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Revisjon av kommunedelplan Toke med Oseidvann

1 Bakgrunn og hovedmål
Gjeldende kommunedelplan for Toke med Oseidvann 2010-2022 ble godkjent av kommunestyret i
Drangedal 30.august 2011.
I forbindelse med kommunens behandling av byggesaker har det, i perioden etter at planen ble
vedtatt, oppstått til usikkerhet om praktisering av flere av bestemmelsene og om tolkningen av
plankartet. Særlig har bestemmelser om plankrav blitt feiltolket og praktisert feil. Det har derfor i en
tid vært ønskelig med en mindre revisjon av kommunedelplanen.
Oppstart av planarbeid med sikte på revisjon av kommunedelplanen ble varslet i 2014. I 2015 startet
imidlertid arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Så lenge arbeidet med ny
kommuneplan har pågått, har revisjon av kommunedelplan for Toke med Oseidvann blitt satt på
vent.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 14.10.2016. I henhold til §1 i planens bestemmelser og
retningslinjer gjelder kommunedelplan for Toke, vedtatt 30.08.2011, sammen med kommuneplanens
arealdel. I planbeskrivelsen for kommuneplanen fremgår det at Tokeplanens plankart gjelder foran
kommuneplanen. Arealer til næringsformål og spredt utbygging av bolig i LNRF med tilhørende
bestemmelser avsatt i kommuneplanens arealdel gjelder imidlertid foran kommunedelplan for Toke.
Det er ønskelig å samordne de to planene. Kommunedelplan for Toke kan være mer detaljert, men
skal ikke ha innhold som er motstridende med kommuneplanen arealdels plankart, planbeskrivelse
og bestemmelser.

1.1

Hovedmål for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å revidere kommunedelplan for Toke slik at den er i samsvar med
siste revisjon av kommuneplanens arealdel, samt tilstrebe at den blir et mer egnet styringsredskap
for Drangedal kommune, spesielt i byggesaksbehandling. Det har også vært ønskelig at planen skal
legge til rette for at del av den nedlagte Kragerøbanen som ligger i Drangedal kommune kan tas i
bruk som tursti.
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2 Planprosess
2.1

Føringer for planprosess

Plan- og bygningsloven gir føringer for hvordan arbeidet med en kommunedelplan skal
gjennomføres. Trinnene i prosessen er vist på skissen under:

Figur 2-1: Oversikt over planprosess for kommuneplan/kommunedelplan

På bakgrunn av at revisjonen omfatter små endringer som ikke er i tråd med kommuneplanens
arealdel som ble vedtatt i 2016, har det vært lagt opp til en planprosess med begrenset grad av
medvirkning.

2.2

Varsel om oppstart og høring av planprogram

Oppstart av planarbeidet ble varslet på kommunens hjemmeside og i xx aviser dato + sendt offentlige
høringsinstanser.
2.2.1

Planprogram

Planprogram ble lagt ut på høring 07.09.2017. På bakgrunn av innkomne merknader ble det gjort en
del mindre endringer i planprogrammet.
Planprogrammet ble fastsatt av Drangedal kommunestyre 03.05.2018, sak 26/18.
2.2.2

Varslingsgrense

Planområdet for gjeldende kommunedelplan omfatter landarealene rundt Øvre og nedre Toke samt
Oseidvann og øyene. Varslingsområdet ble utvidet med et mindre areal i sør for å inkludere vestre
del planlagt turveitrasé i nedlagt jernbanespor fra Eskiltdammen til kommunegrensa mot Kragerø.
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Figur 2-2: Avgrensing av planområdet for gjeldende plan er vist med svart stipla/prikket strek. Utvidet
varslingsgrense i sør er vist med rød stiplet strek.

3 Overordnede rammer for planarbeidet
3.1

Plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om at kommunene skal ha arealplaner for hele kommunen
og at det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunen. Arealplaner skal gi rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som
må ivaretas ved disponeringen av arealene.

3.2

Spesielt om strandsonen

Plan- og bygningslovens § 1-8 har bestemmelser om at det i 100–metersbeltet langs sjøen og langs
vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser. For områder langs vassdrag kan kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11–11 nr.
5 fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt.
I gjeldende kommunedelplan er strandsonen differensiert på grunnlag av landskaps- og
miljøvurderinger. Langs Toke og Oseidvann er det avsatt en differensiert strandlinje. Strandlinjen er
begrensingslinje i forhold til hvor langt fra vannkanten man kan gjennomføre bygge - og anleggstiltak.
Det tillates mindre tiltak på eksisterende bygg og anlegg som ligger innenfor strandvernbeltet
(arealet mellom vannkanten og strandlinja). Dette gjelder også for bygg og anlegg som er nødvendige
for stedbunden næring. Strandlinjen er byggegrense i utbyggingsområder. Linja slutter der den går
inn mot reguleringsplaner som fortsatt gjelder. I disse områdene gjelder byggegrensene som er gitt
gjennom reguleringsplanene. For bekker er det satt byggegrense på 20 m og for småvann som ikke
inngår i hovedvassdraget 50 meter.
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Kommuneplanens arealdel 2015-2026 legger til grunn at det i byggeområder og områder for spredt
utbygging langs vassdrag ikke tillates tiltak nærmere vassdrag enn 50 meter. På denne bakgrunn er
strandlinja som er vist på plankartet revidert slik at den er i tråd med kommuneplanens
bestemmelser.

3.3

Nasjonale og regionale retningslinjer og føringer

Det er nasjonale retningslinjer (rikspolitiske retningslinjer, RPR), direktiver og forskrifter som er
relevante for planarbeidet og som plan- og utredningsarbeidet forholder seg til:











Forskrift om konsekvensutredning, FOR-2009-06-26-855
RPR for samordnet areal og transportplanlegging
RPR for verna vassdrag
RPR for barn og unge
Retningslinje T- 1442/2012, for behandling av støy i arealplanleggingen
Vannforskriften
Klimatilpasning veileder
Stortingsmelding nr. 16: Leve med kulturminner og nr. 35: Framtid med fotfeste,
Kulturminnepolitikken
Rundskriv T-4/92 Kulturminnevern - Kulturminnevern og planlegging etter plan og
bygningsloven
Plan for samordnet areal og transport i Telemark (ATP)

Det vises forøvrig til kap.4 i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 2015-2026, datert
14.10.2016, hvor det er en detaljert gjennomgang av overordnede planer og føringer.

4 Om planområdet
Planområdet ligger sentralt i kommunen med Toke/Oseidvann som ”livsnerven” gjennom
skogsbygda. Hele planområdet inklusive vannflatene utgjør ca.115 km2. Vannflatene utgjør herav ca.
27 km2. Strandlinje inkl. rundt øyer måler tilsammen ca. 206 km.
Sørlandsbanen går gjennom planområdet på delstrekningen fra Prestestranda til Ringnes. Fylkesveg
356 fra Straume og østover er sentral vegforbindelse mellom Drangedal og Grenland. Fylkesveg 38
langs vestsida av Toke er bygdas forbindelse mot E18 i syd og E134 i nord.
Det er spredt bosetting særlig langs hovedvegene og det er flere husklynger i grendene bl.a. på
Henneseid, Straume, Merkebekk, Heldøla, Luggens, Voje og Solberg. Østre del av kommunesenteret
Prestestranda er med i planområdet.
Primærnæring med skog og landbruk og mange flotte kulturlandskapsområder er karakteristisk for
planområdet. Det finnes også noe småindustri og annen næringsvirksomhet. Gardsturisme og
hyttebygging har vært utviklingsområder de seinere årene. Toke har alltid vært attraktivt som
friluftsområde, så hyttebygging har foregått i større og mindre skala helt siden 50-tallet.
Naturkvaliteter med muligheter for rekreasjon og friluftsliv er av de viktigste kvaliteter i
planområdet.
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5 Revisjon av kommunedelplan

Figur 5-1

Utsnitt av gjeldende plankart –
nordre del.

