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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

På en del av eiendommen gnr 16. bnr 1. ble det lagt inn et område avsatt til
framtidig idrettsanlegg - motorsportsenter i kommuneplanen 2020. Området er
av ca. 30 daa, og ligger på Kjetså i Evje og Hornnes kommune.

Figur 1 Planområdets beliggenhet.

Det planlegges nå etablering av motorsportanlegg, og leieavtale mellom Otra IL
motorsportgruppa, og grunneier angående bruk av området er inngått.
Leieavtalen regulerer åpningstidene og bruken av området. Planarbeidet er
vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og er vurdert til at det ikke
utløser krav om konsekvensutredning.
Planorådet er tidligere benyttet delvis til masseuttak og er kuppert slik at det
egner seg godt til formålet. Det er også mye løsmasser her som gjør det lett å
opparbeide baneløsninger. Stedsnavnet er Finnholane, og er naturlig skjermet i
retning begygglese.

Figur 2 Planområdets beliggenhet
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2. PLANOMRÅDET
2.1. Planavgrensning

Planarbeidet ble varslet i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, 30.03.2020
og kunngjort i Setesdølen, 31.03.2020.

Figur 3 Planavgrensing
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2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet

Grunneierforhold/Struktur
Store deler av planområdet eies av Øyvind kjetså og deler av området har
tidliger blitt benyttet til masseuttak. Planområdet grenser til arealer hvor det i
dag er massetak.
Landskap
Planområdet er elveavsetninger med morenemasser og ligger på sørsiden av
Kjetsåna. Terrenget er delvis flatt med enkelte grusrygger.

Figur 4 Flyfoto over området viser morenemasser og vegetasjon.

Vegetasjon

Vegetasjonstypen i området varierer mellom røsslyngmark og bærlyngmark,
dette er midlere marktyper med relativt fattig vegetasjon. Skogen er ungskog av
furu med alder på ca 20 år.
Grunnforhold
Grunnen i området består av grus og morenemasser, åpent massetak i
tilknytning til området tyder på at hele området består slike masser. Ingen
grunnfjell i dagen.
Naturverdier
Søk i relevante kilder som naturbas og miljostatus.no gir ikke treff på
registreringer innen verneområde, naturtyper, MIS eller sjeldne eller truede
arter. Det er utført en kartleggelse av forkomsten av viktige biologieske verdier i
området. Rapporten «Miljøgjennomgang av området til Finnholane Motorsport»
ligger vedlagt og gjennomgås senere i plabeskrivelsen under kapittel 4
Planforslaget og 4.9 Naturmangfold.
Dyreliv
Det foreligger ikke kjente registreringer av viltinteresser i området.
Friluftsliv
Det er ikke kjent at området er spesielt utnyttet til friluftsliv- eller andre
rekreasjonsformål. Området har i lengre tid vært en del av et massetak.
Kjetså motorcrossbane – planbeskrivelse
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Jord og Skogbruk
Skogen i området er ungskog rundt 20 år. Skogen her vil bli fjernet. Det er
begrenset hvor stort det økonomiske tapet på skogen her blir, da virket ikke har
økonomisk verdi. Kvantum og areal er begrenset til planområdet,
omdisponeringen av dette arealet legger ikke begrensinger på bruk av arealene
rundt til formål for skogbruk. Arealet er registrert som dyrkbar jord i arealressurs
kart til NIBIO.

Figur 5 Til venstre: dyrkbar jord (miljostatus.no), til høyre: kulturminnesøk.

Kulturminner
Ingen kjente eller registrerte kulturminner i nærhet av planområdet. Lengre sør
langs vassdraget Kjetså viser relevante kilder at det ligger eldre fløtingsanlegg,
fra 1900 – tallet. Det er ikke fredet, men markert som et kulturminne.
Trafikkforhold:
Området har avkjørsel fra FV42. Det er i dag en skogsbilvei inn til området i
veiklasse 3, helåsrsvei. Trfikken på denne veien er begrenset til utkjøring av
tømmer og noe kjøring med privatbil.
Grunnforhold:
Grunnforholdene er preget av morenmasser med god drenering. Området ligger
langsved en liten elv (Tveitåna) som renner ut i Otra. Deler av området ligger
innenfor aktsomhetssone for flom. Da det ikke skal bygges infrastruktur eller
bygninger på området, er kosekvensensene av flom liten.
Barn og unges interesser
Området blir i dag ikke benyttet til spesielle friluftsaktiviteter, og det ligger heller
ikke i nærhet av kjente turløyper. Anlegget vil derimot bli et fritidstilbud for barn
og unge. Et slikt anlegg vil være med å dekke et manglende behov for mange
barn og unge i kommunen.
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3. RAMMER OG PREMISSER

Kommuneplan
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2020 – 2030, vedtatt 27.02.2020,
disponert til idrettsanlegg – framtidig.

Figur 6 Utklipp fra kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 Evje og Hornnes kommune.

