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Referat oppstartsmøte 
 

Detaljregulering for Elgtun. 
 

Planident 201904 
Saksnummer 20/510 
Møtedato 18.09.2020 10.00-11.30. 

 
 

MØTEDELTAKERE 
 
Forslagsstiller Tor Reidar og Terje Vasland, Grunneiere, Jarle Thorkildsen, Natur Norge 
Konsulent Alf Petter Mollestad, Trollvegg AS  
Fra kommunen Siv Therese Kile Lie, Dagrun Juvastøl, Tor Smeland  
Referat sendes Møtedeltakere, leder for plan- og bygningsrådet 

 
 

FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 
 
Planideen Elgtun ønsker å etablere seg øst for Otra ved gocart-banen på Evje. 

Området skal inneholde to innhegninger for elg tilrettelagt for 
besøkende samt besøkssenter, campingplass, uteområder med strand 
samt anlegg for parkering og gangtrafikk i området. 
Se vedlagt planinitiativ datert 11.09.2020 
15-20.000 besøkende i året er målet. Har behov for egen eiendom for å 
kunne gjøre investeringer. Ikke mulig ved Landeskogen. Avvikles i 
september 2021. 

 
 

Planområdet 
 
 

Eiendommene gnr. 37/bnr. 1, gnr. 42/bnr. 84 og 99 
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Viktige føringer i 
overordnete planer som 
er relevante for 
planarbeidet 
 

Kommuneplanens samfunns- og arealdel 

Hovedgrep 
 

Elgpark med tilhørende servicebygg, parkering og utleiehytter ok. 
Hyttefelt videre nordover- bygges i naturen. Sender over en skisse av 
hvordan det er tenkt slik at kommunen kan gi en tilbakemelding på om 
de er positive til at arealet tas med i oppstartsvarselet. 
 

Tema… Følgende tiltak planlegges i forbindelse med etableringen av Elgtun: 
- Utvidelse og utbedring av eksisterende grusvei fra Vånnevegen og inn i 
området, ca 1 km. 
- Ny parkeringsplass for 150 biler og 3-4 busser, ca 4-5000 m2.  
- Nytt servicebygg, ca 300 m2 BYA med billettsalg, cafe, toaletter, lager og 
leilighet for sesongansatte.  
- Inngjerdet uteområde, ca. 30 dekar med naturopplevelser for 
betalende gjester. Området opparbeides parkmessig og tilrettelagt for 
campingturister med fokus på naturopplevelser.  
- Innhegning for elg ca. 125 dekar. Det anlegges mindre turstier i 
området for å kunne tilby guidet tur for besøkende inn til elgen.  
- Eksisterende traktorvei gjennom området legges om for å sikre 
gjennomgangstrafikk.  
- Egen innhegning ca. 2,5 dekar for elgkalver inne i publikumsområdet 
hvor ungdyr tilbringer den første tiden og blir vant til mennesker OK 
- På sikt tenkes området videreutviklet som turistattraksjon med fokus 
på naturopplevelser ved etablering av utleiehytter langs elva på 
vestsiden av Kilsneset.  
- Hytteområde nord for Elgtun. Det må investeres i ny veg, strøm og V/A 
og man ønsker derfor å se på en mulig etablering av hytteområde i 
tillegg.  

Grønnstruktur og 
lekeplasser 

Dagens turtrace bør ivaretas i planforslaget. 

Kommunaltekniske 
anlegg 
 

Ingen V/A her i dag. Stilles krav til V/A plan. 
 

Eiendomsforhold 
 

Utbyggingsområdet er tenkt fradelt eiendommene. Grunneiere er 
positive til dette. 
 

Relevante opplysninger Kulturminnevernregistrering, biologisk mangfold, eksisterende tursti osv. 

Veinavn Det må etableres nytt veinavn innenfor planområdet. 

Utbyggingsavtale Ikke behov. Veg inn skal være privat. V/A privat. 

Mulige/sannsynlige 
rekkefølgekrav 

Omlegging av tursti 
V/A ferdig 

Konsekvensutredning Forslagsstillers vurdering: 
Planen utløser krav om konsekvensutredning og planprogram jf. Plan- og 
bygningsloven, hvis man har med hytteområdet. 
Vurderer at planforslaget, uten hytteområdet, også utløser krav om 
konsekvensutredning, jf. § 8. Dette er med bakgrunn i formålet som 
ønskes etablert og nærheten til Otra. Ikke krav til planprogram.  
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Administrasjonen er usikker på om formålet (uten hyttefelt) kommer inn 
under vedlegg II. Skal ta en ekstra sjekk med jurister for så å gi 
tilbakemelding på hvorvidt KU er nødvendig.  
 
Administrasjonen har i etterkant av oppstartsmøtet diskutert 
problemstillingen rundt arealformålet man velger og krav til 
konsekvensutredning. Elgtun og utleiehytter kommer nok inn under 
vedlegg II, og man må da vurdere det etter §10, om det får vesentlig 
virkning for miljø og samfunn.  
Vi har da vurdert det slik at regulering/etablering av servicebygg, 
parkering og innheininger, ikke vil medføre krav om KU da disse tiltakene 
etter vår mening ikke vil ha vesentlig virking for miljø og samfunn. Hvis 
deler av elvebredden langs Otra tas i bruk, og det etableres utleiehytter, 
glampingtelt osv. vil virkningen være større. Da vil det bli satt krav om KU 
uten planprogram. Saksbehandlingstiden hos kommunen vil ikke bli 
påvirket nevneverdig om man må ha KU eller ikke.  
 

Særskilte utredninger Flom 
Friluftsliv 
Biologisk mangfold 
Trafikk 
Kulturminner 
 

Konklusjon Administrasjonen er positive til en etablering av Elgtun i området, men 
har foreløpig ikke tatt stilling til hytteområdet. Planinitiativet har for lite 
informasjon om dette til at vi kan uttale oss. Hvis forslagsstiller ønsker å 
ha med hytteområdet i oppstartsvarselet så må det sendes inn en 
beskrivelse av hytteområdet, hvor mange hytter det er snakk om osv. slik 
at administrasjonen kan gjøre en ny vurdering.  
Planforslaget med utleiehytter og servicebygg osv. må 
konsekvensutredes, men det er ikke krav til planprogram. 

 
Evjemoen 21.09.2020 
 
Siv Therese Kile Lie 
Referent 
 
 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå 
på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i 
planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.  
    
 

 
  
  
  

 
 
 


