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Detaljregulering for Elgtun i 
Evje og Hornnes kommune
PLANBESTEMMELSER 
Datert: 12. mai 2021  

Revidert: 12. oktober 2021 

Vedtak Kommunestyret PS 68/21, 18.11.2021

§ 1 FORMÅLET MED PLANEN

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av Elgtun. Området arrangeres slik at 
besøksområdet er bilfritt. Personbiler og turistbusser skal parkeres syd for besøksområdet, gjerne 
skjermet fra camping og innhegninger, slik at naturopplevelsen ivaretas på best mulig måte.  

§ 2  FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1  Vann, avløp, overvann og privat tekniske anlegg.
Det tillates fremføring av VA og annen teknisk infrastruktur i bakken, men da skal det sammen med 
søknad om tiltak følge en plan for tilbakeføring og revegetering av terreng. 

Håndtering av overvann skal ordnes på egen eiendom i det enkelte prosjekt. Ved bygging av 
parkeringsplasser skal disse dreneres og ha fall slik at vannet føres bort fra veier og byggeområder. 
Dette gjelder også for områder hvor man lagrer snø.   

Det tillattes i tillegg å etablere stier/interne veier tilknyttet temaparken og utleiehyttene. 

§ 2.2  Situasjonsplan
Sammen med søknad om tiltak/rammesøknad, skal det leveres en situasjonsplan. 

§ 2.3  Internveger
Det tillates etablering av internveger innenfor planområdet. Veganlegg skal utformes med universelt 
utformet og trafikksikre løsninger.  

§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1  Generelt
Ved inngrep, f.eks. til framføring av tekniske anlegg, skal terrenget tilbakeføres og man skal 
revegetere områdene med stedlige vekster/ vegetasjon. 

§ 3.2  BFP1 Temapark for dyrehold

Generelt  
Det kan i dette området etableres bobilplasser/teltplasser/utleiehytter og sanitæranlegg/nødvendige 
funksjoner tilknyttet virksomheten.  
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Hyttene skal tilkobles vann- og kloakknett, og ha estetisk uttrykk som passer de naturlige 
omgivelsene.  

Vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad av hensyn til elvesonen. 

Grad av utnytting 
Innenfor BFP1 kan det bygges inntil 10 utleiehytter/ tretopphytter, hvor 2 av dem skal være 
tilrettelagt for universell utforming. Maks bebygd areal (BYA) er satt til 40m2, men hyttene tilrettelagt 
for universell utforming kan tillates å være 50m2. Innenfor angitt BYA inngår ikke krav til 
biloppstillingsplasser, da parkeringsarealet ivaretas innenfor feltet parkeringsplasser (SPA).  

Bebyggelsens plassering  
I flomsonen skal det dokumenteres tilstrekkelig flomsikring. 

Nye bygg skal fundamenteres slik at overkant grunnmur / underkant gulvkonstruksjoner ligger over 
flomsone kotehøyde 172,6.  

Innenfor byggegrenser på plankartet kan utleiehytter, sanitæranlegg og andre nødvendige bygg i 
driften settes opp. Der hvor bygg i sikkerhetsklasse F2 skal settes opp, kan terrenget fylles opp til 
kote 172,6.  

Utenfor byggegrensen tillates etablert tretopphytter såfremt underkant gulv ligger over flomsone 
kotehøyde 172,6. 

Utenfor byggegrensen tillates også etablert campingplasser/bobilplasser/teltplasser, grillplass, 
lekeanlegg, sandkasser, lekehytter og lignende innenfor området.  

Høyder  
Maks tillatte mønehøyde = 6,5 meter over ferdig planert terreng. For tretopphytter måles det fra 
underkant gulv nederste plan.  

Parkering 
Krav til parkering ivaretas innenfor feltet parkeringsplasser (SPA). 

