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Etablering av asylmottak og omsorgssenter i Evjemoen Næringspark-

dispensasjon fra arealformål  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3 gis det midlertidig dispensasjon i 6 år,  

fra arealformålet i reguleringsplan for Evjemoen, planID 200502 og reguleringsplan 

Evjemoen Nord, planID 201201, for tilrettelegging for asylmottak og omsorgssenter for 

enslige mindreårige asylsøkere som omsøkt. 

Det forutsettes at driverne av mottakene blir godt informert om støysituasjonen og vurderer 

ut ifra dette hvilke tiltak de gjennomfører. Begrunnelse for vedtaket fremkommer av 

saksfremstillingen. 

Saksbehandlingsgebyr fastsettes i hht. kommunens gjeldende gebyrregulativ, jfr.Plan- og 

bygningslovens § 33-1. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2015  

Behandling: 

Rådmannen orienterte om status pr. i dag.  

Informasjon vil bli lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside. 

 

Brian J. Desmond ba om vurdering av habiliteten vedrørende tidligere drift av Destination 

Setesdal AS. 

Kommunestyret erklærte enstemmig at Brian J. Desmond er habil. 

 

Jan Kristensen (H) foreslo følgende: 

Med bakgrunn i den raske og derved ufullstendige saksbehandlingen angående etablering av 

asylmottak/omsorgssenter vedtar kommunestyret at framtidige søknader av lignende art, 

innen kommunal grunn/eiendom, skal behandles gjennom kommunens lovlig valgte organer. 

Alt etter sakens art vil det si enten Plan- og bygningsrådet eller Levekårsutvalget, eller begge, 

før saken går til kommunestyret. 

 

Jan Kristensens forslag falt med 12 mot 9 stemmer. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 



I henhold til plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3 gis det midlertidig dispensasjon i 6 år,  

fra arealformålet i reguleringsplan for Evjemoen, planID 200502 og reguleringsplan 

Evjemoen Nord, planID 201201, for tilrettelegging for asylmottak og omsorgssenter for 

enslige mindreårige asylsøkere som omsøkt. 

Det forutsettes at driverne av mottakene blir godt informert om støysituasjonen og vurderer 

ut ifra dette hvilke tiltak de gjennomfører. Begrunnelse for vedtaket fremkommer av 

saksfremstillingen. 

Saksbehandlingsgebyr fastsettes i hht. kommunens gjeldende gebyrregulativ, jfr. Plan- og 

bygningslovens § 33-1. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Det søkes om midlertidig dispensasjon fra arealformålene hotell/ overnatting og fra formålet 

kontor/industri/lager/tjenesteyting for tilrettelegging for etablering av asylmottak for enslig 

mindreårige asylsøkere (EMA) og/eller omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøker 

under 15 år (EMA-barn). Det er søkt konkret om opprettelse av 2 asylmottak for enslig 

mindreårige asylsøkere (EMA), totalt ca 50 personer samt ett omsorgssenter (EMA-barn) 

med plass til ca. 12 personer i Evjemoen Næringspark.  

 

Bakgrunn for saken 

På vegne av Evjemoen Næringspark AS søkes det om midlertidig dispensasjon fra 

arealformålet hotell/overnatting i reguleringsplan for Evjemoen, planID 200502, for 

etablering av asylmottak for EMA i Jørgen Løvlands veg 26. Markert som nr 1 på vedlagt 

kart. Det søkes også om dispensasjon fra arealformålet, kontor/industri/lager/tjenesteyting, i 

reguleringsplan for Evjemoen Nord, planID 201201, for etablering av asylmottak for EMA i 

Artillerivegen 20. Markert som nr 2 på vedlagt kart. Og til sist så søkes det om dispensasjon 

fra arealformålet, hotell/overnatting, i reguleringsplan for Evjemoen Nord, for etablering av 

omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i Artillerivegen 12. Markert som nr 3 på vedlagt 

kart.   

Asylmottak er ikke angitt som eget arealformål i plan- og bygningsloven §§ 11-7 nr. 1 eller 

12-5 andre ledd nr. 1, men kan gå inn som del- eller underformål under arealformålet 

”bebyggelse og anlegg”. Arealformålet blir vanligvis ytterligere presisert gjennom 

forskjellige underformål, for eksempel ”boligbebyggelse” eller ”bebyggelse for offentlig eller 

privat tjenesteyting”3 . Det siste underformålet kan eventuelt ytterligere spesifiseres til 

eksempelvis institusjon eller asylmottak. 

