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SAMMENDRAG 
 
Evje hatt stor glede av siste års trender med norgesferier blant norske familier, og etter at 
pandemien inntraff har etterspørselen etter nasjonale aktiviteter eksplodert. Nye undersøkelser viser 
også at nordmenn vil feriere mer i Norge også etter koronaen. Med denne etterspørselen og 
undersøkelsen, samt kommuneplanens visjoner og mål for utvikling av Evje og Hornnes, ønskes det å 
etablere ny fritidsopplevelse i for av et Elgtun. 
 
Tiltakshaver er Elgtun AS v/Jarle Thorkildsen, samt grunneierne Terje og Tor Reidar Vasland, som har 
engasjert Trollvegg til å fullføre reguleringsplanforslaget for Elgtun. Planforslaget går litt i mot med 
kommuneplanens arealdel ved at attraksjonen, Elgtun, har sine krav med tilhørende fasiliteter i form 
av servicebygg, parkering, vei og utvidet opplevelsesaktiviteter.   
 
Området er i dag til dels ubebygd, men det finnes eksisterende småbygg og landbruksvei. 
Småbyggene vil bli beholdt, og veien vil forbedres der det er nødvendig for å opprettholde dagens 
krav. Elginnhenget vil bestå av gjerder, som vil påvirke den offentlige ferdselen på deler av området, 
men resultatet vil være en unik mulighet til å oppleve skogens konge på nært hold.  
 
Elgtun har en fin beliggenhet med kort avstand til Evje. Området er avsatt til LNF-området, men i 
planforslaget er det blitt tatt hensyn til landskapsmessige forhold og tiltenkt plasseringer av diverse 
fasiliteter. Planforslaget legger til rette for at Evje fortsatt er et viktig friluftsliv- og turiststed.  
 
Det er i planprosessen vært en aktiv bruk av 3D-modell for å få til en mest mulig tilpasning til 
eksisterende terreng, men også i forhold til omkringliggende fasiliteter. Det er ønskelig at området 
får en identitet som bygger opp om det naturlige, og derfor er det foreslått enkle 
formgivningsprinsipper på servicebygget gjennom illustrasjoner vist i planbeskrivelsen. Med dette vil 
bebyggelsen gli inn i naturen med naturlige materialer og følge naturens fargespill. Gode områder er 
avhengig av god arkitektur, godt håndverk og gode materialer. 
 
Området skal videreutvikles for turister. Her vil det etableres enny badestrand med tilhørende amfi 
og overnattingsmuligheter i form av camping, glamping, utleiehytter o.l. spredt i naturlige omgivelser 
langs Otra. Alt dette vil være en del av opplevelsestilbudet på Elgtun. Dette gjelder inne på området 
avsatt til temapark, som vil inneholde inntil 10 campinghytter/tretopphytter med blant annet innlagt 
vann og avløp. I tillegg vil det legges til rette for 15 mindre utleiehytter/tretopphytter nord for 
Gymsåna. Disse hyttene vil være en del av Elgtun og utgangspunktet er at de vil ha en enklere 
standard der det ikke foreslås innlagt vann og avløp 
 
Elgtun har hovedatkomst fra eksisterende vei, landbruksvei som strekker seg ut fra Vånnevegen. 
Denne trasen vil bli forbedret der det trengs for å opprettholde krav i form av utvidelse, møteplass 
og parkering.  
 
Kommunen har på eget initiativ utført flomkartlegging, og den viser at deler av området nærmest 
Otra er flomutsatt. Dette har blitt tatt rede for ved i planprosessen.  
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 
Elgtun skal etableres øst for Otra ved gokart-banen på Evje. Elgtun skal utvikles som turistattraksjon 
med fokus på naturopplevelser. Området skal inneholde innhegning for elg tilrettelagt for besøkende 
samt besøkssenter, campingplass, uteområder med strand, utleiehytter samt anlegg for parkering og 
gangtrafikk i området. Atkomstveien er i dag brukt som landbruksvei. Utover å være en landbruksvei 
vil den i tillegg operere som adkomstvei for Elgtun i fremtiden.  
 
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 på̊ best mulig måte. 
Besøkende sluses fra parkering via campingområdet på innsiden av gjerder, videre til eventuelt 
guidet tur i elginnhegningene. 
 

 
1 Oversiktskart som viser plassering av planområdet.  
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2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

2.1  Lokalisering og bruk 
Elgtun ønskes etablert ved et naturområde som ligger ca. 7 km sør for Evje sentrum. Stedet 
representerer et typisk «uberørt» område med tettpakket skog. I dag finnes det en landbruksvei fra 
fylkesveien og inn til området. Området er i dag lite brukt, men det hender at det brukes gjennom 
aktiviteter slik som søndagsturer og løping. I tillegg er deler av arealet i planområdet en del av 
forsvarets manøverrett. Det arbeides med å gjør en omdisponering, bytteavtale av arealer.  
 

 
2 Forslag til planavgrensning vist med svart linje for opplevelsesområdet og fremtidig hyttefelt, samt etablering av elghegn. 

Forslag til planavgrensning er vist ovenfor. Hele planområdet er på cirka 490 dekar og innhegningen 
for elg utgjør cirka 1/2 av totalen.  
 

2.2 Områdets naturkvaliteter 
Planområdet er preget av sin nærhet til elven Otra. Det er tett vegetasjon som dominerer område 
med innblikk av åpne flater. Område består av stier som blir brukt av turgående og fritidsjoggere. 
Solforholdene er gode på de åpne områdene, og mindre gode hvor det er tett vegetasjon. 
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Landskap  
Innenfor planområdet er vegetasjonen og landskapet typisk elvepreg. Topografien varierer innad i 
området. Det er flate områder ned mot elven, men går man innover i landskapet begynner 
topografien å stige. Området består av topper med flatere partier. Ellers er mesteparten av arealet 
dekket av tett vegetasjon av furu og lauvskog.  
 

 
3 Bilde som viser eksisterende forhold på planområdet 

 
4 Bilde som viser eksisterende forhold på planområdet, Landsverkkilen. 

Natur og kulturminner 
Det er foretatt utsjekk av nasjonale og kommunale databaser. Det er ikke registrert truede eller 
viktige naturtyper innenfor planens utbyggingsområde. Det er ingen registreringer av fredede 
kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Det er registrert eldre infrastruktur/bebyggelse 
tilknyttet sagbruk og kvern. Disse er registrert som «ikke fredet». I artsdatabanken er det observert 
elg og orrfugl innenfor et større område enn forslag til planavgrensning.  
 

