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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

109/21 Planutvalget 11.11.2021 

68/21 Kommunestyret 18.11.2021 

 

Detaljregulering for Elgtun, planID 201904- 2. gangsbehandling og 

endelig vedtak  

Kommunestyrets behandling av sak  68/2021 i møte den: 18.11.2021 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Elgtun planID 
201904 med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart sist datert 12.10.2021. 
 
  
 
Planutvalgets behandling av sak  109/2021 i møte den: 11.11.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Planutvalgets innstilling 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Elgtun planID 
201904 med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart sist datert 12.10.2021. 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12  vedtas detaljregulering for Elgtun planID 

201904 med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart sist datert 12.10.2021. 
 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 

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

attraksjonen, så legges det opp til relativt lite utbygging av området. Etter 

Saksmappe: 2020/510-34  

Saksbehandler: STL   

Dato: 10.10.2021  
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Kommunedirektørens mening er det lagt opp til en fornuftig utvikling av området. Aktuelle 

bestemmelser i kommuneplanens arealdel er fulgt opp på en god måte. Planforslaget legger 

til rette for en bedret tilrettelegging av området og allmennhetens tilgang til vassdraget er sikret 

gjennom bestemmelsene. Man anbefaler at planforslaget, slik det foreligger, vedtas. 

Planforslaget  

Forslag til detaljregulering for Elgtun er mottatt fra Trollvegg Arkitektstudio AS på vegne av  

Elgtun AS.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

Planbeskrivelse datert 12.05.2021, sist revidert 01.11.2021  

Plankart i målestokk 1:2500 datert 12.10.2021  

Reguleringsbestemmelser datert 12.05.2021, sist revidert 12.10.2021  

ROS-analyse datert 12.05.2021  

Konsekvensanalyse datert 27.05.2021  

Transportanalyse datert 03.12.2020 

 

Hensikt med regulering  

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

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

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

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

 

Følgende tiltak planlegges:  
• Utvidelse og utbedring av kryss og eksisterende grusvei fra Vånnevegen og inn i området, ca. 

1 km.  
• Ny parkeringsplass for 150 biler og 3-4 busser, ca. 4-5000 m2.  
• Nytt servicebygg, ca. 300 m2 BYA med billettsalg, cafe, toaletter, lager og leilighet for 

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

opparbeides parkmessig og tilrettelagt for campingturister med fokus på naturopplevelser.  
• Innhegning for elg ca. 225-250 dekar. Det anlegges mindre turstier i området for å kunne tilby 

guidet tur for besøkende inn til elgen. Eksisterende traktorvei gjennom området legges om for 
å sikre gjennomgangstrafikk.  

• Egen innhegning ca. 2,5 dekar for elgkalver inne i publikumsområdet hvor ungdyr tilbringer den 
første tiden og blir vant til mennesker  

• Utleiehytter/tretopphytter  

 

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

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

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

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

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

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

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

sikrer at det tas hensyn til flom i utsatte områder. 

 

Konsekvensutredning 

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

planID 201701. Det er derfor gjennomført en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen 

er vedlagt saken i sin helhet. 

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

problematikken rund flom, biologisk mangfold, friluftsliv og trafikkavvikling.  
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Følgende er oppsummert i konsekvensutredningen:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flomfaren tas på alvor nå og i fremtiden. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planutvalget den 01.07.2021 sak 55/21. 

Planutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn. Fullstendig saksfremlegg er vedlagt, og det vises til dette for en inngående vurdering 

av planforslagets detaljer. 

 

 

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 

gjort mindre endringer. Endringene er beskrevet i forslagsstillers merknader til innkomne 

høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 08.07.2021 til 02.09.2021. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 11 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er 

referert nedenfor med Kommunedirektørens og forslagsstillers kommentarer. 

