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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

55/21 Planutvalget 01.07.2021 

   

 

Detaljregulering for Elgtun, planID 201904. 1. gangsbehandling- 

Utlegging til offentlig høring og ettersyn.  

Planutvalgets behandling av sak  55/2021 i møte den: 01.07.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
  
 
Vedtak: 
Planutvalget fremmer saken og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn etter 
følgende vilkår er gjennomført: 

 Plandokumentene revideres slik at det legges til rette for fri ferdsel langs vassdraget, 
også innenfor området BFP1. 

 Saksbehandlingsgebyr kr 49.900,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og 
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering og nabovarsling. Faktura 
ettersendes. 
  
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
  
Planutvalget fremmer saken og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn etter 

følgende vilkår er gjennomført: 

 Plandokumentene revideres slik at det legges til rette for fri ferdsel langs vassdraget, også 
innenfor området BFP1. 

 Saksbehandlingsgebyr kr 49.900,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Plan- og  
Bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering og nabovarsling. Faktura 
ettersendes. 

 Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig høring og ettersyn. Det 

er satt som vilkår at plandokumentene revideres slik at det også er fri ferdsel for 

allmennheten langs vassdraget innenfor arealformålet BFP1. 

Saksmappe: 2020/510-9  

Saksbehandler: STL   

Dato: 21.05.2021  

mailto:post@e-h.kommune.no
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Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Elgtun er mottatt fra Trollvegg Arkitektstudio AS på vegne av 

Elgtun AS. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

Plankart i målestokk 1:2500 datert 04.06.2021  

Reguleringsbestemmelser datert 12.05.2021, sist revidert 15.06.2021 

Planbeskrivelse datert 12.05.2021, sist revidert 04.06.2021 

ROS-analyse datert 12.05.2021 

Konsekvensanalyse datert 27.05.2021 

Transportanalyse datert 03.12.2020 

 

Planområdet ligger på østsiden av Otra, ca. 1 km nord for Kleppbroen på fv. 3792. 

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

 

Hensikt med regulering 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av Elgtun. Elgtun er en turistattraksjon 

med fokus på naturopplevelser som tidligere har vært lokalisert på Grendi i Bygland kommune. 

Det skal etableres innhegninger for elg tilrettelagt for besøkende, samt besøkssenter, 

campingplass, utleiehytter og tilrettelegging for vannaktiviteter med badestrand og brygge.  

 

Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 37/1, 42/84 og 99, 600/419 

 

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

planID 201701. Det er derfor gjennomført en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen 

er vedlagt saken i sin helhet. Kartutsnittet nedenfor viser planstatus. Arealformålet i 

kommuneplanen er nåværende landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR). Otra er avmerket 

som hensynsone flomfare, det samme er Gymsåna som har utløp i Otra innenfor planområdet. 
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Gjeldende reguleringsplan 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 
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Innkomne merknader til planoppstart 
Planoppstart ble varslet 06.10.2020. Ved fristens utløp 05.11.2020 var det kommet inn 13 
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 30.10.2020 

Naturmangfold: Fylkesmannen legger frem viktigheten at området blir kartlagt etter anerkjent 

metodikk. Otra er kjent for sine evjer og kiler, som er viktige funksjonsområder for fugler 

knyttet til vann og våtmark. 

Fylkesmannen legger til grunn at det er et nasjonalt mål at friluftslivets posisjon skal ivaretas 

og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av 

viktige friluftslivområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. Det kommer frem at 

fylkesmannen vurderer foreløpig at inngjerding av Kilsneset vil kunne være i konflikt med 

nasjonale mål. 

Det bes om at bredden på vegetasjonsbeltet langs vassdrag fastsettes i reguleringsplanen, 

og at det kun er Fylkesmannen som kan frita fra plikten til å opprettholde kantvegetasjonen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet er ivaretatt gjennom de plandokumentene som følger denne saken. Eksempelvis er 

det foretatt vurderinger av fagkyndige omkring naturmangfoldet på området. Videre er det 

gjort rede for hvordan planen sikrer allment tilgjengelighet for friluftslivet, og reguleringsplanen 

sikrer føringer for vegetasjonskant gjennom å avsette sonen til LNF-formål og angitt 

bestemmelser til sonen langs Otra. 