2.3 Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold 
Området er typisk en skog med lite eksisterende bebyggelse. Det ligger i dag en liten brakke/bu ved 
enden av adkomstvegen, ellers er det ingen annen bebyggelse på planområdet.  
Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet gnr. 37/bnr. 1, gnr. 42/bnr. 84 og 99, gnr. 
600/bnr. 419.  
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2.4 Trafikkforhold  
Hovedadkomsten til planområdet skjer via en landbruksvei som strekker seg ut fra Vånnevegen, 
fv.3792. Vånnevegen er igjen tilknyttet til overordnet vegnett rv. 9.  
 

 
5 Bilde av avkjørsel til planområdet fra fylkesvei 

          
          6 Bilde av krysset mellom avkjørsel og fylkesvei.                                7 Bilde av eksisterende grusvei. 

Fortau langs Vånnevegen er fraværende, men innad på planområdet finnes det turveier/snarveier for 
myke trafikanter. Det er ingen busslomme innenfor planområdet, men det finnes busslomme langs 
Vånnevegen og riksvei 9. 
 

2.5 Flom-, erosjon- og skredfare 
Det er ikke registrert områder med fare for ras og skred i planområdet eller i nærhet til planområdet 
(kilder: ngi.no, miljostatus.no, ngu.no). Erosjonsfaren anses som liten da elvebredden i hovedsak 
består av fjell og stein. Området ligger innenfor sone for aktsomhetsområde for flom (nve.no).  
 
Ifølge NVE sine databaser så ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Disse 
aktsomhetsberegningene er datagenererte og er meget grove. Kartet nedenfor viser 
aktsomhetsområde for flom, og i dette kartet er både Otravassdraget og andre vassdrag tatt høyde 
for. Norconsult har på vegne av kommunen utredet dette området for flom for Otravassdraget, men 
det er viktig å nevne at mindre vassdrag, slik som Gymsåna, kan noen ganger ha vel så stort 
skadepotensial. Dette kommer av at under en flom i hovedløpet kan flomvannføring i mindre bekker 
føre til lokal oversvømmelse innover langs bekkeløpet.  
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8 Aktsomhetsområde for flom (nve.no) 

Kartet 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 vassdragene strekker seg mellom 25-30m på hver side.   
 

2.6 Barn og unge 
Området kan ha en verdi for barn og unge i dag, da det er i nær tilknytning til eksisterende stiløyper 
og friluftsliv, men området er lite i bruk i dag. Nærheten til elven kan også ha noe verdi for barn og 
unge i form av lek og fri utfoldelse. 
 

2.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Dagens generasjon er forpliktet til å forvalte kulturminner med respekt for dem som har levd før oss, 
og med omtanke for dem som kommet etter oss. Innenfor planområdet er det blitt registret en 
dam/demning som har en historisk tilhørighet til sagbruket. 
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2.8 Risiko og sårbarhet 
Det er ikke kartlagt radonmengder i grunnen innenfor planområdet. Det er grunn til å anta at det 
ikke er store konsentrasjoner av radon i grunnen på planområdet. Ved ny bebyggelse er det uansett 
nå krav om radontiltak uansett om det er radon eller ikke.  
 
ROS-analysen tar blant annet for seg fare for skred, flom, nedbørutsatt, sårbar flora og fauna, 
trafikksikkerhet, naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare etc. Det vises til utarbeidet 
ROS-analyse.  
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3 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER 
 
Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen, som planforslaget med 
konsekvensutredning må forholde seg til. 

3.1 Sentrale planer og føringer 
 
Nasjonale mål   
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og konvensjoner 
skal legges til grunn ved planlegging. Dette gjelder blant annet mål om redusert klimautslipp, 
redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle muligheter for friluftsliv for alle, sikring 
av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, redusert 
omdisponering av de mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv. 
 
Retningslinjer og veiledere 
Retningslinjer og veileder som er lagt til grunn ifbm planprosessen og konsekvensutredningen, er 
omtalt under de enkelte tema under kapittel om konsekvensutredning.  
 
Lover og forskrifter 
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) og forskrift om konsekvensutredning må planforslaget 
forholde seg til en rekke sektorlover (f.eks naturvernloven, forurensningsloven og kulturminneloven) 
som har bestemmelser om disponering av arealer.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 forventer at FNs 
bærekraftmål legges til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regjeringen er opptatt av at 
utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted, og regjeringen legger stor vekt på 
lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas.  
 
Aktuelle statlige retningslinjer 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
- Statlige planretningslinjer for vernede vassdrag  
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 
I hovedsak ivaretar prosjektet de aktuelle statlige retningslinjene.  
 

3.2 Kommunale planer og føringer 
 
Kommuneplanen for Evje og Hornnes kommune 2020-2030 
Området er i sin helhet avsatt til nåværende landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR). Otra er 
avmerket som hensynsone flomfare, det samme er Gymsåna som har utløp i Otra og innenfor 
planområdet.  
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9 Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Evje og Hornnes der planavgrensning er stiplet svart strek 

 

3.3 Reguleringsplaner 
 
Området er i dag uregulert som gjør at kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer legger 
føringer for regulering av området. Punktene nevnt ovenfor er dermed gjeldende på planområdet. 
Planområdet overlapper noen hensynsoner som må tas hensyn til i planprosessen.  
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 

4.1 Kunngjøringer og medvirkning i oppstartsfase.  
Oppstartsmøte ble avholdt hos Evje og Hornnes kommune 18.09.2020 (jf referat i vedlegg). Alle 
berørte eiendommer, naboeiendommer, regionale myndigheter og organisasjoner er gitt mulighet 
for innspill gjennom skriftlig varsel om oppstart i oktober 2020.  
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider, samt i 
Setesdølen. 
 
Fristen for uttalelser var 5. november 2020. 
 
