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Nøkkelopplysninger
Sted/adresse:
Syrtveit 4, 4735 Evje, Evje og Hornnes kommune
Forslagstiller:
Trollaktiv Drift AS
Fagkyndig:
Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS
Grunneiere:
600/39: Ukjent
57/6 (2 teiger): David Timothy Davis og Gjertrud Forgård
57/22: David Timothy Davis
57/36: David Timothy Davis
57/42: Ukjent
57/41: Ukjent
57/4: Sveinung Lien
Gjeldende planstatus:
Navn: Kommuneplan Evje og Hornnes 2020-2030
PlanID: 201701
Arealformål: Fritids- og turistformål
Planområdets areal:
Totalt areal blir ca. 290 daa.
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1. Planprosess – Forutgående avklaringer
1.1

Formålet med planen

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne av Trollaktiv Drift
AS.
Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for
videreutvikling av troll aktiv sin aktivitetspark. Området er avsatt til fritids- og
turistformål i Kommunedelplanen for Evje og Hornnes kommune
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en fremtidig
videreutvikling av aktivitetsparken til Trollaktiv AS. Det er ønske om å
tilrettelegge aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper og med størst mulig
tilpassing til den enkeltes bevegelsesevne. Troll Aktiv har også et behov for
bedre tilrettelagte parkeringsplasser, samt areal til nye aktiviteter til parken, og
utvidelse av eksisterende aktiviteter.

1.2

Oversiktskart

Planområdet er på omtrent 290 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og
Honnes kommune. Aktivitetsparken er lokalisert i nord/vest i planområdet.
Ønsket for reguleringsprosessen er å utvide parken innenfor det avgrensede
området i Figur 1.

Figur 1: Område
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1.3

Gjeldende planstatus

Kommuneplanens arealdel
Plannavn: Kommuneplan Evje og Hornnes 2020-2030
Ikrafttredelsesdato: 27.02.2020
PlanID: 201701
Arealformål: Fritids- og turistformål
Planområdet omfattes av kommuneplanen for Evje og Hornnes, vedtatt
27.02.2020.
Arealformål: Planområdet ligger i område «Fritids- og turistformål»- områder der
utvidelse av næringsarealer i tilknytning til TrollAktiv tillattes.

Figur 2: Utklipp kommuneplan

Turisttrafikken på sommeren er stor, men det er en betydelig strøm av turister (i
hovedsak knyttet til helgene på grunn av hytteturister) gjennom resten av året.
Det er foreslått ett nytt område for fritids og turistformål. Opplevelsessenteret til
Troll Aktiv på Syrtveit har behov for et større område til parkering, bobilcamp,
klatrepark ol.
Forslagstiller ønsker å fremme en plan som legger til rette for videreutvikling av
trollaktiv hvor detaljregulering i forhold til parkering, utomhus, VA og andre
viktige forhold blir ivaretatt. Området er av en størrelse og topografi som gir
gode muligheter for videreutvikling av Troll Aktiv sine mange aktiviteter.
Hensikten med planarbeidet er å fastlegge plassering av bygg, overnatting,
aktivitetsområder, veier, parkering, VA anlegg med mer. I tillegg skal
utnyttelsesgrad, etasjehøyde og utforming fastsettes.
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Tilgrensende planer under arbeid
Ingen planarbeid som vi kjenner til.
Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer
Det er kommunedelplanen som er gjeldende for området. For alle områder avsatt til
utbyggingsformål så er det satt plankrav i bestemmelsene, § 2-2.
Overordnede retningslinjer
Ingen overordnede planer eller retningslinjer fra kommunen som vil være i
konflikt med planarbeidet.
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Vi er ikke kjent med interesser i området som kan være berørt av reguleringen.
Andre planeretningslinjer/rammer/føringer som vil vurderes nærmere i planarbeider
• Statlige planer og planretningslinjer
• Regionale planer og planstrategier
• Særlover

1.4

Medvirkningsprosesser/interessekonflikter

Vanlig planprosess skal følges i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5.1 og 5.1. I
tillegg regner vi med avklaringer i oppstartsmøte med kommunen for ytterligere
høringsinstanser som vil kunne være aktuelle utover lovens minstekrav for området.