Agder Fylkeskommune, brev datert 02.09.2021 

Agder Fylkeskommune mener at bestemmelsene bør gjennomgås og kvalitetssikres opp imot 

plankartet, blant annet når det gjelder benevnelser på ulike arealformål. Det bør utformes 

bestemmelser for områdene BUH1-2 og BFP1 som sikrer ivaretakelse av vegetasjon av 

hensyn til interesser i strandsonen. Bredden på LNFR formålet mot Otra bør være bredere slik 

at det er mulig å oppholde seg der. Det bør komme frem at dette er et friområde som er 

tilgjengelig for alle. Det må komme tydelig frem at strand og badeplass skal være tilgjengelig 

for allmennheten, slik som turstien. 

Siktsonene mot fylkesvegen må endres. Deler av fylkeskommunen sin eiendom er regulert til 

LNFR. Forutsetter at dette er en teknisk feil og at det endres til annen veggrunn- teknisk eller 

grøntareal. 

Forslagsstillers kommentar:  

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. 
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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. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 

Kommunedirektøren er enig med forslagsstillers kommentar. Trafikkanalysen kommer med 

klare anbefalinger, og disse vil bli foreslått innarbeidet i kommunens trafikksikkerhetsplan. 

 
Statsforvalteren i Agder, brev datert 10.09.2021 

Formålsgrensen for BUH1 og BFP1 ligger etter deres vurdering svært nærme Otra. Faglig råd 

om å trekke grensen lengre vekk fra vassdraget. Ønsker at byggegrensene for BUH1 avklares 

ytterligere før 2. gangsbehandling.  

Kan ikke se at fri ferdsel langs vassdraget er sikret gjennom bestemmelsene. Det må også 

presiseres i bestemmelsene at GB skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

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. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Forslagsstiller har justert bredden på arealet langs vassdraget noe, og sikret at allmennheten 

kan gå og oppholde seg her. Etter Kommunedirektørens mening så sikrer planforslaget de 

forhold som skal ivaretas i området. Området blir lite brukt av allmennheten i dag, men med 

de tiltak som nå er planlagt vil bruken øke. Området kan sammenlignes med andre 

eksisterende campingområder langs vassdraget. Her kan allmennheten legge til med båt og 

benytte seg av fasilitetene i strandsonen. Kommunedirektøren har også forståelse for at 

forslagsstiller ønsker en fleksibilitet for hvor hyttene skal plasseres. Konseptet baserer seg på 

små, enkle hytter som skal ha et estetisk uttrykk som passer de naturlige omgivelsene. 

Bebyggelsen skal gli inn i naturen med naturlige materialer og følge naturens fargespill. 

Kommunedirektøren kan derfor ikke se at det er problematisk at disse ikke er nøyaktig plassert 

i plan.    

 
Forsvarsbygg, brev datert 01.09.2021 

Etter en vurdering av planforslaget ser de ingen konflikt mellom Elgtun og Forsvarets aktivitet 

på arealene. De vil opprettholde kontakt med tiltakshaver vedrørende et evnt. bytte av areal. 

 
NVE, brev datert 01.09.2021 

Generell tilbakemelding. Kommunen har ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir 

vurdert og ivaretatt i planforslaget. Det er kommunen som har ansvar for at det blir tatt 

nødvendige hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
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byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller 

uttalelser i saken. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Det er kommunen som er ansvarlig for at de nødvendige hensyn er ivaretatt i planen. 

Flomproblematikken er løst gjennom bestemmelser som sikrer at det blir ivaretatt i 

byggesakene. 

 
Norsk Maritimt museum, epost datert 13.07.2021 

Etter hva de kan se, så åpner ikke planen for større inngrep i elvebunnen som kan medføre 

konflikt med eventuelle uoppdaga kulturminner og de har derfor ingen merknader til 

planforslaget. 

 
Setesdal brannvesen IKS, brev datert 15.07.2021 

 «Turveg, GT» er adkomstvei til både servicebygg, bobilplasser, teltplasser, 

utleiehytter/tretopphytter og sanitæranlegg. Det er viktig at planlagt turvei utformes og 

dimensjoneres slik at den er tilgjengelig for brannvesenets kjøretøy. 

