.2008: 

Statoil har ingen bemerkninger til at det iverksettes regulering av området. Dette er under forutsetning av at 

planarbeidet ikke medfører redusert tilgjengelighet til deres anlegg på Evje. Primært ønsker Statoil å 

opprettholde dagens avkjørselsforhold.  

 

Kommentar: Dagens avkjørsel opprettholdes.  
 

L/L Setesdal Bilruter, brev datert 25.01.08:  

Setesdal Bilruter bemerker at dersom dagens avkjørsel stenges, så vil det gi negativ effekt for deres del. 

Nesten all trafikk med deres kjøretøy går mot Evje sentrum, og en stenging medfører en økning av avstanden 

til sentrum, noe som igjen gir et betydelig antall kilometer på årsbasis. Dersom det etableres en ny avkjørsel, 

og dagens avkjørsel opprettholdes ved trafikkstasjonen/maskinsalg, vil det ikke få noen konsekvens for 

Setesdal Bilruter. Videre kan det være aktuelt å se på mulighetene for ny innkjørsel til deres eiendom like ved 

avkjørselen fra riksveg 9 i det videre planarbeid for ny rundkjøring.  

 

Kommentar: Dagens avkjørsel opprettholdes. 

 

Sagatun AS, eier av gnr 154, bnr 49, epost datert 23.01.08:  

Sagatun anfører at en ny rundkjøring vil ha stor nytteverdi som tilkomst til de områdene som befinner seg på 

nordsiden av riksveg 9. Videre mener de at det vil være mest hensiktsmessig om rundkjøringen trekkes inn på 

sletta, så nærme brannstasjonen som mulig, og utføres med avkjørsel også i denne retningen.  

 

Kommentar: Rundkjøringen er tatt ut av planen. Innarbeidet i områdeplan for Verksmoen. 
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Telenor, Servicesenter for Nettutbygging, epost datert 16.01.08:  

Telenor har ingen kommentarer til reguleringsplanen på dette tidspunktet, og de regner med å bli varslet i 

rimelig tid når eventuelle arbeider igangsettes/anleggsstart. Videre gjøres det oppmerksom på at gravearbeider 

må varsles Geomatikk for påvisning på vanlig måte.  

 

Kommentar: Innspillet er tatt til etterretning i det videre arbeidet.  

 

 

Offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling og revidert planforslag 

Reguleringsplan for Evjemoen Nord ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i plan- og bygningsrådets møte 

20.06.08. Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn frem til 04.08.08. Til planforslaget innkom innsigelse 

fra Aust-Agder fylkeskommune med henvisning til fylkesplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i 

brev datert 25.08.08. Fylkesmannen i Aust-Agder reiste innsigelse i forhold til manglende beskrivelse av 

hvordan kjøpesenteretablering vil påvirke de hensyn som bestemmelsene i fylkesplanen skal ivareta. Statens 

vegvesen reiste innsigelse til planen i brev datert 17.07.08 med henvisning til foreslått byggeavstand til 

riksveg 9 på 30 meter i planen. Det ble videre reist innsigelse til foreslått rundkjøring i planen. 

 

I 2012 ble det utarbeidet et nytt planforslag der rundkjøringen ble erstattet av en enkel avkjørsel. Da 

meklingsrunden i april 2013 ikke førte frem har planforslaget blitt justert for å imøtekomme innsigelsene til 

Vegvesenet. Planforslaget fremmes derfor uten at det etableres nye vegløsninger i forbindelse med Rv 9. 

Byggegrensen langs rv. 9 videreføres på 30 meter. Vegvesenet har tillatt byggegrenser 25 meter fra midtlinje 

veg i Områdeplan for Verksmoen. Aust-Agder Fylkeskommune trakk sin innsigelse i brev datert  26.04.2013. 

Fylkesmannen i Aust-Agder trakk sin innsigelse i brev datert 24.04.2013. 

 

Oppsummering av endringer etter offentlig ettersyn: 

 Planforslaget er opprinnelig utlagt til offentlig ettersyn før endring av planloven i 2009, og fulgte 

innholdsmessig plan- og bygningsloven av 1985.  Etter en nærmere vurdering er det besluttet å 

fremme revidert forslag til 2. gangsbehandling ,omarbeidet slik at det følger plan- og bygningsloven 

av 2009 med tilhørende forskrifter om arealbruksformål. 

 Rundkjøring nord i planen er tatt ut. Lagt inn en gang-/sykkelveg kobling nord for undergang under 

rv.9. 

 Vegsystemet internt ved felt F1-F2 er endret slik at det er dagens vegsystem som skal videreføres. 

(Dette da de store kjøpesenterplanene som var utgangspunktet for oppstart av Evjemoen Nord ikke 

lenger er aktuelle. Det er mer hensiktsmessig å benytte eksisterende veger i fremtiden.) 

 Hele området rundt eksisterende fengsel er nå avsatt til kombinert bebyggelse forretning, industri, 

lager, tjenesteyting. I forslaget som var lagt ut på høring var en mindre del definert som allmennyttig 

bebyggelse, mens resten var forretning/industri/lager. Fengselet har behov for større plass, og det er 

derfor sett på som hensiktsmessig å øke arealet for tjenesteyting. 

 Byggegrensen langs interne veger (kommunale) er satt til 8 meter, i stedet for 12 meter.  

 

 

Kommunen vurderer det slik at de justeringene som er gjort er av liten allmenn interesse, og at det derfor ikke 

er nødvendig med en full offentlig høring. Før 2. gangsbehandling i plan- og bygningsrådet og kommunestyret 

blir derfor planen sendt ut på en begrenset høring til berørte grunneiere og offentlige etater.  

 

 

Vedlegg  

 

 

- Sjekkliste risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

 

 

 
 