Kommunedirektørens kommentar:  

Det er ikke lagt til rette for at allmennheten skal ha tilgang til området innenfor arealformålet 

BFP1. Dette ses på som uheldig. Hvis man ser til andre campingområder i kommunen, så er 

ikke strandsonen stengt for allmennheten. Det er kun Mineralparken sitt område som er stengt 

fra landsiden i sesong. Kommunedirektøren foreslår at det legges til rette for gjennom 

bestemmelsene at allmennheten skal ha tilgang til strandsonen også innenfor BFP1. Dette 

kan gjøres ved å legge inn LNF- formål langs vassdraget slik det er gjort ved området BUH1. 

Det vil da ikke være tillatt å etablere gjerder som hindrer ferdsel langs vannet. Dette medfører 

også at allmennheten har tilgang til strand og badeplassen som skal opparbeides. I 

konsekvensutredningens konklusjon er dette listet opp som et positivt element med planen. 

 

Agder fylkeskommune, brev datert 29.10.2020. 

Ved inngrep i naturlige vannforekomster er det viktig å ivareta miljømålene i vannforskriften, 

jf. § 4 -7. Tiltakshaver er ansvarlig for at nødvendige tiltak iverksettes slik at vannforekomsten 

ikke blir forringet. Det må innhentes kunnskap om dagens tilstand, og påvirkningsgraden av 

nytt tiltak må anslås og vurderes. Forebyggende tiltak mot forringelse må iverksettes. I følge 

oppstartsmeldingen skal det legges til rette for naturbaserte aktiviteter i området mot 

Otra. Dette er anses som positivt, forutsatt at dette vil bli et tilbud som er åpent for alle, og 

ikke bare overnattingsgjester på campingen. 
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Det er viktig at det blir beholdt et grøntdrag ned mot elva. Og at det her, legges opp til en 

elvesti/turveg i området som er av en slik kvalitet og utforming at den består selv etter 

flomperioder. Dersom det skal etableres utsettingsplaser for kano/kajakk i form av brygge så 

bør denne ha en universell utforming. Det samme gjelder for eventuelle fiskeplasser. Vi 

forutsetter at konsekvenser for fylkesveg 3792 blir tydeliggjort ved trafikkanalyser og 

trafikksikkerhetsanalyser. Dersom det er behov for avbøtende tiltak, må dette synliggjøres. 

Avkjørsel/kryss fra fylkesvegen må utbedres med tanke på sikt og linjeføring. Vi har ingen 

merknader når det gjelder kulturminneloven. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillet er ivaretatt gjennom de plandokumentene som følger denne saken. Eksempelvis er 

det foretatt vurderinger omkring trafikksituasjonen og dets utvidelse ved å få Vianova til å 

utføre en trafikkanalyse. Områdets verdi for friluftsliv og allment tilgjengelighet har blitt utredet 

i egen rapport, samt det er lagt føringer i bestemmelsene som sikrer fri ferdsel gjennom 

området. Hensynssoner er blitt redegjort for i KU for å ivareta fylkeskommunens merknad om 

vannforskriften. 

Kommunedirektørens kommentar: Viser til kommunedirektørens kommentar til innspill fra 

Fylkesmannen i Agder. 

 

Forsvarsbygg, brev datert 04.11.2020 

Forsvaret har anlegg og virksomhet innenfor planområdet og i tilgrensende områder. Vi gjør 

oppmerksom på at skyte- og øvingsaktiviteten på Evjemoen vil bestå. Planlagt aktivitet synes 

ikke å være forenelig med den aktiviteten som pågår i området i dag. 

