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Arbeidet med detaljreguleringsplanen med konskvensutredning for Kublikøllen fjelltak, utføres av
landskapsarkitekt John Lie - Skien, i samarbeid med tiltakshaver Kroken Naturstein AS - Skien.
Reguleringsplanen blir behandlet i Drangedal kommune og sendt ut på høring til offentlige instanser,
naboer og berørte parter. Frist for merknader vil gå fram av avisannonse og brev.
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1. Sammendrag
Tiltakshaver Grått og Grønt Holding AS (organisasjonsnummer 918 316 329), har avtale med
grunneier av eiendommen gnr./bnr. 19/5,25 – Arnt Olav Brødsjø, i Drangedal kommune, om
fjelluttak i Kublikøllen innenfor råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein.
Kroken Naturstein AS (organisasjonsnummer 918 576 088), er driftsansvarlig for uttaket.
Råstoffet skal bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er avhengig av, det vil si stein
som brukes i utearealer, bygninger og monumenter med mer.
Det er gjort prøveuttak sør i planområde - avgrenset til 2000 m3 fast fjell.
Vedtak om tillatelse til prøveuttak er gitt av Direktoratet for mineralforvaltning i brev datert
10.07.2020.

Bilder fra prøveuttaket

Disse tiltakene vil i stor grad være positive i forhold til miljø og samfunn. Landskapet vil
imidlertid bli endret ved at det planlegges uttak av en fjellformasjon - Kublikøllen, over et område
på ca. 221 dekar, som med deponiområde på ca. 9 dekar utgjør konsesjonsområde – til sammen
ca. 230 dekar.
Konsekvensene av dette belyses med hensyn til de endringene i landskapet dette medfører og
landskapstilpasning av tiltaket mot omkringliggende terreng og vassdrag.
Videre Omhandles viktige tema som friluftsliv, naturmangfold herunder geologisk mangfold,
transport og trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv, vern av kulturminner, og hensynet til
Sørlandsbanen (Bane Nor Eiendom) som ligger ved Lyser i øst.
Vestfold og Telemark fylkeskommune – Kulturarvenheten, har høsten 2021 gjort registreringer
innenfor planområdet. Det ble ikke gjort funn.
Det lages konsekvensutredning (KU) for prosjektet. De ikke-prissatte fagtemaer hentet fra Statens
vegvesen V712, er i samsvar med planprogrammet, og gjelder:
- Landskapsbilde, herunder nær- og fjernvirkning;
- Nærmiljø og friluftsliv – herunder skilting;
- Kulturarv - kulturminner og Kulturmiljø;
- Naturmangfold/ naturmiljø, herunder vassdragsmiljø;
- Naturressurser - Landbruk.
I hht.planprogrammet belyses og vurderes øvrige temaer:
- Ras- og skredfare;
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Flomfare
Utslipp til vann og grunn;
Vassdragsmiljø;
Støy og støv og rystelser;
Setnings-, erosjons- og utglidningsskader;
Transport og trafikksikkerhet;
Klimatilpasning og overvannshåndtering.

Arbeidet med detaljreguleringsplanen for Kublikøllen fjelltak, utføres av landskapsarkitekt John
Lie i samarbeid med tiltakshaver.
Reguleringsplanen blir behandlet i Drangedal kommune og sendt ut på høring til offentlige
instanser, naboer og berørte parter. Frist for merknader vil gå fram av avisannonse og brev.
Med bakgrunn i de virkninger tiltaket vil ha på omgivelsene, konkluderes det med at tiltakene vil
gi noe miljøskade (-) for området.

2. Innledning
2.1 Formål
Planens hensikt er å sikre nytt område for uttak av fjell innenfor råstoffgrupperingen naturstein,
skifer og murestein, for bearbeiding av steinprodukter til bruk i utearealer, bygninger og
monumenter.
Det skal videre sikres areal for omlegging av atkomstveg fra Ausland-Krokenveien, og evt.
fremtidig lasteområde ved nytt sidespor til Sørlandsbanen langs planområdets sørøstre grense –
ved Lyser.

Planområdets lokalisering i Kroken sør i Drangedal kommune som her grenser mot Gjerstad og Kragerø
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Videre skal det legges til rette for etablering av riggområde og deponiområde i henhold til planen.

2.2 Planens avgrensning
Planområdet ligger sør i Kroken i Drangedal kommune og grenser sør mot Steinsvann nært inn til
grensen til Gjerstad kommune. Planområdet omfatter i hovedsak eiendommen – gnr. 19 bnr.5.
Mot sørøst-nordøst grenser planen mot Sørlandsbanen, og vestsiden av banen er en del av planen.
Sørlandsbanen går langs vestsiden av Lyser. Planavgrensningen mot nord krysser over fra
Sørlandsbanen forbi Måvann og opptil Ausland-Krokenveien i nordvest – hvor avkjørsel til
fjelltaket og Ausland-Krokenveien er del av planen.

Planområde sett fra nordenden av Lyser

I sør grenser planområdet mot Steinsvann

2.3 Eiendomsforhold
Følgende parter berøres av planen:
Kommune nr.

Gnr/Bnr

3815

19/5

3815

19/1

3815

19/32

Formål
Masseuttak,
landbruk,
vegetasjonskjerm,
kjøreveg
Kjøreveg
AuslandKrokenveien
Sørlandsbanen

Hjemmelshaver
Arnt Olav Brødsjø, 3760 Neslandsvatn

Statskog SF – Brødsjø Statskog, Postboks63, 7801 Namsos
Bane Nor SF, 2308 Hamar

Tabell: Berørte eiendommer

2.4 Krav om konsekvensutredning
Det vises til Forskrift om konsekvensutredning – fastsatt ved kgl. res. 21. juni 2017.
Planområde er ikke forankret i kommuneplanens arealdel som område for råstoffutvinning.
Videre skal det tas ut masser i størrelsesorden 8-10 mill. kubikkmeter fast fjell. I Direktoratet for
mineralforvaltning sine retningslinjer er det en grense for uttak av 2 mill. kubikkmeter for et
masseuttak før dette utløser krav om KU.
Det ble sendt varsel om oppstart den 25. februar 2021 - i form av brev, til:
• Grunneiere som er berørt av planarbeidet samt eiere av tilgrensende naboeiendommer
• Statsforvalteren i Telemark og Vestfold
• Telemark og Vestfold fylkeskommune
• Statens vegvesen
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NVE
Andre i hht liste fra Drangedal kommune.

Frist for merknader ble satt til 10.04.2021.
Under kap. 9 er det laget en sammenfatning av innkomne merknader med kommentarer til disse.

3. Planprosessen

3.1Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
3.2 Avklaring med offentlige myndigheter
Det er avholdt oppstartsmøte med Drangedal kommune – 12. januar 2021, med Mona Stenberg
Straume og Pål Henne for Drangedal kommune og plankonsulent John Lie fra tiltakshaver deltok.
Forut for dette diskuterte tiltakshaver Kroken Naturstein AS planinitiativet med Drangedal
kommune i egen forhåndskonferanse.
Før planarbeidet ble varslet i samsvar med Plan- og bygningslovens krav, ble annonsetekst med
oversiktskart samt planprogram diskutert og avklart med kommunens administrasjon.

3.3 Brukermedvirkning
Det er i avholdt møter for spesiell informasjon om tiltaket. Det er imidlertid gjennomført
nødvendige befaringer i området, blant annet med nabo Egil Haugland – eier av naboeiendommen
grnr. 18 bnr. 12, for blant annet for avklaring av driftsveg og leggeplass for tømmer ved drift av
skog på denne eiendommen – der en er avhengig av å krysse over eiendommen til Arnt Olav
Brødsjø – gnr. 19 bnr. 5.
VARSLING IGANGSETTING AV ARBEID MED
REGULERINGSPLAN FOR KUBLIKØLLEN FJELLTAK
I DRANGEDAL KOMMUNE
OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM
I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering
for Reguleringsplan for Kublikøllen fjelltak. Fjelltaket ligger sør i Kroken, i
Drangedal kommune.
Hovedformålet med reguleringen er å klargjøre for uttak av fjell innenfor
råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein.
Konsekvensutredning
Det skal lages konsekvensutredning for tiltaket – der særskilte temaer som
friluftsliv, forurensning, landskapstilpasninger ved uttak, og naturmangfold, vil
bli belyst.
Planprogram
Planprogrammet legges samtidig med dette varselet om planarbeid, ut til
offentlig ettersyn.
Varslingen av planarbeidet er avklart med kommunen i oppstartsmøte 12. januar
2021.
Planen utarbeides av landskapsarkitekt John Lie, på vegne av Grått og
Grønt Holding AS, Raset 15, 3735 Skien.
Planområdet er totalt på ca. 610 dekar.
Avgrensningen er vist på kartutsnittet.
Synspunkter og innspill til planarbeidet/ planprogrammet skal sendes skriftlig til:
Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien
E-post: john.lie@online.no

Kopi sendes til:
Drangedal kommune – Plan og bygg, Gudbrandsvegen 7, 3750
Drangedal.
E-post: postmottak@drangedal.kommune.no
For å lese dokumenter, gå inn på Drangedal kommunes hjemmeside:
http://www.drangedal.kommune.no
Frist for innspill: 10. april 2021

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogrammet ble annonsert i avisa Drangedalsposten – 25.
februar 2021.
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4. Planstatus og rammebetingelser
4.1

Nasjonal arealpolitikk

Stortingsmelding nr 16 (2004-2005) ”Leve med kulturminner”. Denne inneholder blant annet
målsetting om reduksjon av tap av kulturminner samt presiserer at det er viktig at kommunene
integrerer og vektlegger hensynet til kulturminner i sin virksomhet og langsiktige arealforvaltning.
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (RM)
og retningslinjer gir arealpolitiske føringer.
Strategiske arealpolitiske mål er bl.a. at Norges arealer skal forvaltes slik at natur- og
kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare på i hele landet. Gjennom
en samordnet arealpolitikk skal de nasjonale målene for lokal og regional omstilling og utvikling
forenes med de nasjonale målene for bevaring av natur- og kulturverdier.
Stortingsmelding nr. 29 (1996-97) ”Regional planlegging og arealpolitikk” og nr. 58 (1996-97)
Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling” angir mål om en helhetlig og bærekraftig
arealplanlegging. Disse er fremdeles sentrale styringsdokumenter.

4.2

Rikspolitiske retningslinjer (RPR)

4.3

Naturbase og Naturmangfold-loven

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging /T-5/93)
Retningslinjene vektlegger miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø og god
trafikksikkerhet. Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og
utvikle grønnstruktur og landskapsverdier.

Tiltaket skal vurderes opp i mot funn i Naturbase fra Direktoratet for naturforvaltning. Potensiale
for nye funn skal også vurderes.
Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven - §§ 8-12 - Naturmiljø – naturgrunnlag,
naturtyper og biologisk mangfold, skal legges til grunn for utredningen.

4.4

Den Europeiske Landskapskonvensjonen

Norge har forpliktet seg til å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, gjennom Den
Europeiske Landskapskonvensjonen. Det er også et nasjonalt mål at miljøkvaliteter i landskapet
skal sikres og utvikles blant annet gjennom bevisst planlegging (St.meld. nr 26/2006 – 2007).

4.5

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven legger også føringer for forvaltning av landskap. I § 3-1 Oppgaver og
hensyn i planlegging etter loven står det at «Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov
sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljø.

4.6

Fylkesplan for Vestfold og Telemark – Areal og ressursbruk

Fylkesplan for Vestfold og Telemark inneholder: Retningslinjer for areal- og ressursbruk – og
herunder retningslinjer for planlegging i de store naturområdene, og for planlegging og utbygging
langs vassdrag.

4.7

Forholdet til mineralloven

Masseuttak krever driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Oppstart skal ikke skje
før det foreligger godkjent driftsplan og innvilget konsesjon. Formålet med driftsplanen er bl.a. å
beregne økonomisk sikkerhetstillelse for opprydningstiltak, tilbakeføring og sikringstiltak.
Videre regulerer driftsplanen etappeinndeling, pall høyder, driftstider, med mer.
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Gjeldende kommuneplan Plan ID 20150001 – Godkjent 17.11.2016

Arealdelen til gjeldende kommuneplan for Drangedal, ble vedtatt i kommunestyret 17.11.2016.
Det aktuelle planområde er avsatt til LNF-R-område.

4.9 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte vedr. plansaken - med kommunens administrasjon, ble avholdt 12. januar 2021.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Dagens uttak

Planområdet – som er omfatter et areal på ca. 640 dekar, og dekker hele Kublikøllen med
skogområde omkring beliggende mellom vannene Lyser og Steinsvann i sør og øst og strekker seg
opp til Ausland-Krokenveien i nordvest. Selve uttaksområdet og som utgjør konsesjonsområde,
har et samlet areal på ca. 230 dekar. Av dette utgjør eksisterende prøveuttak ca. 0,43 dekar.
Vedtak om tillatelse til prøveuttak er gitt av Direktoratet for mineralforvaltning i brev datert
10.07.2020.
Prøveuttak sør i planområde er under drift - avgrenset til 2000 m3 fast fjell.

Prøveuttakets lokalisering sør i planområdet nede ved Steinsvann

4 hytter ligger tett opp mot planområdet ved Lyser i sør, øst og nord
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5.3 Bosetting i området
Det er ingen bosetting innenfor planområdet – men 4 hytter ligger øst for planområdet på
eiendommen 19/1 – 1 ved sørenden av Lyser, 1 ved midtre del av Lyser, og 2 ved nordenden.