§ 3.3  BFP2 Temapark for dyrehold
Det legges til rette for etablering av et servicebygg tilknyttet aktivitetstilbudet på Elgtun på området 
med tilhørende HC-parkeringer. 

Utforming 
Ny bebyggelse må bygges innenfor angitt byggegrense og ha et estetisk uttrykk som passer de 
naturlige omgivelsene. Bebyggelsen skal etableres med minimumshøyde for ferdig gulv i kote +173,5. 
Bygget skal ha saltak som takform. 

Høyder 
Maks tillatte mønehøyde = kote +183,5. 

Parkering 
Parkeringen for besøkende skal løses på feltet parkeringsplasser (SPA). Servicebygget skal ha 
oppstillingsplass til HC-parkering som følger kommuneplanens bestemmelser for HC-parkering. 

§ 3.4  BFP3 Temapark for dyrehold
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Innenfor området tillates det innhegning for dyrehold. Området er delt inn i bestemmelsesområde 
#1 og #2. 

§ 3.5  BUH Utleiehytter

Generelt  
Innenfor BUH1 og BUH2 kan det etableres teltplasser/utleiehytter/tretopphytter. 

Vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad av hensyn til elvesonen. 

Grad av utnytting 
Det kan bygges inntil 15 utleiehytter totalt, hvor 3 av dem skal være tilrettelagt for universell 
utforming. Maks bebygd areal (BYA) er satt til 25m2, men de hyttene tilrettelagt for universell 
utforming kan tillates å være 40m2. Hyttene skal ha estetisk uttrykk som passer de naturlige 
omgivelsene. Innenfor angitt BYA inngår ikke krav til biloppstillingsplasser, da parkeringsarealet 
ivaretas innenfor feltet parkeringsplasser (SPA). 

Bebyggelsens plassering 
I flomsonen skal det dokumenteres tilstrekkelig flomsikring. 

Det tillates ingen hytter der overkant grunnmur / underkant gulvkonstruksjoner ligger under 
flomsone kotehøyde 172,6. Skal hytter plasseres innenfor flomsonen tillates det oppfylling av terreng 
på maksimalt 1,0 meter der hvor hyttene plasseres.  

Høyder  
Maks tillatte mønehøyde = 6,5 meter over ferdig planert terreng. For tretopphytter måles det fra 
underkant gulv nederste plan.  

Parkering  
Krav til parkering ivaretas innenfor feltet parkeringsplasser (SPA). 

§ 4  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1  Veg, o_SV
Områdene regulerer eksisterende offentlig veg, fylkesveien. 

§ 4.2  Kjøreveg, SKV
Områdene regulerer eksisterende og nye atkomstveger i planområdet. Vegen er en privat veg, og det 
er lagt til rette for at veien kan utvides, som sikrer trygg forbipassering. I krysset mellom veg og 
kjøreveg skal veiens bredde utvides de første 40-50 meterne til 7 meters bredde. 

§ 4.3  Parkeringsplasser, SPA
Området er avsatt til parkering og skal opparbeides med fast dekke. Det skal legges til rette for både 
bil- og bussparkering for besøkende. Minimum antall parkeringsplasser er 50 biloppstillingsplasser og 
2 bussoppstillingsplasser. Området skal ha fall slik at man ikke får problem med vann som blir 
liggende på plassen ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. 

Det avsettes minimum 1 biloppstillingsplass pr. utleiehytte. 

Turgåere i området kan benytte parkeringsplassene innenfor området. 
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§ 4.4  Annen veggrunn – grøntstruktur
Områdene er avsatt til grøntområde tilknyttet offentlig veg. Arealene kan benyttes til snøopplag 
der dette ikke er i konflikt med siktsoner.  

§ 5    GRØNNSTRUKTUR

§ 5.1  Turveg, GT
Innenfor området tillates det etablert tursti som skal opparbeides med naturlig dekke, og kobles til 
eksisterende traktorvei. Stien skal være tilgjengelig for allmennheten og sikre gjennomgang for 
turgående og gårdseiere.  

