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1

KOMMUNEDELPLAN FOR DRANGEDAL SENTRUM

1.1

Bakgrunn

Drangedal kommune skal med bakgrunn i vedtak igangsette arbeid med en kommunedelplan for
Drangedal sentrum. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og gjeldende
reguleringsplaner og samordnes med pågående planarbeid og prosesser. Utviklingsønsker i
Drangedal sentrum særlig i forhold til handel/dagligvare, næring og boliger medfører behov for en
overordna planmessig avklaring gjennom en kommunal plan.

1.2

Formål med planarbeidet

Formålet og hensikten med planarbeidet er å:







1.3

Avgrense/definere areal for sentrumskjerne (sentrumsformål) og tettstedsavgrensning
Avklare areal for handel og dagligvare i Drangedal sentrum
Definere bestemmelser for boliger i sentrumskjernen
Avklare prioriterte boligområder i tilknytning til Drangedal sentrum
Friområder og turvegstruktur i sentrum
Planavklaringer i forhold til næring, blant annet Holte gård

Valg av plantype

Valg av plantype er gjort ut fra en helhetlig vurdering av formålet med planen, ønsket detaljeringsgrad, og hva planen skal avklare i forhold til videre regulering og/eller tiltak. Kunnskapsgrunnlaget er
også avgjørende for valg av plantype, fordi detaljeringsgraden i planen vil basere seg på hvilken
kunnskap man har til å ta stilling til henholdsvis overordnede eller detaljerte spørsmål.
Før kommunen bestemte seg for valg av plantype ble disse spørsmålene vurdert:


Skal planen først og fremst gi overordnede arealavklaringer, eller skal den vise detaljerte
løsninger for arealbruk?



Skal planen først og fremst få fram sammenhengene i arealbruk, eller skal den avklare
enkelttiltak?



Skal planen stille krav til videre regulering før realisering av tiltak, eller skal planen avklare
tilstrekkelig til at det kan søkes om byggetillatelse direkte med grunnlag i planen? Har man i
så fall tilstrekkelig kunnskap til å gjøre de detaljerte avklaringene nå?



Hvor stort skal planområdet være? En reguleringsplan krever varsling til hver enkelt
grunneier innenfor planområdet, og arkeologiske registreringer av all grunn som ikke
tidligere (i nyere tid) er registret.
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Ut fra temaene og problemstillingene i planarbeidet, er det hensiktsmessig og ønskelig å gjøre en
samlet, overordnet vurdering og avklaring av arealbruken i Drangedal sentrum. Dette kunne vært løst
både i en områderegulering og en kommunedelplan. Samtidig er det flere aktuelle tiltak som vil kreve
detaljert avklaring i en reguleringsplan før realisering, eksempelvis dagligvarebutikker.

Med bakgrunn i dette er kommunedelplan valgt som plantype.

1.4

Planområdet

Planområdet omfatter sentrum i Drangedal med tilgrensende boligområder etc. Planavgrensning er
vist i figur 1.

Figur 1. Planens avgrensning

1.5

Planprogram

Kommunedelplaner som legger rammer for utbyggingsformål skal konsekvensutredes, og det skal
utarbeides et planprogram for arbeidet i henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Planprogrammet skal definere premisser for planarbeidet og avklare hva som er de viktigste
problemstillingene og hvilke tema som skal konsekvensutredes. Det er virkningene av planen som
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helhet som skal inngå ved vurdering av konsekvenser. Planprogrammet skal også si noe om opplegg
for medvirkning og planprosess.
Planprogrammet er et styringsdokument for planarbeidet og beskriver hvilke spørsmål planen skal gi
svar på.

2

EKSISTERENDE SITUASJON

2.1

Gjeldende reguleringsplaner

Det foreligger reguleringsplaner for relativt store deler av Drangedal sentrum, av både eldre og nyere
dato. Kartutsnittet under viser hvilke arealer som inngår i ulike reguleringsplaner. Uregulerte arealer
vil gjennom arbeidet med kommunedelplanen få en overordnet avklaring som er mer detaljert enn
gjeldende kommuneplan.