5.2 Infrastruktur
Planområdet preges av et variert skoglandskap beliggende inn til større vannspeil – Lyser og
Steinsvann, og med skogkledde åser med stedvis bratte åssider omkring.
Området ligger på ca. 116 moh ved Steinsvann som laveste parti og går opp til kote 184 moh som
det høyeste partiet over Kublikøllen. Det er store sammenhengende skogområder omkring
planområdet.

5.3 Kulturmiljø og kulturminner

Sørlandsbanen ligger ved østsiden av planområdet – del av strekningen Neslandsvatn – Nelaug fra 1935

Det er ikke spesielle kulturmiljø knyttet til planområdet. Det må sies at det tidligere har vært uttak
av murestein i området nede ved nordenden av Steinsvann. Sørlandsbanen som ligger inn til
planområdet er del av strekningen Neslandsvatn-Nelaug som ble etablert i 1935 – elektrifisert i
1942. Banestrekningen må sies å ha kulturhistorisk verdi.
Arkeologisk registrering i forbindelse med plantiltaket, er allerede vurdert av Kulturvernmyndigheten i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Planområdet ble befart høsten
2021. Det ble ikke gjort funn.
Kulturminnelovens § 9 – undersøkelsesplikt med mer, er dermed oppfylt.

5.4 Naturmangfold
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Det er et potensial for forekomst av truede naturtyper og naturtyper med viktig
økosystemfunksjon i planområdet, blant annet lågurtedelløvskog (rødlistet naturtype) i den bratte,
sørøstvendte skrenten ned mot Sørlandsbanen. Videre er det et areal med eldre barskog i
hogstklasse 5 på toppen av selve Kublikøllen, som kan ha naturtypekvaliteter knyttet til gammel
barskog. Også andre deler av planområdet kan ha viktige naturkvaliteter.
Høsten 2021 ble området undersøkt og registrert av Asplan Viak v/ biolog Rune Solvang med
hensyn til biologisk mangfold. Rapport fra dette er datert 23.11.2021 – og legges til grunn for KUutredningen.

5.4 Naturressurser – Landbruk/ skogbruk
Planområdet består av landbruksområder – der skogsdrift er en naturressurs i tillegg til at
fjellgrunnen innenfor planområde er en stor ressurs - ved uttak og omsetning til det formål som
denne planprosessen legger til rette for. Skogen innenfor planområdet er lite berørt av tiltak med
unntak av nødvendige skogsbilveger og Sørlandsbanen som utgjør yttergrensen av planområdet i
sørøst-nordøst. Det er ca.580 dekar produktiv skog innenfor planområdet av et planområde som
utgjør ca. 640 dekar.
Vassdragene med Steinsvann og Lyser har verdi som vannressurs og fiskevann.
Mineralressursen som planlegges utnyttet har stor verdi – Uttaksområde utgjør et areal på ca. 235
dekar. Uttaksmengden er målt til ca. 7,15 mill. kubikkmeter.
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både i volum og
kvalitet.
Det er i dag ingen beitebruk i område Kublikøllen og tilliggende områder. Spesielt storviltjakt er
en ressurs. Se under Friluftsinteresser under.

5.5 Barns interesser
Det er ikke spesielle aktiviteter innenfor planområdet som er knyttet til barns interesser.

5.5 Friluftsinteresser
Det utøves friluftsliv knyttet til Lyser og Steinsvann som ligger inn til planområdet og er del av
planens influensområde. Friluftslivet her har marginalt omfang. Det går stier langs begge sider av
Steinsvann og langs østsiden av Lyser. Noe stangfiske fra land og fiske fra båt forekommer.
Det går en gammel traktorveg langs nordenden av Steinsvann, og denne er i bruk for årlig drift av
tømmer fra naboeiendommen – gnr. som ligger øst for Lyser, og blir benyttet som ferdselsvei for
atkomst til 2 hytter ved østsiden og søndre del av Lyser, og som sti for de som ferdes til fots langs
Steinsvann. Det utøves jakt på storvilt og elgbestanden er på veg opp i forhold til tidligere 2-3 tiår.
Det går vilttrekk for både elg og rådyr mellom Steinsvann og Lyser og over Kublikøllen.

5.6 Ras- og skredfare - Flom

Snøskredsone til venstre, og aktsomhetssoner for flom (til høyre) – fra NVE
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Bekken fra Småtjennane og Trytetjern der den møter vegen nede ved Sørlandsbanen, og går under banen ned til Lyser-vassdraget

Flomsone er vist i Aktsomhetskart fra NVE,, og ligger over disse områdene disse områdene vist i bildene over

Berggrunnen med overdekkende løsmasser innenfor planområdet er stabil– det er ikke forekomst
av kvikkleire innenfor planområdet som ligger over marin grense.
Nord i planområdet er det et lite område markert med fare for utløsningsområde - og
utløpsområde for snøskred - NVE.
Nordøst i planområdet ligger aktsomhetsområde for flom – fra NVE, ved bekken som kommer fra
Trytetjern via Småtjennane, med sideløp av mindre bekkesig fra Bikkjetjenn og Esplikøllen, og
renner ut ved Lysertjern. Det er i tillegg flomsoner langs vannene Steinsvann og Lyser samt
Lysertjern som berører planområdet i nordøst.
Tiltak som skal etableres innenfor disse sonene er ikke byggetiltak med varig opphold, og vil ikke
innebære noen risiko for de tiltakene som skal gjennomføres. Oversvømmelse eller vil ikke ha
noen konsekvens for personopphold og ingen økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser.
I forhold til evt. snøskred innenfor uttaksområde for fjellmasse vil dette bli eliminert under driften
– i henhold til godkjent driftsplan for fjelltaket.

5.7 Grunnforhold
Det er stabile grunnforhold innenfor planområdet.
Kvartærgeologi
Mye av fjellgrunnen ligger oppe i dagen. Løsmassene over fjellgrunnen består av faste morenelag
i forskjellig dybde, og myrpartiene innenfor planområdet – ved Bikkjetjenna, er grunne.
Fra NGU: Planområdet ligger innenfor «Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen.
Mektigheten av humusdekket er vanligvis 0,2-0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger
opptrer hyppig innen slike områder».
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Berggrunnsgeologi
Berggrunnen består av migmatitt, granittisk gneis, tildels porfyrisk. Med humusdekke som tynt
dekke over berggrunnen.
I prøveuttaket ses frisk, uforvitret bergmasse – båndgneis og kvartsittpegmatitt.

Berggrunnskart – til venstre, viser migmatitt, granittisk gneis, til dels porfyrisk. Migmatitten grenser i sørøst mot
båndgneis, adskilt av en forkastningssone. Metagabbro og felsittisk, tonalittisk gneis ses lengre mot sørøst.
Kvartærgeologisk kart for området - til høyre, fjellparti hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av
humusdekket er vanligvis 0,2-0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innenfor slike
områder.

5.8 Støy og forurensning
Sørlandsbanen som ligger i planområdets østre del forårsaker støy som påvirker planområdet og
omgivelsene i dag.

6. Beskrivelse av planforslaget
Planområdet er på i alt omkring 637,2 dekar, og avgrenset som vist på plankartet i målestokk
1:2500 i A1 format.
Av totalt areal innenfor planområdet utgjør byggeområdene for Steinbrudd og masseuttak ca.
235,0 dekar – SM1-2, med ca. 220 dekar for selve hoveduttaket, og ca. 10 dekar for
deponiområde. Regulerte landbruksområder – L, omfatter ca. 122 dekar, vegetasjonsskjerm ca.
197 dekar, og regulerte veger og plasser legger beslag på ca. 277 dekar.
Planforslaget har navnet: Detaljreguleringsplan for Kublikøllen fjelltak.
Grense for planområdet er:
•
Mot nord og vest: LNF-område/ skogområde.
•
Mot sør: Steinsvann.
•
Mot øst: Sørlandsbanen med Lyser, og Lysertjern i nordøst.

6.1 Planlagt arealbruk
Hovedformålet i reguleringsplanen vil være Steinbrudd og masseuttak.

6.1.1 Reguleringsformål
Planområdet omfattes av følgende formål:
REGULERINGSFORMÅL, PBL § 12-5
1. Bebyggelse og anlegg - § 12-5 nr. 1
Steinbrudd og masseuttak
Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022
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2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5
nr. 2
Kjøreveg
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Bane
Trasé for jernbane
3. Grønnstruktur - § 12-5 nr. 3
Vegetasjonsskjerm
4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift
- § 12-5 nr. 5
Landbruksformål
4. Hensynssoner
a.1)Sikringssoner
Frisikt
Andre sikringssoner - Sikringsgjerde
c) Sone med angitte særlige hendyn
Hensyn landbruk
Hensyn naturmiljø
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KV1-6
AVT
BAN
JB

2011
2018
2020
2021

9,44 daa
9,22 daa
14,18 daa
36,45 daa

VS

3060

196,91 daa

L

5110

121,50 daa

H140_1
H190_1

H140
H190

0,06 daa
16,15 daa

H510_1
H560_1-4

H510
H560

4,06 daa
14,14 daa

Formål og arealoversikt

6.2 Gjennomgang av reguleringsformål
6.2.1 Bebyggelse og anlegg
Felt Steinbrudd og masseuttak – SM1-3
Felt SM1-3 er hovedformålet for planen, og viser hoveduttaksområde felt SM1-2, samt område for
rigg med nødvendige bygg for lager og opphold – felt SM3.
Innenfor feltene SM1-2, som også er konsesjonsområde, vil uttak av messer skje i samsvar med
bestemmelsene knyttet til formålet. Planområdet utgjør til sammen ca. 640 dekar, og ca. 230 dekar
av dette er uttaksområde knyttet til konsesjon.

6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg – KV1-6
Felt KV1 er privat kjøreveg innenfor planområdet – Ausland-Krokenveien, og er samleveg for
planområdet. Frisikt skal her være 4x80m.
Felt KV2-6 er private kjøreveger innenfor planområdet. Vegene som omfattes av Felt KV2, KV3
og KV4 er regulert med kjørebredde 5 m, og med et areal på 2,5 m til hver av sidene.
Utformingen av vegene skal tilfredsstille kravene til helårs Landbruksvei – Veiklasse 2.
Annen veggrunn – tekniske anlegg - AVT
Felt AVT er privat grøft/ sideareal til private veger innenfor planområdet. Sonen skal være fri for
høyere vegetasjon og sikthindrende gjenstander i avkjørsler.

6.2.3 Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm – Felt VS
Felt VS er Vegetasjonsskjerm, regulert for kontinuerlig skjerming av uttaksområdet så lenge det
er under drift.

6.2.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift
Landbruksformål – L
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Områdene L er landbruksområder som ligger inntil vegetasjonsskjerm omkring – felt VS, regulert
for kontinuerlig skjerming av uttaksområde så lenge det er under drift.
Landbruksområdene innenfor planområdet utgjør ca. 109 dekar. Det skal kunne drives ordinær
skjøtsel av disse områdene drift av skog på ordinær måte. Videre skal det kunne beites i
områdene.

Planforslaget med sine forskjellige formål.

6.2.5 Hensynssoner
a.1) Sikringssoner
Frisikt – H140
Sone H140 viser frisiktsone på 4x80m for avkjørsel felt KV2 ved Ausland-Krokenveien.
Siktsonen skal være fri for høyere vegetasjon og sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m
over planet. Frisiktsonen er vist med skravur i kartet. Øvrig frisiktsone er innenfor
kjørearealformål og har ikke skravur.
Andre sikringssoner- H190
Innenfor sone H190 med bredde ca. 8 m, skal det settes opp sikringsgjerde for permanent sikring
av bratte skrenter i bruddets sør-, øst- og vestside. Gjerde skal plasseres minst 4 meter fra
bruddkanten, og lokaliseres hensiktsmessig ut fra en vurdering av terrengforholdene. Utforming
og nærmere lokalisering av sikringsgjerde skal gå fram av driftsplan.
c) Sone med angitte særlige hensyn
Hensyn landbruk – H510
Sone H510 viser eksisterende traktorveg langs nordsiden av Steinsvann, for sikring av transport
av tømmer under skogsdrift på eiendommene gnr. 19 bnr. 1, og naboeiendommen øst for Lyser
gnr. 18 bnr. 12.
Bevaring naturmiljø - H560_1-4
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Sone H560_1-4- viser vegetasjonssoner for vern av naturmangfold registrert innenfor planområdet
ved naturmangfoldregistrering utført av Asplan Viak v/ biolog Rune Solvang – nedfelt i rapport
datert 23.11.2021., der sonene H560_1-4 omfatter registreringsområdene 2, 4, 5 og 6.

6.3 Trafikkløsning
6.3.1 Kjøreatkomst – tilknytning til overordnet vegnett
Det er sammenhengende veisystem fra avkjørselen ved Kroken kirke, fylkesvei 256 Krokenveien,
via kommunal veg – Sandvannsveien, som er asfaltert opp til Sandvann, og privat veg videre opp
til avkjørselen for Måvannsveien til Kublikøllen fjelltak. Strekningen Sandvann-Måvannsveien er
del av Ausland-Krokenveien som er grusbelagt.
Fra Kroken kirke vil hovedsakelig fylkesvei 256 – Krokenveien, bli benyttet som hovedvei ned til
Fikkjebakke og E18.