Innkomne kunngjøringsinnspill er opplistet, kort referert og kommentert i den grad de er relevante 
for planforslaget. En sammenfatning av innspill er sendt til kommunen.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Plangrepet 
 
Følgende tiltak planlegges i forbindelse med etablering av Elgtun: 
 

 Utvidelse og utbedring av 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 

 
På sikt tenkes området videreutviklet som turistattraksjon med fokus på naturopplevelser ved 
etablering av utleiehytter langs elva på vestsiden av Kilsneset. 
 
 

 
10 Illustrasjon av servicebygget laget i naturlige materialer som er tilpasset naturen. 
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11 Situasjonsplan med et mulig forslag på hvordan planområdet vil bli disponert. 

 

5.2 Arealbruk  
 

Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m2) 
- Utleiehytter 53 848 
- Temapark  270 736 
  
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m2) 
- Veg 1 381 
- Kjøreveg 6 803 
- Annen veggrunn – grøntareal 2 802 
- Parkering  5 111 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m2) 
- Turveg 2 798 
- Badeplass/-område 1 382 
    
§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
- LNFR-areal 80 470 
  
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (m2) 
- Friluftsområde i vassdrag 63 882 
- Badeområde 2 416 
  
Totalt: 488 942 
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§12-6 Hensynssoner  
- Frisikt 432 
- Flomfare 173 884 
  
§12-7 Bestemmelseområder  
- Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg  235 425 
  

 

 
12 Plankart 
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5.3 Bebyggelse, struktur og tiltak 
 
Planforslaget legger opp til et servicebygg og innhegning til elg. Dette er ikke store tiltak som vil ha 
stor innvirkning på området. Dette servicebygget vil brukes til resepsjon, billettsalg, cafe, toaletter, 
lager og leilighet for sesongansatte.  
 

 
13 Illustrasjon som viser et mulig eksempel på servicebygg fra innsiden. 

 
Videre er det tenkt å etablere to forskjellige inngjerdinger på området, som vil ha en påvirkning på 
ferdselen på området. Det nye forslaget vil legge til rette for: 
 

 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. 125-150 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. 

 Ekstra innhegning for elg. Denne skal brukes til å drive vekseldrift for å bevare marken og for 
å sikre at dersom noen elg blir syke, så er det mulig for dem å oppholde seg på en annen 
plass. 

 
Dette inngrepet vil øke aktiviteten på området, og gir folk mulighet til å oppleve naturen og skogens 
konge på en helt unik måte. Denne aktiviteten vil få flere folk til Evje-området og være en ressurs for 
næringslivet. 
 
Som nevnt tidligere er det tenkt at området skal videreutvikles for turister. Her vil ny badestrand 
med tilhørende amfi og overnattingsmuligheter i form av camping, glamping, utleiehytter o.l. spredt i 
naturlige omgivelser langs Otra, som en del av opplevelsestilbudet på Elgtun. Dette gjelder inne på 
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området avsatt til temapark, som vil inneholde inntil 10 campinghytter/tretopphytter med blant 
annet innlagt vann og avløp. I tillegg vil det legges til rette for 15 mindre utleiehytter/tretopphytter 
nord for Gymsåna. Disse hyttene vil være en del av Elgtun og utgangspunktet er at de vil ha en 
enklere standard der det ikke foreslås innlagt vann og avløp.  
 
I bestemmelsene er det angitt tillatt bebygd areal. For hyttene uten innlagt vann og avløp er BYA satt 
til 25 m2, mens det for hyttene innenfor temaparkområdet kan det tillates hytter inntil 40 m2 bebygd 
areal. Da inngår ikke biloppstillingsplass, da den ivaretas innenfor området regulert til 
parkeringsplass. Når det gjelder høyden på hyttene så tillates mønehøyde på maksimalt 6,5 meter. 
For servicebygget tillates det mønehøyde på maksimalt 9,0 meter.   
 

 
14 Bilde fra modellen som viser camping området med servicebygget og stranden i bakgrunnen. 

 
15 Bilde fra modellen som viser strand/badeplass. 
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5.4 Samferdselsanlegg/trafikk 
Planen vil i liten grad få virkninger for nærmeste naboer, men tiltaket vil medføre økt trafikk på 
Vånnevegen, fv 3792 forbi blant annet Stemhei.  
 
Hovedatkomst 
Kjøreatkomst; Tilknytning til overordnet vegnett. Eksisterende landbruksvei vil forbedres ved at veien 
bredde utvides til 5,5m.  
 
Krysset mellom hovedatkomsten og fylkesvei vil bli utvidet og følge gjeldende trafikkrav. Det er tenkt 
at veiens bredde skal utvides de første 40-50 meterne etter krysset for å sikre at møtende trafikk kan 
komme forbi og for å sikre svingradiusen til busser.   
 

 
16 Bilde av nytt kryss mellom fylkesvei og kryss til Elgtun mot nord. 

 
17 Bilde av nytt kryss mellom fylkesvei og kryss til Elgtun mot sør. 
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I tillegg til utvidelse av krysset vil det være nødvendig å gjør en endring på veiens profil. Nedenfor er 
det vist et forslag for hvordan veiens profil kan løses. Forbedringen følger veilederen N100 som sier 
«Sekundærvegens stigning/fall fram mot kjørebanekant bør ikke være større enn 3 %». I forslaget er 
veien satt til en stigning/fall på ca. 1,4% de første 20-30 meterne. Dette for å tilpasse kjøring med buss. 
 

 
18 Utsnitt av veiprofil. 

Gang- og sykkelfartsåre 
Inne på området er det mange muligheter for fotgjengere. Det vil bli lagt opp til å etablere både nye 
trygge gangstier, og koble seg til eksisterende stinettverk og traktorvei, som vil være godt egnet for 
myke trafikanter. Hovedadkomsten skjer som nevnt langs en landbruksvei med lite trafikk. Denne kan 
fint brukes av myke trafikanter. 
 
Parkering 
Parkering vil skje etter kommunes parkeringsnorm. Det vil i tillegg bli etablert HC p-plasser i nærhet 
til servicebygget. Hovedparkeringsplassen vil bli tilrettelagt for å håndtere opp til 150 biler og 3-4 
busser, og området vil være på ca. 4-5000 m2. Denne parkeringsplassen vil i tillegg fungere som 
snuplass for bussene. Parkeringsplassen er for besøkende av Elgtun. Det gjelder også besøkende som 
leier hyttene. Det vil dermed si at parkeringen til hyttene ivaretas innenfor hovedparkeringsplassen. 
Parkeringsplassen vil også kunne benyttes for turgåere i området.  
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19 Utsnitt av situasjonsplan som viser parkeringsplassen. 