Figur 5-2

Utsnitt av forslag til nytt
plankart – nordre del.
Viktigste endringer:
- Soner for spredt boligbygging i
LNRF i samsvar med
kommuneplanen
- Vedtatt arealbruk i områder
som inngår i vedtatt
reguleringsplan vist
- Plangrense rundt Drangedal
sentrum tilpasset kommunedelplan for sentrum (under
arbeid)
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Figur 5-3

Utsnitt av
gjeldende
plankart –
søndre del.

Figur 5-4

Utsnitt nytt
forslag –
søndre del.
Endringer:
- naturreservat som
båndleggingssone
- utvidet
planområde
for turdrag
nedlagt
jenbanetrasé

De viktigste punktene i revisjonen er:
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 Sonen for spredt boligbygging i LNRF-områdene i kommuneplanens arealdel 2015-2026 er lagt
uendret inn i kommunedelplanen. Dette gjelder både plankart og bestemmelser. Områdene
SB1-SB6, som i gjeldende kommunedelplan for Toke er avsatt til spredt boligbygging i LNFområdene er tatt ut som egne delområder, og er innlemmet i delområdene SB4-SB7. Dette er i
samsvar med §1 i kommuneplanens bestemmelser, hvor det fremgår at kommuneplanen
gjelder foran kommunedelplan for Toke i områder avsatt til spredt boligbygging i LNF.
Kommuneplanen legger til rette for et mindre antall boliger enn gjeldende kommunedelplan for
Toke. På bakgrunn av det lave antall boliger som er bygget, forutsettes det at antallet vil være
tilstrekkelig innenfor gjeldende planperiode.

Gjeldende plan med spredt boligbygging i LNF i
delområde LNF-SB5

Forslag ny plan hvor LNF-SB5 utgår som eget
delområde, men inngår i SB6_1

Figur 5-5 Gjeldende og ny plan med framtidig spredt boligbygging i LNF

 Næringsområde N1 ved Straume er lagt inn i samsvar med kommuneplanens plankart og
bestemmelser om at areal til næringsformål gjelder foran kommunedelplan for Toke.
 Reguleringsplaner som er vedtatt etter 2011 er innarbeidet. Den fastsatte arealbruken er vist
forenklet i alle regulerte områder.
 Plankartet er rettet opp med riktig lagstruktur og fargebruk.
 Areal som omfattes av den nedlagte Kragerøbanen fram til kommunegrense med Kragerø er i
sin helhet lagt inn i planforslaget med formål grønnstruktur – turdrag. Dette omfatter arealet
som inngår i Bane Nors eiendom langs traséen, samt en eiendom med annen grunneier ved
tidligere sidespor fram til Merkebekk brygge. I gjeldende kommunedelplan og kommuneplanens
arealdel har arealet formål fremtidig næringsformål. Grunneier er kontaktet og er inneforstått
med den foreslåtte endringen.
 Bestemmelsene er revidert slik at de er i samsvar med kommuneplanens arealdels
bestemmelser og retningslinjer. Dette gjelder blant annet bestemmelser om plankrav.
Bestemmelser knyttet til natur, landskap og kulturmiljø, vann og vassdrag samt miljø og
sikkerhet er samlet og betydelig endret. Det er lagt vekt på forankring i gjeldende regelverk.
 Det foreslås ny bestemmelse som tillater mindre tiltak for å sikre atkomst til flytebrygger ved
ulike vannstander i Toke.
 Det er tatt inn bestemmelser om campingplassen på Voie.
 Hensynssonene for landbruk og friluftsliv i gjeldende kommunedelplan for Toke foreslås tatt ut.
Sonene ble i 2011 videreført fra kommuneplanens arealdel uten bearbeiding. Ved revisjon av
kommuneplanens arealdel i 2016 ble sonene tatt ut av planen. Bestemmelsene i
kommuneplanen gir føringer om hvordan hensyn til friluftsliv og landbruk skal ivaretas, bl.a.
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med krav om en sammenhengende grønnstruktur og minimum avstand fra dyrka mark til
bebyggelse og er innarbeidet i planforslaget for kommunedelplan for Toke med Oseidvann.
Hensynssone bevaring naturmiljø for sårbart vannmiljø i Rørholtfjorden, som inngår i verneplan
for vassdrag, er opprettholdt og lagt inn med eget punkt i forslag til bestemmelser.
Statlig sikra friluftsområder, som omfatter tre av øyene i Toke: Hansesøy, Beverøya og
Nordstrandøya, er lagt inn som hensynssone friluftsliv.
Områder i gjeldende kommunedelplan for Toke avsatt til boligbebyggelse, med hovedformål
bebyggelse og anlegg (pbl. 11-7, 1.ledd) er vurdert særskilt og grunneiere er kontaktet med
spørsmål om de ønsker å opprettholde delområdene med hovedformål bebyggelse og anlegg
eller om det vil være like hensiktsmessig at arealet inngår i sonene avsatt til spredt
boligbebyggelse i LNF i kommuneplanen 2015-2026. Med unntak av to grunneiere har øvrige
meldt tilbake at de ønsker å opprettholde planformålet og at de har planer om å utvikle
arealene til boligformål. Arronderingen av delområdene følger imidlertid gjeldende
kommunedelplan for Toke hvor mange av arealene har en mindre utstrekning. Avviket fra
kommuneplanens arealdel er i samsvar med føringene i fastsatt planprogram og
kommuneplanens planbeskrivelse hvor det framgår at plankartet for gjeldende
kommunedelplan for Toke gjelder foran kommuneplanens arealdel.
For delområder avsatt til fritidsbebyggelse med hovedformål bebyggelse og anlegg er
arrondering i gjeldende kommunedelplan for Toke lagt til grunn. Dette innebærer at flere
delområder har redusert størrelse sammenlignet med kommuneplanens arealdel. Avviket er i
samsvar med føringene i fastsatt planprogram og kommuneplanens planbeskrivelse hvor det
framgår at plankartet for kommunedelplan for Toke gjelder foran kommuneplanens arealdel.
Strandlinje vassdrag er revidert på grunnlag av nye byggegrenser mot vassdrag i
kommuneplanens arealdel

6 Utredning av virkninger av plan / tiltak
6.1

Forhold til utredninger gjennomført ved revisjon av kommuneplanens arealdel

Alle arealer som er avsatt til byggeformål i forslag til revidert kommunedelplan for Toke med
Oseidvann er sammenfallende med arealer avsatt til utbygging i kommuneplanens arealdel. I den
grad forslaget avviker fra kommuneplanen, er områder til byggeformål redusert i størrelse. Samlet
antall boliger som foreslås tillatt innenfor spredt boligbygging i LNRF er redusert sammenlignet med
gjeldende kommunedelplan for Toke med Oseidvann. Flere arealer avsatt til bebyggelse og anlegg –
fritidsbebyggelse er redusert i størrelse sammenlignet med kommuneplanens arealdel 2015-2026. De
er imidlertid sammenfallende med gjeldende kommunedelplan for Toke med Oseidvann.
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel i 2016 ble det utarbeidet
konsekvensutredning med ROS-analyse for spredt boligbygging i LNRF. Delområdene Kjosen, Voje,
Straume-Sannes og Kroken-Straume omfatter samtlige arealer hvor det i forslag til revidert
kommunedelplan for Toke med Oseidvann er avsatt arealer til utbygging.

