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1 Innledning  

1.1 Generelt 
 
Krav om konsekvensutredning følger av plan- og bygningslovens kapittel 4. Konsekvensutredningen 
skal beskrive virkningene for miljø og samfunn av enkeltområder og av de samlede 
arealbruksendringene i planforslaget, dvs. hvilken grad av konflikt som kan forventes mellom 
foreslått utbygging og berørte verdier og interesser. Utredningen skal beskrive både de virkninger 
som følger av selve arealbeslaget og de virkninger utbyggingen har for influensområdet. Virkningene 
av nye utbyggingsområder, vesentlig endret arealbruk i eksisterende utbyggingsområder og de 
samlede virkninger av arealendringene skal utredes. I noen tilfeller er også endringer i utfyllende 
bestemmelser underlagt utredningsplikt.  
 
Konsekvensutredningen skal i størst mulig grad baseres på eksisterende kunnskap og tilgjengelige 
utredninger og kartlegginger. Dersom en mangler viktig kunnskap kan det være behov for å utføre 
enkelte tilleggsutredninger. Der planforslaget inneholder strategier for fremtidig arealbruk skal det 
også gis en vurdering av hvordan disse strategiene vil påvirke miljø og samfunn.  
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er utarbeidet i en parallell prosess. Utredningstemaene er 
angitt ut fra oppstartsmøtereferatet med kommunen. Konflikter er identifisert og tatt hensyn til for å 
eliminere eller redusere mulige konflikter. Konsekvensutredningen er utført i henhold til veileder T-
1493 og rundskriv fra Klima- og miljødepartementet av 10. juni 2016. I konsekvensutredningen 
presenteres kunnskap om temaet og antatte virkninger av dette for miljø og samfunn.  
 
Hvert enkelt tema er vurdert i forhold til 0- alternativet, som tilsvarer sannsynlig utvikling av området 
uten utbyggingen. Samlet vurdering av konsekvens for temaene er supplert med faglig skjønn, 
lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen.  
 
Utredningstemaene innehar egne kapitler nedenfor. Samtlige tema er vurdert ut fra en beskrivelse 
av de aktuelle områdenes verdi for hvert tema og på hvilken måte plangrepet påvirker temaet 
(omfang). Det er ikke gitt en konkret skala for verdi og omfang for til slutt å angi en konsekvens. 
Øvrige tema er vurdert på samme måte men uten å angi konkret skala for verdi og omfang. For 
temaene er det gjort en verdivurdering og hvilke kriterier som har ligget til grunn for vurderingen. 
Ved beskrivelse av verdi er dagens situasjon, kvaliteter og status for temaet i det aktuelle område 
(hele eller deler av planområdet) utgangspunktet. For omfanget er dette vurdert i forhold til 0-
alternativet. Verdi og omfang er vurdert etter en samlet vurdering og det er deretter gitt en skala for 
konsekvensgrad.  
 
For de utredningstema det er relevant for, blir det beskrevet avbøtende tiltak og eventuelt hvilke av 
disse som er innarbeidet i planforslaget. Til slutt i kapittelet blir det gitt en oppsummering av 
konsekvenser og avbøtende tiltak.  
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 
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2 Flom 

2.1 Dagens situasjon  
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, og det kommer hovedsakelig fra 
økt vannføring i Byglandsfjorden. I perioden mars til mai vil vannstanden være høyest på grunn av 
snøsmelting høyere oppe i dalen. Otra er regulert og Norconsult har nylig utført en 
flomsonekartlegging (april 2021), hvor det kommer frem at området der servicebygget og 
campingområdet er tiltenkt vil ha utfordringer knyttet til flom fra Otra. I tillegg viser kartet fra NVE at 
mindre vassdrag på området vil ha en påvirkning på planområdet. 
 
Kartet nedenfor viser at flom fra Otravassdraget går opp til kote ca. 172,3, men det må legges på 0,3 
meter på kotehøyden i kartet. Det vil si at ny flomhøyde i området vil være cirka 172,6 
(Q200+klimapåslag+sikkerhetsmargin). For vassdragene er aktsomhetsberegningene datagenererte, 
og bufferen rundt de mindre bekkene/vassdragene på planområdet strekker seg mellom 25-30m på 
hver side.  
NVE skriver i sin metodebeskrivelse at deres autogenerering baserer seg på retningslinjer hvor det 
anbefales å legge aktomshetsoner på minimum 20 meter på hver side av bekker. Deres modell 
baserer seg på en digital terrengmodell med 10x10m oppløsning, i kombinasjon med det mest 
detaljerte grunnlaget for vann/bekklinjen som finnes. Nøyaktigheten er i imidlertid veldig varierende. 
 