 
20 Parkeringsplassen vist i 3D-modell. 

 

5.5 Miljøfaglige forhold  
 
Støy 
Den økte trafikken vil ha en innvirkning på økende støy i forhold til eksisterende situasjon, men den 
vil fortsatt være lav. Den vil ha liten grad ha innvirkning på naboer og besøkende. 
 
Luftforurensing 
Det er vurdert at trafikkmengden på stedet er lav, hastigheten er lav, og området er relativt åpent, 
og det vurderes derfor at dette forslaget ikke vil medføre endringer for luftkvaliteten. 
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5.6 Flom-, erosjon- og skredfare 
 
Disse temaene er blitt grundig utredet i både ROS-analysen og konsekvensutredningen, men kort 
fortalt, så er det hovedsakelig flom som står for den største faren på området. 
 
Plankartet viser aktsomhetssonen, og det er større deler av området som er utsatt. Det er ikke kritisk 
for denne planen da servicebygget er plassert utenfor denne sonen, og er sikret ved å sette ok gulv 
+173,5. 
 
Rapporten «Flomsonekartlegging Otravassdraget» er laget for å danne et grunnlag for fremtidig 
arealutnyttelse langs Otravassdraget. Her kommer det 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).  
 

       
21 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). 
 
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. Nye bygg skal fundamenteres slik at overkant grunnmur og/eller 
underkant gulvkonstruksjoner ligger over flomsonen på kotehøyde 172,6. Innenfor dette formålet er 
det i planforslaget foreslått en byggegrense. Denne er lagt på kotelinjen 171. Det er i bestemmelsene 
samtidig sagt at det innenfor byggegrensen så kan terrenget fylles opp til flomsone kotehøyde 172,6. 
Dette gjelder spesielt utleiehytter, sanitæranlegg og andre byggetiltak for varig opphold. Det vil 
dermed si at det maksimalt kan fylles 1,6 meter. Men oppfyllingen er ikke nødvendig utenfor 
flomsonen. Det er heller ikke aktuelt dersom teltplasser, campingplasser, bobilplasser eller lignende 
skal etableres. Disse tiltakene kan etableres utenfor byggegrensen, og i flomsonen, men det omfattes 
av kravet dersom oppstillingen blir i mer enn 7 dager i strekk. Dersom det er aktuelt med oppstilling i 
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mer enn 7 dager, må tilstrekkelig flomsikring dokumenteres. Når det gjelder tretopphytter, så tillates 
disse også utenfor byggegrensen, så lenge underkant gulv i nederste plan ligger over flomsone 
kotehøyde 172,6. Nedenfor er illustrert hvor byggegrensen går, da den forsvinner litt blant skravur 
og andre grenselinjer i plankartet.  
 
Utleiehyttene nord for Gymsåna må også forholde seg til flomsonen. Det vil si at det ikke tillates 
etablert utleiehytter med overkant grunnmur og/eller underkant gulvkonstruksjon under flomsone 
kotehøyde 172,6. Siden området avsatt til utleiehytter, BUT, ligger høyere i terrenget, og dermed 
mindre del som ligger innenfor flomsonen, er det ikke behov for tilsvarende høyde på fyllingene som 
innenfor temapark, BFP1. Bestemmelsen angir at det her kan tillates oppfylling av terreng på 
maksimalt en meter.   
 

 
22 Byggegrensen er fremhevet og er over lagt på kote 171 innenfor felt BFP1. Innenfor felt BFP2 er det lagt ut fra foreslått 

plassering av servicebygg.  

 

5.7 Risiko og sårbarhet  
 
Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse. Den følger i sin helhet som vedlegg, men er kort 
gjengitt nedenfor. 
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5.8 Sosial infrastruktur  
 
Kollektivtrafikk 
Det går rutebuss på fv. 3792 og rv.9. Langs rv.9 går det gang-/sykkelveg opp mot Evje sentrum. I tillegg 
er det på planområdet lagt til rette for 3-4 bussparkeringsplasser, og snu muligheter for buss.  
 

5.9 Barn og unge, nærmiljø  
 
Planforslaget forsterker bruken av Otra og skogsarealet. Nærhet til vann gir mulighet for en rekke 
aktiviteter, og det knytter seg også store opplevelsesverdier til vann. Kantsonen er utgangspunktet 
for friluftsliv på elva og er i seg selv viktige områder for blant annet opphold for barn og unge. 
Innover i planområdet vil det være aktiviteter som passer seg til opphold og opplevelser rundt 
naturen. servicebygg, gapahuk/camping-område, innhegn for elg, osv. Forslaget legger til rette for at 
aktiviteter skal skje både på allmenn tilgjengelige områder og på private områder.  
 

5.10 Teknisk infrastruktur 
 
Utvikling av området vil innebære ny teknisk infrastruktur på vei og ledningsnett. Det kreves tekniske 
planer før utbygging kan starte. Unntakene til dette er blant annet gjerdetiltak, tiltak på eksisterende 
veier og stier. Her kan det foretas tiltak før endelig teknisk plan er godkjent.   
 
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. 
 

5.11 Universell utforming  
 
Elgtun vil bli tilrettelagt for universell utforming, både for innvendige og utvendige arealer etter 
bestemmelser i dagens plan- og bygningslov og kommunes parkeringsnorm. Samtidig vil det bli 
etablert HC p-plasser i nærheten til servicebygget. Innenfor campingområdet skal 2 av totalt 10 
hytter være tilrettelagt, mens det nord for Gymsåna så skal 3 av 15 være tilrettelagt.  
 

5.12 Vurderinger etter naturmangfoldloven 
 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§ 8-12. 
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.  
 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
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Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet. 
 
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 
innenfor planområdet. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det påvist et fiskeørnreir på motsatt 
side av Otra. Dette er undersøkt og Naturhistorisk Museum ved Asbjørn Lie og deres zoolog, Roar 
Solheim, anser det som sannynlig at fiskeørna vil akseptere ny aktivitet som kartet på side 41 viser. 
Det forutsetter at fremtidig virksomhet tar hensyn til fiskeørna, spesielt i etableringsfasen. Denne 
perioden bør trafikk på elva begrenses til et minimum.     
 