Reguleringsplaner
Området er i dag uregulert.
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4. PLANFORSLAGET
4.1. Hovedgrep

Formålet med planen er å tilrettelegge for fremtidig idrettsanlegg til bruk for
motorsport. Det avsettes område for parkering og motorsportanlegg.

Figur 7 Skissen over viser mulig utforming av motorsportsenteret.
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4.2. Arealbruk

Figur 8 Utklipp av forslag til reguleringsplan.

Planområdets størrelse 37,6 daa.
Motorsportanlegg
Kjøreveg
Annen veggrunn
Annen veggrunn
Parkering

BMA
SKV
SVT
SVG
SPA

26,2 daa
3,3 daa
0,1 daa
4,7 daa
3,4 daa
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4.3. Bebyggelse, struktur og tiltak

Motorsportanlegg
Arealet avssatt til motorsportanlegg er plassert slik, med tanke på størrelse og
utforming, på bakgrunn av hvilket areal som er lagt inn i kommuneplanens
arealdel for Evje og Hornnes kommune (2020 – 2030). Området ligger med god
avstand til vassdraget nord/nordvest for plangrensen.
Baneanlegget skal brukes til trening og stevner to ukedager pr uke samt en
lørdag i måneden. Banen skal være stengt første uka i elgjakten, samt ikke
lørdagskjøring i perioden 25.09 til 23.12. Det skal ikke være trening eller stevner
på banen i juli. Anlegget vil bli benyttet av kjøretøy beregnet for motorcross,
derav motorsykler og såkalte MX sykler.
Avkjøring og frisikt
Det er planlagt tilkomst til idrettsanlegget ved eksisterende avkjøring fra Fv.42.
Eksisterende avkjørsel er godkjent for skogsmaskiner og anses derfor som
tilstrekkelig og er videreført i planforslaget. Det er regulert inn frisiktlinjer på
6(10)x54m.
Kjøreveg
Vegen inn i området er etablert og fører helt frem til nordsiden av planområdet.
Eksisterende veg anses som egnet for videre bruk.
Parkering
Området for parkering er plassert ved inngangen til motorsportanlegget i direkte
tilknytning til adkomstvegen til anlegget. Innenfor parkeringsformålet tillates det
etablering av depot. Det kan etableres renovasjon og avfallshåndtering på dette
området.
4.4. Barn og unges interesser

Anlegget er et tilbud til barn og unge i kommunen fra 6 års alder. Tilbudet er et
suplement til andre aktiviteter. Dette tilbudet skal fange opp barn og unge som i
dag ikke er interessert i de tradisjonelle idrettene. Et slikt tilbud har blitt
etterspurt i lang tid, og vil styrke tilbudet til barn og unge i kommunen. Området
er i dag ikke i bruk til andre fritidsformål, eller del av turløyper og liknende.
4.5. Kulturminner

Ingen kjente eller registrerte kulturminner i nærhet av planområdet.
4.6. Næringsinteresser

Det er massetak i tilstøtende områder. Motorsportanlegget har ingen påvirkning
på disse.
4.7. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko – og sårbarhetsanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for
sikkerhet og beredskap og i samsvar med Evje og Hornnes kommunes
betingelser for gjennomføring av ROS – analyser.
Det er ikke kommet frem risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den
planlagte bruken. De mulige uønskede hendelsene som er belyst, gjennomgått
og ivaretas gjennom forslag til reguleringsbestemmelser for Motorsportanlegget i
Kjetså.
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4.8. Naturmangfold

Det er utført miljøgjennomgang av At Skog, for å kartlegge viktige biologiske
verdier i det aktuelle området. Dette ble gjort gjennom en befaring 29.
november 2019, hvor planområdet ble delt inn i fire mindre delområder avhengig
av treslag, bionitet og alder. Konklusjonen viser at det ikke ble registrert viktige
biologiske verdier i området.
-

§8 Kunnskapsgrunnlaget.
Tilgjengelige databaser i naturbase og artsdatabanken vurderes som
tilfredsstillende for dette planarbeidet.

-

§9 Føre-var prinsippet
Med utgangspunkt i at kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, og
det ikke er dokumentert viktige naturverdier i planområdet vurderes føre-var
prinsippet som opprettholdt.

-

§10 Samlet belastning
Anlegget vil ikke føre til reduksjon av grøntområder da det ligger i tilknytning
til et areal som allerede er avsatt og i bruk som massetak. Derfor anses ikke
planområdet som et atteraktivt grøntområdet.

-

§11 Kostnader
Tiltakshaver er klar over, ifølge nml § 11, at kostnader ved å hindre eller
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, skal dekkes av
tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller begrense skade innebefatter alle
kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I dette kan det også
ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap.

-

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå og begrense skade på naturmangfoldet, skal miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering av tiltak, vurderes.