6.3.2 Krav til samtidig opparbeidelse
Det er stilt krav til samtidig opparbeidelse av tiltak hva gjelder internveisystemet innenfor
planområdet i og ved selve fjelluttaket og avkjørselutformingen ved Ausland-Krokenveien, og for
tiltakene ved etablering av nytt sidespor for Sørlandsbanen nordøst i planområdet.

6.4 Miljøoppfølging - miljøtiltak
Det skal etableres renovasjonsordning for fjelltaket, knyttet til riggområde. Renovasjonen foretas
av det renovasjonsselskapet som til enhver tid har ansvaret for renovasjonen i kommunen.
Vann skal forsynes fra borehull innenfor planområdet.

6.5 Naturressurser – skog- og beiteområder
Utmarka innenfor planområdet er regulert til landbruksområde. Grunneier skal kunne drive
forsvarlig skjøtsel av eksisterende skog. Beite for eventuelle husdyr skal fortsatt skje på vanlig
måte innenfor regulert landbruksformål og område for vegetasjonsskjerm.

6.6 Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er derfor ikke
regulert inn hensynssoner eller båndleggingssoner i planen. Meldeplikten etter kulturminneloven
er tatt med i bestemmelsene til planen.

6.7 Plan for vann og avløp
Det skal bores etter vann innenfor planområdet. Borehullet skal lokaliseres til hensiktsmessig sted
med tanke på vannforsyningen til riggområde og ikke minst for å forsyne vann til vanning av
veger og plasser og over åpent bruddområde når behovet er til stede for å forhindre støvflukt i
området.

6.8 Plan for avfallshenting
Det skal etableres ordning for avfallshenting for fjelltaket Kublikøllen.

6.9 Rekkefølgebestemmelser
6.9.1 Krav til gjennomføring av tiltak før godkjenning av Søknad om tiltak IG
Før det gis byggetillatelse/ igangsettingstillatelse (IG) skal det for det omsøkte tiltaket
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foreligge godkjent driftsplan og driftskonsesjon, se bestemmelse pkt. 3.1.
være etablert vertikalgeometri i avkjørsel ved Ausland-Krokenveien som utformes i
henhold til kommunal vegnormal el. evt. håndboken til Statens vegvesen N100.
Avkjøringen skal dimensjoneres for store kjøretøy med radius 13 m og siktkrav 4x80, se
bestemmelse pkt. 2.3 og 3.2.1.
være gjennomført oppjustering av eksisterende strekninger langs vegene felt KV2 og felt
KV3 samt etablering av ny veg langs vestsiden av Måvannstjenna i del av felt KV3, se
bestemmelse pkt. 2.3 og 3.2.1.

6.9.2 Rekkefølge i tid (felt SM1-3, og felt BAN)
-

-

-

Oppjustering til tilfredsstillende bredde, og vertikal- og horisontalgeometri for den
grusbelagte strekningen av Ausland-Krokenveien fra Sandvann og opp til avkjørselen til
Måvannsveien, skal gjennomføres som et samarbeid mellom tiltakshaver Kroken
Naturstein AS og Ausland-Krokenveien veilag – og stå ferdig utbedret innen høsten 2025.
Oppjustering av eksisterende veg felt KV4 - ned til Sørlandsbanen, samt etablering av ny
strekning for øvre del av denne vegen, skal gjennomføres når det er avklart og godkjent at
en kan starte anlegg av nytt sidespor til Sørlandsbanen – felt JB, og tilliggende
lasteområde - felt BAN. Se bestemmelse pkt. 2.3 og 3.2.1.
Når driften i fjelltaket er avsluttet, skal de områder som omfattes av siste fase av uttak og
drift være rensket, arrondert og istandsatt - i samsvar med godkjent driftsplan, senest to år
etter avslutning. Områdende BSM1-3 og VS skal tilbakeføres til LNF-skogbruk, og
underlegges ordinær skogsdrift i henhold til landbruksmyndighetenes krav – styrt gjennom
særlovgivningen.

7. Tiltaket

7.1 Mineralressursen – uttaksmengde - driftstid
Mineralressursen er omhandlet og foreløpig vurdert i egen rapport datert 06.10.2021, utført av
SWECO.
Berggrunnskart fra NGU viser at berggrunnen består av migmatitt, granittisk gneis, tildels
porfyrisk. I uttaksområde er det et tynt dekke av morene/ humus over berggrunnen.
I prøveuttaket ses frisk, uforvitret bergmasse – båndgneis og kvartsittpegmatitt. Se under.
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Driftsplan skal være dokumentasjon vedlagt søknad om driftskonsesjon, og skal godkjennes av
Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen er under arbeid.
Driften av uttaket skal skje i henhold til godkjent driftsplan.
Det er gjort digital beregning på tilgjengelige masser i Kublikøllen utfra omfanget av forekomsten
slik det fremgår av reguleringsplandokumentene.

Illustrasjonsplan som viser uttaksområdene - konsesjonsområde innenfor rød strek - SM1-2

Til sammen er det beregnet å ta ut 7,15 mill. kubikkmeter fast fjell.

Dokumenter som viser beregningsgrunnlaget for tilgjengelige masser i uttaksområde

Beregning av masser i hoveduttaksområde - felt SM1 viser 7,1 mill kubikkmeter tilgjengelige
masser fast fjell. Område for deponiområde - felt SM2, som er del av konsesjonsområde,
inneholder ca. 0,05 mill kubikkmeter.

Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022

Landskapsarkitekt John Lie

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak
Drangedal kommune

Side

19

Driften av fjelltaket skal skje ved «Sleppedrift» av hensyn til forsiktig uttak av blokkstein ved
sprengning med lav intensitet slik at blokksteinen deler seg etter naturlige slepper i fjellet uten at
den ødelegges eller pulveriseres.
Uttakskanten mot avgrensningen av formålet regulert til Steinbrudd og masseuttak – feltene SM12, skal avsluttes med ordinær palldrift.
Ved uttakskanten mot avgrensningen av
formålet regulert til Steinbrudd og
masseuttak skal det anlegges endelig
bruddkant i henhold til anbefalinger gitt
av Direktoratet for mineralforvaltning:
Der bruddkanten blir over 15 meter høy,
skal det anlegges avsatser (pallhyller) i
fjellsiden.
Endelig bruddvegg varierer i høyde, og
vil på det høyeste gå opp mot 28-30
meter.
Bruddveggen vil bli delt opp ved
etablering inn til 3 pallavsatser mellom
topp og bunn i bruddet – i områden i sør
og i nordøst.
Palldybden skal være ca. 12 meter.

Et realistisk uttak vil være 50 000 kubikkmeter i året. Dette tilsier en driftstid på omkring 144 år.
Markedet vil imidlertid bestemme mengden som til enhver tid skal tas ut. Det er uttak av
naturstein som utgjør hoveddelen av driften.
Skrotstein vil utgjøre omkring 50 % av totalt uttak.
Ca. 50 % av uttaksmassen således til blokkstein som bearbeides til etterspurte produkter i
markedet.
Overskytende masse - skrotstein, knuses i fjelltaket og benyttes til relevante tiltak innenfor byggeog anleggsbransjen og til vegvedlikehold – primært i regionen. Transporten av blokkstein, andre
steinprodukter og knuste masser vil bli transportert med lastebiler og trailere.
Omfanget av transporten vil samsvare med uttaket av stein. Det anslås ca. 3125 trailerbillass i
løpet av året ved beskrevet uttak.
Dette tilsier en ÅDT på ca. 13 biler pr. dag.
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av sidespor til Sørlandsbanen som går forbi
planområdet i nordøst. Ved bruk av jernbane for transport som bulk med blokk- og håndstein –
som vurderes å være et «grønt» tiltak, vil transport på vei avta markant.
Framtidig sikring
Ved avslutning av fjelltaket skal det etableres permanent sikring ved etablering av voll med
steingjerde langs nordvest-, nord- og nordøstsiden av uttaksområde. Sikringsarbeidet skal starte
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endelig bruddkant i en samkjørt etableringsprosess.

8. KU - Virkninger/ konsekvenser av planforslaget
Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning – fastsatt ved kgl. Res. 21. juni 2017
der konsekvensutredning er påkrevd for alle større tiltak som kan få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn.
Formålet med konsekvensutredninger er uttrykt i plan- og bygningslovens § 14-1:
”Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres.”

Metode
Konsekvensutredningen av temaene i henhold til fastsatt planprogram, bygger på Statens
vegvesens håndbok V712, som er det grunnleggende metodeverktøyet som benyttes ved
konsekvensutredninger i Norge.

Konsekvensvifta er en matrise som angir konsekvensgraden ut fra gitt verdi og påvirkning. Hentet fra Statens
vegvesen Håndbok V712
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Håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018) deler de ikke-prissatte konsekvensene inn i 5 fagtema;
naturmangfold, landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturressurser og kulturarv. Tre
begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi,
påvirkning og konsekvens. Der det har vært hensiktsmessig, har området blitt delt opp i
delområder ved gjennomføring av denne vurderingen.
Del 1: Verdivurdering
Med verdi menes en vurdering om hvor verdifullt et område eller miljø er, med utgangspunkt i
nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Området sine karaktertrekk og verdier blir skildret
innenfor hvert enkelt fagområde så objektivt som mulig.
Verdien blir fastsatt langs en skala fra uten betydning til svært stor verdi.
Verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
Del 2: Påvirkning
Dette gjelder vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller
områdene, og graden av denne endringen. Her blir type og virkning av mulige endringer skildret
og vurdert. Virkningen blir vurdert langs en skala fra sterkt forringet til forbedret.
Påvirkning
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Del 3: Konsekvens
En vil kombinere verdien av området og påvirkningen av konsekvensene for å få den samlede
konsekvensvurderingen – dvs. gjøre avveining mellom miljøskade/ miljøforbedring tiltaket vil
medføre. Her vil en benytte «konsekvensvifta» (Fig. 3), der områdets verdi (del 1) og
påvirkningen av tiltaket (del 2) sammenstilles.
Sammenstillingen vises på en 7-delt skala fra meget alvorlig miljøskade til svært stor
miljøforbedring:

Tabell som viser skala og veiledning for konsekvensvurdering. Hentet fra Statens vegvesen Håndbok V712
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For hvert tema beskrives usikkerhet og avbøtende tiltak.

Utredningsalternativ
Tiltakshaver vil utrede konsekvensene for 2 alternativer slik:
0-alternativet:
I dette alternativet legges det til grunn at det ikke blir noen endring i arealbruksformålet, men at
det samsvarer med intensjonen i kommuneplanen. Det vil si at en ser på 0-alternativet som et
generelt uttrykk for situasjonen en kan tenke seg dersom ikke planlagt tiltak blir gjennomført.
Hovedalternativ:
Det foreligger kun ett alternativ for tiltaket som er endring av arealbruksformål i samsvar med
planens formål og slik som beskrevet i punkt over «Beskrivelse av tiltak». Det regulerte arealet er
på ca. 640 dekar og inneholder flere ulike tiltak.

Ikke-prissatte temaer som skal konsekvensutredes
De ikke-prissatte fagtemaene hentet fra Statens vegvesen V712, er tilpasset planprogrammet og er
følgende:
- Landskapsbilde, herunder nær- og fjernvirkning
-

Nærmiljø og friluftsliv

-

Naturmangfold/ naturmiljø, herunder vassdragsmiljø

-

Kulturmiljø og kulturminner/ Kulturarv

-

Naturressurser, herunder landbruk/ skogbruk og mineralressurser

Øvrige temaer fra planprogrammet som skal utredes
I følge planprogrammet skal øvrige temaer belyses og vurderes:
- Transport og trafikk, atkomst og parkeringsforhold – går også inn under landskapsbilde og
friluftsliv
- Ras-, flom og skredfare
- Utslipp til vann og grunn
Disse teamene vil bli belyst og vurdert i planbeskrivelsen. I tillegg beskrives noen av disse
temaene i en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Arbeidet er en
systematisering av grunnlagsutredninger som vurderes i forhold til sannsynlighet for at uønskede
hendelser skal oppstå og konsekvensen av uønskede hendelser. ROS-analysen utarbeides som eget
dokument.

Data
Datagrunnlaget baserer seg på nasjonale databaser, merknader til planoppstart, befaringer samt
lokalkunnskap.

