
 
 

Evje og Hornnes kommune  

  

 
 
 

TIL BEHANDLING 

 

På vegne av Evjemoen Næringspark AS søkes det om dispensasjon fra Plan- og 

bygningsloven, jfr § 19 og tidsbegrenset bruksendring av del av eiendom Gnr 42 Bnr 49. 

 

Det har i den senere tid kommet flere forespørsler til Evjemoen Næringspark og Johanson 

Eiendom om etablering av forskjellige former for asylmottak i næringsparken. 

 

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.    

 

BAKGRUNN 

Flyktningsituasjonen i Norge og Europa er svært vanskelig for tiden og det ser ut til at saken 

forverrer seg fra uke til uke.  Det er pr dato stort trykk for å få kommuner og lokalsamfunn til 

å ta imot flere asylsøkere/flyktninger.  Den siste tids hendelse har vært med på å økt dette 

trykket betraktelig. 

 

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) jobbes det på spreng for å bygge opp nye mottaksplasser 

for asylsøkere, og kommunene oppfordres til å hjelpe til. UDI forventet over 30 000 

asylsøkere i år, og det er svært langt over alle tidligere anslag. UDI sier hele tiden at tallet 

trolig blir oppjustert. UDI sier videre at alle kommuner og fylkesmenn er orientert om 

situasjonen, og om strakstiltak som settes i verk: Opprettelse av akuttplasser og nye ordinære 

mottak.  Evjemoen Næringspark er kontaktet av ett selskap – som på vegne av UDI – 

kartlegger situasjonen rundt i alle Norske kommuner.  Den siste tiden har også fylkesmannen 

fått i oppdrag å kartlegge mulig kapasitet i kommunen i sitt fylke. 

 

Evjemoen Næringspark AS er også blitt kontaktet av Den Skreddersydde Enhet AS (DSE), 

som ønsker å etablere omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (EMA barn) hvorav 

Evjemoen Næringspark kan være en aktuell lokasjon. Selskapet har levert inn et anbud 

vedrørende EMA barn og fått tilbakemelding på at de har fått tilsagn.  Selskapet har i en tid 

sett på flere lokaliteter i kommunen.   

 

Tokla/MD Solution har også vært på befaring på i Evjemoen Næringspark, hvor de konkret 

har sett på mulighetene for å etablere et mottak for enslige mindreårige asylsøkere, for 

personer mellom 15 og 18 år. (EMA).    

 

OMSORGSSENTER 

 

Når det gjelder DSE er dette ett selskap som har erfaring fra arbeid med barn og unge, og 

gjennom det også er blitt forespurt av UDI om de kan bistå til å legge til rette og drifte det 

som betegnes som omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (EMA barn).  Ifølge 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets refereres det til gruppen fra 0 opp til det 



 
 

året barnet fyller 15 år som barn. Gruppen mellom 15 og 18 år vil vi betegne som 

unge/ungdom. De som har fylt 18 år vil bli betegnet som voksne. 

 

Ifølge FNs barnekonvensjon har barn som ikke er sammen med familien, en særlig rett på 

vern og omsorg. Norsk lov sier at disse barna må få en alternativ omsorgsform.   

 

Når DSE ønsker å etablere ett tiltak for denne gruppen kommer det da under begrepet 

omsorgssenter.  DSE driver i dag virksomhet på Østlandet, Stavanger og Fevik.  9. september 

behandlet også Valle kommune en mulig etablering på Valle Motell til dette formålet, med 

positivt vedtak i saken. 

 

Næringsparken har gjennomført flere møter med selskapet for å se på de muligheter vi har pr 

dato.   

 

Næringsparken har sett på hvilke fasiliteter vi har tilgjengelig til formålet og som er regulert 

til overnatting/hotellvirksomhet.  Sammen med selskapet er vi kommet frem til at bygningen i 

Jørgen Løvland veg 26 (tidligere bygg 100) og Artillerivegen 12 (gamle befalsmessen) kunne 

egne seg til formålet.   

 

Ifølge DSE har de gitt inn tilbud med mulig lokasjon Evje, med inntil 12 barn.  I dagens 

situasjon kan vi ikke se bort fra at dette antall kan justeres noe.  Uansett vil det ikke kunne 

være mer enn 20 personer som skal overnatte i bygget grunnet branntekniske krav.  Over 20 

personer tilsier at det skal være automatisk slokkevann (overrislingsanlegg). 