4.9. Lyd og støy

Det er utarbeidet støyrapport for tiltaket. Støyrapporten følger reguleringsplanen
som eget dokument. I rapporten konkluderes det til at den støymessige
konsekvensen av motorcrossbanen anses å være liten. Dette er basert ut fra
banens beliggenhet og få støykristiske bygninger i nærheten. Området er heller
ikke definert som et friareal. Målsettingen for motocrossbanen bør være å
tilfredsstille grenseverdi til støy utenfor fritids- oghelårsboliger, gitt i T-1442,
L5AF < 60 dB.
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Figur 9 Utklipp fra størapport utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS.

Det ligger som forutsetning at retningslinjene/grenseverdiene for utendørs
støynivå, i temaveilederen T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging oppfylles i prosjektet. Støynivå inndeles i to soner, rød
sone(Lden 65 dB) og gul sone(Lden 55 dB).
4.10. Forurensning og miljøkonsekvenser

Anlegget skal ikke legge til rette for serviceområde eller vaskeplass, fare for
forurensing til grunn ansees som minimal. Alle skal benytte miljømatte i depot,
som skal hindre eventuell avrenning fra kjøretøy.
4.11. Folkehelse

Motorsport er en stadig voksende sport, og i følge Norges bilsportforbund og
Norges Motorsportsforbund er det mangel på anlegg tilrettelagt for dette.
Idrett er med på å fremme folkehelsen i et samfunn. Mange barn og unge er
deltagere ved organisert aktivitet, og det er viktig med et bredt tilbud av
forskjellige aktiviteter i et lokalsamfunn. En felles møteplass og arena for barnog unge er viktig med tanke på utfoldelse og personlig utviklig. Et sted å møte
nye mennesker med felles interesse virker inkluderende og imøtekommer
mennesker og skaper felleskap. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet har publisert en eksempelsamling, «Åpne
møteplasser for barn og ungdom», hvor det heter at det å skape et variert
fritidstilbud «er en av hjørnesteinene i et inkluderende og godt lokalmiljø».
4.12. Veinavn

Det er ikke behov for nye gate- eller veinavn.
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5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
5.1. Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet ble avholdt 26.11.2019 med forslagsstiller (Otra IL Motorsport),
konsulent (Planfolket AS) og representanter fra Evje og Hornnes kommune til
stede. Planideen ble gjennomgått sammen med temaene kulturminner, biologisk
mangfold, støy, forurensning og annet som kjøretider og sesongvariasjoner.
Det ble avklart støyutredning skulle gjennomføres.
5.2. Varsel om oppstart av planarbeid

Etter endt frist for innspill til planarbeidet ble følgende innspill og kommentarer
til arbeidet registrert:
Avsender
Dato
Norges
vassdrags- og
energidirektorat
06.04.2020
Fylkesmannen i
Agder
15.04.2020

Merknad – oppsummert
Generell tilbakemelding.

•
•
•

Støy og flom må utredes særskilt
Landbruksinteresser/jordbruksarealer
må sikres ivaretatt og avklares i
tilstrekkelig grad.
Forurensningsfare forventes utredes,
vurderes og eventuelt stilles
avbøtende tiltak.

Direktoratet for
Planområdet ligger innenfor sand- og
mineralforvaltning grusressurs (Bjerkåsmoane) og er vurdert
21.04.2020
med «liten betydning». Skal det gjøres uttak
av ressursen i forbindelse med tilrettelegging
av tiltak, bør mulige bruksområder for
overskuddsmasser vurderes og opplyses om i
plandokumentene.
Agder
Vannforvaltning:
fylkeskommune
- Tiltakshaver er ansvarlig for at
29.04.2020
nødvendige tiltak iverksettes slik at
vannforekomstene i nærheten
(Våkåsbekken og Kjetsåna) ikke blir
forringet. Dagens tilstand og
påvirkningsgraden av nytt tiltak må
vurderes og anslås. Forebyggende
tiltak må iverksettes.
Samferdsel
- Forutsetter at siktsone ved kryss
fylkesveg 42 reguleres inn i planen.
For å oppnå krav om sikt vil det
sannsynlig være behov for fjerning av
masser, og planavgrensningen må
sannsynligvis utvides. Utforming av
kryss er viktig for et godt lesbart
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Planfolkets
kommentar
Ok.

Ok. Det stilles krav
om plan for
håndtering av
eventuelle utilsiktede
utslipp av olje,
kjemikaler etc i
bestemmelsene.
Ok. Det stilles krav
om plan for
håndtering av
eventuelle utilsiktede
utslipp av olje,
kjemikaler etc i
bestemmelsene.
Ok. Alle skal benytte
miljømatte i depot
som skal hindre
eventuell avrenning
fra kjøretøy. Dette
sikres i
bestemmelsene under
forurensning.

Frisikt er regulert inn.
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trafikkbildet og det legges derfor vekt
på dette.
- Anbefaler at siktsonene opparbeides i
tidlig fase.
Kulturminner og kulturmiljø
- Ingen merknader.

6. VEDLEGG
-

Plankart
Bestemmelser
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Støyrapport – «Kjetså Motorcrossbane, gnr. 16 bnr. 1, Ecje og Hornnes kommune» utført 07. februar 2021
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