Forsvaret vil holde på retten til å stenge av områder som disponeres for ferdsel i forbindelse 

med øving og trening, der de har rett til det. Øvingsarealene til Forsvaret er viktige for å sikre 

nasjonal sikkerhet, og vi kan ikke akseptere aktivitet som kommer i konflikt med disse 

interessene. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillet er ivaretatt i plandokumentene, og det er blitt innledet en dialog mellom 

forslagsstiller og Forsvarsbygg om en mulig løsning, hvor det blir inngått en omdisponering, 

«bytteavtale» av områder for å sikre begge parters interesse. 

Kommunedirektørens kommentar:  

Arealene ligger helt i ytterkant av eksisterende manøverrettområde og Kommunedirektøren 

synes forslag til løsning er fornuftig. 
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Agder Energi Nett, e-post datert 29.10.2020 

AEN gjør oppmerksom på at de ikke har linjer eller kabler inne i planavgrensningen, men 

legger frem viktigheten at det i god tid før utbygging må avklares hvordan utbyggingsområdet 

i planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. 

 

Forslagsstillers kommentar  

Innspillet er ivaretatt, jf. plandokumentene. 

 

 

Norsk Maritimt Museum, epost datert 04.11.2020 

NMM viser til at på nåværende tidspunkt ingen innvendinger til planen. Museet anmoder 

likevel om å få planen oversendt til en vurdering ved offentlig ettersyn. De vil da ta en endelig 

avgjørelse når det gjelder behovet for en marinarkeologisk registrering i henhold til kml § 9. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tatt til orientering. 

 

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, e-post datert 02.11.2020 

Det bes spesielt tas hensyn til fremkommelighet – ikke bare ved hovedområdet og inngangen 

til parken, men også til de ulike områdene og innhegningene. Det blir foreslått å legge til rette 

for god fremkommelighet i terrenget for mennesker med bevegelseshemning og 

rullestolbrukere, slik at de også kan ta en del i de flotte dyre- og naturopplevelsene i hele 

parken. Innspillet avsluttes med at det foreslås å legge til rette for baderampe der det er 

tiltenkt badestrand, og at servicebygg/sanitæranlegg/lekeplassen og andre fasiliteter selvsagt 

er universelt utformet. For mennesker med synshemming må det tilrettelegges med 

kontrastfarger, blindeskrift og lydspor. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering i plandokumentene, hvor det er lagt føringer for at servicebygget 

skal følge krav for universell utforming med tilhørende HC-parkering utenfor bygget. Det er i 

tillegg blitt lagt føringer i bestemmelsene om at 20% av campinghyttene som blir etablert, skal 

følge kravene til universell utforming. 

 

Ungdomsrådet, e-post datert 04.11.2020 

Det kommer første og fremst frem at det er viktig at dyrenes velferd blir ivaretatt. Deretter 

legges det stort fokus på trafikksikkerhet, gang- og sykkelsti og de positive virkningene av en 

slik attraksjon/park for barn og unge i kommunen. 

Ungdomsrådet viser til trafikksikkerheten bør tas å alvor og at bør tilrettelegges for sykkelsti 

til parken fra begge sider, i og med at det nå er tre attraksjoner i nærhet til hverandre, Elgtun, 

Mineralparken og Gokartbanen. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering i plandokumentene som følger denne saken. Eksempelvis er 

det foretatt reguleringsendringer som sikrer en trafikksikker løsning. Avkjørselen/krysset 

mellom grusvei og fylkesvei er detaljregulert til å utvides og følge trafikksikre krav. I tillegg er 

det i bestemmelsene lagt føringer for at grusvei kan utvides til 5,5m for å sikre trygg 

gjennomgang. Dette vil forbedre dagens situasjon betraktelig og gjøre adkomsten tryggere. 

Nord for hovedområdet er det blitt regulert inn en turveg, som hovedsakelig vil være for myke 

trafikanter. 