 

Når BUF-etat var å inspiserte bygningsmassen kunne gjeldende lokaliteter i næringsparken 

ikke godkjenne dem slik de fremsto.  Når det gjelder Jørgen Løvlands veg kom det klart frem 

at dette bygget ikke ville kunne godkjennes til formålet.  Slik vi videre forsto saken kunne 

Artillerivegen blitt godkjent dersom de nødvendige bygningsmessige tilpasninger hadde vært 

på plass.  Det som hovedsakelig var i fokus her var de sanitære forhold og brannsikkerhet i 

andre etasje.  Tidsfaktor kan synes å ha spilt en vesentlig rolle for deres syn på saken. 

 

DSE har vært på nye inspeksjoner for å se hvordan Artillerivegen kan tilpasses deres bruk og 

de har også en god dialog med BUF.  De tilbakemeldinger vi sitter inne med tilsier at BUF vil 

kunne godkjenne bygningsmassen med mindre oppgraderinger. 

 

Styret i Evjemoen Næringspark har vedtatt å oppruste begge de gjeldende bygg slik at de 

bedre kan egne seg til utleie.  I denne forbindelse også vedtatt at de kan stilles til disposisjon 

til nevnte formål.   

 

Styret i Evjemoen Næringspark behandlet saken den 9. september, hvor følgende vedtak ble 

fattet: 

«Styret i Evjemoen Næringspark as ser at det er store utfordringer knyttet til bl.a. 

mindreårig flyktninger/asylsøkere i Norge.  I denne forbindelsen vil næringsparken 

arbeide for å få til avtale om samarbeid for å leie ut bygningsmasse til etablering av et 

omsorgssenter for barn mellom 12 og 15 år.  Det innledes forhandlinger med en 

konkret aktør på saken så raskt som mulig. Saken avklares med kommunen før 

iverksettelse» 

 

I etterkant ble saken avklart med kommunen, slik at næringsparken ikke skulle foreta seg noe 

som er i strid med kommunens interesser. 



 
 

Evjemoen Næringspark har vurdert om denne etableringen vil være trå med den virksomheten 

som ellers drives i næringsparken og reguleringsplaner for området.  Næringsparken har bla. 

fokus på «livsmestring», og i den forbindelse vil dette prosjektet passe godt inn.  Av andre 

aktører innen «livsmestringssegmentet» kan nevnes Evjeklinikken AS og Arendal fengsel 

Evje avdeling.  Næringsparken har diskutert saken med den nærmeste aktører – Evjeklinikken 

AS – som ikke kan se at dette har noen negativ betydning for dem. Eiendommen grenser kun 

opp mot tilstøtende eiendommer som er eiet og drevet av næringsparken.  Det er sendt 

nabovarsel i tilknytning til en eventuell etablering her, samt brev til alle aktører i 

næringsparken om hva som planlegges.  Eventuelle negative konsekvenser for andre aktører 

eller for næringsparken på sikt vurderes som mindre.  Slik saken er lagt frem er det 

mindreårige, som igjen generer stort behov for ansatte.  Her skal det være kontinuerlig 

bemanning og trolig like mange ansatte som ungdom.   

 

Reguleringsmessig er den aktuelle bygningene regulert til overnatting/hotell, så virksomheten 

skulle i prinsippet være i tråd med reguleringsplanen.  Kommunen mottok i juni d.å 

«Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven», 

fra Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement.  Her går det frem i pkt 2.3 

«Dersom underformålet i reguleringsplanen er angitt som ”boligbebyggelse” eller 

”hotell/overnatting”, vil etablering av asylmottak med sentralisert bygningsmasse ikke være i 

samsvar med formålet. Det vil da være nødvendig å søke om dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 eller foreta reguleringsendring.»  Når det gjelder omsorgssenter, dvs 

her til EMA-barn er dette ikke regulert i underformål asylmottak.  Slik vi har forstått 

regelverket er det her snakk om «Offentlig eller privat tjenesteyting».   

 

Når det gjelder hva denne type etablering har å bety for kommunen som helhet, og da særlig 

økonomisk har vi pr dato ikke grunnlag for å vurdert dette.  Slik vi har forstått det har UDI 

påpekt at kommunene og fylkeskommunene blir tilført midler for å løse sine utfordringer i 

denne sammenheng, uten at vi dermed kan gå god for dette.   

 

    

Fredag kveld fikk Evjemoen Næringspark tilbakemelding fra DSE om at de i denne omgang 

har valgt å gå videre med en annen lokasjon i kommunen.  Det betyr at de pr dato ikke har 

behov for næringsparkens bygningsmasser til formålet og måtte derfor frasi seg denne.  