 
1 Aktsomhetsområde for flom (nve.no) 
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2.2 Planens virkninger  
Den foreslåtte planen har ingen direkte virkninger på flomsituasjonen eller fremtidig flomsituasjon 
langs Otra eller på planområdet. Planen legger bestemmelser som skal sikre at fast bebyggelse sikres 
mot flom i elv og vassdrag. 

2.3 Konsekvenser  
Rapporten «Flomsonekartlegging Otravassdraget» er laget for å danne et grunnlag for fremtidig 
arealutnyttelse langs Otravassdraget. Her kommer det, som nevnt tidligere, frem at større deler av 
elvekanten er identifisert som utsatt for 200-årsflom, og under en flom kan flomvannføring i mindre 
bekker/vassdrag føre til lokal oversvømmelse som ikke kommer frem i rapporten 
«Flomsonekartlegging Otravassdraget» (april 2021). 
 
Den økte vannstandsstigningen vil føre til at enkelte bygg som ligger tett på vassdraget blir berørt. 
Det skal også nevnes at elvebredden langs Otravassdraget består av ulike typer løsmasser hvor 
hovedandelen er tunn/tykk morene, breelvavsetning, elveavsetning og bart fjell. Det er ikke gjort 
noen geoteknisk vurdering, men faren for store erosjonsskader og ras vurderes ofte som små der 
morenelaget er tynt eller der det er bart fjell. I rapporten kommer det frem at områdene langs 
vassdraget som er flomsonekartlagt vurderes faren for følgeskader som forholdsvis lav og 
erosjonsskader er heller ikke et kjent problem langs Otravassdraget.  
 

       
2 Sammenlikning av NVE sitt aktsomhetskart og flomkart fra rapporten til Norconsult. 

Det er ikke foretatt detaljerte flomberegninger for de mindre vassdrag/bekker, og for planforslaget 
vil dette gjelde Gymsåna og bekkeløpet som renner ut i Landsverkkilen. Som nevnt ovenfor så tar 
ikke rapporten for seg disse mindre vassdragene, men rapporten erstatter aktsomhetssonen for flom 
for hovedløpet i Otra (Se forskjellene illustrasjon 2). Sammenlikningen av de to kartene ovenfor viser 
at i overgangen mellom bekkene og hovedløpet, Otra, er det blitt foretatt en vurdering ut fra mer 
nøyaktige data og terrengmessige forhold i flomrapporten. Dette har resultert i at flomrapporten 
viser at flom fra Otravassdraget går opp til kote ca. 172,3, men det må legges på 0,3 meter på 
kotehøyden i kartet. Det vil si at ny flomhøyde i området vil være cirka 172,6 
(Q200+klimapåslag+sikkerhetsmargin). 
 
For bekkeløpene gjelder fortsatt aktsomhetssonen, da er ikke er foretatt detaljerte flomberegninger, 
men det skal igjen nevnes at det foreligger en unøyaktighet. Aktsomhetsberegningene er 
datagenererte gjennom en 10x10m terrengmodell. Denne modellen baserer seg på en digital 
terrengmodell med 10x10m oppløsning, i kombinasjon med det mest detaljerte grunnlaget for 
vann/bekklinjen som finnes. Nøyaktigheten i stedsfesting er imidlertid veldig varierende. I grove 
trekk kan man si at det er bedre kvalitet i bebygde strøk enn det er på landlige strøk. I tillegg skal det 
nevnes at en digital 10x10m terrengmodell over fastlands-Norge har en ± 2 til 3 meter standardavvik 
i høyde avhengig av terreng. Basert på den tilgjengelige informasjonen vurderes konsekvensene som 
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lave for planforslaget, men det bør allikevel gjøres flomreduserende tiltak i bekkeløpene som kan ha 
en påvirkning på planforslaget.  
 
Siden Elgtun er en attraksjon/temapark med lite tilhørende bebyggelse vil ikke konsekvensene rundt 
flom, verken fra elv eller bekker, utgjøre store utfordringer. Servicebygget er satt på en kote over 
flomsonen. Det kan derimot oppstå noen utfordringer tilknyttet område BFP1, hvor det er lagt til 
rette for camping/småhytter. Det er viktig at det gjennomføres flomreduserende vurderinger og 
tiltak for å løse denne utfordringen.  
 
Forslag til avbøtende tiltak:  

− Camping/småhytter skal sikres mot flom. Dette kan gjøres for eksempel at de blir satt opp 
midlertidig, på søyler som sikrer høyde over flomkote, endringer på terrenget eller plassere 
dem på sikre områder utenfor flomsonen. 

− Sikre permeable flater som tiltrekker seg vann og muligens opprette naturlige kanaler som 
fører vannet vekk fra bruksområder. 