 
Otra IL, e-post datert 02.10.2020 
Otra IL viser i e-post til at deres treningsløp vil påvirkes av planforslaget da løypene tidligere 

har gått inn mot og gjennom området for planens avgrensning. I eposten kommer Otra IL med 

en mulig vinkling og avbøtende tiltak der løpet får et start/målområde på parkeringsplassen i 

planforslaget. Løypene kan ta legges sørover og østover fra områdets plangrense. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet er ivaretatt i plandokumentene som følger saken, der det kommer frem at 

parkeringsplassen vil være åpen til bruk. 

 

Grunneier gnr./ bnr. 23/4 Jan Øyvind Tjøtta, epost datert 01.11.2020 
Er imot prosjektet. Ønsker at prosjektet ikke blir synlig fra hytta, og at det ikke blir noe støy 

når anlegget står ferdig. Hvis dette er vanskelig så er det ønskelig at hytta blir kjøpt eller får 

erstatning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Det kan være tilfeller hvor grunneier kan kreve erstatning for tap som følger av en ny 

reguleringsplan. Dette vil være hvis en reguleringsplan gir det resultat at en eiendom blir 

ødelagt som byggetomt og ikke kan utnyttes på annen regningssvarende måte. 

Kommunedirektøren kan ikke se at det vil være en problemstilling i denne reguleringsplanen. 

Det er relativt stor avstand til eksisterende hytter og boliger. Tomt 23/4 ligger ca 200 meter 

fra de nordlige delene av planområdet. 

 

Stemhei velforening, brev datert 18.10.2020 
Stemhei velforening innleder brevet med at de i utgangspunktet er positivt med etablering av 

nye arbeidsplasser i kommunen, men understreker samtidig at dette planforslaget vil påvirke 

et boligfelt som har vært her i over 35 år. Det kommer tydelig frem at det er nødvendig med 

tiltak for trafikksikkerheten på denne veien i forkant av etableringen av Elgtun. Velforeningen 

kommer med et forslag og et ønske om å få på plass en gang og sykkelsti fra Rv. 9 og inn til 

Stemhei boligfelt. Kryssing av veien er også et stort problem for barn og familier, som ønsker 

å ta seg turen over for å bade. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering i plandokumentene som følger denne saken. Eksempelvis er 

det blitt gjort en trafikkanalyse for å sikre trygg adkomst til Elgtun fra fylkesvei. Elgtun har god 

erfaring med drift av et slik anlegg, og sikkerheten for dyrene og nærmeste naboer settes 

høyt. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

Transportanalysens formål var å beskrive fremtidig trafikksituasjon og vise hvilke tiltak som 

må utføres for å håndtere den forventede trafikkøkningen. I forhold til gang-sykkelveg langs 

fylkesvegen, så viser de til Statens Vegvesen sin håndbok, der 1000 ÅDT (års døgn trafikk) 

legges til grunn. Kommunedirektøren er enig i vurderingene som er gjort i denne analysen. 

Strekningen er oversiktlig, og det er begrenset gang- og sykkeltrafikk. Vurderingen kunne blitt 

annerledes om vegen hadde vært skoleveg og hvis det for eksempel hadde vært planlagt en 

større utvidelse av boligfeltet.   

 
Grunneier gnr./bnr. 10/23 Anne og Magne Strømme, brev datert 05.11.2020 
De regner det som en selvfølge at hvis kommunen vedtar den endelige reguleringsplanen 

for det angitte området, at også de og evt. andre grunneiere langs Otra kan få en 

reguleringsplan godkjent for evt. turisme og salg av hyttetomter. For eier av gnr. 23, bnr 10 

kan det være aktuelt å søke om godkjenning av et hyttefelt på motsatt side av dette 

planområdet. De måtte ved bygging forholde seg til 100 metersregelen fra elvebredden og 

regner da også med at det må gjelde utbygging på motsatt side av elven. 
 

Forslagsstillers kommentar 

Innspillet er tatt til orientering. Innspillet har ikke påvirkning på forslag til plan for Elgtun. 