§ 9. (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 
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.   
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for. 
 
Den samlede belastningen på økosystemet vurderes også som små. Dette med bakgrunn i 
overnevnte kunnskap og vurderinger.  
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
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.  
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Forslagsstiller kan ikke se at revidert planforslag bryter med naturmangfoldlovens prinsipper.  
 
Planforslaget vil ikke gå på akkord med interesser knyttet til jord- og skogbruk. 
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6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

6.1 Innledning  
ROS-analysen gjennomføres iht. gjeldende mal. Risiko er et produkt av sannsynligheten for at 
hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. Det vises til vedlagte helhetlig ROS-analyse. 
Nedenfor er angitt oppsummering av analysen, samt konklusjonen.  
 
Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 
hendelse representerer.  
 
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som 
kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor 
sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite 
sannsynlige.  
 
Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom 
hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge 
tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. Matrisen beskriver risikoen etter at 
mottiltaket er vurdert 

6.2 Oppsummerende ROS-matrise 
 
 

 Konsekvens 
 

 
Sannsynlighet 

Ufarlig 
 

En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

 
Meget sannsynlig 
 

 
 

  
4 

 
 

 

 
Sannsynlig 
 

 
21 

 
 

  
 

 

 
Mindre sannsynlig 
 

9, 10, 14, 15,  3, 8, 29, 38, 
44, 45 

 
 

  

 
Lite sannsynlig 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) medfører 
ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig (gult felt i 
risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som uakseptabel (rødt 
felt i risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til gul eller grønn. 
 

6.3 Vurdering av risikoreduserende tiltak 
 
Hendelser med lav risiko:  
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Det er flere hendelser med lav risiko. Med tanke på vurderingen av disse temaene har en akseptabel 
risiko, nevnes de her. Det anses for ikke å være behov for ytterligere tiltak, utover de tiltak som 
reguleres av lover, forskrifter og regelverk som uansett gjelder.  
 

 Punkt 3: Flomras  
 Punkt 8: Nedbørutsatt  
 Punkt 9: Sårbar flora 
 Punkt 10: Sårbar fauna 
 Punkt 14: Kulturminne/- miljø 
 Punkt 15: Vei, bru. knutepunkt, tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 
 Punkt 21: Forsvarsområde 
 Punkt 29: Støv og støy: trafikk 
 Punkt 38: Støy og støv fra trafikk 
 Punkt 44: Ulykke i av-/påkjørsler 
 Punkt 45: Ulykke med gående/syklende.  

 
Hendelser med høy risiko:  
 
4. Elveflom  
Planområdet ligger tett mot Otra og andre mindre vassdrag som har et aktsomhetsområde for flom 
som er grunnen til krav til konsekvensutredning. Temaet er dermed utredet og vurdert i planens 
konsekvensutredning. Det vises derfor til den, og der må det også komme frem hvilke tiltak som skal 
gjøres for å redusere risikoen for aktuelle hendelser.  
 

6.4 Konklusjon  
 
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 
antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil 
bidra til å redusere omfanget av eventuelle hendelser. Det kan konkluderes med at prosjektet i seg 
selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. Dette forutsetter at det gjennomføres 
undersøkelser og tiltak i tråd med denne ROS-analysen og planarbeidets konsekvensutredning.  
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7 KONSEKVENSUTREDNING  

7.1 Innledning  
 
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.  
 

Stor positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

 
 

    

 
 

7.2 Oppsummering - konsekvenser for miljø og samfunn 
 
Nedenfor er angitt en oppsummering av de ulike tema som konsekvensutredningen har foretatt. Der 
det er aktuelt angir oppsummeringen forslag til avbøtende tiltak, samt at det for samtlige tema angis 
konsekvens skalaen ut fra en samlet vurdering av verdi og omfang. Vedlagt ligger fullstendig rapport.  
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Flom 
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.  
 

       
22 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 illu. 2). Sammenlikningen av de to kartene ovenfor viser at i 
overgangen mellom bekkene og hovedløpet, Otra, er det blitt foretatt en vurdering ut i 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 
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 
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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  

 
 
Friluftsliv 
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 omdisponering av arealer, mulig «byttehandel» av områder for 
å løse konflikten for forsvarets manøverettområde. 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 manøverrettområde. 

 
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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Biologisk mangfold 
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   

 
 
Trafikk 
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 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. 
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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 
 

    

 
Kulturminneundersøkelser 
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   

 

7.3 Oppsummering – 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:          
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- 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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8 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART OG OFFENTLIG 
ETTERSYN 

 
Merknader til varsel om oppstart  
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet brev/e-poster med merknader og 
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg med kommentarer. 
 
Fra innspillene er det tre store momenter 
 
Trafikksikkerhet: 
Både naboer, ungdomsråd og fylkeskommunen nevner dette som et viktig tema. Kommentarene ble 
tatt videre og ViaNova ble engasjert for å kunne gi et faglig svar på trafikksikkerhet (Rapporten ligger 
vedlagt). 
 
Forsvaret: 
Forsvarsbygg sier de har anlegg og virksomhet innenfor planområdet. Det kan bli aktuelt for de å 
stenge av området, og dette tar blitt tatt med videre i planprosessen. Det pågår en dialog med 
forsvaret om en byttehandel av områder for å sikre at aktiviteten på Elgtun ikke påvirker forsvarets 
øvelser og treninger. 
 
Friluftsliv: 
Kommunen og Otra IL kom med merknader der dette temaet trengte å avklares i planen. 
Merknadene er blitt tatt til betraktning og planen sikrer at friluftslivet beholdes, der ferdsel gjennom 
området er allment tilgjengelig. I tillegg er det blitt utredet i planbeskrivelsen alternativer for Otra IL 
sitt treningsløp, der parkeringsplassen kan brukes som et start/målområde de gangene i året dette 
løpet blir arrangert.  
 
 
Sammendrag  
Fylkesmannen, brev datert 30.10.2020 
Fylkesmannen viser til at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanen og er blitt vurdert til å 
utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriftens § 8 vedlegg 2 nr. 12d/e.  
 