Evjemoen Næringspark ser samtidig at presset er stadig økende og at næringsparken i denne 

sammenheng bør ha på plass en eventuell bruksendring til formål omsorgssenter og/eller 

asylmottak for Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 

 

Det søkes om tidsbegrenset bruksendring til formål som kan passe med bruken som 

Omsorgssenter eller asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere for Artillerivegen 12, 

med inntil 6 år. 

 

ASYLMOTTAK 

 

Også når det gjelder å ta imot flere flyktninger og asylsøkere er det blitt en økt utfordring for 

kommuner og lokalsamfunn.  Her er både UDI, media, politiske parti og andre svært aktive, 

bla, for å se på muligheter for å avhjelpe i en svært vanskelig situasjon. 

 

Det er både tidligere og i den senere tiden blitt stilt spørsmål til om det er mulig å benytte en 

av kasernene i Evjemoen Næringspark til asylmottak. 

 



 
 

Saken har vært behandlet i 2012, hvor søknaden om bruk til formålet ble avslått. 

 

Næringsparken er av den formening at det kunne være muligheter, men at det samtidig er 

utfordringer knyttet til: 

 Er bygningsmassen egnet til formålet 

 Behov for ombygging/tilrettelegging (avdeling av rom, flere brannvarslere, 

oppgradere kjøkken, vaskerom og sanitærrom, samt tilpasning til krav om universell 

utforming.) 

 Bestemmelser knyttet til Plan og bygningsloven:  

o § 13-2. Ventilasjon i boenhet 

o § 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning 

o § 13-7. Lydisolasjon 

 Branntekniske krav og løsninger (det foreligger en ny rapport Prosjektering – 

Brannkonsept for bygningsmassen) 

 Reguleringsplanens bestemmelser og evt bruksendringer 

 Andre private og offentlige aktører i næringsparken 

 Innpass i lokalsamfunnet 

 Er tiltaket i samsvar med kommunens muligheter og mål 

 UDIs krav til denne type virksomhet    

 Varighet av tiltaket 

 Kostnadsbildet 

 

Etter nøye vurdering er det konkludert med at dette er en svært kostnadskrevende løsning og 

heller ikke aktuelle driftsoperatører ser på dette som en aktuell lokasjon for sin virksomhet pr 

i dag.  Vi må allikevel være forberedt på å kunne ta opp saken igjen dersom det er vesentlig 

endring i forutsetningene.  Her tenkes bla. på økning av behov for akuttmottak og senkning av 

de krav som UDI stiller. 

 

MD Solution/TOKLA har vært og sett på de fasiliteter Evjemoen Næringspark.  I Jørgen 

Løvland veg 26 ser de en mulig etablering av asylmottak for EMA (15 – 18 år).  Bygget vil 

egne seg godt til formålet og vil kunne ha plass for inntil 20 mindreårige.  Antallet mulige 

beboere er begrenset ut fra krav fra UDI og forsikringsselskap.  I begge tilfeller heter det seg 

at der som det ikke er automatisk slokkevann skal man heller ikke innkvartere mer enn 20 

personer.  

 

Styret i Evjemoen Næringspark har på møte 22 oktober bla. gjort følgende vedtak: «Styret 

vedtar at ved behov kan Jørgen Løvlands veg 26 leies ut til bruk for mottaksplasser for 

enslige mindreårige asylsøkere i aldergruppen 15 – 18 år.»  

 

Med dette sier styret at det ikke åpnes for ordinære mottaksplasser i næringsparkens lokaler.  

Dette har igjen utspring i at man både ønsker å bistå i en vanskelig situasjon, men samtidig 

ivareta interessene til andre aktører i næringsparken på en god måte.  Bemanningssituasjonen 

rundt EMA-mottak og ordinære mottak er også svært forskjellig, med tanke på de krav som 

stilles fra bla. forsikringsselskap.   

 

Når det gjelder mulig lokasjon i Jørgen Løvlands veg er det to naboer som grenser direkte opp 

mot den bygningsmassen som er tiltenkt formålet.  Bel Lokalmat og Evjeklinikken.  I 

lokalene til Bel Lokalmat har det ikke vært noen form for aktivitet fra selskapet ble etablert.  

Det er sendt nabovarsel til selskapet. 

 



 
 

Det har vært avholdt flere møter med Evjeklinikken As angående situasjonen og en mulig 

etablering.  Selskapet har gitt uttrykk sin bekymring og poengtert at det kan bety en 

usikkerhet for deres selskap og deres pasienter.  Slik vi har forstått vil styret i selskapet 

behandle saken og vil komme med en tilbakemelding.  Det er sendt nabovarsel til selskapet.  