Kommunedirektørens kommentar: 

Innspill til nye utbyggingsområder bør i hovedsak komme i forbindelse med rullering av 

kommuneplanens arealdel, se ellers Kommunedirektørens vurderinger av problemstillingen 

under kapittelet: «Vurderinger-Innkomne merknader.» Gjennom regulering kan det settes 

andre byggegrenser enn de grenser som er satt i kommuneplanens bestemmelser for 

uregulerte områder langs vassdrag. I dag er dette 50 meter langs Otra. Orienterer for 

ordensskyld om at det å få godkjent en plan er en prosess etter gjeldene lover og regler. 

Skulle denne planen bli vedtatt vil ikke det legge føringer eller fremtidige «garantier» for 

godkjenning av andre reguleringsplaner. 

 

Grunneier gnr./bnr. 22/2 Nils Thomas Hannaas, epost datert 04.11.2020 
I eposten kommer det frem at dersom kommunestyret vedtar den endelige reguleringsplanen 

vil det åpne for at Hannaas på lik linje kan feks. legge ut ett hyttefelt på egen eiendom. 

Avslutningsvis blir det understreket at dersom det forekommer forhold som påvirker hans 

eiendom er det ønsket at han blir kontaktet. 

 

Forslagsstillers kommentar 

Innspillet har ikke påvirkning på forslag til plan for Elgtun. 
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Kommunedirektørens kommentar: 

Se kommunedirektørens kommentar til Innspill fra Anne og Magne Strømme. 

 

Grunneier gnr./bnr. 23/1 Heidi og Arild Gjeitrem, brev datert 04.11.2020 
Gjeitrem beskriver at dersom kommunen vedtar den endelige reguleringsplanen for det 

angitte området, at også dem og evt. andre grunneiere langs Otra kan få en reguleringsplan 

godkjent for turisme relatert. Det kommer også frem for at eierne av gnr. 23, bnr 1 kan det 

være aktuelt å søke om godkjenning av et hyttefelt på motsatt side av nevnte planområde. 

 

Forslagsstillers kommentar 

Innspillet er tatt til orientering. Innspillet har ikke påvirkning på forslag til plan for Elgtun. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Se kommunedirektørens kommentar til Innspill fra Anne og Magne Strømme. 

 

 

Vurderinger av planforslaget  
 

Byggeplanene 

Følgende tiltak planlegges i forbindelse med etablering av Elgtun: 

 
• Utvidelse og utbedring av kryss og 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. 225-250 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 

• Utleiehytter/tretopphytter 
 

På sikt tenkes området videreutviklet som turistattraksjon med fokus på naturopplevelser ved 

etablering av utleiehytter langs elva. Innenfor området BFP1 og BUH1-2 planlegges det 

henholdsvis inntil 10 og 15 utleiehytter, 25 tilsammen. Utleiehyttene innenfor BUH1-2 er 

planlagt med enkel standard, uten innlagt vann og avløp. Hyttene skal ligge for seg selv, og 

man skal føle man er i ett med skogen, så det blir mest sannsynlig utedoløsninger. 

Hyttene innenfor BFP1 skal ha høy standard med innlagt vann og avløp. Hyttestørrelsene 

varierer mellom 25 og 50 m2 BYA. Mønehøyde er satt til maks 6,5 meter. Bestemmelsene 

sikrer at det tas hensyn til flom i utsatte områder. 
 

 

Innkomne merknader 

Forslagsstiller har i all hovedsak imøtekomme innspillene som er kommet i forbindelse med 

oppstartsvarselet, med noen unntak.  
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Både Fylkeskommunen og Fylkesmannen kommenterte hvor viktig det er at områdene langs 

vassdraget tilrettelegges for friluftsliv og at det er viktig å beholde grøntdragene mot elven. 

Planforslaget legger opp til at området BFP1 skal gjerdes inne, jf. Planbeskrivelsen: 

«Inngjerdet uteområde, ca. 30 dekar med naturopplevelser for betalende gjester. Området 

opparbeides parkmessig og tilrettelagt for campingturister med fokus på naturopplevelser». 

