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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

57/21 Planutvalget 01.07.2021 

 

Detaljregulering for Kjetså motorcrossbane, planID 201903. 1. 

gangsbehandling - Utlegging til offentlig høring og ettersyn  

Planutvalgets behandling av sak  57/2021 i møte den: 01.07.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
  
 
Vedtak: 
Planutvalget fremmer saken og legger Detaljregulering for Kjetså motorcrossbane, planId 
201903, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
Vilkår: 
•Det legges inn bestemmelser til frisiktsonene i hht. Saksutredningen 
•Bestemmelse §1.1.6 tas ut av forslaget. 
•Nytt punkt under § 4 som sikrer flomkartlegging i forbindelse med etablering av tiltak 
•Saksbehandlingsgebyr kr 49.900,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. Faktura ettersendes. 
  
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Planutvalget fremmer saken og legger Detaljregulering for Kjetså motorcrossbane, planId 

201903, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Vilkår: 

• Det legges inn bestemmelser til frisiktsonene i hht. Saksutredningen 
• Bestemmelse §1.1.6 tas ut av forslaget. 
• Nytt punkt under § 4 som sikrer flomkartlegging i forbindelse med etablering av tiltak 
• Saksbehandlingsgebyr kr 49.900,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 

Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering. Faktura ettersendes. 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig høring og ettersyn med 

noen endringer. Tillegg i bestemmelsene som sikrer frisiktsonene. Følgende bestemmelse 
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foreslås å legges til: «Innenfor frisiktsonen skal terrenget ikke på noe sted være høyere enn 

0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom er tillatt dersom denne 

ikke er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå». 

Bestemmelse 1.1.6 tas ut, slik at det tillates etablering av bygninger innenfor arealformålet 

motorsportanlegg. Under bestemmelsen for hensynssone flom legges det inn at hvis det skal 

etableres bygninger innenfor dette området så må det gjennomføres flomkartlegging. 

Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Kjetså motorcrossbane er mottatt fra Planfolket på vegne av 

Otra IL motorsport. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av følgende dokumenter:  

Plankart i målestokk 1:1000 datert 25.05.21, sist revidert 16.06.21  

Reguleringsbestemmelser datert 25.05.21, sist revidert 16.06.21 

Planbeskrivelse datert 25.05.2021 

ROS datert 16.06.2021 

Støyvurdering datert 07.02.2020 

 

Planområdet ligger i et eldre massetak på gnr. 16, bnr. 1, Finnholane. Avkjørselen til området 

ligger på fylkesveg 42 mot Tonstad, ca. 2 km fra Kjetså. 

Lovhjemmel 
Plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 

 

Hensikt med regulering 
Formålet med planen er å tilrettelegge for fremtidig idrettsanlegg til bruk for motorsport. Det 

avsettes område for parkering og motorsportanlegg.   

 

Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter i hovedsak eiendommen gnr./bnr. 16/1, grunneier Øyvind Kjetsaa, men 

avkjørselen berører fv. 42, gnr. 600, bnr 42, grunneier Agder Fylkeskommune. 

 

Forhold til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Evje og Hornnes kommune 2020-2030, planID 

201701.  

Gjeldende reguleringsplan 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 
 

Innkomne merknader til planoppstart 
Planarbeidet ble varslet i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, 30.03.2020 og kunngjort 
i Setesdølen, 31.03.2020.  Ved fristens utløp var det kommet inn 4 innspill. Innspillene er 
vedlagt saken i sin helhet.  
 

Nedenfor er hovedtrekkene i innspillene oppsummert, samt forslagsstillers kommentar. 
Kommunedirektøren har kommentert på de innspillene hvor man har tilleggskommentarer eller 
er uenig med forslagsstillers vurdering.  
 

Fylkesmannen i Agder, brev datert 15.04.2020 

• Støy og flom må utredes særskilt 
• Landbruksinteresser/jordbruksarealer må sikres ivaretatt og avklares i tilstrekkelig grad. 
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• Forurensningsfare forventes utredes, vurderes og eventuelt stilles avbøtende tiltak. 

 

Forslagsstillers kommentar: Det er stilt krav til plan for håndtering av eventuelle utilsiktede 

utslipp. 

Kommunedirektørens kommentar: Det er gjennomført støyvurdering. Det er ikke gjennomført 

flomberegninger da det ikke skal etableres bygninger i området. Parkeringsareal og 

baneområde er vurdert til å kunne oversvømmes uten at det er behov for en videre utgreiing.  