Figur 2. Utsnitt som viser reguleringsplaner i Drangedal sentrum.
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Følgende reguleringsplaner gjelder i planområdet i dag:
Nr
1

PlanID
19840002

2

20140004

3

197000001

4

19840001

5
6

20110002
19790001

7

20090003

8

19690001

9

20060001

10

20000001

11

19970006

12
13

20120002
20040004

14

19790002

15

19670002

16

20010009

Plannavn
Reguleringsplan for Mjelkåsen vest,
ikrafttredelsesdato 28.05.1971, sist rev.
02.07.1987
Del av Mjelkåsen vest, ikrafttredelsesdato
12.03.2015
Reguleringsplan for Mjelkåsen 1,
ikrafttredelsesdato 11.09.1971
Reguleringsplan for Prestestranda, Kåsdalen og
Møane, ikrafttredelsesdato 02.07.1987
Mokjenn, ikrafttredelsesdato 25.10.2012
Reguleringsplan for idrettsplassen 3,
ikrafttredelsesdato 18.02.1980
Kåsdalen – Presehefte – Dalane,
ikrafttredelsesdato 07.06.2011
Reguleringsplan for Byggefelt idrettsplassen del 2,
ikrafttredelsesdato 20.12.1969
Reguleringsplan for Kåsmyra, ikrafttredelsesdato
18.05.2006
Oddåsen – Tveita – Bråtheia, ikrafttredelsesdato
27.04.2000
Reguleringsplan for Fv302 Kåsdalen – Bakeriet,
ikrafttredelsesdato 29.01.1998
Nedre Sentrum, ikrafttredelsesdato 24.04.2014
Reguleringsplan for Drangedal sentrum,
ikrafttredelsesdato 07.09.2004
Reguleringsplan for idrettshall/svømmehall m.m.,
ikrafttredelsesdato 21.04.1980
Reguleringsplan for industriområde Stemmen,
ikrafttredelsesdato 29.07.1967
Lauvåsen Vest, ikrafttredelsesdato 20.11.2001

Tabell 1

2.2

Beskrivelse av dagens situasjon

2.2.1

Bolig

De større boligområdene innenfor planen ligger i Mjelkeåsen, Smibekkområdet, Sjømannsbyen,
Lauvåsen, langs Tørdalsveien og Bråtheia. Det er planlagt nye leiligheter i Drangedal sentrum med
byggestart 2018/19 i det som er kalt Toke Panorama.
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Figur 3. Leiligheter i sentrum (illustrasjon Børve og Borchsenius)

2.2.2

Dagligvare/handel

I dagens situasjon ligger det 3 dagligvareforretninger innenfor planområdet/Drangedal sentrum. 2 av
disse ligger syd for sentrum (Kåsmyra) og en ligger i sentrumskjernen. Vinmonopolet, apotek,
jernvare og kafe er også etablert på Kåsmyra. I sentrumskjernen finnes bokhandel, skobutikk,
blomstebutikk, malingsbutikk, klesbutikk i tillegg til servicefunksjoner som bank, regnskapskontor
etc.

Figur 4. Bilde fra Kåsmyra (bilde er hentet fra Google Maps).
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MÅLSETTI
NGERFORUTVIKLINGAV DRANGEDAL
SENTRUM

Planenskalleggetil rette for utvikling av Drangedalsentrum.