Det er også sendt nabovarsel til privatboliger som grenser opp mot eiendommen.  Dersom 

næringsparken mottar tilbakemeldinger på nabovarsel før kommunestyremøtet vil disse bli 

ettersendt. 

 

Næringsparken har drøftet saken med Kriminalomsorgen, grunnet det faktum at det er en 

samarbeidsavtale mellom næringsparken og selskapet om tilrettelegging av arbeid for 

innsatte.  De har gitt uttrykk for at dette er en situasjon som de vil tilpasse seg.  En mulig 

etablering er også diskutert med andre aktører i parken uten at det er kommet frem spesielle 

hensyn som må tas eller at det gis uttrykk for større bekymringer.  Den generelle holdningen 

er at dette er en vanskelig situasjon og at man må tilpasse seg de forholdene som råder.  

 

I tillegg er det også sendt brev, med informasjon til alle andre aktører i næringsparken. 

 

MD Solution har vært i dialog med Johanson Eiendom AS for å se på mulighetene for å leie 

deler av den bygningsmassen de disponerer i næringsparken.  Det er inngått avtale om at 

Johanson Eiendom skal kjøpe eiendommen i Artillerivegen 20 (sykestuen) fra næringsparken 

01.08.2018.  Frem til denne dato er det inngått leiekontrakt på eiendommen.  

 

Evjemoen Næringspark har styrebehandlet om en eventuell fremleie er i tråd med 

leiekontrakten mellom selskapene.  I kontrakter står det at eiendommen skal benyttes til 

kontor/administrasjon/overnatting.  Styret ser ikke at avtalen er til hinder for å disponere 

eiendommen i henhold til gjeldende avtale.   

 

Også på denne eiendommen er det i hovedsak snakk om etablering av EMA, med ca 25 – 30 

personer. 

 

I forbindelse med en eventuell etablering av asylmottak har det vært foretatt en brannteknisk 

prosjektering, samt samtaler med brannvesenet i forhold til eventuelle krav før tiltaket kan 

igangsettes.  Det kan opplyses at bygget har vært godkjent og brukt til overnatting over mange 

år. 

 

På grunn av den pressede situasjon har selskapet bedt om at saken behandles så raskt som 

mulig. 

 

Ingen av de to bygg det er snakk om er regulert med underformål asylmottak. Det søkes 

om tidsbegrenset bruksendring til formål som kan passe med bruken som asylmottak 

for Artillerivegen 20 og Jørgen Løvlands veg 26, med inntil 6 år. 

 

Dersom det er ønskelig ser næringsparken at nevnte tiltak medfører at Evjemoen Næringspark 

og Evje og Hornnes kommune kan bidra til å legge til rette for at kommunen kan bidra til å ta 

en del av de utfordringene som har oppstått i forhold til asyl- og flyktningestrømmen til 

landet. 

 

Vi ser også at etablering av mottaksplasser i Evjemoen Næringspark kan ha en positiv 

avlastningseffekt på det store trykket som vil komme på boligmarkeder de kommende år. 

 



 
 

Iverksatte tiltak 

Når det gjelder avtalens lengde vil de trolig ligge på 3 år, med opsjon på ytterligere 3 år.  Det 

ligger en utfordring i dette som lyder på at Utlendingsdirektoratet (UDI), er styrt av 

etterspørsel/behov og at avtaler de inngår med operatører kan sies opp med 3 mnd varsel.  

Dette igjen betyr at aktørene som vil drive mottak også må ha rett til å si opp leieavtalen med 

Evjemoen Næringspark med 3 mnd varsel.  Dette medfører også at det er begrenset hvilke 

fysiske tiltak som det er påkrevet å få gjennomført før alle tillatelser kan gis. 

 

I § 31-2 i plan- og bygningsloven er det gjort en del endringer i forhold til krav til 

eksisterende bebyggelse (i kraft fra august 2012) 

 

I lovens fjerde ledd heter det at: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 

uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. 

Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse 

etter leddet her.» 

 

I prop til lovbestemmelsen heter det bl.a. at: 

«Når det utføres tiltak på eksisterende bebyggelse, gjelder i utgangspunktet de samme 

kravene som for nybygg. Det er ikke alltid disse kravene er egnet. Det foreslås at det åpnes 

for at man i forskrift kan tilpasse de krav som kan stilles ved arbeid på eksisterende byggverk. 

Krav til nybygg bør bare slå inn der de har en påviselig effekt, og ikke innebærer urimelig 

kostnadsøkning. 