8.1 Landskapsbilde
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres
som følge av et tiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet og hvordan
landskapet oppleves sett fra områdene omkring (fjernvirkning).
Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022

Landskapsarkitekt John Lie

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak
Drangedal kommune

Side

23

Landskapsbilde omfatter omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap.
Influensområde
Influensområdet for landskapsbilde er selve planområdet og arealene omkring som kan sies å
utgjøre en landskapsmessig helhet - nærvirkning. Influensområdet gjelder også områder lengre
unna der planområdet er synlig og har betydning for landskapsopplevelsen – fjernvirkning.
Kunnskapsgrunnlag
- Befaring
- Nasjonalt referansesystem for landskap
- Norge i bilder
- Beskrivelse av landskapsregioner (O. Pushmann)
Usikkerhet
Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til planlagte tiltak.
Verdivurdering
Overordnet karakteristiske trekk
Planområdet ligger innenfor karakterområdet «Skogområde, og sør i Drangedal kommune.
Skog er et område som er tilvokst med trær av en viss høyde og som står så tett at de gjensidig
påvirker hverandre. Skogen omfatter både selve trærne, undervegetasjonen og annet planteliv,
samt alle organismer i tilknytning til trær og jordsnmonn. Området må være så stort at areal og
tetthet i forening gir vilkår for eget skog- eller bestandsklima som skiller seg fra klimaet i
omgivelsene.
Planområdet ligger i et variert landskap med skogkledde åser/ koller med til dels bratte åssider,
som er dominerende i landskapet og som er brutt opp av vann og mindre tjern og myrer i
lavereliggende partier.
Sørlandsbanen er en tydelig åre i landskapsbildet og er med på å fragmentere landskapet noe, men
følger godt dragene i landskapet. Ausland-Krokenveien følger imidlertid landskapets former inne i
skogbeltet og er dermed godt forankret. Det overordnede vegetasjonsbildet preges av barskogen
spesielt med innslag løvtrær.
Skogen bærer preg av å være skjøttet skog – men har allikevel et variert vegetasjonsbilde.
Beskrivelse av planområdet med verdivurdering
Planområdet ligger på ca. 116 moh ved Steinsvann, 132 moh ved Lyser og strekker seg opp til 186
moh for kublikøllen som ligger sentralt i planområdet. Omkring ligger det høyere koller, som
Steinvasskollen i nordvest med 194 moh, Esplikollen i nord som ligger 208 moh, og øst for Lyser
er det koller opp mot 208 moh. Disse rager høyere enn Kublikøllen, og danner på en måte en
ramme omkring planområdet i vest, nord og øst, og som mer åpner seg med lavere horisont mot
sør.
Vannene beriker og åpner landskapet og gir det et spesielt preg og skaper spesielle lysforhold og
stemning fra morgen mot kveld i forhold til den mørkere skogen.
Samlet vurdering
Samlet sett vurderes området til å gi et spesielt godt totalinntrykk og er representativt for
landskapet i regionen. Sørlandsbanen og skogsbilvegene er synlige inngrep men glir godt inn i
landskapet, og gir til sammen et marginalt redusert totalinntrykk. Området vurderes til middels
– stor verdi.
Verdi landskapsbilde
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Svært stor

| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
^
Påvirkning – fjern- og nærvirkning
I skoglandskapet slik det fremstår, vil små inngrep eller anlegg ha liten påvirkning på
omgivelsene. I tillegg har skogen her gode vekstvilkår, noe som gjør disse område lite sårbart for
mindre inngrep.
Planområdet med Kublikøllen sentralt beliggende, er eksponert i de åpne landskapsrommene
omkring vannene Lyser og Steinsvann og fra åsene omkring disse, og som på en måte omkranser
planområdet.

Kublikøllen sett fra Steinsvann i sør og fra øvre del av Lyser i nordøst

Kublikøllen mitt i bilde - sett fra åssiden øst for Lyser, og fra sørøstsiden i nedre del av Lyser (til høyre)

Det planlagte tiltaket med uttak av fjell i Kublikøllen vil forringe landskapsbildet, og spesielt det
nære området. I det store landskapsbildet vil derfor de nye tiltakene forringe omgivelsene noe.
Samlet sett er påvirkning for tema landskapsbilde vurdert til noe forringet.
Påvirkning landskapsbilde
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
^

Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022

Landskapsarkitekt John Lie

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak
Drangedal kommune

Side

25

Konsekvens
Tema
Landskapsbilde

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

Middels – stor verdi

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Avbøtende tiltak
• Naturlig revegetering – evt. plante til med stedegen variert skog;
• Bevaring av terrengformer mot omgivelsene med Steinsvann og Lyser i sør og øst, og
vegetasjonsskjerm omkring uttaksområdet der det ikke er tillatt med flatehogst under hele
driftsperioden;
• Unngå for store og åpne flater ved uttak av masser ved å sørge for suksessiv istandsetting
av områder undervegs og som da ikke er til hinder for rasjonell drift i uttaket;
• Bruk av naturlig sikringsgjerde (stein og stedegen løsmasse) mot endelig uttaksgrense;

8.2 Nærmiljø og Friluftsliv
Tema friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Det er friluftsopplevelsen som er det sentrale.
En skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av berørt område. Helse, trivsel,
sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. Spesielle friluftslivskvaliteter
omhandles.
Temaet ses i forhold til transport og trafikk og støy.
Influensområde:
Friluftslivet i nærområdene til planområdet vurderes i denne sammenheng. Influensområde
omfatter det friluftsområdet som blir påvirket gjennom tiltaket.
Kunnskapsgrunnlag
- Befaring
- Den norske turistforeningen, ut.no
- Naturbase, naturbase.no
Usikkerhet
Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til planlagte tiltak.
Verdivurdering
Beskrivelse av planområdet i en større sammenheng
Planområdet ligger i et typisk skogsområde men vannene inntil gjør tilliggende områder
interessante for utøvelse av friluftslivsaktivitet knyttet til vann. Området er imidlertid marginalt
benyttet som attraktivt friluftsområde for en større del av befolkningen i regionen, men er noe
benyttet som et nærmiljøområde lokalt.
Det utøves friluftsliv knyttet til Lyser og Steinsvann som ligger inn til planområdet og er del av
planens influensområde. Friluftslivet her har marginalt omfang. Det går stier langs begge sider av
Steinsvann og langs østsiden av Lyser. Noe stangfiske fra land og fiske fra båt forekommer.
Det går en gammel traktorveg langs nordenden av Steinsvann, og denne er i bruk for årlig drift av
tømmer fra naboeiendommen – gnr. som ligger øst for Lyser, og blir benyttet som ferdselsvei for
atkomst til 2 hytter ved østsiden og søndre del av Lyser, og som sti for de som ferdes til fots langs
Steinsvann. Det er i dag ingen beitebruk i område Kublikøllen og tilliggende områder. Spesielt
storviltjakt er en ressurs. Det utøves jakt på storvilt og elgbestanden er på veg opp i forhold til
tidligere 2-3 tiår. Det går vilttrekk for både elg og rådyr mellom Steinsvann og Lyser og over
Kublikøllen.
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Beskrivelse av planområdet med verdivurdering:
Planområdet er ikke et område som benyttes av mange og ofte til friluftslivsaktiviteter av noe
omfang. Det er en del av et større skogområde – og er således interessant for jaktutøvelse på
storvilt og småvilt.
Området har således opplevelseskvaliteter.
Trygghet innenfor planområdet/ friluftsområder - Fareområder tilknyttet uttak av fjell

Trygghet ved ferdsel innenfor planområdet og dertil innenfor friluftsområder er en viktig del av
friluftslivopplevelsen samt bruken av området.
Innenfor planområdet vil det være fareområder tilknyttet fjelltaksaktiviteten, med tanke på
transport av ferdigprodukter etter veg, og støy knyttet til dette og annen uttaksvirksomhet som
sprengning og lasting og lossing.
Planområdet har noe opplevelsesverdi som gjør det noe attraktivt som friluftsområde.
Det er av middels omfang og vil ha noen betydning i jaktsammenheng utover å regnes med som
tellende areal for kvotevurdering hva gjelder storviltjakt.
Det r ikke spesielle skiløyper eller turløyper i planområdet.
Samlet vurdering
Området vurderes til Noe verdi for friluftsliv og nærmiljø.
Verdi friluftsliv/ nærmiljø
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
^
Påvirkning
Uttaksområde vil bli gjerdet inn med permanent sikringsgjerde mot høye uttaksvegger. Det vil
være stengt med bom utenom driftstiden. Det vil bli skiltet om farne under drift. Området vil også
være lite attraktivt også etter endt uttak. Dette vil sette demper for opphold i området.
Jakt kan heller ikke utøves innenfor perioden for daglig drift av uttaket. En ser for seg at driften
for uttak av fjell har marginal betydning for storvilt- og småviltbestanden.
Påvirkningen vurderes som Noe forringet til ubetydelig endring.
Påvirkning friluftsliv/ nærmiljø
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
^
Konsekvens
Tema
Friluftsliv/
nærmiljø

Verdi

Påvirkning

Noe verdi

Noe forringet til
Ubetydelig endring

Konsekvens
Ingen (0)

Avbøtende tiltak
• Plan for skilting for informasjon om drift og uttak;
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Permanent sikringsgjerde/ fysisk markering og hinder mot uttakskant;

8.3 Kulturarv - kulturminner og kulturmiljø
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Kulturarv defineres her som materielle
og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. I denne analysen er det de materielle sporene
etter menneskers virksomhet som er i fokus. Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om
kulturminner. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er
definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.
Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større sammenhengende
områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende.
Influensområde:
Influensområder for kulturminner og kulturmiljø er avgrenset til planområdet.
Kunnskapsgrunnlag
- Befaring;
- Naturbase.no;
- SEFRAK-registeret:
- Kulturarv ved Vestfold og Telemark fylkeskommune – Registrering høste 2021.
Usikkerhet
Det kan være skjulte kulturminner som dukker opp i anleggsfasen. Skulle nye funn bli gjort må
anleggsaktiviteten opphøre og kulturminnemyndigheten ved Statsforvalteren varsles.
Verdivurdering:
Beskrivelse av planområdet i en større sammenheng
Det er ikke spesielle forhold
Beskrivelse av planområdet
Kulturminner

Det er ikke gjort funn av kulturminner innenfor planområdet ved registrering høsten 2021. Dette
går frem av rapport datert laget av Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Kulturmiljøer

Det er ikke registret spesielle kulturmiljøer innenfor planområdet.
Kulturhistoriske landskap

Det er ikke spesielle kulturmiljø knyttet til planområdet. Det må sies at det tidligere har vært uttak
av murestein i området nede ved nordenden av Steinsvann. Sørlandsbanen som ligger inn til
planområdet er del av strekningen Neslandsvatn-Nelaug som ble etablert i 1935 – elektrifisert i
1942. Banestrekningen må sies å ha kulturhistorisk verdi.
Samlet vurdering
Samlet sett vurderes temaet kulturarv å ha Uten betydning til Noe verdi.

Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022

Landskapsarkitekt John Lie

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak
Drangedal kommune

Side

28

Verdi kulturarv
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
^
Påvirkning
Det er ikke registrert kulturminner planområdet, det er derfor ingen påvirkning for dette temaet ,
og dermed ikke noe å verdsette.
Samlet vurdering
Samlet sett er påvirkningen for tema kulturarv vurdert til Ubetydelig endring.
Påvirkning kulturarv
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
^
Konsekvens
Tema
Kulturarv

Verdi

Påvirkning

Uten betydning

Ubetydelig endring

Konsekvens
Ingen (0)

Avbøtende tiltak
• Skulle nye funn bli gjort må anleggsaktiviteten opphøre og kulturminnemyndigheten ved
Vetfold og Telemark fylkeskommune varsles.

8.4 Naturmangfold - naturmiljø
Det vises her til egenrapport utført av Asplanviak v/ biolog Rune Solvang. Rapport fra dette er
datert 23.11.2021 – og legges til grunn for KU-utredningen for dette temaet.
Samlet konsekvens av tiltaket (i flg. Rapport):
Konsekvensvurderingen følger malen til Miljødirektoratet (2021g) og oppsummeres i Tabell 5-1.
Utenom forekomsten av barlind (VU) forekommer alle rødlistede arter innenfor
naturtypelokalitetene slik at konsekvenser på rødlistearter er tatt hensyn til i konsekvensvurderingen for naturtypelokaliteter.
Alle naturtypelokaliteter har fått «stor verdi» etter Miljødirektoratets veileder for
konsekvensutredninger (2021d) slik at alle delområder som bygges helt ned gjennom tiltaket får
en alvorlig miljøskade (lokalitetene 2, 3, 4, 6 og 7), mens lokalitet 5 berøres bare delvis av tiltaket
slik at konsekvensgraden ligger noe lavere der i kategori «betydelig miljøskade».
Tre lokaliteter berøres ikke av tiltaket. Ettersom kategorien «alvorlig miljøskade» er oppnådd i
flere lokaliteter er den samlede konsekvensgraden «stor negativ konsekvens».
Klarer man å tilpasse tiltaksområde slik at flere lokaliteter (for eksempel lokalitetene 4, 5 og 6) får
ubetydelig miljøskade reduseres den samlede konsekvensgraden til «middels negativ
konsekvens».
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Lokalisering av registrerte forekomster i forhold til planavgrensningen

Det legges opp til at forekomst 2, 4, 5 og 6 hensyntas og vises som verneområde «Bevaring
naturmiljø» i reguleringsplanen.
Plangrensen er noe justert slik at forekomst 1 er registrert utenfor som også gjelder for forekomst
8 og 9. Forekomst 3 og 7 foreslås tatt ut.
Konsekvens
Tema
Naturmangfold

Verdi

Påvirkning

Middels verdi

Noe forringet

Konsekvens
Noe miljøskade (-)