Målsettingerfor hva planenskalleggetil rette for:
Avklart handelssentrum
Et variert boligtilbud
Sammenhengende
turvegnett og friområder
Besøk/Turisme
Næringsutvikling

4

HOVEDTEMA
I PLANARBE
IDET
Avgrense/definereareal for sentrumskjernen(sentrumsformål)
Avklareareal for handelog dagligvarei Drangedalsentrum
Definerebestemmelserfor boliger i sentrumskjernen
Avklareprioriterte boligområderi tilknytning til Drangedalsentrum
Friområderog turvegstrukturi sentrum
Næring– inkludert spredt næringi LNF

Sentrumskjernenog tettstedsavgrensning

Planarbeidetskalavklareom avgrensningenav sentrumsformåletgjeldendekommuneplanskal
justereseller beholdessom i dag.Planarbeidetskalgjøre en konkret vurderingom
sentrumsavgrensningen
skalreduseresvesentligslik at den i hovedsakomfatter sentrumskjernen
eller om en skalha et definert sentrum med relativt stor utstrekning.
Planarbeidetskalvurdereom nye arealfor handel/ dagligvare skalinngåi sentrumsformålet , jf. Figur
5.

Drangedalkommune
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Figur 5. Mulig utvidelse av sentrumsformålet grunnet dagligvare

Planarbeidet skal vurdere om arealer øst for jernbanen og arealer syd for krysset Drangedalsveien
fv38/Strandgata fv109, som i dag er sentrumsformål i kommuneplanen, skal videreføres med samme
formål i kommunedelplanen.
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Figur 6. Mulig avgrensning av sentrumsformålet mot øst og syd

Det skal gjennom planarbeidet fastsettes en tettstedsgrense for Drangedal ihht føringer i ATPTelemark (Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015-2025.
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Dagligvare og handel

Kommunestyret har gitt positive signaler til etablering av en dagligvare på eiendom 32/1 f117 m.fl.
Planarbeidet skal legge grunnlag for en ønsket politisk utvikling. Jf. Figur 5.
Det skal utarbeides en enkel handelsanalyse som vurderer konsekvensene av en
utvidelse/omrokkering av arealer for dagligvare/handel.


Boliger i sentrumskjernen

Planarbeidet skal vurdere bestemmelser og retningslinjer for etablering av boliger i sentrumskjernen.
Dette omfatter type boliger/boligsammensetning, boliger i kombinasjonsbygg, boliger i tidligere
forretningsbygg inkl. 1.etasje.



Boliger innenfor tettstedsavgrensningen

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015-25 gir føringer om at 70% av
boligbyggingen skal skje innenfor tettstedsgrensene i kommunen. Bolig og stedsutvikling er en viktig
sammenheng. Større variasjon i boligtilbudet kan bidra til en ønsket sentrumsutvikling og økt
attraktivitet. Dette vil bli drøftet nærmere i planarbeidet, både i forhold til lokalisering og boligtyper.
I gjeldende kommuneplan er det avsatt areal til boligformål som ikke er regulert. Planarbeidet skal
vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre disse arealene som fremtidige boligarealer eller ikke.
Dette gjelder f.eks. arealer vest i Mjelkeåsen. Det skal som en del av planarbeidet også vurderes om
arealer som er regulert til boligformål for flere tiår siden og ikke utbygd skal avsettes til annet formål.
Det skal gjennom arbeidet med kommunedelplanen gjøres en vurdering av hvilke områder en ønsker
fortetting og tilrettelegging for nye boliger. Det skal vurderes om en skal gjøres en prioritering av
arealer innenfor kommunedelplanen.


Boliger og stedsutvikling
o Hvordan kan boligutvikling også bidra til stedsutvikling?
o Utvikling av eksisterende funksjoner og lokalisering av eventuelle nye sentrumsfunksjoner

Tett/lav bebyggelse som rekkehus/kjedehus/leiligheter kan bidra både til et større mangfold i
befolkningen.
Nedenfor er det samlet noen eksempler på gode boligprosjekter som både bidrar positiv til stedet, og
har gode bokvaliteter for beboerne. Noen av kjennetegnene ved slike prosjekter er:
-

Det er tydelige skiller mellom private, halvprivate, halvoffentlige og offentlige utearealer
Det er enkelt å forholde seg til omgivelsene både for voksne og barn
De gir gode muligheter for usjenerte uteplasser
Bebyggelsen samles og er mer arealøkonomisk/rasjonell enn eneboligen

Som bildene under viser kan bebyggelsen kan ha mange ulike uttrykk innenfor de samme
prinsippene for bebyggelsesstruktur og kvalitet. Man kan ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk,
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eller man kan utfordre det kjente uttrykket og bringe inn nye ideer og formspråk.