6.2

Konsekvensutredning og ROS-analyse spredt boligbygging i LNFR

Konsekvensutredning og ROS-analyse for de aktuelle delområdene SB4-SB7 fra kommuneplanens
arealdel (Rambøll mai 2016) er tatt inn i blå ramme på de etterfølgende sidene. Det gjøres
oppmerksom på at utsnitt fra kommuneplankartet er tatt fra høringsutkast og ikke vedtatt
kommuneplan. Tilføyd tekst er i kursiv.
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6.3

Forslag til områder for spredt utbygging av bolig

Oversikt over arealer hvor del av område for spredt utbygging av bolig i LNFR inngår i forslag til
revidert kommunedelplan for Toke med Oseidvann:
Benevning i
kommuneplankart

Benevning i utkast
kommunedelplan

Område

Antall boliger

SB4

SB4_1

Kjosen

4

SB5

SB5_1 - SB5_2

Voje

4

SB6

SB6_1 – SB6_3

Beltet Kroken-Straume

4

SB7

SB7_1 – SB7_3

Beltet Straume-Sannes

4

Sum total nye boliger

6.4

16

Metodikk

Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1491) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen av forslagets virkninger er som følger:
• Stor positiv virkning ++
• Positiv virkning +
• Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
• Liten negativ virkning • Stor negativ virkning -6.4.1

Data

KU-notatene baserer seg på kartlegging og andre data hentet fra de nasjonale databasene:
www.naturbase.no
www.skrednett.no
www.kulturminnesok.no
www.skogoglandskap.no
I tillegg er benyttet informasjon fra kommunens kartsider, informasjon fra kommunens
administrasjon, bakgrunnsinformasjon fra eksisterende kommunale planer, og kommunalt viltkart.
6.4.2

Utredning av det enkelte område

I forbindelse med dette KU arbeidet er det kun forslag til nye områder for spredt utbygging av
boliger i LNF sonene som utredes. For hvert område er det gjort en egen utredning og en
selvstendig vurdering av risiko og konsekvens.
Det er gjort en vurdering av samlede virkninger for det enkelte område som munner ut i en
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konkusjon om virkningen foreslått utbyggingsomfang representerer for kommuneplanperioden.
6.4.3

Samlet vurdering og anbefaling

Det er gjort en vurdering av samlede virkninger av spredt utbygging generelt i Drangedal.
Vurderingene er gjort med den forutsetning at foreslåtte bestemmelser følges.
6.4.4

Nærmere om forhold som er vurdert

Støy og forurensning
Det er vurdert potensielle virkninger av spredt utbygging mhp støy og forurensning. Med
forurensning menes ikke klimautslipp siden disse vurderes særskilt.

Vann og vassdrag og byggeforbudssone
Generell byggeforbudssone er 100 meter unntatt der det er åpnet for spredt bosetting. Det anses
generelt som negativt for naturen at bosetting foregår nærmere vann og vassdrag enn 100 meter.
Det kan medføre at det viktige vassdragsbeltet nedbygges. Faren for at området privatiseres slik at
det ikke blir allment tilgjengelig er også større jo nærmere vannstrengen en bygger. Faren for
forurensning av vann og vassdrag som konsekvens av aktivitet i tilknytning til bebyggelse er også
større når bebyggelsen flyttes nærmere vannstrengen.

Hensyn til jordbruk, skogbruk og mineraler
Nedbygging av dyrka mark er negativt og det er satt egne bestemmelser for at dette ikke skal skje.
Det er satt avstandskrav til dyrka mark som imøtekommer landbruksinteressene. Bestemmelser
krever dokumentasjon på at bebyggelse ikke skal medføre negative konsekvenser for
landbruksdriften og ikke ligger nærmere dyrka mark enn 50 meter. Vurderingene av virkninger
overfor jordbruk er gjort med disse forutsetningene.
Spredt utbygging kan være negativt i forhold til mulig utnyttelse av geologiske ressurser. Lite
kartlegging gjør at oversikten over mulige, verdifulle forekomster er liten. Det er noen registrerte
forekomster av mineralressurser i Drangedal, men omfanget av dette er trolig større enn det vi vet
om til nå. Spredt bosetting kan være negativt i det bildet.

Landskap
Vurderingen tar utgangspunkt i NIJOS kartlegging av landskapsregioner (Puschmann 2005).
Drangedal hører inn under Landskapsregion 05: Skog- og heibygdene på Sørlandet. Vesentlige
avvik og særegenheter ved landskapet er beskrevet og vurdert i forhold til generelle trekk ved
landskapsregionen. I områdene hvor det er foreslått spredt bebyggelse er det mye spredt
bebyggelse fra før. Spredt bosetting er et karakteristisk trekk for kulturlandskapet i Drangedal.
For landskapet sin del vil en fortsettelse av dette ikke utgjøre noe særlig forandring. Spredt
utbygging kan bidra til å opprettholde bosetting i grendene og på den måten opprettholdes
kulturlandskapet. Det er ikke registrert områder i Drangedal med særskilt verdifullt
kulturlandskap. Det ville medført særskilte tiltak. Det er likevel lagt inn bestemmelser som sier
at det skal dokumenteres at bebyggelsen ikke kommer i konflikt med kulturminner og
kulturmiljø, ikke fører til forringelse av kulturlandskapet, landskaps-, natur- eller
rekreasjonsverdier. Konsekvensutredningene er gjort med disse forutsetningene.

ROS analyse
Det er fokusert på naturfarer som flom, skred og kvikkleire. Det er hentet ut informasjon fra
kartbasen til NGU som viser aktsomhetsområder for Jord- og flomskred, snø og stein-sprang og
snøskred. Det er også hentet informasjon fra NGU, Nasjonal løsmassedatabase som viser

13
Revisjon av kommunedelplan Toke med Oseidvann

løsmasser og områder under marin grense og NVE kart som viser aktsomhetsområder for flom.

Vann og avløp
Det er gjort en vurdering av risiko for spredte utslipp og mulige negative konsekvenser av dette.
Erfaringsmessig er det en viss risiko for at det oppstår spredte utslipp fra spredt bebyggelse
uten offentlige løsninger. Konsekvensutredningen er gjort med hensyn på mulighetene for
tilkobling til kommunalt anlegg. Det finnes i dag en rekke gode løsninger for håndtering av
utslipp fra enkeltboliger og mindre husklynger. Dette er generelt mer krevende for kommunen
når det gjelder oppfølgning enn dersom det finnes gode offentlige løsninger.
Konsekvensutredningene er gjort med det som forutsetning.