Fylkesmannen vurderer at det er uheldig at det aktuelle prosjektet ikke kom på banen og ble vurdert 
som del av en samlet endring ved revisjon av kommuneplanens arealdel, da Evje og Hornnes 
kommune nylig har vedtatt kommuneplanen. 
 
Det blir i brevet understreket at dette planforslaget krever KU, og at de aktuelle temaene er: flom, 
friluftsliv, biologisk mangfold, trafikk og kulturminner.  
 
Naturmangfold: 
Området fremstår som relativt uberørt, foruten en atkomstvei og landbruksvei gjennom området. 
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.  
 
Friluftsliv: 
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 
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fylkesmannen vurderer foreløpig at inngjerding av Kilsneset vil kunne være i konflikt med nasjonale 
mål. 
 
Vassdrag og kantvegetasjon: 
I den foreløpige situasjonsplanen er det skissert campingplass og campinghytter langs elva, samt amfi 
og ny badestrand ved Landsverkkilen. I brevet kommer det tydelig frem at utfylling og mudring i 
vassdrag krever egne tillatelser etter forurensningsregelverket. Tiltakene vil også eventuelt kunne 
kreve tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
 
I tillegg nevnes det om at kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er lovbeskyttet. 
I bestemmelsene fastsettes et generelt krav om at det skal opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som gir levested for planter og dyr. Arealene som grenser til kantvegeasjonen må 
forvaltes slik at de er til mest mulig glede og nytte for alle. Det bes om at bredden på 
vegetasjonsbeltet fastsettes i reguleringsplanen, og at det kun er Fylkesmannen som kan frita fra 
plikten til å opprettholde kantvegetasjonen.  
 
Avslutningsvis kommer det frem punktvis hvilke temaer som særlig vurderes og gjøres rede for i 
videre planarbeidet. 
 

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.   

 
 
Agder fylkeskommune, brev datert 29.10.2020 
Fylkeskommunen viser til nasjonale forventninger til nasjonal og kommunal planlegging, der det skal 
legges vekt på at dette området er avsatt til LNFR-område i kommuneplanen, og at deler av området 
ligger under avmerket hensynssone (H320) flomfare. 
 
Fylkeskommunen deler innspillet inn i 4 temaer; Vannforvaltning, friluftsliv, samferdsel og 
kulturminner og kulturmiljø, hvor hvert tema blir utdypet.  
 
Vannforvaltning: 
Fylkeskommunen påpeker at siden planområdet omfatter Otra og Gymsåna er det viktig å ivareta 
miljømålene i vannforskriften, jf. § 4 -7. Det må innhentes kunnskap om dagens tilstand, og 
påvirkningsgraden av nytt tiltak må anslås og vurderes. Hvis tiltaket medfører at tilstanden forringes 
eller medfører at miljømålene (§ 4-7) ikke nås kommer paragraf 12 til anvendelse. 
 
Friluftsliv: 
Fylkeskommunen anser det som positivt at det legges til rette for naturbaserte aktiviteter i området 
mot Otra, men forutsatt at dette vil bli et tilbud som er åpent for alle, og ikke bare 
overnattingsgjester på campingen. I tillegg bør det bli lagt opp til at kravene til universell utforming 
ivaretas på de områdene hvor det er tiltenkt å etableres møteplasser og aktiviteter. 
 
Det legges stor vekt på at det skal legges opp til at eksisterende stinettverk skal beholdes og at 
grøntdrag ned mot elva blir ivaretatt, slik at folk kan ferdes gjennom friluftslivsområdet. I tillegg 
fremheves det viktigheten av å kartlegge områdets verdi for friluftsliv. 
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Samferdsel: 
Trafikk vil være et av utredningstemaene i planprosessen, og det forventes at det blir tydeliggjort ved 
trafikkanalyser og trafikksikkhetsanalyser. Fylkeskommunen kommer med en merknad om at 
avkjørsel/kryss fra fylkesvegen må utbedres med tanke på sikt og linjeføring. 
 
Kulturminner og kulturmiljø: 
Fylkeskommunen 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.    
 

Forsvarsbygg, brev datert 04.11.2020 
Forsvarsbygg legger til grunn for deres rett til å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser på deler av 
planområdet. Forsvaret har anlegg og virksomhet innenfor planområdet og i tilgrensende områder. 
Det blir fremhevet at deres skyte- og øvingsaktivitet på Evjemoen vil bestå. 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.  
 
Det kommer frem at øvingsarealene til Forsvaret er viktige for å sikre nasjonal sikkerhet, og at de 
ikke kan akseptere aktivitet som kommer i konflikt med disse interessene.  
 
Til slutt er det viktig at Forsvarets aktivitet synliggjøres i planforslaget, og konsekvensene redegjøres 
for og omtales i ROS-analysen. 
 

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.  

 
Agder Energi Nett, epost 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.  
 
I eposten kommer det også frem at den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både 
flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket.  
 

Forslagsstillers kommentar  
Innspillet er ivaretatt, jf. plandokumentene.  
 

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse i Evje og  Hornnes kommune, epost datert 
02.11.2020 
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse i Evje og Hornnes kommune innleder innspillet med 
at 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 
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også kan ta en del i de flotte dyre- og naturopplevelsene i hele parken. Dette innspillet vil også være 
positivt for småbarnsfamilier.  
 
Stikkord som fremkommer i epost er: 

 Hardt og slett underlag 
 Rekkverk 
 Møteplass på stiene 
 Muligheter for å sette seg ned 
 Unngå trapper 
 Bred nok sti 
 Mulighet for å låne rullestol 

 
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. 
Lydsporene kan gjerne være flerspråklige da dette vil være en naturlig destinasjon for internasjonale 
turister.  
 

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 i Evje og  Hornnes kommune, epost datert 04.11.2020 
Ungdomsrådet innleder innspillet med at de er positive til opprettelse av Elgtun i Evje og Hornnes 
kommune. 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. Det vil være positivt at både innbyggere og besøkende kan gå 
og/eller sykle mellom de forskjellige attraksjonene. Her legges miljøet frem som en stor faktor. 
 
Avslutningsvis beskrives opprettelsen av Elgtun også som positivt hvis det åpner opp for at flere 
ungdommer kan få sommerjobb. 
 

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 vil hovedsakelig være for myke trafikanter.  