Figur 7. Eksempler på boligprosjekter

 Friluftsliv, rekreasjon, natur, kultur og aktivitetsområder
Rekreasjonsområder etc nær sentrum er viktig for utvikling av som attraktivt bo- og handelsområde.
Planen skal vurdere hvilke hovedstrukturer som skal ivaretas.
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Næring – inkludert spredt næring i LNF

Holte gård er under stadig utvikling. Det skal gjennom planen vurderes om arealene (deler eller hele)
som omfatter driften av Holte gård skal avsettes til LNF – spredt næring eller rent næringsformål.
Det skal vurderes om det er behov for ytterligere næringsareal innenfor tettstedet.


Samfunnssikkerhet
o Skredfare
o Flom

Drangedal kommune
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5

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER

5.1

Kommunale føringer

5.1.1

Kommuneplanens arealdel

Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel av 17.11.2016 viser overordnet arealbruk for Drangedal sentrum.
Sentrumsformål er vist med brun farge. Kommunedelplanen for Drangedal sentrum vil bygge videre
på føringene herfra, og erstatte denne delen av kommuneplanen når den blir vedtatt.

5.1.2

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel blir rullert parallelt med arbeidet med kommunedelplanen.

5.2

Regionale føringer

5.2.1

ATP-Telemark

Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark (ATP-Telemark) ble vedtatt av
Fylkestinget 10.12.2014, og er en regional oppfølging av Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging. Til ATP-Telemark er det vedtatt regionale retningslinjer og
bestemmelser som er førende for planlegging i kommunene.

Drangedal kommune
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Formålet med ATP-Telemark er å styrke eksisterende tettstedssentra og bidra til effektiv arealbruk og
miljøvennlige transportvalg. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust
tettstedsutvikling og å begrense klimagassutslippene.
I ATP-Telemark er Drangedal definert som kommunesenter, og kommunedelplanen skal blant annet
definere avgrensing av sentrumssonen og tettstedet.
I bestemmelsene til ATP-Telemark er det gitt at det ikke tillates å etablere tjenesteyting med høy
besøksfrekvens utenfor sentrumssonen i kommunesenter. Det er også forbud mot store
handelsetableringer utenfor sentrumssonen.
ATP-Telemark har pekt ut fem overordnede strategier:
 Satse på hovudferdselsårer
for større mobilitet for arbeidsreisande og næringstransport
 Trygging av skulevegar
for betre folkehelse og trivsel
 Styrke kollektivknutepunkt
for eit meir brukarvenleg og effektivt kollektivtilbod
 Effektivisere transportsystemet
for meir miljøvenleg transport, god forvaltning og god framkome


5.2.2

Styrke byar og tettstader
for trivsel, miljø og utvikling

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling (2011) skal stimulere til økt verdiskaping og høyere
antall arbeidsplasser i privat næringsliv i Telemark. Dette skal skje gjennom følgende tre hovedmål:




5.3

Mer nyskaping: Målt ved høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall
arbeidsplasser i konkurrerende næringsliv.
Flere nyetableringer: Målt ved at etableringsfrekvensen i Telemark skal være bedre enn
middels av fylkene.
Økt attraktivitet som bo- og besøkssted: Målt ved netto innenlands innflytting til Telemark
og høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall arbeidsplasser i
besøksnæringer.

Statlige føringer

Det er en rekke statlige premisser for planarbeidet gjennom lovverk, forskrifter og rundskriv som
arbeidet med planen vil forholde seg til.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) som er særlig relevant for planarbeidet er RPR for barn og unges
interesser i planleggingen, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging og Retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. I tillegg kan
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nevnes Statlig planretningslinje for klima- og energitilpasning i kommunene og Rikspolitisk
bestemmelse om kjøpesentre.