 
På bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for de flommessige virkningene 
ha liten negativ konsekvens. 
 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

 
 

  X  
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3 Friluftsliv  

3.1 Dagens situasjon  
Planområdet ligger i vassdraget av Orta og er et naturlig friluftsområde. Det finnes både naturlige og 
tilrettelagte stier/landbruksvei, som tar deg gjennom terrenget. Det kommer frem fra grunneiere at 
området vanligvis brukes svært lite, men at det i Covid-tiden har blitt brukt mer til turer. Underveis i 
planprosessen kom det en merknad fra Otra IL om at de også bruker området 1-2 ganger i året til 
treningsløp. I tillegg er deler av området innenfor forsvarets manøveringsområde, som blir brukt til 
øvelser.  Ellers er det ikke flere kjennskaper til at området brukes til andre friluftslivsaktiviteter i dag.  
 

3.2 Planens virkninger og konsekvenser 
Den nye planen vil hovedsakelig ha en positiv virkning på de overnevnte punktene, da området vil få 
en oppløfting og tilby funksjoner og aktiviteter som ikke finnes i dag. Dette vil være en positiv faktor 
for lokalsamfunnet, som kan forvente seg flere besøkende fra forskjellige steder. Planen legger til 
rette å beholde den allmente tilgjengelige ferdselen gjennom området, og vil ikke påvirke sti/-
veinettverket langs Otra.  
I merknaden fra Otra IL ble det nevnt at planen påvirker dagens treningsløp, men i merknaden kom 
det også frem en mulig løsning for dette i fremtiden. Her vil planens formål med etablering en 
parkeringsplass tilknyttet Elgtun kunne være en god løsning for Otra IL. Den vil være åpen til å bruke 
som et start/målområde, og det vil være en sti gjennom området som allment tilgjengelig.  
 
Det er en dialog med forsvaret om en mulig «byttehandel» av områder for løse konflikten for 
forsvarets manøverinsområde. Dette vil etter planen ikke være en konsekvens for noen, og dermed 
løse denne utfordringen.  
 
På bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for friluftslivet en stor positiv 
konsekvens.   
 
Forslag til avbøtende tiltak:  

- Sti som sikrer allment tilgjengelig ferdselen gjennom området. 
- Åpne for at Otra IL kan benytte seg av parkeringsplass som start/målområde. 
- Inngå en avtale med forsvaret angående manøveringsområde. 

 
De samlede verdiene for friluftslivet vurderes å øke innenfor området.  
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

X 
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4 Biologisk mangfold 

4.1 Dagens situasjon  
 
Fugleliv og planteliv 
Planområdet og områdene rundt har et rikt fugleliv og planteliv, men det er få av artene som er 
rødliste eller truende. Innenfor planområdet er det to fuglearter som er oppført som rødlistet som er 
observert. Det er sivspurv og fiskeørn, hvor fiskeørn er observert hovedsakelig utenfor planområdet. 
Sivspurv er i 2020 blitt observert i område BFP1. Det antas å være ca. 1. million par av denne i Norge, 
og den ankommer landet i mars-april og drar sørover i august-oktober. 
 
Biologisk mangfold generelt 
Det er ikke gjort observasjoner av andre rødlistede arter innen andre artsgrupper enn fugl, men det 
er flere planter som er blitt observert. I tillegg er det blitt gjennomført en befaring og der kommer 
det frem i rapporten at området generelt består av en forholdsvis ung furudominert skog som er 
typisk for området. 

4.2 Planens virkninger  
Når det skal vurderes planens virkninger er det avhengig av at det skal foretas inngrep som medfører 
at registrerte naturverdier vil kunne gå tapt. Som nevnt under dagens situasjon er det få registrerte 
naturverdier i området. Og de registrerte naturverdiene som er registrert er i hovedsak uten 
områder som det skal foretas inngrep. 

4.3 Konsekvenser  
De biologiske verdiene i planområdet finnes mot elven i vest og i heia i øst. De tiltak som foreslås i 
planen og som krever størst inngrep i naturen er et mindre servicebygg og en parkeringsplass. I 
tillegg til etablering av elginnhegning. Ingen av disse tiltakene berører direkte viktige registrerte 
naturverdier, der servicebygget er plassert strategisk på et område som er flatt med lav biologisk 
verdi. Det kan antas at fugler (sivpurv) som er observert i området vil trekke lenger unna Elgtun-
området om den menneskelige aktiviteten økes. 
 
Videre er parkeringsplassen etablert i tett tilknytning til eksisterende jordbruksvei, og vil ha 
ingen/liten betydning for det biologiske mangfoldet. Elginnhegningen er tiltenkt i øst, som er et fint 
beiteområde for elgen. Planforslaget legger til rette for at det drives vekseldrift, og det er satt i 
bestemmelsene at det tillattes elginnhegning på 2 områder for å sikre vekseldrift slik at det 
biologiske mangfoldet ivaretas.  
 