8.5 Naturressurser - Landbruk
Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og
behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Det gjelder både som grunnlag for
syssel-setting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet. Vurderingen omfatter både
mengde og kvalitet av ressursen.
Naturressursene skal derfor ikke vurderes på eiendomsnivå (privatøkonomisk), men som samlet
virkning på delområdene innen influensområdet.
Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske
ressurser. Vannressurser er her avgrenset til ferskvann og gjelder drikkevannskilder, vann til
næringsmiddelproduksjon, jordbruksvanning og prosessvann. Det omfatter både overvann og
grunnvann. (Håndbok V712)
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Influensområde:
Influensområde er område som blir direkte berørt av tiltakene som tenkes gjennomført innenfor
planområdet, og de nærmeste områdene til dette.
Kunnskapsgrunnlag
- Naturbase
- Arealressurskart AR5
- Skog- og landskap
Verdivurdering
Beskrivelse av planområdet i en større sammenheng
Planområdet består av landbruksområder – der skogsdrift er en naturressurs i tillegg til at
fjellgrunnen innenfor planområde er en stor ressurs - ved uttak og omsetning til det formål som
denne planprosessen legger til rette for. Skogen er i dag innenfor planområdet lite berørt av tiltak
med unntak av nødvendige skogsbilveger og Sørlandsbanen som utgjør yttergrensen av
planområdet i sørøst-nordøst. Det er ca. 580 dekar produktiv skog av middels bonitet innenfor
planområdet av et planområde som utgjør ca. 640 dekar.
Vassdragene med Steinsvann og Lyser har verdi som vannressurs og fiskevann.
Uttaksområde utgjør et areal på ca. 235 dekar. Uttaksmengden er målt til ca. 7,15 mill.
kubikkmeter.
Beskrivelse av planområdet
Innenfor planområdet er det skogbruksområde som utgjør naturressursen Landbruk.
Selve uttaksområde legger beslag på ca. 235 dekar av skogen – buffersonen som er regulert til
Vegetasjonskjerm utgjør ca. 200 dekar. Da vegetasjonsskjermen ikke skal underlegges flatehogst/
ordinær skogskjøtsel, vil 435 dekar av skogen knyttet til eiendommen 19/ 5 bli bundet opp i
forhold til skogsdrift i mange 10-år under driften av selv fjelltaket.
Det går en gammel traktorveg/ sti gjennom hele søndre planområdet i søndre del. Denne benyttes
– i tillegg til å bidra til god tilgjengelighet for friluftsliv langs nordsiden av Steinsvann, til
traktorransport av tømmer for skogsdrift på naboeiendommen gnr.18 bnr.12 som ligger øst for
Lyser, men også for berørt eiendom gnr. 19 bnr. 5.
Jakt utøves også i disse større skogområdene som eiendommen 19/5 er en del av. Det går
trekkveier for hjortevilt – elg, hjort og rådyr, mellom Steinsvann og Lyser og over Kublikøllen.
Spesielt elgbestanden er på veg opp i området.
Dyrket eller dyrkbar jord blir ikke berørt av denne reguleringsplanen.
Skogarealet har liten eller ingen beitebruk i dag.
Samlet vurdering
Samlet vurderes verdien for landbruk å være Noe til middels verdi.
Verdi naturressurser
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
^
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Påvirkning
Arealet vil være ute av drift som skogbruksområde i en lengre periode så lenge driftstida for uttak
av fjell varer, men vil el. kan bli ført tilbake til ordinær skogsdrift etter endt uttak.
Tilgjengeligheten for fortsatt drift av skog i omkringliggende skogområder – eiendommene 19/5
og 18/12, vil ikke bli hindret som følge av driften av fjelltaket.
En ser ikke for seg at etablering og drift av fjelltaket vil påvirke hjorteviltbestanden i område
nevneverdig.
Samlet vurdering
Samlet sett er påvirkningen på naturressurser vurdert til Noe forringet.
Påvirkning naturressurser
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring

Forbedret

| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
^
Konsekvens
Tema
Naturressurser

Verdi

Påvirkning

Noe- middels
verdi

Noe forringet

Konsekvens
Noe miljøskade (-) til ubetydelig
miljøskade (0) for området

Avbøtende tiltak

8.6 Sammenstilling
Sammenstilling av konsekvenser i tabell:
Tema
Verdi
Landskapsbilde
Friluftsliv/
nærmiljø
Kulturarv
Naturmiljø/
naturmangfold

Naturressurser
Landbruk
Samlet
vurdering

Middels - Stor
verdi
Noe verdi
Liten - Noe verdi
Middels - Stor
verdi
Noe- Middels
verdi

Påvirkning

Konsekvens

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Noe forringetUbetydelig
endring
Ingen endring
Noe forringet

Ubetydelig miljøskade (0)

Noe forringet

Noe miljøskade (-) til ubetydelig
miljøskade (0) for området

Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)

Noe miljøskade (-) for området

Konklusjon
Med bakgrunn i konsekvensutredningen konkluderes det med at tiltakene vil gi noe miljøskade
(-) for området.

9. Andre aktuelle temaområder - konsekvenser
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9.1 Samfunnsmessige konsekvenser – Virkninger for næringsliv og
sysselsetting
Det er ikke annen næringsvirksomhet enn skogbruk innenfor planområde i dag. Mineralressursen i
uttaksområde er betydelig og vil kunne driftes i mange tiår. Dette vil sikre sysselsettingi forhold
til uttak, videreforedling og transport av ferdigprodukter.
Etter endt uttak skal området tilbakeføres landbruksformål og bli en del av av ordinær gårds- og
skogsdrift.
Anvendelse og behov for ferdigvare/ murestein
Det skal tas ut fjell i Kublikøllen fjelltak innenfor råstoffgrupperingen naturstein, skifer og
murestein. Råstoffet skal bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er avhengig av, det
vil si stein som brukes i utearealer innen samferdsel, til evt. plastring ved flomsikring, til
forstøtningsmurer ved små og store byggeprosjekt, og til monumenter.
Forekomsten lar seg kløyve til både større blokkstein og også mindre håndstein som kan benyttes
til mindre terrengmurer, utvendige tørrmurer, og innvendige peiser og murer med mer.
Overskytende stein fra fjellet kan knuses til forskjellige fraksjoner av kult og pukk, til bruk i ulike
typer anlegg i regionen, til oppbygging av veger og plasser, hage og parkanlegg med mer.
Virkninger for sysselsetting
Kroken Naturstein AS ble etablert 06.02.2017, og vil være ansvarlig driver av Kublikøllen
fjelltak. Det er ingen ansatte pr. dags dato. Årlig omsetning er enda ikke kjent
Oppstart av drift vil skje i løpet av 2022, og i de påfølgende 3 år regner en med ansettelse av inntil
5 personer.
Ved videre utvikling og drift - ved ultimat spesialisering av produksjonen, med mål om å bli en
tung aktør i leveranse av steinprodukter regionalt, vil en trygge arbeidsplasser og skape fler. Det
vurderes som realistisk å oppnå 20-30 årsverk innenfor virksomheten på noe sikt.
Kroken Naturstein har sitt hovedkontor på Raset i Skien.
Samfunnsvirkninger – verdisetting
Verdien i forhold til samfunnsvirkninger er avhengig av hvor mye tiltaket har å si for
verdiskaping, hvor mange arbeidsplasser som skapes og ringvirkninger lokalt for kommunen og
tettstedsutvikling.
Verdivurdering
Tettstedsutvikling: Ingen til liten positiv
Virkninger for næringsliv: Middels verdi
Kommunalt tjenestetilbud: Liten verdi
Infrastruktur og transport: Tiltaket vil medføre utvikling av infrastruktur som står i rimelig forhold
til nytten av verdiskapingen/ etableringen av nye arbeidsplasser: Middels verdi
Samfunnsvirkninger – effekt/ omfang
Styrking av lokal entreprenørbedrift – Ingen til liten positiv
Styrking av Kroken Naturstein AS – mer konkurranse dyktig – Liten positiv
Tiltaket vil ikke ha noen påvirkning på kommunalt tjenestetilbud – Ingen endring
Infrastruktur: Tiltaket vil medføre opprusting av krysset Ausland-Krokenveien – Måvannsveien
og opprusting av strekningen ned til kommunal veg ved idrettsanleggene i Kroken. Fjelltaket har
god beliggenhet i forhold til å levere stein med en kvalitet som har vært en mangelvare lokalt –
som medfører kort transport og lave transportkostnader – Middels positiv.
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Konsekvens av tiltaket
Etablering av Kublikøllen vil ha Ubetydelig konsekvens for tettstedsutviklingen i Kroken og
kommunalt tjenestetilbud, Liten positiv konsekvens for virkninger for næringslivet, og Liten
positiv konsekvens for infrastruktur og transport.

9.2 Transport og trafikk, atkomst og parkeringsforhold
Influensområde:
Influensområde for trafikk omfatter interne veger innenfor planområdet. Videre vurderes den
grusbelagte veistrekningen fra Sandvann etter Ausland-Krokenveien opp til avkjørselen til
fjelltaket – Måvannsveien – en strekning på omkring 2,5 km, å være del av influensområde.
Områdebeskrivelse:
Influensområde er avgrenset til planområdet med tilkomstvei - Måvannsveien fra AuslandKrokenveien. Fra Sandvann og forbi avkjørselen til Måvannsveien mot Gjerstad er veien privat med eget veilag (Ausland-Krokenveien veilag). Det er offentlig kommunal veg fra fylkesveien og
opp til Sandvann. Hovedveg for planområdet - Krokenveien – fylkesvei 256, har aksess via
Fikkjebakke til E18.
Fylkesvei 256 – Krokenveien har god standard, det samme gjelder kommunal vei –
Sandvannsveien, som er asfaltert på strekningen.
Trafikkmengde
Et realistisk uttak vil være 50 000 kubikkmeter i året. Dette tilsier en driftstid på omkring 144 år.
Markedet vil imidlertid bestemme mengden som til enhver tid skal tas ut. Det er uttak av
naturstein som utgjør hoveddelen av driften.
Skrotstein vil utgjøre omkring 50 % av totalt uttak.
Ca. 50 % av uttaksmassen således til blokkstein som bearbeides til etterspurte produkter i
markedet.
Overskytende masse - skrotstein, knuses i fjelltaket og benyttes til relevante tiltak innenfor byggeog anleggsbransjen og til vegvedlikehold – primært i regionen. Transporten av blokkstein, andre
steinprodukter og knuste masser vil bli transportert med lastebiler og trailere.
Omfanget av transporten vil samsvare med uttaket av stein. Det anslås ca. 3125 trailerbillass i
løpet av året ved beskrevet uttak.
Dette tilsier en ÅDT på ca. 13 biler pr. dag – sett i forhold til drift over 240 dager pr. år.
Konsekvens av tiltaket
Det legges opp til utbedring av tilkomstvegen til fjelltaket etter Ausland-Krokenveien på
strekningen Sandvann-Måvannsveien som er avkjøringsveien til bruddområdet. Her er det grusveg
i dag og 80 km-sone. Strekningen skal gis tilfredsstillende standard hva gjelder bredde, vertikalog horisontalgeometri og toppdekke – det skal skje innen en 3-årsperiode fram til høsten 2025.
Fra Sandvann ned til Krokenveien – kommunal veg, har vegsystemet god standard med
asfaltdekke – her er farten 50 km/t. Og det er spesielt på denne strekningen det er tilliggende
boliger og ferdsel til fots og på sykkel – ved Sandvann er det blant annet anlagt en fotballbane.
Mertrafikken med økning på 13 ÅDT pr. dag er marginal. Det skal ikke etableres virksomheter på
denne veistrekningen som tilsier økt gangtrafikk.
En samlet vurdering av temaet Trafikk gir «Ubetydelig» konsekvens.
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Avbøtende tiltak:
Eksisterende veisystem og avkjørsler skal utbedres innenfor planområdet – til akseptabel standard
med hensyn til bredder, geometri og tåleevne. Det samme skal skje for den grusbelagte
strekningen av Ausland-Krokenveien fra Sandvann og opp til avkjørselen til Kublikøllen fjelltak –
Måvannsveien. Dette sikres ved rekkefølgekrav i planens bestemmelser.
Avbøtende tiltak for øvrig synes ikke å være nødvendig.

9.3 Utslipp til vann og grunn - Vassdragsmiljø
Avløp fra regulert riggområde skal ledes til godkjent avløpssystem.
Overvann fra uttaksområde skal ledes etter uttaksbunnen med fall ca. 1:60 mot et fangdamsystem
for sedimentasjon før det slippes ut som tilnærmet reint vann i Steinsvann som resipient.
Steinsvann er langt og smalt – med lang avstand til utløpet i sør. Ved utløpet fra Steinsvann visere
ned Gjerstadvassdraget vil det ikke merkes at det er kommet overvann fra uttaksområde i
Kublikøllen ved nordenden av Steinsvann.
Utbyggingen vil ikke medføre uheldig utslipp til vann og grunn.
Konsekvens av tiltaket
Etablering av Kublikøllen fjelltak vil ha Ubetydelig konsekvens for utslipp til vann og grunn.
Avbøtende tiltak:
Ingen.