6.4.5 Klima
Det er forventninger til at all offentlig planlegging skal fremme en klimavennlig arealbruk.
Klimavennlig arealbruk kan ha en rekke innfallsvinkler, men i denne sammenhengen har vi valgt å
fokusere på om utbyggingen generer trafikk med tilhørende utslipp av co2 som konsekvens.
Årsaken til dette er at utslipp fra vegtrafikk, sammen med utslipp fra olje og gassvirksomheten, er
de utslippskilder som fortsatt øker i Norge. Så lenge kjøretøy bruker fossile brensler som
energibærer vil økt transport medføre økt klimautslipp. Det anses som negativt. Det kan også
være grunn til å stille spørsmål om det totale utslippet av klimagasser er større fra folk som bor
spredt, kontra folk som bor i tettsteder og byer. Studier viser ulike oppfatninger og krever langt
mer detaljerte undersøkelser enn denne vurderingen legger opp til. Vurderingene er derfor basert
på hvordan tiltaket virker i forhold til utslipp fra vegtransport.

Friluftsliv og friområder
Det gjøres noen vurderinger av om spredt utbygging i det enkelte området er i konflikt med viktige
friluftslivsområder eller friområder.

Naturmiljøet
Det gjøres noen vurderinger om spredt utbygging i det enkelte området er i konflikt med viktige
naturområder og registrerte naturtyper. Naturbase er gjennomgått med tanke på konflikt med
viktige naturtyper. Arealer med viktige naturtyper er tatt ut av sone for spredt bebyggelse.
Artskart er gjennomgått. Det er en rekke forekomster av kritisk truet, sterkt truet, sårbar og nær
truede arter som er registrert i hele Drangedal og som er fremstilt på artskart. Det er en viss fare
for at det finnes arter med en slik status som ikke er kartlagt. Områder med kjente forekomster av
disse artene er i hovedsak tatt ut av sone for spredt utbygging. Der det er forekomster av slike
arter innimellom eksisterende bebyggelse må man sjekke ut evt konflikter i den enkelte byggesak.
De aller fleste registreringer av sårbare arter er observasjoner av gaupe.

Kommunal økonomi
En overordnet vurdering av tiltakets virkning på kommunens økonomi i et langsiktig perspektiv
(20-50 år). Temaet er vurdert i forhold til kommunens lovpålagte tjenester.

Virkningene av spredt bosetting kan ha betydning for det kommunale tjenestetilbudet. Mye spredt
bosetting vil kreve mye offentlig transport, vegvedlikehold og desentraliserte løsninger for en del
teknisk infrastruktur. Dette er kostbare løsninger sammenliknet med tjenester til folk som bor i
tettsted.

Steds- og kommuneutvikling
Drangedal har et spredt utbyggingsmønster og over 60% av befolkningen bor spredt i dag. En kan
regne med at de som bosetter seg i Drangedal ikke søker en urban livsstil. Det er andre årsaker
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som tilhørighet og goder ved å bo spredt som vil være viktig. Det vil være vanskelig å nå
målsettingene om befolkningsvekst om man ikke tillater spredt bosetting. Spredt bosetting er med
å bygge oppunder eksistensen av grender. Uten spredt bosetting vil grendene på sikt utarmes og
bygdene avfolkes. Dette er en trend som vi uansett ser, men som vil forsterkes ytterligere hvis det
ikke åpnes for spredt bosetting.

Barn og unge
For barn og unge er det særlig forholdet til skolevei og mulighetene for å gå og sykle til dette og til
fritidsaktiviteter som er vurdert. Det anses som positivt at det er gang- og sykkelavstander til skole
og fritidsaktiviteter, at det er trygge skoleveier og godt tilgjengelige møtesteder for lek og andre
kulturtilbud. Det er lagt inn en bestemmelse om dokumentasjon på at skoleveien skal være trygg
og at det skal etableres trygge buss stopp der skolebarn venter på bussen.
Konsekvensutredningene er gjort med det som forutsetning.

Trafikksikkerhet og trafikkavvikling
I denne sammenhengen har vi i første rekke fokusert på trygge skoleveier. Vurderingene er gjort
med tanke på om skoleveiene er trygge eller ikke.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser.
Målet er at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Dette er
lagt til grunn for vurderinger i det enkelte området.

Kulturmiljø og kulturminner
Spredt utbygging i det enkelte området vurderes opp mot mulige konflikter i forhold til
kulturminner og særskilte kulturmiljø.
Det er gjort en gjennomgang av kulturminnesøk for å sjekke områder mot registrerte
kulturminner.

6.5
6.5.1

Risiko og sårbarhet
Introduksjon

En sentral del av planarbeidet har bestått i å utforme en oppdatert ROS-analyse som supplerer
den overordnede ROS-analysen fra 2012. Behovet for en slik analyse er identifisert i planprogram
met. Det er i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel fokusert på å identifisere
mulige naturfarer som må hensyn tas i planleggingen og utviklingen av kommunen.
6.5.2

Metode

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), og tilpasset i henhold til NVE-veileder
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"Flaum og skredfare i arealplanar" (2011. Revidert (2014)).
Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse Drangedal kommune 2011 (rev. 2012) ligger til grunn for
arbeidet. Analysens omfang er tilpasset kommuneplanens innhold og kompleksitet i henhold til
NVE sin veileder samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og
bygningslovens § 4-3. I hovedtrekk vil det si at analysen identifiserer områder som potensielt er
utsatt for fare i form av aktsomhetskart, og videre nedfelles i arealkartet i form av hensynssoner
og bestemmelser.
Analysen baserer seg på eksisterende kunnskap og tar utgangspunkt i de nasjonale databasene
www.skrednett.no og NVE-atlas utgitt av Norges vassdrag- og energidirektorat. På skrednett
finnes tre ulike aktsomhetskart:




Aktsomhetskart for steinsprang
Aktsomhetskart for snøskred
Aktsomhetskart for jord og flomskred

I tillegg er det i forbindelse med NVEs nasjonale kartlegging utarbeidet kart over marin grense, og
løsmassekart fra NGU som legges til grunn for arbeidet med ROS.
6.5.3

Evaluering av potensiell risiko

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Analysen er
gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (2011) i følgende trinn:
1. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
2. Analyse av uønskede hendelser
3. Risikoreduserende tiltak
Risiko utgjør produktet av sannsynligheten for, og konsekvensen av at en hendelse oppstår.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:





Lite sannsynlig
– hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er
en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe
Mindre sannsynlig – kan skje (ikke usannsynlig)
Sannsynlig – kan skje av og til; periodisk hendelse
Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:





Ubetydelig - ingen person- eller miljøskader
Mindre alvorlig
- få og små skader
Alvorlig
- alvorlige miljø/personskader
Svært alvorlig
- en eller flere døde/ødeleggende miljøskader

Oversikt over fargekoder og tallkoder som brukes i analysen. Tallene i rutene angir summen av
sannsynlighet og konsekvens (sannsynlighet + konsekvens):
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Konsekvens
Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig (2)
Lite sannsynlig

Risiko
Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.
Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned
til gul eller grønn.

ROS-analysen består i å identifisere og vurdere mulige faretyper som kommunen er utsatt for, og
som ikke er ivaretatt i overordnet ROS jf. introduksjon. Farene ligger til grunn for plankart og
bestemmelser.
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6.6

Kjosen

Bare den søndre delen av delområde Kjosen inngår i kommunedelplan for Toke.
Forslag til antall boliger

4

Grense for areal som inngår i
kommunedelplan for Toke

Beskrivelse av område Kjosen
Stort, spredtbygd område med mye landbruksvirksomhet. Ca 350 bosatte fordelt på 4
grunnkretser. Åkre/sætre området har flest bosatt med ca 200 personer.
Det er noe dyrehold i området og det produseres grovfor på stort sett alle områder med dyrka
mark.
Skolene er Drangedal 10 årige skole som ligger i kommunesenter. Deler av området har nær
tilknytning til Stranda hvor handelstilbudet er godt.
Områdene som inngår i kommunedelplan for Toke ligger nærmest kommunesenteret.
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6.6.1

Konsekvensvurdering

Miljø
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE

Vann og avløp

Viss fare for ukontrollerte, spredte
utslipp. Mye oppfølgning nødvendig.

