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Plan nr. 201903 

Gjeldende reguleringsbestemmelser for

Kjetså motorcrossbane – Evje og Hornnes kommune.  Detaljregulering 

Dato: 25.05.21 

Sist revidert: 05.07.2021
Vedtatt i Kommunestyret 23.09.2021, PS 61/21 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 

1. Motorsportanlegg - BMA

2. Parkering - SPA

3. Kjøreveg – SKV

4. Annet vegareal – SVG

§ 1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5) 

1.1  Motorsportanlegg (pbl §12-5) 

1.1.1 Motorsportsenterets sikkerhetsprosedyre og tiltak skal følges ved all aktivitet på 

banen. 
1.1.2 Motorsportanlegget kan benyttes til trening og stevner innenfor de tider som er 

angitt i § 3.1. 
1.1.3 Innenfor området kan det benyttes motorsykler beregnet for motorcross, eller MX 

sykler. 
1.1.4 Ved opphør av aktiviteten skal områdett tilbakeføres til skogsmark. 
1.1.5 Skråninger og skjæringer som etableres i forbindelse med bygging av baner skal 

tilsås. Dersom det må bygges voller som støyskjerming, skal disse ha en god 

utforming som landskapselement og tilplantes med stedlig vegetasjon.   

§ 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5) 

2.1 Bruk av veggrunn 

  Felt/veg SKV1 skal være privat. 

  Felt/veg o_SKV2 skal være offentlig. 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Parkering (SPA) 

2.2.1   Parkering skal skje innenfor formålet SPA. 

2.2.2   Området tillates også å benyttes som depot. 

2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg (SKV) 

2.3.1  Formålet omfatter kjørebane. 

2.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Annen veggrunn – grøntareal 

(SVG) 

2.4.1  Formålet kan benyttes til grøft, snøopplag og teknisk utstyr tilknyttet vei. 
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§ 3 Fellesbestemmelser 

3.1 Brukstider 

3.1.1 Området skal benyttes til motorsportsenter med begrensing på driftstider på banen 

• To ukedager per uke, samt en 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.

3.2 Forurensning 

3.2.1 Det stilles krav om at det foreligger plan for håndtering av avfall og eventuelle 

utilsiktede utslipp av olje, kjemikalier etc. Nødvendige tillatelser fra ansvarlige 

myndigheter må innhentes før banen tas i bruk.  

§ 4 Hensynssoner 

4.1 Faresone – flomfare – H320 

4.1.1 Aktsomhetssone for flom er anvist i plankartet.

4.1.2 Bebyggelse kan ikke oppføres innenfor hensynssonen før området er tilstrekkelig sikret 
mot flom, jf. TEK17 § 7-2.

4.2 Sikringssone – frisikt – H140
4.2.1 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.