9.4 Støy og støv
Det vil i uttaksperioden være mer støy og støv enn vanlig.

Støy
Det går fram av bestemmelsene at: «Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille
kravene i T-1442/2012 kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og
anleggsvirksomhet.»
Støyrapport er utarbeidet av Norconsult og er datert 17.12.2021, og foreslåtte tiltak her skal
gjennomføres som støyreduserende tiltak mot omgivelsene.
Konsekvens av tiltaket
Driften av fjelltaket Kublikøllen viser at støyen har effekt på tilliggende hyttebebyggelse øst for
uttaksområdet – vurderes til Middels-betydelig konsekvens.
Avbøtende tiltak:
Det går fram av bestemmelsene at: «Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille
kravene i T-1442/2021: Retningslinje for støy i arealplanleging».
Tiltak skal gjennomføres slik som foreslått i støyrapport datert 17.12.2021 - utarbeidet av
Norconsult.
Støv
Når det gjelder støvproblematikk så vil dette dreie seg om støv fra trafikken etter interne veier
innenfor planområdet ved transport av ferdigvare, og fra åpne flater og ferdigvarehauger i
bruddområdet.
Avbøtende tiltak:
Det er tatt med en bestemmelse til planen vedr. luftkvalitet:
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Krav til luftkvalitet skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanplanleggingen T-1520, samt kravene i forurensningsforskriften kapittel 7.
Støvflukt mot omgivelsene fra uttaksområdet, åpne lagre av råvare / produkter, og fra atkomstveg
fra avkjørselen ved Ausland-Krokenveien og øvrige veger innenfor planområdet, skal forhindres
med nødvendig vanning og / eller evt. ved bruk av støvbindende middel.

9.5 Ras- og skredfare - Flomfare
Berggrunnen med overdekkende løsmasser innenfor planområdet er stabil– det er ikke forekomst
av kvikkleire innenfor planområdet som ligger over marin grense.
Nord i planområdet er det et lite område markert med fare for utløsningsområde - og
utløpsområde for snøskred - NVE.
Nordøst i planområdet ligger aktsomhetsområde for flom – fra NVE, ved bekken som kommer fra
Trytetjern via Småtjennane, med sideløp av mindre bekkesig fra Bikkjetjenn og Esplikøllen, og
renner ut ved Lysertjern. Det er i tillegg flomsoner langs vannene Steinsvann og Lyser samt
Lysertjern som berører planområdet i nordøst.
Nye tiltak som skal etableres innenfor disse sonene er ikke byggetiltak med varig opphold, og vil
ikke innebære noen risiko for de tiltakene som skal gjennomføres.
Det er ikke personopphold i ved skredfareområde vinterstid. Innenfor aktsomhetsområde for flom
vil det ved en flomsituasjon for dette område være marginal horisontal bevegelse i vannmassene,
kun vertikal bevegelse – pga. stuving av vann fra Lyser. Erosjonsfare er derfor ikke til stede.
Fare for flom eller snøskred vil ikke ha noen konsekvens for personer – tiltakene som berører
disse sonene – fjelluttak for snøskredsonen, og etablering av nytt sidespor med lasteområde,
innebærer ikke varig personopphold, og det vil ikke medføre økonomiske eller samfunnsmessige
konsekvenser.
I forhold til evt. snøskred innenfor uttaksområde for fjellmasse vil dette bli eliminert under driften
– som skal skje i henhold til godkjent driftsplan for fjelltaket.
Konsekvens av tiltaket
Driften av fjelltaket Kublikøllen viser at flom- og snøskredfare innenfor planområdet ikke har
effekt i forhold til gjennomføringen – og vurderes til Ingen konsekvens.
Avbøtende tiltak:
Ingen.

9.6 Klimatilpasning og overvannshåndtering
Drift av fjelltaket og istandsettingen av dette, skal ikke medføre til økt avrenning mot vassdrag
(Gjerstadvassdraget) i forhold til dagens situasjon, og skal heller ikke påvirke vannkvalitet- eller
vannmiljø på en negativ måte.
Overvannet skal håndteres innenfor planområdet/ fra uttaksområdet slik at uttaksbunnen ved uttak
gis et tilfredsstillende fallforhold – ca. 1:60, og kan ledes mot og samles i eget fangdamsystem for
sedimentasjon i søndre og nedre del av uttaksområdet, før utslipp til terreng og resipient som i
dette tilfelle er øvre del av Steinsvann.
Konsekvens av tiltaket
Driften av fjelltaket Kublikøllen viser at flom- og snøskredfare innenfor planområdet ikke har
effekt i forhold til gjennomføringen – og vurderes til Ingen konsekvens.

Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022

Landskapsarkitekt John Lie

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak
Drangedal kommune

Side

37

Avbøtende tiltak:
Ingen.

10. Rosanalyse
Det vises til egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet, der følgende temaer blir vurdert:
- Brann og eksplosjon, utslipp av farlige stoffer, akutt forurensning,
- Brann i bygninger og anlegg, Større ulykker (veg/ bane/ sjø/ luft)
- Ekstremnedbør, overvann
- Ekstrem vind,
- Flomfare i store og små vassdrag,
- Utglidning som følge av ustabile grunnforhold,
- Erosjon (langs vassdrag),
- Skredfare i bratt terreng (snø, is, stein, leire, jord),
- Kvikkleireskred,
- Skog og lyngbrann,
- Lynnedslag,
- Utkast av stein ved sprengning av fjell.

11. Innkomne merknader
Det kom inn 9 merknader fra: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark
fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV), Direktoratet for
mineralforvaltning (DMF), Miøjørettet helsevern i Grenland, BANE NOR, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), grunneier Egil Haugland – til varsel om oppstart av
reguleringsplan og høring av planprogrammet for endring av reguleringsplan for Bygdin.
Nedenfor er merknadene referert.
Nedenfor er merknadene referert og det kommenteres hvordan de tas hensyn til i forslag til
reguleringsplan.

10.1 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Brev datert 16.04.2021
Beskriver først Statsforvalterens rolle, som er å påse at planer ikke er i strid med nasjonale og
viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og
barn og unges interesser.
Har videre følgende merknader:
Naturmangfold - minner om rundskriv T-2/16, tilsier at det bør legges vekt på langsiktig
ivaretakelse av blant annet rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon
ihht NiN-metoden.
Statsforvalteren vurderer at det er et betydelig potensial for forekomst av truede naturtyper og
naturtyper med viktig økosystemfunksjon i planområdet, blant annet lågurtedelløvskog (rødlistet
naturtype) i den bratte, sørøstvendte skrenten ned mot Sørlandsbanen. Videre er det et areal med
eldre barskog i hogstklasse 5 på toppen av selve Kublikøllen, som kan ha naturtypekvaliteter
knyttet til gammel barskog. Også andre deler av planområdet kan ha viktige naturkvaliteter.
Dersom det ikke foreligger et fyldig kunnskapsgrunnlag om naturmangfold i tiltaksområdet, f.eks.
i form av gjennomført naturtypekartlegging av nyere dato, bør slik kunnskap innhentes. Slik
Statsforvalteren oppfatter det er det ikke gjennomført slik kartlegging i tiltaksområdet tidligere. I
henhold til forskrift om konsekvensutredning § 17 skal utredninger og feltundersøkelser
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gjennomføres etter «anerkjent metodikk». For tema naturmangfold bør det derfor gjennomføres
nye feltundersøkelser etter metodikken i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (NiN), som nå er
anerkjent metodikk for slike utredninger. Viser til Miljødirektoratets veileder M-1941.
Samfunnssikkerhet – beredskap – Statsforvalteren minner for ordens skyld om at ROS-analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av den planlagte utbyggingen,
jf. plan- og bygningsloven § 4-3. ROS-analysen bør være basert på oppdatert veiledningsmateriell
og følge metodikken gitt i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging
(2017).
Påpeker at planprogrammet tar opp flere relevante tema- og utredningsbehov. Nord i planområdet
er det et lite område markert med fare for utløsningsområde - og utløpsområde for snøskred, som
vi forventer at fanges opp i ROS-analysen.
Anbefaler å vektlegge klimarelaterte uønskede hendelser spesielt, eksempelvis gjennom
hendelsene skogbrann, overvannsproblematikk og mulig påvirkning til Lyser og Steinsvann.
Dersom vurderingene i analysen viser at det må iverksettes tiltak for mulige uønskede hendelser,
skal tiltakene gir en grundig beskrivelse i analysedelen, i tråd med plan- og bygningsloven §4-3.
Nødvendige risiko- og konsekvensreduserende tiltak som kommer frem i ROS-analysen må også
reflekteres i reguleringsbestemmelsene. Område med risiko- og sårbarhet skal avmerkes i planen
som hensynssone jf. § 11-8 og 12-6. Slik blir ROS-analysen en premiss for planforslaget,
inkludert bestemmelser.
Klimatilpasning – Statsforvaltaren minner om at det gjennomgående bør tas hensyn til forventede
fremtidige klimaendringer gjennom klimatilpasning av planer for utbygging, se statlig
planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2019).
Støy – Minner om at støy er et plantema og at nødvendige tiltak bør innarbeides i planer ved
konkrete beskrivelser i reguleringsbestemmelsene og sikres gjennomført ved
rekkefølgebestemmelser.
Vi viser til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
Landskap - Planer skal bidra til å sikre kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap, jfr,
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav b. Gjennom Den Europeiske Landskapskonvensjonen har
Norge forplikta seg til å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap.
Tiltaket vil medføre vesentlig terrenginngrep noe som kan ha negative landskapseffekter. Unødige
terrenginngrep og plassering av anlegg høyt i terrenget bør unngås. Konsekvenser av utbyggingen
for landskapet bør utredes spesielt. Det bør utarbeides en plan for istandsetting og etterbruk etter
at driften er avsluttet.
Landbruk - Statsforvalterens landbruksavdeling forventer at det lages en konsekvensutredning for
landbruksverdiene som en del av planarbeidet.
Friluftsliv - Det er stier i området som benyttes av allmenheten. Det er viktig å sikre
tilgjengelighet til stier langs strandsonen til Steinsvann både for lokalbefolkningen og besøkende i
planområdet. Allmenhetens bruk av området til friluftsliv og rekreasjon bør kartlegges.
Vann- vassdrag - Uttaksområdet ligger i nærhet til Steinsvann, som er en del av vannforekomsten
Auslandsvelva bekkefelt i Vannregion Agder. Vannforekomsten er registret med svært god
økologisk tilstand.
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Eventuell avrenning av grove og fine partikler fra uttaksområdet vil ved intenst og moderat
regnvær kunne skyldes ut og forurense Steinsvann, som vil føre til forringelse av
vannforekomsten.
Miljøavdelingen forventer at det settes krav om avbøtende tiltak for å hindre utslipp til vann av
steinpartikler.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Naturmangfold
Naturmangfold er registrert av AsplanViak v/biolog. Se rapport datert 24.11.2021. Dette er utført
etter ny metode, der konsekvensene av tiltaket vurderes.
Naturmangfold temaet omfattes av KU.
Samfunnssikkerhet – beredskap
Det er laget ROS-analyse for tiltaket. Temaene Flom- og Snøskredfare fanges opp her. Videre
klimarelatert hendelser med mer.
Det er som følge av vurderingen ikke satt av område med risiko- og sårbarhet i planen som
hensynssoner.
Klimatilpasning
Det vises spesielt til tiltaket med å etablere sidespor til jernbanen som et «grønt» tiltak knyttet til
denne planen. Andre tiltak kan oppnås ved utvikling og bruk av biodrivstoff og kjøretøyteknolog.
Slike og andre tilsvarende tiltak kan ikke knyttes til reguleringsplanen, men løses ved overordnede
samfunnsmessige grep.
Støy
Støy er vurdert av Norconsult – det vises til rapport datert 17.12.2021. Tiltak som anbefales sikres
i planens bestemmelser.
Landskap
Landskapstemaet er vurdert i planens beskrivelse og KU.
Landbruk
Temaet er vurdert i planens beskrivelse og KU.
Vann- vassdrag
Temaet er vurdert i planens beskrivelse, og i KU under temaet Utslipp til Vann og grunn Vassdragsmijø.
Overvannet skal håndteres innenfor planområdet/ fra uttaksområdet slik at uttaksbunnen ved uttak
gis et tilfredsstillende fallforhold – ca. 1:60, og kan ledes mot og samles i eget fangdamsystem for
sedimentasjon i søndre og nedre del av uttaksområdet, før utslipp til terreng og resipient som i
dette tilfelle er øvre del av Steinsvann.
Drift av fjelltaket og istandsettingen av dette, skal ikke medføre til økt avrenning mot vassdrag
(Gjerstadvassdraget) i forhold til dagens situasjon, og skal heller ikke påvirke vannkvalitet- eller
vannmiljø på en negativ måte.
Friluftsliv
Temaet Friluftsliv og nærmiljø er vurdert i planens beskrivelse og KU.