Landskap

Jordbruk/skogbruk/
Mineraler

Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet
Vilt

For å opprettholde et kulturlandskap er
man avhengige av at noen bor lokalt og
holder landskapet i drift. Flott
kulturlandskap i deler av området og
mye spredt bosetting.
Bidrar til å opprettholde et landbruk med
gode forutsetninger for miljøvennlige
drift og mer utnyttelse av mindre
jordbruksareal. Spredt utbygging kan
være negativt i forhold til mulig
utnyttelse av geologiske ressurser. Lite
kartlegging gjør at oversikten over
mulige verdifulle forekomster er liten.
Spredt bosetting kan være negativt.
Medfører mye transport. Negativt så
lenge kjøretøyene drives av fossil energi
med tilhørende utslipp av drivhusgasser.
Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning

KONSEKVENS
Ingen virkning
Liten negativ
(-)

Positiv
(+)

Stor positiv
(++)

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig

Samfunn
TEMA

BESKRIVELSE

Kommunal økonomi

Kostbart å drifte både sosial og teknisk
infrastruktur. Mye kostbar transport i
form av tidsbruk og drift av kjøretøy.
Dette området er likevel forholdvis
sentrumsnært slik at transportomfanget
blir mer moderat. Deler av området ligger
også i en slik avstand at kommunen ikke
er pålagt å bekoste skoletransport.

Steds- og kommuneutvikling

Barn og unge

Bidrar til å opprettholde bosetting lokalt i
hele Drangedal. Positivt for
kommunesenter. Det er ikke noe
lokalsenter i dette området.
Store avstander mellom hjem, skole og
fritidsaktiviteter gjør barn og ungdom
avhengige av motoriserte
transportløsninger. Gang og sykkelbruk
mindre aktuelt på grunn av avstander til
skole og fritidsaktiviteter. Området
strekker seg helt inn mot kommunesenter,
og utbygging i de nærmeste områdene
kan være positivt fordi det er gang- og
sykkelavstand til skole, fritidsaktiviteter og
lokalt kulturtilbud i Tokestua. Det krever
imidlertid en trafikksikring av veien fra

KONSEKVENS

Stor negativ
(- -)

Stor positiv
(+ +)

Liten negativ
(-)
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Stemmen bru til sentrum.
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Forutsetter at det etableres trygge
venteplasser på skolebussen. GS veg tiltak
bør vurderes langs fv 109 på den mest
sentrale delen. Skolevei går langs
trafikkert vei.

Kulturmiljø og kulturminner

Må settes krav om utsjekking før
utbygging

Attraktivitet

For Drangedal som samfunn vil det være
av betydning og opprettholde den spredte
bosettingen. Skal Drangedal fremstå som
en attraktiv besøkskommune er det av
stor betydning at kulturlandskapet holdes i
hevd.
Ut fra et samfunnsperspektiv vil det være
å foretrekke at utbyggingen foregår mest
mulig inn mot kommunesenter.

6.6.2

Liten negativ
(-)

Ubetydelig

Liten positiv
(+)

ROS

TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO

Utsnitt fra
NVE kart som
viser
aktsomhetsområder for:


Jord- og
flomskred



Snø og
steinspra
ng



Snøskred.

Viss fare for jord og flomskred i partier øst for Åkrevannet og langs bekkene opp mot Lensegrav.
Omfatter ikke arealer som inngår i kommunedelplan for Toke.

TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO
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Kvikkleire
skred

Forekomst av kvikkleire er ikke kartlagt
Områder under marin grense med forekomst av marine avsetninger representerer mulige
områder med kvikkelire. I dette området er det kartfestet ganske store arealer med tykke
havavsetninger. Byggegrunn sjekkes ut i forbindelse med utbygging.
Områdene videre nordover mot Singusdal består hovedsakelig av morene
6.6.3

Vurdering konsekvens

Miljø og samfunn
Vurdering

Ingen virkning
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6.6.4

ROS

1
Skred
Det er en viss risiko for skred i deler av området. Må følges opp med konkrete vurderinger av
tiltak i det enkelte tilfelle. Det settes krav i bestemmelsene om undersøkelser for å sikre en
forsvarlig utbygging.
2
Flom
Det nedfelles krav i planen som følger opp nasjonale retningslinjer for planlegging i flom- og
skredutsatte områder (NVE).

3
Kvikkleire
Liten risiko. Noen få områder undersøkes ved behov. Det sette bestemmelser som fanger opp
dette.

Konsekvens
Sannsynlighet

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
(2)
Lite sannsynlig

3
1,2
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6.7

Voje

Forslag til antall boliger

4

Grense for areal som inngår i
kommunedelplan for Toke

Sentrumsnært landbruksområde med noe spredt bosetting. Ca 120 bosatte i området. Bebyggelsen
preges av gårdsbruk med en del frittliggende eneboliger.
Skolene er Drangedal 10 årige skole som ligger i kommunesenter. Området har nær tilknytning til
Stranda hvor handelstilbudet er godt.
Det er et dårlig kollektivtilbud mellom Drangedal og Grenlandsområdet og Kragerø. De få bussene
som går passerer gjennom området, så det er et visst tilbud.
Landbruksproduksjon i området består fortrinnsvis av kjøttfe og grovforproduksjon.
6.7.1

Konsekvensvurdering
23
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Miljø
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE

Vann og avløp

Viss fare for ukontrollerte, spredte utslipp med
avrenning til Toke. Mye oppfølgning nødvendig.

Landskap

Jordbruk/skogbruk/
Mineraler

Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet
Vilt
Vann og vassdrag

For å opprettholde et kulturlandskap er man
avhengige av at noen bor lokalt og holder
landskapet i drift.
Bidrar til å opprettholde et landbruk med gode
forutsetninger for miljøvennlige drift og mer
utnyttelse av mindre jordbruksareal.
Spredt utbygging kan være negativt I forhold til
mulig utnyttelse av geologiske ressurser. Lite
kartlegging gjør at oversikten over mulige verdifulle
forekomster er liten. Spredt bosetting kan være
negativt i det bildet.
Medfører mye transport. Negativt så lenge
kjøretøyene drives av fossil energi med tilhørende
utslipp av drivhusgasser.
Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning

KONSEKVENS
Ingen virkning
Liten negativ
(-)
Liten positiv
(+)

Stor positiv
(++)

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig

Samfunn
TEMA
Kommunal økonomi

Steds- og
kommuneutvikling

Barn og unge

Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og

BESKRIVELSE
Kostbart å drifte både sosial og teknisk
infrastruktur. Mye kostbar transport i form av
tidsbruk og drift av kjøretøy. Dette området er
likevel forholdvis sentrumsnært slik at
transportomfanget blir mer moderat. Deler av
området ligger også i en slik avstand at kommunen
ikke er pålagt å bekoste skoletransport.
Bidrar til å opprettholde bosetting lokalt i hele
Drangedal. Positivt for kommunesenter. Betyr
mindre for lokalsenter. Negativt for kommunesenter
dersom man velger å bo spredt i stedet for
opparbeidede boligområder omkring
kommunesenter.
Store avstander mellom hjem, skole og
fritidsaktiviteter gjør barn og ungdom avhengige av
motoriserte transportløsninger. Gang og
sykkelbruk mindre aktuelt på grunn av avstander til
skole og fritidsaktiviteter. Området strekker seg
helt inn mot kommunesenter, og utbygging i de
nærmeste områdene kan være positivt fordi det er
gang- og sykkelavstand til skole, fritidsaktiviteter
og lokalt kulturtilbud i Tokestua.
Forutsetter at det etableres trygge venteplasser på
skolebussen. GS veg tiltak bør vurderes langs
fylkesveien på den mest sentrale delen. Skolevei
går langs trafikkert veg med høy hastighet
Må settes krav om utsjekking før utbygging

KONSEKVENS

Liten negativ
(-)

Liten positiv
(+)

Liten negativ
(-)

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
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kulturminner
Attraktivitet

6.7.2

For Drangedal som samfunn vil det være av
betydning og opprettholde den spredte bosettingen.
Ut fra et samfunnsperspektiv vil det være å
foretrekke at utbyggingen foregår mest mulig inn
mot kommunesenter.