 
Otra IL, epost datert 02.10.2020 
Otra IL viser i epost til at deres treningsløp vil påvirkes av planforslaget da løypene tidligere har gått 
inn mot og gjennområdet for planens avgrensning. Det kommer frem at de normalt har en frekvens 
på treningsløp på 1-2 løp per år, og at antallet løpere ligger mellom 30-60 personer. 
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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. 
 
Avslutningsvis nevnes det at løperne er vant til å treffe på dyrene i skogen under utøvelsen av 
sporten. Det kan dermed meget godt være at en del orienteringsløpere også vil besøke Elgtun som 
attraksjon utenom treningsløp i området. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet er ivaretatt i plandokumentene som følger saken, der det kommer frem at 
parkeringsplassen vil være åpen til bruk.  

 
Jan Øyvind Tjøtta, epost datert 01.11.2020 
Tjøtta, som er hytteeier - gnr 23 bnr nr 4, viser til at han er i mot prosjektet. Ønsket er at prosjektet 
ikke blir synlig fra hytta, og at det ikke blir noe støy når anlegget står ferdig. Men om dette hadde 
blitt vanskelig og sjenerende kommer det frem fra Tjøtta at det er ønskelig at hytta hans blir kjøpt 
eller å få erstatning. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet er tatt til orientering.  

 
Høringsuttalelse fra 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 boligfet 
som har vært her i over 35år. Det er et mangfold av folk som bor her, og de trives godt med å bruke 
naturen og Vånnevegen. Det kommer tydelig frem at det er nødvendig med tiltak for 
trafikksikkerheten på denne veien i forkant av etableringen av Elgun. 
 
I brevet kommer det frem at økt belastning på veien vil skape økt bekymring for de som benytter 
veien gående og syklende i dag. Det er en høy hastighet i dag på en smal vei, hvor både traktorer, 
skolebusser, lastebiler og personbiler ferdes mye. Velforeningen kommer med et forslag og et ønske 
om å få på plass en gang og sykkelsti fra Rv9 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. 
 
Stemhei velforening viser til at det er viktig at de som beboere på området kan ferdes trygt og at 
trafikksikkerhet økes gjennom god skilting, da skiltingen i dag ikke overholdes. 
 
Foruten om det som handler om trafikksikkerhet ønsker velforeningen å peke på viktigheten å ha god 
sikkerhet knyttet til elgene på Elgtun. Uhell kan forekomme, og elg kan komme seg ut, og da er det 
viktig at dem som nærmeste naboer får beskjed om slike tilfeller, og at det er opprettet gode rutiner 
om hva som skal gjøres dersom elgen oppholder seg i nærheten av deres boligfelt. 
 
Avslutningsvis er det ønskelig fra Stemhei velforening at det opprettes en tett dialog, hvor 
prosjektets informasjon blir presentert og for å sikre trygghet for oss og dere i fortsettelsen. 
 

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. 
 

Norsk Maritimt Museum, epost datert 04.11.2020 



   Detaljregulering av Elgtun                Planbeskrivelse 
 

side 38 
 

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:  
Innspillet er tatt til orientering. 
 

Magne Strømme, brev datert 05.11.2020 
Anne og Magne Strømme viser til mottatt skriv der det fremgår at planavgrensningen ligger 
innenfor et område som er avsatt til LNFR-området i kommuneplanen. 
 
I brevet kommer det frem at herr og fru Strømme, som er eiere av eiendom gnr. 10, bnr 23 på 
motsatt side av eleven Otra, er i samme situasjon der deres areal også ligger innenfor LNFR-
område.  
 
Strømme 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 
evt. turisme og salg av hyttetomter. Det kommer også frem for at eierne av gnr. 23, bnr 10 kan det 
være aktuelt å søke om godkjenning av et hyttefelt på motsatt side av dette planområdet. 
 
Videre forklares det at Strømme måtte ved bygging forholde seg til 100 metersregelen fra 
elvebredden og at det regnes med at dette gjelder på motsatt side også. Planforslaget krever 
konsekvensanalyse. Da forutsettes det at planprossen vil få frem om reguleringen av dette 
området vil forårsake unødige ulemper for naboer i nærområdet. 
 
Avslutningsvis blir det understreket at dersom det skulle fremkomme forhold som påvirker Anne 
og Mange Strømme sin eiendom, forutsettes det at de blir kontaktet. 
 

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

 
Nils Thomas Hannaas, epost datert 04.11.2020 
Hannaas viser til at han er eier av gnr. 22, nr 2 på vest siden av Otra. 
 
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.  

 
Arild Gjeitrem, brev datert 04.11.2020 
Heidi og Arild Gjeitrem viser til mottatt skriv der det fremgår at planavgrensningen ligger innenfor 
et område som er avsatt til LNFR-området i kommuneplanen. 
 
I brevet kommer det frem at Gjeitrem, som er eiere av eiendom gnr. 23, bnr 1 på motsatt side av 
eleven Otra, er i samme situasjon der deres areal også ligger innenfor LNFR-område.  
 
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 
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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. Et slikt hyttefelt vil kunne 
være med på å øke aktivitetene i området. 
 
Videre forklares det at det er viktig for kommunen å ta med i vurderingen øvrig areal langs Otra 
ved en eventuell endelig godkjenning av en reguleringsplan for planområdet. 
 

Forslagsstillers kommentar  
Innspillet er tatt til orientering. Som presisering så avsettes området til temapark. 

 
 
Merknader til offentlig ettersyn 
I forbindelse med offentlig ettersyn er det kommet enkelte merknader som er kommentert 
nedenfor:  
 
Kommentar til merknad fra Statsforvalteren i Agder:  
Formålsgrense for BUH og BFP1 er satt etter en vurdering av å sikre kantvegetasjonen. Avstanden til 
elvebredden varierer. For eksempel er det foretatt vurdering av å sikre Kilsneset til LNF. Arealet er i 
sørvestre del ved BFP1. På den måten sikres arealet mot elva, der enkelte viktige områder får et et 
større fokus og kvalitet. Samtidig har vi vurdert kantsonen på nytt og den er den utvidet slik at det vil 
være mulig å oppholde seg enkelte plasser, men ikke minst å kunne gå der. 
 