Evjemoen Næringspark er et 100% kommunalt eiendoms- og utviklingsselskap, som har som 

mål å skape aktivitet og næringsutvikling i den gamle militærleiren.  I denne sammenheng ser 

Næringsparken ser på om det finnes muligheter for å stille bygningsmasse til disposisjon for 

private aktører som ønsker å drive asylmottak og/eller omsorgssenter i Evje og Hornnes 

kommune.    

 

Formelt grunnlag 

Kommunen har mulighet til å gi dispensasjon fra pbl samt underliggende forskrifter og 

bestemmelser, etter pbl. § 19-2. Men bare om dispensasjonen ikke tilsidesetter hensynet bak 

bestemmelsen det gis dispensasjon fra og fordelene samlet sett må være klart større enn 

ulempene. Utdrag av § 19- 2 i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven om 

dispensasjonsvedtaket: ”... Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensyn til lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering…”  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-19-dispensasjon/-19-2-dispensasjonsvedtaket.html?id=556825


Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig, jf. pbl. § 19-3. En dispensasjon endrer ikke en 

plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. 

Vurderinger og konsekvenser 

I rundskriv H 4/15 fra det kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet blir det 

informert om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven. 

Rundskrivets formål er å understreke at det er nødvendig å tillegge hensynet til de 

samfunnsmessige interessene som ligger i å etablere asylmottak, betydelig vekt ved 

behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan og/eller tillatelse til bruksendring etter 

plan- og bygningsloven. De mener dette er sentralt for å kunne oppfylle nasjonale og 

internasjonale forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere.  

 

Kommunen har fått en søknad fra Evjemoen Næringspark AS om etablering av asylmottak 

for EMA og omsorgssenter for EMA-barn. Byggene de ønsker å benytte til dette formålet 

ligger i områder som er regulert til hotell/overnatting og til 

kontor/industri/lager/tjenesteyting. Å gå fra ett reguleringsformål, herunder underformål, til 

et annet vil alltid kreve dispensasjon fra plan. De søker derfor om midlertidig dispensasjon 

fra arealformålet for å kunne opprette slike mottak. 

 

Adgangen til å gi dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2, og gjelder generelt i 

både plan- og byggesaker. Departementet presiserer at:  «Ved behandling av dispensasjon fra 

plan er det viktig å være klar over at arealformålene i plan- og bygningsloven retter seg mot 

funksjonen, så som bolig, institusjon eller asylmottak, og ikke mot menneskelig 

atferd/egenskaper ved beboerne/asylsøkerne. Frykt for eventuell uakseptabel atferd hos 

fremtidige beboere ved asylmottaket, er således ikke et forhold som er relevant ved 

dispensasjonsvurderingen Den juridiske vurderingen og praktiseringen av plan- og 

bygningsloven må uavhengig av type tiltak som ønskes etablert, basere seg på en objektiv, 

forutsigbar og konsistent vurdering..» 

 

Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at alle mennesker skal bo trygt og forsvarlig. 

Det stilles derfor visse minimumskrav til kvaliteten til bygninger. Bruksendringen av 

byggene behandles administrativt ihht det kommunale delegasjonsreglementet hvis 

kommunestyret gir Evjemoen Næringspark en midlertidig dispensasjon fra arealformålet. 

 

Ved vurderingen av midlertidig dispensasjon fra arealplan må det tillegges vekt at staten har 

et akutt behov for raskt å få etablert flere nye mottak. Justisdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, ved sine respektive statsråder, har i et felles brev av 

22.10.2015 til kommunene,  understreket at det et viktig å få etablert et tilstrekkelig stort 

antall asylmottak her i landet så raskt som mulig. Det er fremhevet som et aktuelt scenario at 

Norge må ta høyde for mottak av inntil 60 000 asylsøkere i 2016. Det er i den forbindelse 

pekt på at søknader om bruksendring og dispensasjoner skal avgjøres så raskt som mulig. Det 

er videre i brevet vist til at det ved avveiningen av de ulike interessene som gjør seg 

gjeldende i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, normalt må legges avgjørende 

vekt på å respektere de humanitære forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom 

flyktningkonvensjonen samt hensynet til en mest mulig verdig behandling av flyktninger 

under ekstraordinære forhold. Kommunen viser videre til punkt 8 i rundskriv H-4/15 

Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven. Her understrekes 

det at de samfunnsmessige interessene kan tillegges avgjørende vekt ved behandlingen av 

søknader om etablering av mottak: "Det er generelt viktig for Norge å overholde nasjonale 

og internasjonale forpliktelser. Det vil derfor kunne være nødvendig å tillegge dette hensynet 

betydelig vekt ved behandlingen av søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Som 

utgangspunkt bør derfor bygningsmyndighetene kunne vise til omfattende negative 

konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt omfattende tekniske hindringer, for å kunne 

vektlegge slike konsekvenser sterkere enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at 

Norge kan følge sine forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Og jo nærmere opp 



til tidligere bruk driften av et mottak ligger, desto mer bør det kreves av begrunnelsen for å 

avslå en søknad om bruksendring eventuelt søknad om dispensasjon." 

 

I forbindelse med nabovarslingen av tiltaket er det kommet inn to merknader. En fra 

Evjeklinikken AS, datert 9.11.2015, og to merknader fra Forsvarsbygg, datert hhv. 12/11 og 

16/11-2015. Evjeklinikken har i møter med Næringsparken gitt uttrykk for sin bekymring for 

at tiltaket kan bety en usikkerhet for deres selskap og pasienter. I merknaden til nabovarselet 

nevner de den samme bekymringen, men sier også at de ser den store utfordringen dagens 

situasjon utgjør.  

Forsvarsbygg sier i brev datert 12.11.2015 at et asylmottak ikke er forenelig med Forsvarets 

drift og virke på tilgrensende områder Evjemoen SØF. I epost datert 16.11.2015 informerer 

Forsvarsbygg om at de har vært i kontakt med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) og 

at FOH ikke har innvendinger mot at det etableres asylmottak for mindreårige barn på Evje 

iht utsendt nabovarsel, selvom Forsvarsbygg i dialogen med FOH har gjort dem oppmerksom 

på avstanden til Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg har derfor ikke lenger 

innvendinger mot at det etableres asylmottak for mindreårige barn på Evjemoen iht utsendt 

nabovarsel.    

  

Dagen formål i området er overnatting/hotell/tjenesteyting, og Rådmannen kan ikke se at 

dette formålet blir vesentlig tilsidesatt ved å tillate etablering av omsorgssenter/asylmottak. 

Sinus sin støyvurdering (datert 6.11.15) vurderer det slik: «Dersom de aktuelle flyktningene 

har «normal reaksjon» i forhold til skuddstøy, bør etableringen av boliger som 

asylmottak/omsorgsboliger i de aktuelle bygningene være akseptable.» Sinus nevner også 

problemstillingen rundt det at noen av flyktningene kan ha bodd i krigsrammede områder og 

av den grunn kan de være traumatisert. Det vil i så fall være viktig at driverne av mottakene 

informerer sine beboere godt om situasjonen, og at det gjøres grundige vurderinger av de 

ungdommene/barna som plasseres på Evjemoen. MD Solutions og Tokla har flere mottak 

rundt om i landet, og de har således en viss mulighet til å plassere personer med slike traumer 

på andre mottak. Rådmannen forutsetter at Evjemoen Næringspark som utleier informerer 

leietaker om skyteaktiviteten og at dette blir håndtert på en slik måte at Forsvarets aktivitet 

ikke kommer som en overraskelse for beboere på mottaket. 

 

Kommunen kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger "omfattende negative konsekvenser 

for lokalmiljøet". Kommunen har forståelse for at næringsdrivende på Evjemoen kan ha 

motforestillinger til de planlagte asylmottakene, men Rådmannen mener at det i denne saken 

må tillegges avgjørende vekt i forhold til de samfunnsmessige og regionale hensyn. 

Rådmannens vurderer det slik at hensynet til å avverge en humanitær krise er av en slik 

karakter at ulempene for naboene og andre må vike. Det legges da vekt på at dette er en 

midlertidig dispensasjon som gjelder i maksimum 6 år.  Hensynet til naboer og andre berørte 

ved ulempevurderingen vil derfor kunne tillegges mindre vekt når det er tale om midlertidige 

dispensasjon enn når det er varige bruksendringer.  

 

 

Evje, 20.11.2015 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 Søknad om dispensasjon fra Evjemoen 

Næringspark 

2 Oversiktskart 

4 Støyrapport fra Sinus 

5 Merknad til nabovarsel-Evjeklinikken 

6 Merknad fra Forsvarsbygg 12.11.15 

7 Merknad fra Forsvarsbygg 16.11.15 

8 Rundskriv H-4/15 

8 Oppfordring om rask saksbehandling 

 