Liten positiv
(+)

ROS

TEMA

BESKRIVELSE

RISIK
O

Flom
Utsnitt fra NVE kart
som viser
aktsomhetsområde
r for flom

Generelt lite problem. Aktsomhet skal vises langs mindre vassdrag. Partier ved Åre og Søgården
beskrives som flomutsatt, det samme gjelder områdene omkring Sønderå.

TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO
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Utsnitt fra NVE
kart som viser
aktsomhets
områder for:


Jord- og
flomskred



Snø og steinsprang



Snøskred.

Mindre områder omkring Stranda og Lillestrand markert som aktsomhetsområde for jord- og
flomskred. Ellers et lite problem i området.
Enkelte partier langs Drangedalsveien er utsatt for snøskred. Det samme gjelder områdene
sørvest for Urdfjellet.
Steinsprang representerer ikke noe problem i dette området.

TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO
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Kvikkleire
skred

Forekomst av kvikkleire ikke kartlagt
Områder under marin grense med forekomst av marine avsetninger representerer mulige
områder med kvikkelire. Dette gjelder særlig områdene ved Dalane og Våge.
Følges opp ved byggesak

6.7.3

Vurdering konsekvens

Miljø og samfunn
Vurdering

6.7.4

Ingen virkning

ROS
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1
Skred
Det er en viss risiko for skred i deler av området. Må følges opp med konkrete vurderinger av tiltak
i det enkelte tilfelle. Det settes krav i bestemmelsene om undersøkelser for å sikre en forsvarlig
utbygging.
2
Flom
Det nedfelles krav i planen som følger opp nasjonale retningslinjer for planlegging i flom- og
skredutsatte områder (NVE).

3
Kvikkleire
Liten risiko. Noen få områder undersøkes ved behov. Det sette bestemmelser som fanger opp
dette.

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

3
1,2
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6.8

Straume - Sannes

Forslag til antall boliger

4

Grense for areal som inngår i
kommunedelplan for Toke

Stort, spredtbygd område med mye landbruksvirksomhet. Ca 250 bosatte. Ikke noe lokalsenter i
området.
Landbruksproduksjon består i hovedsak av grovforproduksjon.
Området sogner til Drangedal 10 årige skole etter at skolen på Henseid ble nedlagt.

6.8.1

Konsekvensvurdering

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE

Vann og avløp

Viss fare for ukontrollerte, spredte utslipp.
Mye oppfølgning nødvendig.

Landskap

For å opprettholde et kulturlandskap er man
avhengige av at noen bor lokalt og holder
landskapet i drift. Flott kulturlandskap i
deler av området og mye spredt bosetting.

Jordbruk/skogbruk/
Mineraler

KONSEKVENS
Ingen virkning

Liten negativ
(-)
Liten positiv
(+)

Bidrar til å opprettholde et landbruk med
gode forutsetninger for miljøvennlige drift
og mer utnyttelse av mindre jordbruksareal.
Spredt utbygging kan være negativt i
forhold til mulig utnyttelse av geologiske
ressurser. Lite kartlegging gjør at
oversikten over mulige verdifulle
forekomster er liten. Det er ikke registrerte
forekomster av industrimineraler i området.
Lite kartlegging gjør at oversikten over
mulige verdifulle forekomster er liten.

Stor positiv
(++)
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Spredt bosetting kan være negativt i det
bildet.
Klima

Medfører mye transport. Negativt så lenge
kjøretøyene drives av fossil energi med
tilhørende utslipp av drivhusgasser.

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet
Vilt

Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning

Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig

KONSEKVENS

Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

BESKRIVELSE
Kostbart å drifte både sosial og teknisk
infrastruktur. Mye kostbar transport i form
av tidsbruk og drift av kjøretøy.
Bidrar til å opprettholde bosetting lokalt i
hele Drangedal. Av mindre betydning for
kommunesenter. Det ligger en viss grad
tilrette for at handel og trafikk går retning
Grenland.
Store avstander mellom hjem, skole og
fritidsaktiviteter gjør barn og ungdom
avhengige av motoriserte
transportløsninger. Gang og sykkelbruk
mindre aktuelt på grunn av avstander til
skole og fritidsaktiviteter.
Forutsetter at det etableres trygge
venteplasser på skolebussen.

Kulturmiljø og kulturminner

Må settes krav om utsjekking før utbygging

Ubetydelig

Attraktivitet

For Drangedal som samfunn vil det være av
betydning og opprettholde den spredte
bosettingen. Skal Drangedal fremstå som en
attraktiv besøkskommune er det av stor
betydning at kulturlandskapet holdes i hevd.
Ut fra et samfunnsperspektiv vil det være å
foretrekke at utbyggingen foregår mest
mulig inn mot grendesenter og
kommunesenter.

Liten negativ
(-)

6.8.2 SAMFUNN
TEMA
Kommunal økonomi

Steds- og kommuneutvikling

Barn og unge

6.8.3

Stor negativ
(- -)

Liten positiv
(+)

Liten negativ
(-)

Liten negativ
(-)

Liten positiv
(+)

ROS
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Flom
Utsnitt fra
NVE kart
som viser
aktsomhetsområder for
flom

Generelt lite flomutsatt. Noe aktsomhet langs Toke og langs mindre sidevassdrag.

TEMA
Utsnitt fra
NVE kart
som viser
aktsomhets
områder for:


Jord- og
flomskred



Snø og
steinsprang



Snøskred.

BESKRIVELSE

RISIKO

Enkelte partier ved Dalodden, Moland og Henseid beskrevet som aktsomhetsområder. For jordog flomskred.
For steinsprang er det markert for aktsomhet ved et område ved Toskekilen og ved
Henseidfjellet.
Mange områder utsatt for snøskred. Det gjelder ved alle bratte partier langs fv 356.

TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO
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Kvikkleire
skred

Forekomst av kvikkleire ikke kartlagt
Områder under marin grense med forekomst av marine avsetninger representerer mulige
områder med kvikkelire.
Byggegrunn sjekkes ut i forbindelse med utbygging.
6.8.4

Samlet vurdering konsekvens

Miljø og samfunn
Vurdering

6.8.5

Liten negativ virkning

ROS

1
Skred
Det er en viss risiko for skred i deler av området. Må følges opp med konkrete vurderinger av tiltak
i det enkelte tilfelle. Det settes krav i bestemmelsene om undersøkelser for å sikre en forsvarlig
utbygging.
2
Flom
Det nedfelles krav i planen som følger opp nasjonale retningslinjer for planlegging i flom- og
skredutsatte områder (NVE).
3
Kvikkleire
Liten risiko. Noen få områder undersøkes ved behov. Det sette bestemmelser som fanger opp
dette.