6

PLANPROSESS

Tidlig i planarbeidet vil kommunen drøfte hvilke prioriterte tiltak som er aktuelle for regulering
parallelt med kommunedelplanen.
Underveis i planarbeidet vil det bli holdt folkemøte og møter med særlig berørte parter.
Det er ikke utarbeidet en detaljert fremdriftsplan for planarbeidet, men forventet oppstart er mai/
juni 2018. Videre er det skissert en fremdriftsplan med milepæler som vist i oversikten under:

1

2

Fase i planarbeidet

Aktivitet

Tidspunkt

Innledende arbeid

Vedtak om å legge planprogram på
høring/varsel om oppstart

Okt 2018

Fastsette planprogram

Nov 2018

Planutredninger og
medvirkningsprosess

Overordnede analyser og mulighetsvurdering
Bolig politisk handlingsplan/strategi
Handelsanalyse
Eventuelt utredninger biologisk mangfold,
nye utbyggingsområder

2018
2018

Medvirkningsprosess med folkemøte og
møter med særlig berørte parter

2018

Bolig- og stedsutvikling. Drøfte lokalisering,
boligtyper og gjennomføring. Ideskisser for et
variert boligtilbud

Jan 2019

Drøfte og velge ut prioriterte tiltak for
eventuelt parallell regulering

Jan 2019

3

Planløsninger

Utvikle planløsninger

4

Planforslag

Plankart
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse med KU- og ROS-analyse

5

Politisk prosess og behandling
fram mot vedtatt plan

1. gangs behandling

Mars 2019

Høring og offentlig ettersyn (min 6 uker)
Vedtak og kunngjøring

7

KONSEKVENSUTREDNING

Alle arealendringer i forhold til eksisterende kommuneplan skal etter plan- og bygningsloven
konsekvensutredes. I praksis vil dette arbeidet omfatte konsekvensutredning som grunnlag for
vurdering av hvorvidt innspill skal innarbeides i planen eller ikke. Dette grunnlaget aggregeres videre
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til en samlet konsekvensutredning til planbeskrivelsen som følger planen når den blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn. Det skal gjøres en samlet vurdering av planforslaget i forhold til målene i
kommuneplanens samfunnsdel og andre relevante målsettinger som planarbeidet definerer.
Konsekvensutredningen skal vurdere arealendringene i forhold til eventuelle vesentlige konflikter
med nasjonale eller regionale føringer, samt konsekvensene en utbygging/endring vil innebære for
kommunen.

7.1

Tema for konsekvensutredning

De relevante temaene for konsekvensutredningen er delt i 3 hovedgrupper med en underdeling i
deltema. Undertemaene er stort sett de samme for innspillene til bolig- og andre formål, men med
noen tilpasninger i forhold til hva som er særlig relevant å vurdere for de ulike formålene.
Tema for vurdering av boliginnspill, næringsareal og andre innspill
1 Lokalsamfunn
 Bærekraftig by- og tettstedsutvikling, forhold til langsiktig arealstrategi
 Arealets egnethet for tiltaket/formålet
 Støy og forurensing
 Barn og unge; skolevei og trafikksikkerhet
2 Miljø, kultur- og naturressurser
 Landbruk
 Kulturminner/kulturverdier
 Naturmiljø; herunder biologisk mangfold, vilt, verna/inngrepsfrie naturområder, vassdrag
 Landskap/kulturlandskap
 Friluftsliv og lekeområder
 Masseforekomster
3 Samfunnssikkerhet
 Skred og flom
 Drikkevann
Tabell 2

Hver enkelt arealendring/innspill vil bli beskrevet og vurdert i forhold til alle temaene i en tabell (som
i tabell 3). For hvert deltema gis det en beskrivelse av situasjonen. Konsekvenser vil bli angitt som
negativ, positiv eller ingen. Til slutt i tabellen vil det være en oppsummering som angir i kort tekst
hva som er de positive (+), negative (-) og ingen konsekvenser (0).
Disse vurderingene av hvert enkelt område vil bli brukt som underlag for den aggregerte vurderingen
av de samlede konsekvensene av planen.
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1. Navn på området