Etter Kommunedirektørens mening bør ikke kantsonen langs vassdraget privatiseres i dette 

området. Det vises blant annet til hva som er praksis ved andre campingplasser i kommunen. 

Kommunedirektøren har derfor foreslått en endring av planforslaget, der det presisert at hele 

kantsonen langs vassdraget skal være tilgjengelig for allmenheten, også innenfor området 

BFP1. 

 

Det er og kommet flere innspill fra naboer. Stemhei velforenings sitt innspill har fokus på at 

man gjennom planarbeidet må vurdere trafikksikkerheten, da spesielt langs fylkesvegen. 

Forslagsstiller har derfor fått Vianova til å utarbeide en transportanalyse av området. 

Transportanalysens formål er å beskrive den fremtidige trafikksituasjonen i området etter 

etablering av Elgtun, og vise til hvilke tiltak og utbedringer som må utføres for å håndtere den 

forventede trafikkøkningen. Det er beregnet at Elgtun på Moisund vil generere omtrent 20 000 

bilturer pr. år. Dette tilsvarer en økning i årsdøgntrafikken (ÅDT) på 55 bilturer pr. dag. På en 

gjennomsnittlig dag i skolens sommerferie forventes rundt 250 bilturer pr. dag til og fra Elgtun. 

Den omtrent 1000 meter lange strekningen av fv. 3792 mellom adkomstvei til Elgtun og rv. 9 

trafikkeres i dag bare av 350 kjøretøy. Selv om Elgtun vil generer lite trafikk, vil den relative 

økningen på strekningen være stor i høysesongen. Beboerne på Stemhei vil trolig legger 

merke til at biler passerer oftere enn i dag i sommermånedene. Utenom dette er det ifølge 

rapporten få konsekvenser av trafikkøkningen.  

Strekningen forbi Stemhei er oversiktlig, og bred nok til at kjøretøy kan møtes. Ett par tiltak må 

gjennomføres, utbedring av krysset mellom fv. 3792 og adkomstvegen til Elgtun, samt 

utbedringer av dagens skogsbilveg. Dette er sikret gjennom bestemmelsene. 

 I følge Statens vegvesens veinormal bør det etableres g/s-veg om ÅDT er over 1000. 

Kommunedirektøren kan ikke se at det vil være aktuelt å kreve sykkelveg i dette tilfellet. I 

høysesong forventes det 600 biler pr. dag og det vil i liten grad være en økning av gående og 

syklende. Gjennomsnittlig ÅDT for fylkesvegen vil bli 400. Skoleelever som bor i Stemhei har 

i dag skoleskyss, så trafikkøkningen vil ikke ha påvirkning på sikker skoleveg. 

Kommunedirektøren støtter transportanalysens konklusjoner og planforslaget har fulgt opp de 

tiltak som er skissert. 

 

Resterende nabomerknader dreier seg i hovedsak om en forventning som oppstår hvis Elgtun 

tillates etablert. Ved å tillate Elgtun forventes det at andre grunneiere langs Otra også må få 

lov til å etablere næring og hyttefelt i LNF-områder. Kommunedirektøren vil da bemerke at det 

å få godkjent en plan er en prosess etter gjeldene lover og regler. Skulle denne planen bli 

vedtatt vil ikke det legge føringer eller fremtidige «garantier» for godkjenning av andre 

reguleringsplaner. 

 

Det vanlige er at nye reguleringsplanforslag er i henhold til kommuneplanens arealdel, men 

enkelte ganger dukker det opp tilfeller som ikke kommuneplanen har tatt høyde for.  