10.2 Vestfold og Telemark fylkeskommune – Brev datert 07.04.2021
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Beskriver Fylkeskommunens roller og ansvar.
Videre er merknaden todelt; en del til varsel om oppstart av planarbeid og en del til det offentlige
ettersynet av planprogrammet.
Fylkeskommunens uttalelse til varselet:
Regionale planer og geologiske resurser Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 (ATP Telemark) og kapittel
7. Basert på dette er regiongeologen i fylkeskommunen i utgangspunktet positiv til drift på stein i
denne regionen og til dette formålet. Fylkeskommunen har i mange år nettopp oppfordret lokale
aktører til drift på kortreist stein til byggeformål som er med på å skape lokale arbeidsplasser og
bruke lokal stein som glir inn i miljøet der den brukes.
Resten av uttalelsen til regiongeologen fremgår under – «Fylkeskommunens uttalelse til det
offentlige ettersynet av planprogrammet»
Samferdsel - Planlagt adkomstvei fra fylkesveinettet må være en del av utredningen, og eventuelle
tiltak må komme frem av planens rekkefølgebestemmelser. Om det er tenkt adkomst fra fv. 3694,
må dette skje i dialog med Agder fylkeskommune. Hvis planområdet orienterer seg nordover, vil
trolig området få sin adkomst fra fv. 3374, som ligger i Vestfold og Telemark.
I planprogrammet opplyses det om at det er ønske om at mye av transporten kan gå på bane, dette
er positivt både for miljøet og for lokal trafikksikkerhet. Fylkesveimyndighetene vil allikevel anta
at mye transport også må skje på vei. Det er derfor viktig å utrede alle konfliktpunktene mellom
transport og barn da disse ulykkene som oftest har katastrofale utfall. Disse tiltakene må også
komme frem av planens rekkefølgebestemmelse.
Klima og energi - Med henvisning til både Drangedal kommunes egen Energi- og klimaplan
(2013) og gjeldende regional klimaplan for Telemark (2019-2026), oppfordres det til å ta inn
reduksjon i klimagassutslipp som et tema i reguleringsplanen.
Kulturarv - Automatisk freda kulturminner (AFK):
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ikke kunnskap om tidligere registrert, AFK i
planområdet.
Kunnskap om kulturminner i nærområdet samt en vurdering av landskap og terreng, tilsier
imidlertid at slike kan være bevart. I henhold til kulturminneloven (kulml) § 9 må det utføres en
arkeologisk registrering før endelig uttalelse til planforslaget. Det er i første rekke
overflateregistrering og prøvestikk med spade etter ikke synlige AFK som er aktuelt. For sikre en
god planprosess, er det er det en fordel at registrering av AFK foretas allerede på varselstadiet.
Arkeologiske registreringer kan bare utføres på bar og frostfri mark, og den arkeologiske
feltsesongen er normalt fra midten av april til november. Siste frist for bestilling av registreringen
er 1. september dersom den ønskes gjennomført samme sesong.
Viser videre til kostnader og bestilling av arkeologisk registrering (vedlagt).
Hensynssoner - Alle (AFK) har en nasjonal verneverdi og skal primært bevares. Automatisk
fredete kulturminner skal vises som hensynssone d i plankartet (jf. plan-og bygningsloven (pbl) §§
12-6 og 11-8 d). Avgrensingen av hensynssone d tilsvarer sikringssonen til kulturminnet (jf. kulml
§ 6). Hensynssone d skal fremstilles med sosi – kode H730_#. Gjør oppmerksom på at en
hensynssone d som regel ikke vil være tilstrekkelig for å ta vare på kulturminnet og dets kontekst.
Hensynssone d må/bør av den grunn omgis av en hensynssone c som fungerer som en buffer for
kulturminnet (jf. pbl § 11 -8 c). Denne skal fremstilles med sosi - kode H570_#. Den geografiske
avgrensing en av hensynssone c skal skje i samråd med regional kulturminneforvaltning. Ber om
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at tiltakshaver/planmyndighet tar kontakt for å avklare utstrekning i god tid før planen legges ut til
offentlig ettersyn. Begge hensynssoner skal følges av bestemmelser som sikrer kulturminnet (jf.
pbl § 12-7).
Viser videre til mulighet for dispensasjon og meldeplikt.
Kulturarv – Nyere tids kulturminner - Kulturarv er ikke kjent med at planarbeidet vil kunne berøre
nyere tids kulturminner av nasjonal og/eller regional kulturminneverdi. Vi har derfor ingen
merknader til varsel.
Landskap – Viser til Den Europeiske Landskapskonvensjonen. Tiltaket vil medføre vesentlig
terrenginngrep. Ber om at inngrep gjøres på en mest mulig skånsom måte, slik at man unngår
unødvendige negative landskapseffekter.
Fylkeskommunens uttalelse til det offentlige ettersynet av planprogrammet:
Savner enkelte tema, beskrevet under:
Landskap - Det fremgår bra hva slags metoder som skal benyttes for å beskrive de omfattende,
negative lanskapsvirkningene dette tiltaket vil medføre. Det står litt om buffersoner og behov for
eventuelle avbøtende tiltak. Savner likevel en beskrivelse av planer for tilbakeføring/restaurering
etter at driften er over. Går ut fra at det vil omtales i både planbeskrivelsen og planbestemmelsene.
Geologiske resurser - Regiongeologen er i utgangspunktet positiv til drift på stein i denne
regionen og til dette formålet.
Skriver at Fylkeskommunen har i mange år nettopp oppfordret lokale aktører til drift på kortreist
stein til byggeformål som er med på å skape lokale arbeidsplasser og bruke lokal stein som glir
inn i miljøet der den brukes. Anbefaler imidlertid, dersom geologiske og mineralogiske
undersøkelser ikke allerede er foretatt (det fremgår ikke av beskrivelsen vi har mottatt at dette er
utført), å foreta følgende undersøkelser som en del av planprosessen og i alle fall før drift settes i
gang:
1. At strukturene som er gunstige og nødvendige for brytning av bergartene undersøkes over hele
det aktuelle volumet av forekomsten. Det er viktig å vite at en har riktige bergartsstrukturer for å
kunne drive en økonomisk forsvarlig drift over en lengre periode enn oppstartsfasen.
2. Det er kjent flere soner med skiferaktige bergarter i denne regionen og ned mot Fikkjebakke/
Tangen og Froland (Bøylestad, Espelandsmyr etc) som inneholder sulfider. Sulfider vil oksidere
og danne svovelsyre når stein sprenges løs og får tilgang til luft og vann. Dersom sulfidene har et
vesentlig innhold av tungmetaller (kopper, bly, sink, kadmium, arsen m.m.) kan forvitring av
avfallshauger ganske raskt føre til forurensing av miljøet med effekter på både kort og lang sikt.
Sulfider er også et potensielt problem ved bruk av stein for mur/byggeformål og kan medføre
store ulemper for konstruksjoner/anlegg som lages av sulfidførende bergart. Det er viktig å påpeke
at det også finnes bergarter som har lite/ingen sulfider i denne regionen, men dette er det viktig å
undersøke grundig før drift / salg av stein fra den aktuelle forekomsten.
Regiongeologen kan evt. kontaktes av tiltakshaver for ytterligere råd dersom det ønskes.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Samferdsel
Det legges opp til utbedring av tilkomstvegen til fjelltaket etter Ausland-Krokenveien på
strekningen Sandvann-Måvannsveien som er avkjøringsveien til bruddområdet. Her er det grusveg
i dag og 80 km-sone. Strekningen skal gis tilfredsstillende standard hva gjelder bredde, vertikalog horisontalgeometri og toppdekke – det skal skje innen en 3-årsperiode fram til høsten 2025.
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Fra Sandvann ned til Krokenveien – kommunal veg, har vegsystemet god standard med
asfaltdekke – her er farten 50 km/t. Og det er spesielt på denne strekningen det er tilliggende
boliger og ferdsel til fots og på sykkel – ved Sandvann er det blant annet anlagt en fotballbane.
Mertrafikken med økning på 13 ÅDT pr. dag er marginal. Det skal ikke etableres virksomheter på
denne veistrekningen som tilsier økt gangtrafikk.
Det vil være lite konfliktpunkter mellom trafikk og barn på den aktuelle strekningen.
Klima og energi
Det vises spesielt til tiltaket med å etablere sidespor til jernbanen som et «grønt» tiltak knyttet til
denne planen. Andre tiltak kan oppnås ved utvikling og bruk av biodrivstoff og kjøretøyteknolog.
Slike og andre tilsvarende tiltak kan ikke knyttes til reguleringsplanen, men løses ved overordnede
samfunnsmessige grep.
Kulturarv og Nyere tids kulturminner
Det er gjort kulturminneundersøkelse i planområdet høsten 2021. Det ble ikke gjort funn. Det
vises til rapport datert 07.01.2022.
Der ikke regulert hensynssoner knyttet til kulturminner innenfor planområdet.
Planprogrammet
Planprogrammet er justert i hht. fylkeskommunens merknader..
Geologiske ressurser
Merknaden tas til etterretning.
Det vises til geologisk rapport fra SWECO. Denne skal legges til grunn for videre drift av
fjelltaket. Det blir vektlagt i planens bestemmelser hensynet til «sulfidstein» i den videre driften
ved uttak av fjell. Det vises til bestemmelse:
Det skal gjøres ytterligere undersøkelser for å få et bedre bilde av omfanget av potensielt
syredannende bergarter innenfor uttaksområdet. Dette skal skje suksessivt ved uttak i driftsfasen
og i hht. driftsplan - ved å hente ut borestøvsprøver i forskjellige dybder fra lokaliteter, og på
hensiktsmessig sted som vurderes av geolog ved overflatekartlegging etter at bergflaten er
avdekket.

10.3 Statens vegvesen – Brev datert 09.04.2021
Har ingen kommentarer til mottatt varsel.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Merknaden tas til etterretning.

10.4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – Brev datert 21.05.2021
Det vises til brev av 22.02.2021. Planen skal tilrettelegge for fjelluttak innenfor
råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein. Planen skal konsekvensutredes, da
planområdet er avsatt til LNF-R i kommuneplanens arealdel.
Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk
kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom
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kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om
hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). Forslagstiller har ansvar for at
disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Vi beklager sen tilbakemelding på oppstartsvarselet og høring av planprogram.
Skredfare
Planområdet ligger delvis innenfor aktsomhetsområde (utløpssone) for snøskred. Ifølge
planprogrammet er berggrunnen med overdekkende løsmasser innenfor planområdet stabil.
Aktsomhetskartene er basert på unøyaktige data som gjør at mindre løsneområder (<50 meter
vertikal
høyde) ikke alltid vises. Lokale terrengforhold må derfor alltid vurderes i disse typene skred.
NVE anbefaler at det utarbeides en skredfarevurdering (for alle skredtyper) i forbindelse med
planarbeidet. En skredfarekartlegging vil måtte dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot
skredfare, og
vil sammen med valgte arealformål, fastsatte hensynssoner og bestemmelser, ivareta at kravene i
TEK17
§ 7-3 Sikkerhet mot skred, kan tilfredsstilles.
Vi viser til NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014),
samt NVEs veileder for utredning av skredfare i bratt terreng (revidert 12.11.2020):
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/.
Flom
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde flom, jf. NVE Atlas. Ifølge
planprogrammet er det ingen flomfare innenfor planområdet.
Vi minner likevel om at reell flomfare må avklares og tas hensyn til. Tiltak jf. pbl. § 1-6 omfattes
av sikkerhetskrav (jf. pbl. § 28-1) gitt i byggteknisk forskrift og krever dokumentasjon på
tilstrekkelig sikkerhet mot flom. For tiltak som kommer i berøring med områder hvor det kan
være fare for flom, er det en forutsetning at det i planarbeidet gjennomføres en flomvurdering
samt dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. plan- og bygningsloven § 28-1 og
TEK17 § 7-2. Det vises i denne forbindelse til NVEs retningslinje 2/2011.
Selv for de områder som ikke omfattes av aktsomhetskartene, bør lokale terrengforhold vurderes
før flomfaren kan utelukkes. Det samme gjelder tilstedeværelsen av mindre bekker.
Byggverk må legges i sikker avstand fra erosjonsutsatt skråning, eller skråningen sikres mot
erosjon.
Krav til sikkerhet mot erosjon langs vassdrag er definert i TEK17 § 7-2 med veiledning.
Klimatilpasning og overvannshåndtering
Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil føre til økte skader fra overvann og større utfordringer
med overvannshåndteringen. Endring av avrenningsveier og -mønster kan øke flom- og
skredfaren for andre.
En plan for hvordan overvannshåndtering tenkes løst bør foreligge i forbindelse med
reguleringsplanen, da overvannshåndtering er en viktig premiss for bruken av området. Eventuelle
tiltak for overvannshåndtering (infiltrasjon, fordrøyning og sikker bortleding av overflatevann)
bør reguleres til eget formål i planen.
Dersom overvann skal avledes til vassdrag som sikker resipient må flomfare vurderes slik at ikke
allmenne interesser i vassdraget blir negativt berørt. Dette inkluderer økt flomfare for tredjepart,
jf. vannressursloven §§ 5, 7 og 8.
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Allmenne interesser i vassdrag
Vassdrag utgjør viktige landskapselementer og opplevelsesverdier, bidrar til å redusere flomfare
dersom disse holdes åpne og er viktige for å kunne ivareta biologisk mangfold.
Planområdet inngår i Gjerstadvassdraget vassdragsvernområde, som er varig verna gjennom
verneplan I av 1973. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (1994) gjelder selve
vassdragsbeltet (dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern) og en 100-meters sone på
hver side. De kan også omfatte andre deler av vassdragets nedbørfelt dersom det er faglig
dokumentert at det har betydning for vassdragets verneverdi. Planarbeidet må vurdere hvordan
vassdraget eventuelt blir berørt av foreslått utbygging. Eventuelle tiltak må ikke komme i konflikt
med verneformålet.
Vassdrag og mindre bekker i området må beskrives, og det må redegjøres for eventuell flom-,
erosjons- og skredfare. Vi forutsetter at tiltaket ikke vil medføre forstyrrelser i vannbalansen for
grunnvann, myr og vassdrag i området.
Det må gjøres en vurdering av og begrunnelse for byggeavstand langs vassdrag. Bekk/elv og
sidearealer bør også reguleres til et hensiktsmessig reguleringsformål, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-5.
Det vises for øvrig til NVEs veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:
• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at
en unngår innsigelse.
• NVEs retningslinje 2/2011 (revidert 22. mai 2014) Flaum- og skredfare i arealplanar
beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør
utredes og innarbeides i planen.
• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til
flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner.
Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken, kan NVE kontaktes med en konkret
forespørsel.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Skredfare og flom
Et lite aktsomhetsområde som viser utløpssone for snøskred ligger innenfor planområdet – og
innenfor område regulert til Steinbrudd og masseuttak.
Området er svært marginalt – og har et omfang på ca. 5 dekar, av dette er utløsningsområde ca.
1,2 dekar, slik det går fram av aktsomhetskartet.
Nordøst i planområdet ligger aktsomhetsområde for flom – fra NVE, ved bekken som kommer fra
Trytetjern via Småtjennane, med sideløp av mindre bekkesig fra Bikkjetjenn og Esplikøllen, og
renner ut ved Lysertjern. Det er i tillegg flomsoner langs vannene Steinsvann og Lyser samt
Lysertjern som berører planområdet i nordøst.
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Øvrige bekker som går fram av kartet er å betrakte som flombekker. Dette gjelder bekken fra
Bikkjetjenna - her er for øvrig tjenna drenert ut, en bekk på østsiden av Kublikøllen som renner
mot Lyser, og en bekk på sørvestsiden som renner mot Steinsvann. Disse tre bekkene berøres av
uttaksområdet og vil bli eliminert gjennom driften av uttaket. På sikt vil situasjonen for
overvannsavrenningen ved for to av disse bli endret slik at avrenning mot Lyservassdraget
avskjæres på grunn av fremtidig uttak – nedbør over område vil bli ledet gjennom bruddområde,
og vil bli fordrøyet langs uttaksbunnen på veg til fangdamsystemet før utslipp til Steinsvann og
Gjerstadvassdraget.
Områdene er ikke tatt med som fareområde i planen med slik begrunnelse:
Tiltak som skal etableres innenfor disse sonene er ikke byggetiltak med varig opphold, og vil ikke
innebære noen risiko for de tiltakene som skal gjennomføres. Fare for flom eller snøskred vil ikke
ha noen konsekvens for personer – tiltakene som blir berørt medfører ikke varig personopphold,
og ingen økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser.
I forhold til evt. snøskred innenfor uttaksområde for fjellmasse vil dette bli eliminert under driften
– i henhold til godkjent driftsplan for fjelltaket.
Driften av fjelltaket Kublikøllen viser at flom- og snøskredfare innenfor planområdet ikke har
effekt i forhold til gjennomføringen .