Fra den vedlagte rapporten skriver Naturmuseum og botanisk hage: 
«Vi vurderer at området ikke har høy verdi, og at det ikke ble registrert naturtyper jf. DN håndbok 13 
med høy verdi. Området har en del strandområder ut mot Otra, samt en bekk helt nord i området 
med fine kantsoner. Vi anbefaler at hensyn til strandområdene og bekken innarbeides i 
reguleringsplanen. Det er planlagt en liten badestrand i et område med en typisk vannplanteflora og 
arter som er vanlige generelt i området.» 
 
Planen oppfyller kravene i naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for naturtyper og 
arter. Planen vurderes på dette grunnlaget å ha ubetydelig negativ konsekvens for naturmiljøet.  
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

 
 

 X   
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5 Trafikk 

5.1 Dagens situasjon 
Trafikkavvikling er en av hovedutfordringene ved tilrettelegging for aktivitet på Elgtun. Adkomstveien 
vil skje i tilknytning til eksisterende skogsbilvei, som går av fv. 3792, og den er omtrent 1000 m lang. 
Eksisterende kryss mellom fv. 3792 og skogsbilveien som skal bli adkomstvei til Elgtun, er i dag ikke 
annet en avkjørsel, dimensjonert for at sideveien har tilnærmet ingen trafikk.  
 

5.2 Planens virkninger og konsekvenser 
Planforslaget vil ha en innvirkning på trafikken inn til denne skogsveien. Til tross om Elgtun vil 
generere lite trafikk, vil den relative økningen på strekningen være stor i høysesongen. Da er spesielt 
krysset svært utsatt. I tillegg er veiens bredde en utfordring for busstransporten Elgtun ønsker seg.  
 

5.3 Konsekvenser 
På bakgrunn av planens virkninger vil det være behov for utbedringer for å løse utfordringer knyttet 
til trafikken inn til planområdet. Konsekvensene ligger hovedsakelig i krysset hvor det kreves at 
krysset defineres som kryss, og ikke avkjørsel som i dag. Ved å definere dette som et kryss, stilles det 
strengere krav til bl.a. sikt og vertikalkurvatur. Trafikkøkningen som medfølger etablering av Elgtun 
har ellers ingen andre konsekvenser for hverken fremkommelighet eller trafikksikkerhet, da 
trafikkøkningen er lav og trafikkmengden i området i dag er lav. 
 
Planen legger føringer som skal løse utfordringene tilknyttet emnet trafikk. Det reguleres inn at 
krysset skal formes som et kryss, og at eksisterende grusvei kan utvides for å sikre trygg fylt til og fra 
Elgtun.  
 
Forslag til avbøtende tiltak  

- Utbedre kryss; Radius, bredde og frisikt. 
- Regulere krysset som et forkjørskryss 
- Utvide grusvei 

 
Vianova har utarbeidet en transportanalyse for Elgtun, som en del av planprosessen. Denne 
rapporten har lagt grunnlaget for denne konsekvensutredningen. 
 
På bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for trafikk er det knyttet stor 
positiv konsekvens.  
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

X 
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6 Kulturminneundersøkelser 
 

6.1 Dagens situasjon  
Det er ingen registreringer som angir vernetype "fredet" i riksantikvarens kart. Landsverkkilen er 
registrert som "ikke fredet», som er en demning tilknyttet tidligere sagbruk på området. Funnet er 
gjort på et område som ikke påvirkes av planforslaget. 

6.2 Planens virkninger - Konsekvenser 
På bakgrunn av det ikke er registrert kulturminner i området, eller områder er definert som 
kulturmiljø, samt at det ikke er registrerte kulturminner i forbindelse samt at det ikke er registrerte 
kulturminner i forbindelse med områder hvor det er tiltenkt endringer vil både verdi og omfang være 
av ubetydelig karakter.  
 
Det kommer i tillegg frem at fylkeskommunen har ingen merknader når det gjelder kulturminner. 
 
Totalt sett vurderer vi at planforslaget gir ingen eller en ubetydelig endring for temaet i kulturminner 
og kulturmiljø i forhold til 0-alternativet. Verdien for temaet kulturminner og kulturmiljø blir dermed 
definert til å ha ubetydelig verdi. På bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får 
forholdene for kulturminner ubetydelig konsekvens.  
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

 
 

 X   
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7 Ikke-teknisk sammendrag 
Andre konsekvenser og avbøtende tiltak som følge av planen. I stor grad representerer disse 
punktene «andre allmenne interesser» jfr. Pbl § 1-8. Det er ovenfor angitt konklusjon som i stor grad 
tas ut fra tekniske og fagrelevante vurderinger. For å sammenfatte dette, der vi angir de viktigste 
problemstillingene i et mer lett forståelig språk, er det nedenfor gjengitt de viktigste virkningene og 
hvordan vi minimerer eller avbøter disse virkningene.  
 
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 
- Utbedring av kryss og vei til friluftslivområder. 
- 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. 
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