 

NVE, brev datert 06.04.2020 

Generell tilbakemelding og informasjon om veiledere og verktøy som kan anvendes i 

planprosessen. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 21.04.2020 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører bergrettigheter eller masseuttak i drift. 

Vi har derfor ingen øvrige merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringen, men ber om 

å få saken tilsendt på høring. 

 

 

Agder Fylkeskommune, brev datert 29.04.2020 

Tiltakshaver er ansvarlig for at nødvendige tiltak iverksettes slik at vannforekomstene i 
nærheten (Våkåsbekken og Kjetsåna) ikke blir forringet. Dagens tilstand og påvirkningsgraden 
av nytt tiltak må vurderes og anslås. Forebyggende tiltak må iverksettes.  
 
Forutsetter at siktsone ved kryss fylkesveg 42 reguleres inn i planen. For å oppnå krav om sikt 
vil det sannsynlig være behov for fjerning av masser, og planavgrensningen må sannsynligvis 
utvides. Utforming av kryss er viktig for et godt lesbart trafikkbildet og det legges derfor vekt 
på dette. Anbefaler at siktsonene opparbeides i tidlig fase.  
 
Ingen merknader til kulturminner og kulturmiljø  
 
Forslagsstillers kommentar: Alle skal benytte miljømatte i depot som skal hindre eventuell 
avrenning fra kjøretøy. Dette sikres i bestemmelsene under forurensning. Frisikt er regulert 
inn. Dagens avkjørsel er i henhold til krav. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Det må legges inn en bestemmelse som sikrer siktsoner. 
Følgende bestemmelse legges til: «Innenfor frisiktsonen skal terrenget ikke på noe sted være 
høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom er tillatt 
dersom denne ikke er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå». 

 
 
Vurderinger av planforslaget 

Bebyggelse 

Arealet avsatt til motorsportanlegg er plassert slik, med tanke på størrelse og utforming, på 

bakgrunn av hvilket areal som er lagt inn i kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes 

kommune (2020 – 2030). Området ligger med god avstand til vassdraget nord/nordvest for 

plangrensen. Baneanlegget skal brukes til trening og stevner to ukedager pr uke samt en 
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lørdag i måneden. Banen skal være stengt første uka i elgjakten, samt ikke lørdagskjøring i 

perioden 25.09 til 23.12. Det skal ikke være trening eller stevner på banen i juli. Dette er 

ivaretatt i bestemmelsene og i privat avtale med grunneier. Anlegget vil bli benyttet av kjøretøy 

beregnet for motorcross, derav motorsykler og såkalte MX sykler. 

I planbestemmelsene §1.1.6 er det presisert at det ikke kan etableres bygg innenfor 

arealformål motorsportanlegg. Kommunedirektøren mener denne bestemmelsen bør utgå slik 

at det åpnes opp for muligheten til å etablere bygninger i fremtiden, selv om Motorsportgruppen 

ikke har planer om det i dag. Deler av arealet er ikke berørt av aktsomhetssone flom, og 

Kommunedirektøren ser for seg at det med tiden kan være aktuelt å etablere toaletter osv. 

Hvis bygningene skal plassers innenfor aktsomhetssonen for flom, så må det gjennomføres 

flomberegninger og/eller gjennomføres sikringstiltak. Dette må sikres gjennom 

bestemmelsene. Ved å ta inn dette i bestemmelsene, så vil man etter Kommunedirektørens 

mening slipper unna unødvendige dispensasjoner. 

 

Infrastruktur 

Det er planlagt tilkomst til idrettsanlegget ved eksisterende avkjøring fra Fv.42. Eksisterende 

avkjørsel er godkjent for skogsmaskiner og anses derfor som tilstrekkelig og er videreført i 

planforslaget. Det er regulert inn frisiktlinjer på 6(10)x54m. Kommunedirektøren har lagt inn 

som vilkår at det skal legges inn en bestemmelse som sikrer at det er «fri sikt» innenfor 

frisiktlinjene.  

Adkomsten er ellers på eksisterende skogsbilveg. Den anses som god nok for den bruk det 

legges opp til. Areal for parkering er plassert ved inngangen til motorsportanlegget, i direkte 

tilknytning til eksisterende adkomstveg. I dette området vil det være depot og det legges opp 

til renovasjon og avfallshåndtering via dette området.  