1.5

Konsekvensutredning

Etter § 1 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om
planforslaget faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen
verifiseres av ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet, i dette tilfelle
planmyndigheten, skal etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger «tidligst mulig ta
stilling til om en reguleringsplan eller et tiltak faller inn under kriteriene i § 4.» For
reguleringsplaner skal dette skje før varsel og kunngjøring om oppstart av
planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 12-8.
Forslagstillers vurdering av krav til KU
I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området avsatt til Fritids- og
turistformål. Området har fått betegnelsen BFT01 og tiltaket er i tråd med gjeldende
overordet plan. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om
konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på
tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.
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2. Vurderings- og beslutningsrelevante tema
2.1

Særskilte delutredninger/fagnotat

Utover ROS-analyse/sjekkliste etter DSBs mal og oppsett som baserer seg på
foreliggende kunnskap og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og
utredninger utført i forbindelse med planarbeidet, kan det erfaringsmessig komme
krav om ytterligere tematiske faglige delutredninger. Tematiske delutredninger vil
følge planmaterialet som egne vedlegg og oppsummeres og konkluderes i
planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak eller krav til ytterligere dokumentasjon ved
byggesak sikres i planens reguleringsbestemmelser med bakgrunn i disse. Forslagstiller
ber om at det konkluderes med i oppstartsmøtet om det er nødvendig med noen
særskilte utredninger.

2.2

Planfaglige temaer

Foruten tematiske planfaglige delutredninger, vil planforslaget inneholde vurderinger
tilknyttet relevante temaer. Planfaglige temaer er listet opp i tabell under.
Forholdene vil beskrives i planens beskrivelse og eller ROS-analyse. Avbøtende tiltak
eller krav til ytterligere dokumentasjon ved byggesak sikres i planens
reguleringsbestemmelser med bakgrunn i planbeskrivelsens eller ROS-analysens
vurderinger. Listen under med planfaglige tema er et verktøy for å gi en oversikt over
hvilke tema som kan være viktige å belyse å plansaken. Det presiseres at lista er et
hjelpemiddel og at den ikke nødvendigvis er fullstendig. Underveis i planprosessen
kan det være aktuelt å legge til eller ta ut tema hvis plansaken endrer seg, eller det
viser seg at tema er mer eller mindre aktuelle enn man antok ved oppstart.
2. Natur- og ressurgrunnlaget
Skogbruksinteresser
Friluftsinteresser
3. Landskap
Topografi
Vegetasjon/grønnstruktur
Naturtyper
4. Naturmangfoldslovens kap II (§§ 7-10 )
Sårbar/truet natur – registrert i artsdatabase, naturmiljø
Geologisk mangfold
5. Kulturminner og kulturmiljø
Automatisk fredede kulturminner /Arkeologisk registrering
Nyere tids kulturminner
- SEFRAK-registrerte Statlig adm. vern: (kirker, verneplaner for jernbane/veg)
- Områder/objekter som er båndlagt/regulert til bevaring
- Objekter/ tema som inngår i kulturminneplan
6. Miljøfaglige forhold
Klimatiske forhold
Sol og skygge
Energireduserende forhold
Luft og støyforhold
Grunnforhold
Forurensningskilder
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Gjenbruk av bygninger/materialer
Høyspentlinjer (elektromagnetiske felt)
Radon
Annet
7. Trafikkforhold
Forhold til hovedveger
Kollektivtrafikk
Trafikksikkerhet
Avkjørsler
Parkering
Snøopplag
9. Teknisk infrastruktur
Vann
Avløp
Overvann
El-forsyning
Energikilder/Energibehov
Renovasjon
10. Estetikk og byggeskikk
Fjernvirkning
Fortettingspotensiale
Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsesmønster
Volum (skala og proporsjoner)
Bygningstype
Formspråk
Materialbruk
Farge
12. Barn og unge og rekreasjon
Områder som brukes av barn og unge (sommer/vinter)
Friområder/lekeplasser
13. Universell utforming
Terrengforhold/bratte områder
Bebyggelse
Varige konstruksjoner og anlegg
Uterom
Annet
16. Juridiske forhold
Rekkefølgekrav
Utbyggingsavtale
Tinglyste rettigheter
Andre rettigheter
Kvalitet på kartlagte eiendomsgrenser
Annet
17. Interessemotsetninger
Eksisterer det eller kan det bli interessemotsetninger?
18. Andre forhold
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3. Kort presentasjon av planarbeidet
3.1