 
Brannvesenet ønsker at kommunen implementerer i reguleringsplanens bestemmelser et 

rekkefølgekrav der teknisk infrastruktur skal være tilstrekkelig opparbeidet før det gis 

igangsettingstillatelse for nye bygg. Dette for å sikre nødvendig adkomst for vårt utstyr og 

materiell, samt tilstrekkelig tilgang på slokkevann under byggefasen. 

Det vil viktig at brannvesenet har god tilgang til slokkevann, og enkel adkomst rundt, og 

innenfor innhegningen. Eksisterende skogsbilveg øst for innhegningene må være tilgjengelig 

for brannvesenet.  

 

Ber om at setningen i planbestemmelse §5.2 som omtaler at «evt. grill skal godkjennes av 

brannvesenet» fjernes. Virksomheten som drifter området må ivareta sikkerheten for slik 

aktivitet i sitt systematiske sikkerhetsarbeid. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

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. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 

Enig med forslagsstillers kommentar. 

 
Stemhei Velforening, brev datert 15.08.2021 

Det er helt vesentlig at det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på Vånnevegen i forkant av 

etablering av næringsområdet. Vånnevegen benyttes hyppig av gående, syklende og 

kjørende. Ytrer bekymring for økt trafikkmengde i månedene juni- september. Mener det er 

uakseptabelt med en slik trafikkøkning uten tiltak. Det bør etablerers gang- og sykkelveg, samt 

lys inn Vånnevegen. Fartsgrensen bør reduseres. Dette vil gi økt trygghet. 

Det er en populær badeplass rett ved boligfeltet og Vånnevegen må krysses for å komme til 

denne.  

Det foreligger kun en muntlig avtale med AKT ifht skoleskyss. Det er ikke et krav om at barna 

skal hentes på Stemhei, da det er under 1 km ut til bussholdeplassen ved rv. 9. Dette må 
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hensyntas i kommunens vurderinger. Kommunen må sikre at dagens avtale blir videreført også 

i fremtiden. 

Til slutt ønsker de å legge til at selv om ikke bruken av veien møter alle krav for tiltak som er 

listet opp i diverse rundskriv og lover ber vi om at man tar ekstra hensyn for at det er etablering 

av et næringsområde det nå er snakk om i nærheten av deres hjem.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

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. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 

Enig med forslagsstillers kommentar. Trafikksikkerhetstiltak som er foreslått i merknaden vil bli 

foreslått i forbindelse med rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan.  

 
Mattilsynet, brev datert 20.08.2021 

Innspill til planene knyttet til drikkevannshensyn. Presiserer at en plan for vann og avløp skal 

utarbeides på et faglig grunnlag, av faglig kompetente personer. Minner om 

drikkevannsforskriftens krav om plangodkjenning av alle vannforsyninger som leverer mer enn 

10 m2 vann som gjennomsnitt i døgnet i den uken med høyest forbruk.  Mattilsynet skal 

godkjenne etablerings- og driftsplanen. 

Innspill til plantehelse. Hvis jordmasser skal flyttes så henvises det til hvilket ansvar man har 

for å ikke spre planteskadegjørere. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

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. 

 
Midt-Agder Friluftsråd, brev datert 30.08.2021 

Positive til at det åpnes for naturbasert næringsutvikling. Tilrår at LNFR området langs Otra og 

Gymsåna, og langs sør-, øst- og nordsiden av planområdet utvides betydelig for å sikre fri 

ferdsel. Tilrår også at det åpnes for at turvegen gjennom området kan opprustes til sykkelveg 

dersom det skulle bli aktuelt. 

SKV Kjøreveg må kunne brukes som fremtidig sykkelveg om det skulle bli aktuelt. 

§3.5 Utleiehytter. Denne bør angi hvor mange tretopphytter det åpnes for, evnt. om de inngår 

i det totale antallet på 15 utleiehytter. 