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Sannsynlighet
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Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

1,3
2
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6.9

Kroken- Straume

Forslag til antall boliger

4

Grense for areal som inngår i
kommunedelplan for Toke

I området bor ca 1300 personer og flesteparten av dem er konsentrert omkring området ved
Brødsjø og Neslandsvatn.
Stort, spredtbygd område med mye landbruksvirksomhet. Landbruksproduksjon består av
grovforproduksjon.
Kroken skole dekker tilbudet i 1 - 7 trinn. Det er i underkant av 100 elever ved skolen.
Ungdomsskolen er Drangedal 10 årige skole. Neslandsvatn er et lokalsenter med
jernbanestasjon og noe handel. Kroken idrettslag er en aktiv forening, det samme er
skytterlaget. Strategisk område for pendling mot Kragerø.
6.9.1

Konsekvensvurdering
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Miljø
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE

Vann og avløp

Viss fare for ukontrollerte, spredte utslipp.
Mye oppfølgning nødvendig.

Landskap

For å opprettholde et kulturlandskap er
man avhengige av at noen bor lokalt og
holder landskapet i drift. Flott
kulturlandskap i deler av området og mye
spredt bosetting.

Jordbruk/skogbruk/
Mineraler

Bidrar til å opprettholde et landbruk med
gode forutsetninger for miljøvennlige drift
og mer utnyttelse av mindre
jordbruksareal. Spredt utbygging kan
være negativt i forhold til mulig utnyttelse
av geologiske ressurser. Lite kartlegging
gjør at oversikten over mulige verdifulle
forekomster er liten. Det er noen
registrerte forekomster av
industrimineraler i området. Omfanget av
dette kan være større enn det vi vet om til
nå. Spredt bosetting kan være negativt i
det bildet.

Klima

Medfører mye transport. Negativt så lenge
kjøretøyene drives av fossil energi med
tilhørende utslipp av drivhusgasser.

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet
Vilt

Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning
Ingen systematisk virkning

KONSEKVENS
Ingen virkning

Liten negativ
(-)

Liten positiv
(+)

Stor positiv
(++)

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig

Samfunn
TEMA
Kommunal økonomi

Steds- og kommuneutvikling

Barn og unge

Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

BESKRIVELSE
Kostbart å drifte både sosial og teknisk
infrastruktur. Mye transport i form av
tidsbruk, drift av kjøretøy og organisering
av transport.
Bidrar til å opprettholde bosetting lokalt i
hele Drangedal. Positivt for Neslandsvatn
lokalsenter, men av liten betydning for
kommunesenter. Mye handel og trafikk
går retning Kragerø
Store avstander mellom hjem, skole og
fritidsaktiviteter gjør barn og ungdom
avhengige av transportløsninger. Dette er
negativt både med hensyn på folkehelse
og miljø. Området omfatter lokalsenteret
Neslandsvatn. For barn og unge ville det
vært en fordel om bebyggelsen var
nærmere knyttet opp til lokalsenteret
Neslandsvatn.
Forutsetter at det etableres trygge
venteplasser på skolebussen. GS veg tiltak

KONSEKVENS

Stor negativ
(- -)

Stor positiv
(+ +)

Liten negativ
(-)

Liten negativ
(-)
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Kulturmiljø og kulturminner
Attraktivitet

6.9.2

bør vurderes langs fv 38 på den mest
sentrale delen.
Må settes krav om utsjekking før
utbygging
For Drangedal som samfunn vil det være
av betydning og opprettholde den spredte
bosettingen. Skal Drangedal fremstå som
en attraktiv besøkskommune er det av
stor betydning at kulturlandskapet holdes i
hevd.
Ut fra et folkehelseperspektiv vil det være
å foretrekke at utbyggingen foregår mest
mulig inn mot grendesenter og
kommunesenter.

Ubetydelig

Liten positiv
(+)

ROS

TEMA
Flom

BESKRIVELSE

Risiko

Utsnitt fra NVE kart
som viser
aktsomhetsområder
for flom

Generelt noe flomutsatt langs Toke og langs mindre sidevassdrag.
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TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO

Utsnitt fra NVE
kart som viser
aktsomhets
områder for:


Jord- og
flomskred



Snø og
steinsprang



Snøskred.

Jord og flomskred er generelt et lite problem. Ett område på vestsiden av Rødsfjell og
Hommansfjellet er markert som utløs områder for snøskred. Det samme er enkelte partier
langs Rølandet, øst for Middagsåsen ved Vefall og ved Dalbu ved Bråtjenn. Generelt et lite
problem området sett under ett.
Steinsprang er ubetydelig
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TEMA

BESKRIVELSE

RISIKO

Kvikkleire
skred

Forekomst av kvikkleire ikke kartlagt
Områder under marin grense med forekomst av marine avsetninger
representerer mulige områder med kvikkelire. Det omfatter store
områder omkring Neslandsvatn.
Byggegrunn sjekkes ut i forbindelse med utbygging.
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6.9.3

Samlet vurdering konsekvens

Miljø og samfunn
Vurdering
6.9.4

Ingen virkning

ROS

1
Skred
Det er en viss risiko for skred i deler av området. Må følges opp med konkrete vurderinger av
tiltak i det enkelte tilfelle. Det settes krav i bestemmelsene om undersøkelser for å sikre en
forsvarlig utbygging.
2
Flom
Det nedfelles krav i planen som følger opp nasjonale retningslinjer for planlegging i flom- og
skredutsatte områder (NVE).
3
Kvikkleire
Liten risiko. Noen få områder undersøkes ved behov. Det sette bestemmelser som fanger opp
dette.