BUH vil som sagt ha en lav utnyttelse. BUH er på ca 55 dekar, og det kan tillates inntil 15 hytter med 
maks BYA = 25 m2. men samtidig vil man ha en fleksibilitet ift plassering av enkelthytter. 
Detaljplassering er ikke foretatt på dette nivå, og man vil ha en fleksibilitet i forhold til plassering av 
de små enkelthyttene. Med bakgrunn i hyttenes størrelse og ønske om fleksibilitet vedrørende 
plassering, ønskes det at byggegrensen forblir uendret.  
 
Revidert forslag har tatt inn at badeplassen skal være tilgjengelig for allmennheten.  
 
Kommentar til merknad fra Agder fylkeskommune:  
Trafikkanalysen anbefaler at fylkesveien forkjørsreguleres. Dagens bruk langs denne strekningen 
tilsier at fylkesveien er forkjørsregulert. Det bes om at kommunen i sin trafikksikkerhetsplan og i 
dialog med fylkeskommunen arbeider for å forkjørsregulere fra avkjørselen til Elgtun og frem til Rv. 
9. Plankartet er for øvrig revidert der frisiktsone i uregulert kryss er lagt inn.  
  
Når det gjelder arealene eid av fylkeskommunen rettes dette opp og avsettes til annen veggrunn 
grøntareal.  
 
Det er tatt inn i bestemmelsene at vegetasjonen innenfor BUH1, BUH2 og BFP1 skal bevares i størst 
mulig grad. Når det gjelder kantsonen langs elva så er den utvidet slik at det vil være mulig å 
oppholde seg enkelte plasser, men ikke minst å kunne gå der. Det er spesifisert at LNF-området er 
tilgjengelig for allmennheten, tilsvarende badeområdet/badeplassen og turvegen.   
 
Kommentar til merknad fra NVE:  
Tilbakemeldingen fra NVE anses for å være generell og ikke konkret til planforslaget. Ytterligere 
kommentar anses ikke aktuelt.  
 
Kommentar til merknad fra Norsk Maritimt Museum:  
NMM har ingen merknad, og kommentar anses ikke aktuelt.  
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Kommentar til merknad fra Setesdal brannvesen IKS:  
Vedrørende brannvesenets kommentar er det allerede i dag atkomst og området er tilgjengelig for 
brannvesenets kjøretøy. Det foreslås derfor at rekkefølgekravet, som brannvesenet foreslår, endres 
til at det ikke gis igangsettingstillatelse før det er sikret nødvendig atkomst for utrykningskjøretøy, 
samt tilstrekkelig tilgang på slokkevann. Det ivaretar intensjonen i brannvesenets innspill til planen.  
 
Til opplysning så vil eksisterende driftsvei videreføres innenfor LNF-formål.  
 
Når det gjelder å ta ut bestemmelsen om grill, så er vi enig i at den kan tas ut.  
 
Kommentar til merknad fra Mattilsynet:  
Når det gjelder fremtidig VA-plan så vil den bli utarbeidet av faglig kompetente personer, og 
Mattilsynets tilbakemelding vil bli tatt med videre.  
 
Når det gjelder jordmasser, så vil disse bli løst internt på området. Ved eventuell flytting av 
jordmasser vil det bli tatt hensyn til Mattilsynets informasjon.   
 
Kommentar til merknad fra Stemhei velforening:  
Når det gjelder trafikksikkerhet så er det utarbeidet trafikkanalyse som bl.a konkluderer med at 
etablering av Elgtun ikke har noen konsekvenser for hverken fremkommelighet eller trafikksikkerhet, 
da trafikkøkningen er lav og trafikkmengden i området i dag er lav. På generelt grunnlag anbefaler 
trafikkanalysen blant annet at fylkesveien forkjørsreguleres. Videre bør det også vurderes å redusere 
fartsgrensen til 60 km/t. Dette kan ikke tas inn i en reguleringsplan, men det anbefales at kommunen 
går i dialog med veieier, fylkeskommunen, for å se på muligheten for å gjøre Vånnevegen frem til 
krysset til Elgtun som forkjørsvei, og/eller redusere fartsgrensen forbi nevnte kryss og ved boligene 
på Stemhei.  
 
Kommentar til merknad fra Midt-Agder Friluftsråd:  
Vedrørende sonen avsatt til kantvegetasjon, så vises det til kommentar til Statsforvalteren. Når det 
gjelder turvegen eller kjørevegen, så er begge åpne for allmenn ferdsel. Med ferdsel menes også 
syklende. For turvegens bestemmelser anbefaler vi at den videreføres som den var på høring. Dette 
med bakgrunn i ønsket om at turvegen skal være for de turgåendes premisser. For å presisere 
kommentar omkring utleiehyttene, så er også tretopphyttene en del av antallet; 15 stk.  
 
Kommentar til merknad fra Magne Strømme:  
Når det gjelder fiskeørn, så er dette lokalisert og ligger i overkant av 150 meter fra området som 
foreslås til camping, samt cirka 300 meter til området som innehar Elgtuns resepsjon og 
administrasjonsbygg, samt elginnhegningene. Nedenfor er angitt bilde som viser avstanden. 
Avstanden anses som tilfredsstillende. Fiskeørn i nærheten av området er med på å øke 
attraktiviteten for området. Slik området er tenkt bygd opp er attraksjonene naturbaserte 
besøkssentre. De handler om fokus på naturen og dette området ligger i naturskjønne omgivelser 
med muligheter for aktiviteter i naturen rundt senteret. På den måten tilsier det at Elgtun vil 
respektere fiskeørna og dens reir på motsatt side av Otra. Spesielt vil dette gjelde i rugeperioden og 
mens ungene er små. Ytterligere kommentarer anses ikke aktuelt.  
 
Kommentar til merknad fra Forsvarsbygg:  
Tilbakemeldingen fra Forsvarsbygg er positiv, og ytterligere kommentar anses ikke aktuelt.  
 
Kommentar til merknad fra Arild og Heidi Gjeitrem:  
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Når det gjelder fiskeørn, se kommentar til merknad fra Magne Strømme ovenfor. Nedenfor er angitt 
bilde som viser avstanden. Avstanden anses som tilfredsstillende. Fiskeørn i nærheten av området er 
med på å øke attraktiviteten for området. Ytterligere kommentarer anses ikke aktuelt.  
 

 
23 Avstand fiskeørnreir og forslag til plankart. 
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