§5.1 Turveg. Bestemmelsen bør ta med at turstien kan utvides til sykkelveg gjennom hele 

planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

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. 
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Kommunedirektørens kommentar: 

Turvegen er sikret gjennom planforslaget og det vil være mulig å både sykle og gå på denne.  
Enig med forslagsstillers kommentarer. 
 
Magne Strømme, brev datert 31.08.2021 

Forventer at utbygger forholder seg til 100 meters-regelen. Frykter stor trafikk og forsøpling. 

Regner med at hvis det blir utbygging så må også naboene få lov til å selge hyttetomter. Det 

er registret hekkende ørn i området. Forventer at Naturmangfoldsloven blir hensyntatt. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

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. 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. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Gjennom regulering kan det settes andre byggegrenser enn de grenser som er satt i 

kommuneplanens bestemmelser for uregulerte områder langs vassdrag. I dag er dette 50 

meter langs Otra. Orienterer for ordensskyld om at det å få godkjent en plan er en prosess 

etter gjeldene lover og regler. Skulle denne planen bli vedtatt vil ikke det legge føringer eller 

fremtidige «garantier» for godkjenning av andre reguleringsplaner. Viser til svar fra Asbjørn Lie 

i forhold til fiskeørn. Etter Kommunedirektørens mening så vil det ikke være kritisk for 

fiskeørnen at Elgtun etableres i nærområdet. 

 
Arild og Heidi Gjeitrem, epost datert 01.09.2021 

100 meters grensen mot elva må opprettholdes. Et fiskeørnpar har reiret sitt i en stor furu som 

ligger ved elvekanten rett overfor tiltenkt plass for Elgtun. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

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.  
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Kommunedirektørens kommentar: 

Viser til kommentar gitt Magnar Strømme. 

 

Lovhjemler 

Plan- og bygningslovens § 12-12 

Naturmangfoldslovens §§ 7-12 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. 

 

Naturmangfoldsloven  

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

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Kommunedirektøren er enig i vurderingene som er gjort. 

Utdrag fra planbeskrivelsen:  

«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 sannsynlig at fiskeørna vil 

akseptere ny aktivitet. Det forutsetter at fremtidig virksomhet tar hensyn til fiskeørna, spesielt i 

etableringsfasen. Denne perioden bør trafikk på elva begrenses til et minimum. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. En har derfor ikke funnet grunnlag for å bruke 

føre-var-prinsippet i denne vurderingen. Sannsynligheten for skade og potensielt skadeomfang 
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vurderes som små. Blant annet vises det til konsekvensutredningene og tilhørende rapporter 

som omtaler registreringene og virkninger på naturmiljøet. Den samlede belastningen på 

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

vurderinger. En vurderer ikke at planforslaget vil medføre kostnader knyttet til miljøforringelse. 

Dersom dette skulle dukke opp, tar en til etterretning at kostnader knyttet til dette skal bæres 

av tiltakshaver.» 

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

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

elginnhegningene. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det informert om et fiskeørnreir i 

nærheten av planområdet. Asbjørn Lie v/Naturmuseum og botanisk hage har uttalt at de anser 

det som sannsynlig at fiskeørnen aksepterer ny aktivitet. Det forutsetter at fremtidig virksomhet 

tar hensyn til fiskeørna, spesielt i etableringsfasen. Denne perioden bør trafikk på elva 

begrenses til et minimum. Kommunedirektøren kan ikke se at det er behov for ytterligere 

tilrettelegging.  

 

Etter Kommunedirektørens mening er det lagt opp til en fornuftig utvikling av området. Aktuelle 

bestemmelser i kommuneplanens arealdel er fulgt opp på en god måte. Planforslaget legger 

til rette for en bedret tilrettelegging av området og allmennhetens tilgang til vassdraget er sikret 

gjennom bestemmelsene. 

 

 

Evje, 02.12.2021 

Kommunedirektøren 
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