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

3
1,2

6.10 Samlet drøfting av konsekvenser
Drangedal er en landbrukskommune hvor utmarksnæringer, jord- og skogbruk står sentralt.
Kommunen er også en besøkskommune der næringer knyttet til fritidsbebyggelse er viktig.
Skal Drangedal oppnå befolkningsvekst og bevare bygdene må det også tilrettelegges for at folk
skal kunne bo spredt. Landbruksnæringen er avhengig av det, det samme er turistnæringen.
Desentralisert bosetting betyr også mye for ivaretagelse av jordbrukets kulturlandskap og
grendeutviklingen. Folk må ikke bo i grendene for at disse stedene skal ha vekstmuligheter.
Grendene er møtesteder der en viss handel og annen sosial aktivitet foregår. Men mye av
kulturlivet og den sosiale aktiviteten som bedrives av de som søker å bo spredt er ikke knyttet til
sentrumsattraksjoner. Her er det andre møteplasser som er viktige, gjerne møteplasser som er
knyttet til bruk av natur.
Samfunnsøkonomisk er det ikke rasjonelt at folk bor spredt. Lange avstander med mye transport
og få mennesker til å dele på felleskostnadene vil bidra til at kommunens driftskostnader vil kunne
øke. Av andre negative konsekvenser er klimautslipp som konsekvens av at transportvirksomheten
øker. Spredt bosetting fordrer mye motorisert transport. Det gjør at barn og unge heller ikke kan
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gå eller sykle til skolen eller fritidsaktiviteter. Ut fra et folkehelseperspektiv, der inaktivitet er et
økende problem, vil spredt bosetting kunne virke negativt.
Samlet sett er det slik at alle områdene trenger mer bosetting for at de skal kunne kalles «levende
bygdesamfunn». Kommunen ønsker å opprettholde og forsterke bosettingen, men Drangedal har
ikke vært noen vekstkommune målt i antall innbyggere de senere årene. Det er krevende å bevare
bosettingen i kommunen generelt. Sentrum i Drangedal vil også være avhengig av aktivitet og
bosetting i et lokalt omland, særlig det omlandet som ligger lengst bort fra Kragerø og Grenland.
Kommunesenter i Drangedal vil kunne fange opp mer handel og etterspørsel av tjenester fra de
som bor i disse områdene. Spredt bosetting kan derfor virke forsterkende også på både
grendesenter og kommunesenter.
Kommuneplanen har et raust omfang av områder for boligbygging, også i grendene. Det er ikke
mangel på utbyggingsområder som er utfordringen i lokalsenter og kommunesenter i Drangedal.
For å oppnå bosetting i grender og senterområder er andre virkemidler langt viktigere. Det er
klare politiske signaler i Drangedal om at spredt bosetting er ønskelig, og at det er ønskelig å legge
til rette for det. For planperioden er det åpnet for bygging av 33 nye boliger spredt. Med dette
planforslaget (kommuneplanen) vil kommunen signalisere at folk er velkomne til å bo spredt. For å
unngå tidkrevende og kostbare dispensasjonsprosesser mener kommunen derfor at man bør åpne
for spredt bosetting. Slik bosetting skal likevel foregå på bestemte premisser. Det er derfor i
bestemmelsene foreslått en rekke krav som skal innfris av de som ønsker å bo spredt slik at man
kan ta hensyn til sikkerhet, ivaretar viktige miljø- og landbrukshensyn.
Boliger som bygges i offentlig regi vil for øvrig ikke bli lagt spredt, men i kommunesenter og
lokalsenter. Det er det private markedet som i første rekke vil ha nytte av denne planen.
6.10.1 Anbefaling
Det anbefales at det åpnes for spredt bosetting basert på premisser i hht. planbestemmelser.
Dette gjør at bosettingen kan skje uten forutgående dispensasjonsprosesser og slik at bebyggelsen
ikke kommer i konflikt med andre, viktige samfunnsinteresser.
Innenfor planområdet til kommunedelplan for Toke med Oseidvann legges det til rette for 16
spredte boliger. Antallet er mindre enn i gjeldende plan hvor samlet antall er 26. Området hvor
spredt boligbygging tillates er imidlertid betydelig utvidet.
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6.11 Konsekvensutredning utvidet planområde
Planområdet for kommunedelplan for Toke med Oseidvann er utvidet med arealet som omfattes av
den nedlagte Kragerøbanen fram til Eskiltdammen i enden av Neslandsvannet.
Utvidelsen omfatter følgende planformål:




LNRF-areal
Framtidig spredt boligbebyggelse i LNRF
Grønnstruktur med underformål turdrag

Figur 6-1 Utvidet planområde vist med rød stiplet strek sammenlignet med gjeldende plan

Virkninger av tiltak knyttet til framtidig spredt boligbebyggelse i LNRF forutsettes å være dekket av
kommuneplanens utredninger som ar gjengitt i avsnitt 6.9.
Når det gjelder arealformål grønnstruktur med underformål turdrag vises det til avsnitt 6.12

6.12 Konsekvensutredning grønnstruktur med underformål turdrag
Arealformålet grønnstruktur med underformål turdrag som i planforslaget omfatter trasé for den
nedlagte Kragerøbanen innebærer et nytt formål i kommunedelplan for Toke med Oseidvann.

Figur 6-2: Turdrag i nedlagt jernbanetrasé følger vassdraget fra Eskilt i vest til kommunegrense mot Kragerø.

Konsekvenser av etablering av turveg er vurdert under.
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6.12.1 Miljø
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE

Landskap

Tiltaket innebærer små inngrep og vil bidra
til at områder med store landskapskvaliteter
blir tilgjengelig for mange. Det er flott utsyn
mot Toke fra store deler av strekningen.

Jordbruk/skogbruk/
Mineraler
Klima

Begrenset virkning. Landbruksveger vil bli
opprettholdt på tvers av traseen
Kan bidra til mindre biltrafikk fordi det
legges til rette for gående og syklende på
strekningen mellom Neslandsvatn og
Kragerø grense

KONSEKVENS
Ingen virkning

Liten positiv
(+)
Ubetydelig

Liten positiv
(+)

Friluftsliv/friområder

Turveg vil være et svært positivt bidrag til
friluftslivet. Det er mange potensielle
brukere bosatte i Neslandsvatnområdet

Naturmiljøet
Vilt

Ingen registrerte naturverdier langs traseen
Fjerning av gjerde langs jernbanen vil bidra
til bedret fremkommelighet for viltet

Ubetydelig
Ubetydelig

BESKRIVELSE
Kostnad knyttet til etablering av turveg,
men relativt lav enhetspris fordi traseen
ligger klar
Positivt for bomiljøene på Neslandsvatn,
Heldøla og Merkebekk – området blir mer
attraktivt
Trafikksikker forbindelse i nærmiljøet vil
være positivt for barn og unge

KONSEKVENS
Ubetydelig

Stor positiv
(+ +)

6.12.1.1 Samfunn
TEMA
Kommunal økonomi

Steds- og kommuneutvikling

Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Tursti kan brukes som gangveg til skole av
beboere mellom Merkebekk og
Neslandsvatn store deler av året.

Kulturmiljø og kulturminner

Berører ingen kartlagte lokaliteter med
automatisk fredete eller nyere tids
kulturminner. Etablering av tursti vil bidra til
at flere av de gamle samferdselskonstruksjonene som bruer og støttemurer
blir istandsatt og bevart for ettertiden.

Liten positiv
(+)
Liten positiv
(+)
Liten positiv
(+)
Ubetydelig

Det er få utfordringer knyttet til risiko og sårbarhet. Traseen ligger så høyt i terrenget at den ikke er
flomutsatt. Den ligger ikke innenfor kartlagte faresoner for steinsprang eller jordskred.
Samlet vurderes konsekvensen som liten positiv.
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7 Oppsummering
Planforslagets mest omfattende endring, sammenlignet med gjeldende kommunedelplan, er at det
lagt inn soner langs hovedvegnettet hvor spredt boligbygging i LNF tillates. Dette er i samsvar med
kommuneplanens arealdel og i henhold til politiske føringer i Drangedal kommune.
Planforslaget legger til rette for at det kan etableres tursti i trasé for den nedlagte Kragerøbanen.
Tiltaket er vurdert å ha positive konsekvenser for friluftslivet og barn og unge.
Revisjon av kommunedelplan for Toke vil bidra til at denne ikke er i strid med arealformål i
kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene er omarbeidet med sikte på at de er i samsvar med
kommuneplanens arealdels bestemmelser og retningslinjer. Dette gjelder blant annet plankrav.
Bestemmelser knyttet til natur, landskap og kulturmiljø, vann og vassdrag samt miljø og sikkerhet er
samlet og betydelig omarbeidet. Det er lagt vekt på forankring i gjeldende regelverk.

Vedlegg:
1. Oppsummering av innkomne merknader til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid
2. Endringer Tokeplanen

43
Revisjon av kommunedelplan Toke med Oseidvann