Ved forrige rullering av kommuneplanen, så var det ikke avklart at Elgtun ønsket å etablere 

seg på Moisund. Når da henvendelse kom, ble det lagt frem som en diskusjonssak i 

Planutvalget. Etablering av Elgtun som en turistattraksjon er ganske unik og vil være et viktig 

supplement til en allerede godt etablert turistdestinasjon som Evje og Hornnes er. Det ble 

derfor godkjent at man kunne melde oppstart av planarbeidet, selv om tiltaket ikke var i henhold 

til kommuneplanens arealformål. Prosessen er noe mer komplisert enn om tiltaket hadde vært 

i henhold til overordnet plan. Det må blant annet gjennomføres en konsekvensutredning av 

planforslaget. Saksgangen ellers er lik, og det vil være Kommunestyret som til sist bestemmer 

om planforslaget skal vedtas eller ikke.  
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Hvis det er grunneiere som har ønske om å utvikle sine eiendommer, så er det mest 

hensiktsmessig å spille dette inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Da 

tar Kommunestyret stilling til hvordan arealene i kommunen skal utvikles og om de ønsker flere 

hytte-/bolig-/næringsområder osv.  Det er kommunen som er reguleringsmyndighet, og det vil 

dermed være opp til Kommunestyret og gjøre vedtak av både kommuneplan og 

reguleringsplaner.  
 

Infrastruktur 

Adkomst til planområdet følger hovedsakelig allerede etablerte veger. Krysset mot fylkesvegen 

og selve skogsbilvegen må oppgraderes. Dette er satt som en rekkefølgebestemmelse i 

planen. Selve Elgtun arrangeres slik at besøksområdet er bilfritt. Personbiler og turistbusser 

skal parkeres syd for besøksområdet, skjermet fra camping og innhegninger, slik at 

naturopplevelsen ivaretas på best mulig måte. Området som er avsatt til utleiehytter, BUH1-2 

skal ikke ha vegadkomst, og hyttene skal heller ikke tilrettelegges med vann og avløp. I 

området BFP1 skal det heller ikke være vegadkomst, men her skal det tilrettelegges med vann 

og avløp. Det er stilt krav til V/A plan i bestemmelsene.  

 

Grønnstruktur 

Turstien/traktorvegen som går i fra Bjorå til Klepp går igjennom planområdet. Denne må legges 

litt om for å få plass til det planlagte serviceområdet. Omlegging av stien er satt som et 

rekkefølgekrav. Denne vil fortsatt være åpen for allmennheten.    

Utfylling og mudring i vassdrag vil kreve egne tillatelser etter forurensningsregelverket. 

Tiltakene vil også eventuelt kunne kreve tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget utløste krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8 

vedlegg 2 nr. 12d/e. Tiltaket utløste ikke kravet om at det skal utarbeides planprogram, jf. § 8., 

men det ble bestemt at de særskilte utredningene i konsekvensutredningen skulle være: Flom, 

Friluftsliv, Biologisk mangfold, Trafikk og Kulturminner. Virkninger for øvrige tema, jf. KU-

forskriften § 21, er omtalt og vurdert i planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen er vedlagt 

saken i sin helhet og oppsummert i kapittel 7 i planbeskrivelsen.  

Kort oppsummert så er det lagd forslag til bestemmelser som skal virke avbøtende for 

problematikken rund flom, biologisk mangfold, friluftsliv og trafikkavvikling.  

Følgende er oppsummert i konsekvensutredningen: 

 

«Siden planarbeidet tar for seg en ny attraksjon i Evje, hvor det hovedsakelig handler om å 

etablere elginnhegning, vil ikke konsekvensene være store. Det er lite utbygning tilknyttet 

planen, og det som skal endres vil øke aktiviteten og de generelle forholdene på området. 

Planen legger til rette for utbedring av kryss og vei, som sikrer tryggere/enklere ferdsel/tilgang 

til friluftslivet i og rundt Elgtun-området. Videre er det konkludert med at det biologiske 

mangfoldet ikke vil ha en negativ effekt av denne planen. Elgtun skal ha et naturlig preg, hvor 

mennesker skal få muligheten til å oppleve norsk natur på sitt beste med naturlige 

campingområder, skogens konge (elgen) og bademuligheter i Otra.  