Eiendom:
Forslagstiller:
Forslag:
Kort
områdebeskrivelse:
Kartutsnitt
Tema

Beskrivelse

Konsekvenser

Oppsummering
Tabell 3

7.2

Underlag og tilnærming for konsekvensutredning

Bærekraftig by- og tettstedsutvikling, forhold til langsiktig arealstrategi
Vurderingene vil ta utgangspunkt i mål og føringer som ligger i Kommuneplanens samfunnsdel og
ATP-Telemark.
Attraktivitet for boligformål / Egnethet for tiltaket
Vurderingene vil ta utgangspunkt i lokal kunnskap, kart og befaringer i forhold til relevante tema slik
som terreng, solforhold, atkomst, naboskap.
Støy og forurensing
Det vil i utgangspunktet ikke bli gjort egne støyutredninger på kommunedelplannivå, og
vurderingene vil basere seg på kartlegging av avstander fra støy- og forurensingskilder slik som veg
og næringsområder. Dersom det er usikkerhet om et areal er egnet til ønsket arealbruk av hensyn til
støy og forurensing, må det vurderes nærmere undersøkelser som grunnlag for å avsette området i
planen.
Barn og unge; skolevei og trafikksikkerhet
Baseres på kartstudier og innspill fra SVV
Landbruk
Vurderingene vil basere seg på arealressurskart, lokal kunnskap og dialog med landbrukskontoret.
Kulturminner/kulturverdier
Vurderingene vil basere seg på kjent kunnskap gjennom eksisterende registreringer i Askeladden og
lokal kunnskap. Eksisterende registreringer gir kunnskap om eventuelle kjente funn kan komme i

Drangedal kommune

17

Kommunedelplan for Drangedal sentrum

Planprogram

konflikt med ny utbygging. Eksisterende registreringer vil også kunne gi et grunnlag for å vurdere
sannsynlighet for nye funn i tilgrensende områder som ikke er registrert. Det vil ikke bli foretatt
arkeologiske registreringer for kommunedelplanen; dette forutsettes gjort på reguleringsplannivå.
Naturmiljø; herunder biologisk mangfold, vilt, verna naturområder, vassdrag
Det skal gjøres vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12. Vurderingene vil blant annet basere
seg på kjent kunnskap om vernede områder, naturtype-lokaliteter og vilttrekk. For nye områder som
legges ut til utbyggingsformål vil det bli gjort supplerende undersøkelser dersom det vurderes som
sannsynlig at de berører naturkvaliteter som ikke er kartlagt. Denne vurderingen og eventuelle
supplerende undersøkelser skal gjøres av fagkyndig.
Landskap/kulturlandskap
Vurderingene vil basere seg på en overordnet analyse av landskap og kulturlandskap med kartlegging
og beskrivelse av viktige landskapsrom- og former og verdifulle/sårbare kulturlandskap som gjøres
ved oppstart av planarbeidet.
Friluftsliv og lekeområder
Vurderingene vil basere seg på kjent kunnskap om friluftsområder, stier, løyper og områder som
brukes til lek. Medvirkning i planarbeidet fra lokalsamfunnet, skole, barnehage, lag og foreninger kan
gi utfyllende informasjon om områder det er særlig viktig å ta hensyn til i forhold til friluftsliv,
rekreasjon og lek.
Skred og flom
Vurderingene vil basere seg på NVEs aktsomhetskart for flom.
Drikkevann
Sikringssoner rundt drikkevannskilder er vist i kommuneplanen.

8

RISIKO – OG SÅRBARHETSANALYSE

Det vil bli laget en risiko- og sårbarhetsanalyse av planen jf kravene i plan- og bygningsloven. Her vil
det bli gjort en vurdering av relevante hendelser.
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