 

- Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd adgang til å gi tillatelse til et 

tiltak selv om det ikke oppfyller alle tekniske krav som gjelder for tiltaket. Reglene for når 

kommunen på denne måten kan unnta fra tekniske krav bør presiseres i forskrift, slik at de blir 

så enkle som mulig å praktisere, og praktiseres likt. « 

 

Ut fra avtalers innhold og lengde søkes det om fravik fra eventuelle bestemmelser 

knyttet til: 

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet 

§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning 

§ 13-7. Lydisolasjon 

 

Når det gjelder spørsmålet om brannteknisk prosjektering har vi kontaktet Setesdal 

Brannvesen IKS.  Helge Bjerland i Brannkonsult Sør AS i Kristiansand har foretatt en 

brannteknisk prosjektering i Artillerivegen 20.  Dette er en betongbygning som har installert 

slokkevann og ventilasjon i både boenhet og kontordel.  Lydmessig kan vi ikke se noen 

konkret utfordringer i bygningen, slik at vi ikke kan se noen behov for dispensasjonssøknad 

fra Plan og bygningsloven.  De branntekniske løsninger er gjennomgått med brannvesenet og 

tilfredsstiller de krav de stiller til bruken. Det er krav om at brannvarslingsanlegg kobles 

direkte opp mot brannvesenet.  Dette vil bli utført. 

 

Også Artillerivegen 12 og Jørgen Løvlands veg 26 er inspisert av brannvesenet, med formål 

asylmottak/omsorgssenter. De tiltak som ble påpekt av brannvesenet for å kunne ta 

bygningsmassen i bruk er igangsatt og vil bli ferdigstilt innen kort tid. Hovedsakelig er det 

snakk om: ledelys, oppkobling til brannvarslingsanlegg i alle rom som er beregnet som 



 
 

boligrom, brannslange, branndører etc. Også her er det krav om at brannvarslingsanlegg 

kobles opp mot det sentrale brannvesen.  Dette vil bli gjennomført før bygningene tas i bruk 

til formålet. 

 

Ingen av bygningene har installert ventilasjonsanlegg, slik at det tas sikte på tilførsel av frisk 

luft gjennom ventiler og vindu.  Det vurderes ikke som økonomisk forsvarlig å installere 

ventilasjonsanlegg i bygningene. 

 

Artillerivegen 12 er en eldre trebygning.  Her kan det være uforutsette lydmessige 

utfordringer.  Det er installert lyddempende planter i himling i de to største oppholdsrom i 1 

etasje. Også her er argumentet at kostnader med etterisolering/lydisolering vil være for 

kostnadskrevende i forhold til leieavtalenes lengde, slik at det her blir søkt om dispensasjon 

fra Plan og bygningsloven. 

 

Det er sendt nabovarsel den 29. oktober.  Dato for tilbakemelding/klage er 2 uker.  Det er pr 

dato ikke kommet noen tilbakemelding fra naboer. Dette betyr ikke at vi ikke forventer 

tilbakemeldinger, og at dette bør derfor tas med i en vurdering av tiltaket. 

 

Det er sendt melding til Arbeidstilsynet, fredag 30 oktober, om de planlagte tiltak og her er 

det pr dato ikke kommet tilbakemelding.  Vi forventer å motta dette innen kort tid. 

 

Tiltaket ligger i rød støysone og resterende deler innenfor gul støysone.  Dette medfører at det 

innhentes uttalelse fra eksternt konsulentselskap om støyforhold knyttet opp mot tiltaket.  

Som det fremgår av vurderingen til selskapet SINUS står det bla at grunnet oppholdstidens 

lenge i denne type mottak og det store presset som er i dagens situasjon «bør det være 

akseptabelt med mottak/midlertidig bolig også litt innenfor rød støysone.», se vedlegg. 

 

Den prekære situasjonen og de strenge tidsrammene gjør at vi har vansker med å få til en 

optimal prosess.  Dette medfører at vi ser oss nødt til å gjennomføre parallelle prosesser.  Vi 

ber derfor om at saken behandles så raskt som mulig, med de forbehold som må tas. 

  

På denne bakgrunn søkes det derfor om at saken behandles som en dispensasjonssøknad etter 

PBL §19.   

 

Vi legger også ved en skisse av området, med de aktuelle bygningene tegnet inn.  Er det andre 

ting som trengs for å få behandlet saken ber vi om at dere kontakter oss så snart som mulig. 
 

Med hilsen 

Evjemoen Næringspark AS 

 

 

Ståle Olsen 

Daglig leder 