Områdets nærhet til Otra vil være en utfordring mot flom, men denne problemstillingen har 

vært i tankene gjennom hele prosessen, så plasseringen av bygg og diverse funksjoner har 

blitt plassert deretter. I tillegg er det lagt gode anbefalinger og bestemmelser som sikrer at 

flomfaren tas på alvor nå og i fremtiden.  

 

Av generell karakter, for bygda og det som er vurdert og utredet, gir planforslaget følgende 

positive elementer:  
- Etablering av en ny attraksjon  
- Sikrer allment tilgjengelig ferdsel  
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- Utbedring av kryss og vei til friluftslivsområder.  
- Tilrettelegging for turisme, som vil være positivt for lokalsamfunnet.  

- Etablering av badeplass/strand ville neppe vært realistisk uten denne tilretteleggingen.  
- Oppleve naturen langs Otra; Overnatting/camping, grilling, bading, turer.» 

 
 

Naturmangfoldsloven 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 har forslagsstiller vurdert tiltaket ut ifra prinsippene i 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Kommunedirektører støtter de vurderinger som er gjort.  

Utdrag fra planbeskrivelsen:  

«Planforslaget følger opp kommuneplanens arealdel. Planområdet kommer ikke i konflikt med 

foreslåtte verneområder, naturtyper som er av betydning for det biologiske mangfold, ref. 

Direktoratet for naturforvaltning. Det berører ikke beiteområder og hekkeområder iflg. 

direktoratet. Planforslaget har også tatt hensyn til de statlige målene om å sikre allment 

tilgjengelige friluftsområder. 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. Av relevante 

innsynsløsninger på nett som naturbase.no og artskart.artsdatabanken.no viser det ingen 

registreringer av viktige naturtyper/ naturmiljø eller rødlistede arter. I tillegg har det blitt foretatt 

befaring og vurdering fra Naturhistorisk museum v/Asbjørn Lie. I deres befaring ble det ikke 

registrert noen viktige naturtyper eller rødlistede arter. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 

tilstrekkelig. En har derfor ikke funnet grunnlag for å bruke føre-var-prinsippet i denne 

vurderingen. Innsynsløsningene på nett vurderes til å være tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag jf. 

vurderingen over, og sannsynligheten for skade og potensielt skadeomfang vurderes som 

små. Blant annet vises det til konsekvensutredningene og tilhørende rapporter som omtaler 

registreringene og virkninger på naturmiljøet. Den samlede belastningen på økosystemet 

vurderes også som små. Dette med bakgrunn i overnevnte kunnskap og vurderinger. En 

vurderer ikke at planforslaget vil medføre kostnader knyttet til miljøforringelse. Dersom dette 

skulle dukke opp, tar en til etterretning at kostnader knyttet til dette skal bæres av tiltakshaver.» 

 

Samlet vurdering 
Planforslaget legger til rette for en ny attraksjon i Evje og Hornnes. Med tanke på størrelse på 

attraksjonen, så legges det opp til relativt lite utbygging av området. Størst plass tar 

elginnhegningene. Etter Kommunedirektørens mening er det lagt opp til en fornuftig utvikling 

av området. Aktuelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel er fulgt opp på en god måte. 

Eneste punktet Kommunedirektøren ønsker å endre er tilgang til vassdraget for allmennheten. 

Det bør være en forutsetning at dette er sikret for hele området.  

Etter en samlet vurdering anbefaler Kommunedirektøren at Planutvalget legger planforslaget 

ut til offentlig høring og ettersyn. 

  

Evje, 05.07.2021 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Forslag til plankart-040621 

2 Planbeskrivelse 

3 Forslag til bestemmelser -150621 
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4 Konsekvensutredning 

5 Risiko og sårbarhetsanalyse-ROS 

6 Trafikkanalyse Elgtun 

7 Elgtun - befaring og vurdering av biologisk mangfold 

8 Samlet Elgtun Merknader 

9 Evjemoen manøverrettområde - Søknad om omdisponering av areal 

10 Fremtidig kart over manøverrettområde 

11 kart-manøverrett 

 