Beliggenhet

Området ligger ved Syrtveit i Evje og Hornnes kommune. Planområdet vil være en
utvidelse av eksisterende aktivitetspark.

3.2

Avgrensing

Planen vil legges fram med planavgrensning omtrent som vist nedenfor.
Planområdet er på ca. 290 daa. Planavgrensningen følger planavgrensningen til
område BFT01 avsatt i kommunedelplanen. I tillegg tas areal for siktlinjer med.

Figur 3: Forslag til planavgrensning
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3.3

Dagens situasjon

Deler av området er i dag utbygd og hører til aktivitetsparken Troll Aktiv. Langs
aktivitetsparken og planområdet Riksvei 9 og elva Otra ligger like ved. Troll Aktiv tilbyr
blant annet rafting i Otra. Aktivitetsparken blir stadig mer populær, og får flere
besøkende. Det er ønske om å utvide parken, og i forbindelse med dette er det
ønske om en reguleringsplan for området.

Figur 4: Oversikt område
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3.4

Bebyggelsesstruktur, utbyggingsvolum og byggehøyder

Utnyttelsesgrad og byggehøyder vil bli vurdert ut ifra gjeldene reguleringsplan i
området og føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Hva slags utbyggingsvolum og
byggehøyder som skal tillates på tomten vil vurderes i videre planarbeid.

3.5

Adkomst til planområdet

Det er ønske om ny atkomst til planområdet hvor det vil etableres ny parkering.
Dagens løsning på området er ikke gunstig.

3.6

Virkninger på omgivelsene

Plangrepet, planomfang og utforming vil bli særskilt vurdert i planprosessen.
Nødvendige føringer innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser. Volum,
form, høyde, material og fargebruk har konsekvenser for bygningers påvirkninger av
omgivelsene og vil bli styrt gjennom bestemmelsene.
Overordnede bestemmelser og føringer gitt i overordnet plan vil bli vurdert for å
legge til rette for en helhetlig og fremtidsrettet løsning.

4. Planprosessen og samarbeid/medvirkning
4.1

Planprosess

Vanlig planprosess skal følges i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5.1 og 5.1. I
tillegg regner vi med avklaringer i oppstartsmøte med kommunen for ytterligere
høringsinstanser som vil kunne være aktuelle utover lovens minstekrav for området.
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser§§ 12-2 og 12-3 og konsekvensutredning i henhold til §4-2.

4.2

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

Planforslaget anses i utgangspunktet ikke å komme i berøring med vesentlige
interesser. Tilgrensede naboer vil bli hørt på vanlig måte.

4.3
•
•
•
•
•
•

Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles
ved oppstart
Kommunen
Berørte grunneiere, festere og naboer
Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Statens vegvesen
Andre fagmyndigheter, lag og organisasjoner (i henhold til kommunens
varslingslister)
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4.4

Medvirkningsprosess

Naboer og berørte parter får et eget varselbrev. Planarbeidet varsles med annonse i
én avis etter anvisning fra kommunen. Varselet kunngjøres også på Bykle kommunen
sin hjemmeside.

5. Vedlegg
Vedlegg til planinitiativet:
1. Planavgrensning

Siste revisjon: 10.12.2020
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