Innenfor avgrensningen av naturområde og tursti tillates det mindre avvik fra regulerte 
formålsgrenser for naturlig tilpasning og tilrettelegging av turstien i terrenget.  

§ 5.2 Badeplass/område, GB
Området skal være et oppholdsareal og aktivitetsareal. Badeplassen skal være et attraktivt område 
for besøkende, og det tillates etablert anlegg som utvikler badeplassens aktivitetsareal. 
Badeplassen skal være tilgjengelig for allmennheten. 

Innenfor området kan det settes ut bord, benker, grill og annet som fremmer bruken 
av naturområdet.   

§ 6  LANDBRUK-, NATUR- OG FRULUFTSFORMÅL

Det er ikke tillatt å etablere faste installasjoner som hindrer allmennhetens tilgang til området. 
Skjøtsel av vegetasjon tillates. Vegetasjonsbeltet langs elva skal bevares i så stor grad som mulig for 
å sikre mot erosjon og for å bevare en vegetasjonsbuffer. Området skal være tilgjengelig for 
allmennheten.  

§ 7  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE

§ 7.1 Badeområde (VB)
Innenfor området tillates det badeområde tilknyttet badeplassen, felt GB. 

Innenfor området tillates etablering av badeområde evt med strand, flytebrygger og brygge. 
Det tillates utfylling i området i tilknytning til etablering av gangareal og badeområde/-strand. 
Badeområdet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

§ 8  BESTEMMELSESOMRÅDE

§ 8.1 Bestemmelsesområder, #1 og #2
Innenfor områdene #1 og #2 tillates det innhegning for dyrehold. Område #1 vil være 
hovedinnhegning, men det tillates at #2 blir brukt ved behov, f.eks. syke dyr, avlaste jordens 
ressurser eller ved utvidelse av temaparken. 



5 

§ 9  HENSYNSSONER

§ 9.1 Fareområde flom, H320

Otra (H320_1)  
Byggetiltak for varig opphold sikkerhetsklasse F2 eller høyere, jf. TEK17 7.2, tillates ikke i denne 
sonen uten at de kan dokumenteres tilstrekkelig flomsikring. Oppstilling av campingvogn og bobiler 
innenfor sonen i mer enn 7 dager i strekk omfattes også av kravet. 

Flomsonen regulerer 200års flom inkl. klimapåslag. Kotehøyden er 172,3 inkl. klimapåslag, og med et 
usikkerhetspåslag på 30cm utgjør det at kotehøyden er satt til 172,6. 

Mindre vassdrag (H320_2-3)  
Det er avsatt faresone for flom med en bredde på min. 20 meter på hver side av bekken vist på 
plankartet. Bebyggelse kan ikke oppføres innenfor flomsonen før området er tilstrekkelig sikret mot 
flom, jf. TEK17 § 7-2. Det tillates blant annet elginnhegning/-gjerder.  

§ 10  REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Før det gis igangsettingstillatelse til temapark og utleiehytter skal: 
- teknisk plan for teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, overvann og renovasjon) være 

utarbeidet og godkjent av kommunen. 
- det være sikret nødvendig atkomst for utrykningskjøretøy, samt tilstrekkelig tilgang på 

slokkevann. 
Denne rekkefølgebestemmelsen gjelder ikke gjerdetiltak, tiltak på eksisterende veier og stier 
etc. Disse tiltakene kan tillates før endelig teknisk plan er godkjent.  

Før det gis brukstillatelse til søknadspliktige tiltak innenfor feltene regulert til temapark og 
utleiehytter skal følgende være ferdig opparbeidet: 

 Kryss mot fylkesveg SV/SKV. 
 Utbedring av kjøreveg SKV. 
 Parkeringsplass for minimum 50 biler og 2 busser innenfor felt SPA. 
 Omlegging av turveg GT. 