Vurdering etter naturmangfoldsloven 

§8 Kunnskapsgrunnlaget. 

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på informasjon fra offentlige databaser, samt kommunens 

og forslagsstillers lokalkunnskap. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig i forhold til 

de tiltakene som inngår i planforslaget. Største del av anlegget ligger i et tidligere massetak 

hvor det er relativt lite vegetasjon. Av relevante innsynsløsninger på nett som naturbase.no og 

artskart.artsdatabanken.no viser det ingen registreringer av viktige naturtyper/ naturmiljø eller 

rødlistede arter. Det er utført miljøgjennomgang av AT Skog, for å kartlegge viktige biologiske 

verdier i det aktuelle området. Gjennomgangen ble gjennomført sent på året, men AT Skogs 

konklusjon er at det ikke er viktige biologiske verdier i området.  

- §9 Føre-var prinsippet 

Med utgangspunkt i at kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, og det ikke er 

dokumentert viktige naturverdier i planområdet vurderes føre-var prinsippet som opprettholdt. 

- §10 Samlet belastning 

Anlegget vil ikke føre til reduksjon av grøntområder da det ligger i tilknytning til et areal som 

allerede er avsatt og i bruk som massetak. Derfor anses ikke planområdet som et attraktivt 

grøntområdet. 

- §11 Kostnader 

Tiltakshaver er klar over, ifølge nml § 11, at kostnader ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller 
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begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I 

dette kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap. 

- §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå og begrense skade på naturmangfoldet, skal miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder, samt lokalisering av tiltak, vurderes. 

Etter en samlet vurdering kan Kommunedirektøren ikke se at planforslaget vil føre til forringelse 

av naturverdier i området. Området som er planlagt tilrettelagt er i dag et massetak, og 

konsekvensene for naturmiljøet i området anses som små. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget legger til rette for etablering av et motorsportanlegg som er et anlegg som det 

lenge har vært etterspørsel etter blant barn, unge og voksne i Evje og Hornnes kommune. Otra 

IL motorsport har inngått leieavtale med grunneier Øyvind Kjetsaa, og det ligger således til 

rette for å etablere en bane. Otra IL spilte inn forslag til areal i forbindelse med rullering av 

kommuneplanens arealdel. Planforslaget er dermed i henhold til overordnet plan. 

Planområdet er tidligere benyttet delvis til masseuttak og er kupert slik at det egner seg godt 

til formålet. Det er også mye løsmasser her som gjør det lett å opparbeide baneløsninger. 

Nærmeste bebyggelse er et bolighus i Kroheia, ca 1,3 km i luftlinje fra planlagt anlegg. 

Støyvurderingen som er gjennomført viser at det ikke er noe bebyggelse som blir berørt av gul 

og rød støysone (Hytten som er nevnt i rapporten er et eldre lagerbygg, ref. grunneier Petter 

Hegland).  

Det er ikke planer pr. i dag å etablere noen bygninger i tilknytning til anlegget, og det er derfor 

ikke gjennomført flomberegninger for Kjetsåna. Massetaket har tidligere vært benyttet til 

motorcrossbane (tidlig 90-tallet) og det er bare mindre justeringer som trengs for å kunne ta 

den i bruk igjen. Kommunedirektøren mener likevel at planen bør åpne for mulighet til å 

etablere bygg innenfor arealformål motorsportanlegg. Selv om ikke motorsportgruppen har 

planer om toaletter, oppholdsarealer osv. pr. i dag, så kan det være aktuelt i fremtiden. Bygg 

kan plasseres i de områdene som ikke berøres av aktsomhetssone flom. Innenfor 

aktsomhetssonen må det gjennomføres flomkartlegging og/eller sikringstiltak før det kan 

bygges.  Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig høring og ettersyn 

med de endringer som foreslått i saksfremstillingen.  

 
Evje, 07.07.2021 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Støyrapport 

2 Forslag til plankart 

3 Planbeskrivelse 

4 Innspill fra NVE 

5 Forslag til reguleringsbestemmelser 
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6 Innspill fra Fylkesmannen i Agder 

7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

8 Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning 

9 Finnholane motorsport AT skog 

10 Innspill fra Agder Fylkeskommune 

Andre dokumenter i saken: 