10.5 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) – Brev datert 26.03.2021
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 22. februar 2021.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for uttak av naturstein, skifer og murestein i
Kublikøllen. I den forbindelse er det varslet oppstart av reguleringsplan for Kublikøllen
fjelltak, med høring av planprogram. Planområdet er på ca. 610 dekar. Det er gjort
prøveuttak ved Steinsvann som vil fungere som utgangspunkt for videre uttak i
hovedsakelig østlig og senere nordlig retning. Planområdet omfatter i tillegg arealer for
rigg og deponi, samt sikring av interne vegsystemer med adkomst fra Gjerstadvegen i
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nord til de laveste partiene ved Steinsvann i sør. Planen avgrenses av Sørlandsbanen
langs Lyser i øst. I planprosessen skal det vurderes og avklares om driften av fjelltaket
skal tilpasses bruk av jernbanen som transportmiddel av ferdige produkter fra
fjelltaket.
DMF ga tillatelse til prøveuttak 10. juli 2020. Området som nå ønskes regulert er avsatt
til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Det er vurdert at tiltaket utløser krav om
konsekvensutredning.
Uttalelse til planen
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle anbefaling er
at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi er derfor positive til at området reguleres for
råstoffutvinning. Regulering bidrar til å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle
berørte interesser og myndigheter, der det legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av
konsekvenser for miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1.
Gjennom reguleringen legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen.
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både i volum og
kvalitet.
Det er per i dag ikke registrert noen forekomster av mineralressurser innenfor området i Norges
geologiske undersøkelse (NGU) sine ressursdatabaser. Det opplyses i planprogrammet at det skal
tas ut naturstein, skifer og murestein fra uttaket som skal brukes i utearealer, bygninger og
monumenter.
I det videre planarbeidet bør det sannsynliggjøres at ressursgrunnlaget for det estimerte uttaket av
8-10 millioner m3 er til stede. Antatt årlig uttak bør også vurderes i planarbeidet, da dette vil være
med på å estimere levetid. DMF ga tillatelse til prøveuttak 10. juli 2020 med et uttak på 2000 m3
fast fjell, i tillegg er det registrert et gammelt uttaksområde innenfor planområdet. Dette er med på
å sannsynliggjøre ressursgrunnlaget innenfor planområdet. En sannsynliggjøring vil også
inkludere en vurdering av eventuelle kvalitetsvariasjoner, og marked på kort og lang sikt.
DMF forventer at det gjøres rede for de geologiske strukturene i området som vil ha betydning for
utformingen av planen og rammer som reguleringsplanen skal ivareta. Dette kan omfatte
oppsprekkingsgrad, sprekkenes strøk/fall og diskontinuiteter (sprekkesoner) i bergarten med tanke
på hvordan arealplanen skal legge til rette for et forsvarlig og hensiktsmessig uttak av
forekomsten.
Konsekvensutredningen bør gjøre rede for behandlingen av vrakmasser, hvorvidt de massene skal
opparbeides til salgbar pukk eller eventuelt ønskes deponert. DMF oppfordrer til minst mulig
masser som går til permanent deponering, men henstiller i stedet til å gjøre rede for hvordan
massene kan komme samfunnet til gode.
Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom
eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av DMF i forbindelse
med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum oppfylle kravene som følger av
DMF sin driftsplanveileder. Se vår «Driftsplanveileder» for mer informasjon:
https://dirmin.no/regelverk/veiledere.
Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt i medhold
av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.
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Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, tidsbegrensning og
etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart frem i planbeskrivelsen.
Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og avslutningen av
masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny behandling ved behov for endring,
eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra bestemmelser som er i konflikt med
driftsplanen.
Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk verktøy for
tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre
driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal godkjennes av DMF.
Konsesjonsplikt etter mineralloven
Uttak av naturstein, krever konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal
sendes til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.
DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller
lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende
forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet
etter loven.»
Sikring, skjerming og etterbruk
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver masseuttak
som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det er derfor viktig at det i
reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, og for tilsyn og vedlikehold av
disse.
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra boliger og
ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere støy og
støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal
til skjermingsformålet.
Vi anbefaler at skjermingstiltak ikke legges oppå, men ved siden av uttaksområdet, da det ikke
skal foretas uttak i områder avsatt til skjermingstiltak. Etterbruk av området og krav til utforming
av arealet etter avsluttet uttak bør fastsettes i reguleringsplanen, slik at driften kan planlegges
deretter.
Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av
mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på
www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert
informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre
etater.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Innspillet fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) tas til etterretning. Vi vil kommentere
følgende:
Mineralressursen
Det legges opp til at mineralressursen skal utnyttes så optimalt som mulig. 50 % av uttaket
vurderes å være utnyttbart til blokkstein og ferdigprodukter knyttet til dette. Vrakstein som da
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utgjør halvparten av det som skal tas ut – skal også benyttes til produksjon av ferdigvare hva
gjelder kult-, pukk- og grusfraksjoner til bygg- og anleggsprosjekter.
Det er gjort digital beregning av tilgjengelige masser i uttaket – ca. 7,15 mill. kubikkmeter fast
fjell. Ved uttak av 50 000 kubikkmeter pr. år tilsier dette en driftstid på 144 år. Uttaksmengden
kan variere avhengig av markedssituasjonen. Dette vil rokke ved lengden av uttaksperioden.
Det er laget egen rapport utført av SWECO vedr. mineralressursen – denne er datert 06.10.2021,
og er vurdert og utført av Magni Strøm Mauset.
Det er laget egen bestemmelse vedr. mineralressursen:
Det skal gjøres ytterligere undersøkelser for å få et bedre bilde av omfanget av potensielt
syredannende bergarter innenfor uttaksområdet. Dette skal skje suksessivt ved uttak i driftsfasen
og i hht. driftsplan - ved å hente ut borestøvsprøver i forskjellige dybder fra lokaliteter, og på
hensiktsmessig sted som vurderes av geolog ved overflatekartlegging etter at bergflaten er
avdekket.
Planbeskrivelse og konskvensutredning gjør rede for bruk av vrakmasser.
Generelt om forholdet mellom mineralloven og Plan- og bygningsloven
Det er laget egen bestemmelse knyttet til drift:
Kublikøllen fjelltak skal driftes i samsvar med godkjent driftsplan. Driftsplanen skal som et
minimum oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vår «Driftsplanveileder»
for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere.
Formålet med bestemmelsene går fram planbeskrivelsen.
Konsesjonsplikt etter mineralloven
Følgende tekst er tatt inn i planbestemmelsene:
Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i
tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.

10.6 Miljørettet helsevern i Grenland – Brev datert 18.03.2021

Støy
Følgende krav vedrørende støy bør tas inn i reguleringsbestemmelsene:
Driftstid settes til 07.00 -19.00 for hverdager. Lørdager, helligdager og høytidsdager tillates det
ikke drift.
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger og fritidsboliger skal ikke
overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:
Mandag-fredag
55 Lden

Kveld mandag-fredag
50 Levening

Lørdag
50 Lden

Søn-/helligdag
45 Lden

Natt (kl. 23-07)
45 Lnight

Natt (kl. 23-07)
LAFmax

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den
strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10
hendelser pr. time.
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.
LAFmax , er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå
med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.
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Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de
grenseverdier som er angitt i tabellen.
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet
og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at
virksomheten har startet opp.
Når det gjelder støy fra sprengninger bør følgende bestemmelse tas inn:
Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal
finne sted. (jf. forurensningsforskriften § § 30-8. Støy fra sprengninger)
Støv:
Planprogrammet omtaler ikke støv.
Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler at støv tas inn som et utredingstema i planprogrammet.
Dersom utredningen viser at aktiviteten på anleggsområdet og til/fra anleggsområdet vil medføre
nedstøving av naboeiendommer og/eller av vegetasjon, må det stilles krav til etablering av
støvdempende tiltak i reguleringsbestemmelsene.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Støy
Norconsult har gjort støyanalyse for prosjektet – rapport er datert 17.12.2021. Tiltak for å
tilfredsstille krav til støy ved de nærmeste hyttene øst for planområdet, er nedfelt i planens
bestemmelser vedr. støy.
Støv
Støvtemaet er tatt med i planprogrammet. Følgende er nedfelt i planens bestemmelser vedr.
luftkvalitet:
Krav til luftkvalitet skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet
i arealplanplanleggingen T-1520, samt kravene i forurensningsforskriften kapittel 7. Støvflukt mot
omgivelsene fra uttaksområdet, åpne lagre av råvare / produkter, og fra atkomstveg fra avkjørselen ved
Ausland-Krokenveien og øvrige veger innenfor planområdet, skal forhindres med nødvendig vanning og /
eller evt. ved bruk av støvbindende middel.

10.7. Bane NOR – brev datert 16.03.2021
Sørlandsbanen er av nasjonal betydning for gods- og persontrafikk. Banen er 549 kilometer lang
og strekker seg fra Drammen til Stavanger. Fra Drammen følger banen en indre trasé til
Kristiansand og videre vestover på tvers av dalførene i Agder til Egersund, hvor den kommer ut til
kysten og går over Jæren nordover til Stavanger.
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov
som kan oppstå. Vi er derfor opptatt av å sikre mulighetene for utvikling og utvidelse av banen.
Det er også nødvendig å ha tilstrekkelig med areal for å kunne gjennomføre rasjonell drift og
vedlikehold av jernbanen med tilhørende grøfter, skjæringer, fyllinger, stikkrenner, sikringsanlegg
m.m.
Hovedformålet med reguleringen er å klargjøre for uttak av fjell innenfor råstoffgrupperingen
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naturstein, skifer og murestein.
Følgende forhold er det spesielt viktig å utrede og hensynta i det videre planarbeidet:
Når plandokumentene sendes til offentlig ettersyn, må jernbanen vises tydelig på kart, profiler,
illustrasjoner etc. i områder med nærføring til banen. Dette vil lette arbeidet med å vurdere
hvordan de planlagte tiltakene kan påvirke jernbaneinteressene.
Det må dokumenteres om Sørlandsbanen kan bli utsatt for økt fare for flom-, setnings-, erosjonsog utglidningsskader, rystelser og forverrede støvforhold som følge av det planlagte tiltaket.
Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrive og det må sannsynliggjøres om de er
gjennomførbare. Avrenning fra området må styres på en slik måte at det ikke vil ha konsekvenser
for jernbanen. Sikkerheten for banen må være tilfredsstillende både i anleggsfasen og permanent.
Vi ber om at det i planarbeidet utredes og legges vekt på å unngå at de planlagte tiltakene øker
støybelastningen mot jernbanen og fra jernbanen mot omgivelsene.
Plandokumentene må også inneholde en fagkyndig beskrivelse av om det planlagte tiltaket kan
føre til forstyrrelser for drift og vedlikehold av jernbanens tekniske anlegg, deriblant signalanlegg.
Det er viktig at det utredes hvordan en realisering av planen kan påvirke viltets trekkveier og
konsekvensene dette kan ha for jernbanen. Det må også gis en beskrivelse av eventuelle
risikoreduserende tiltak for å unngå økt risiko for hendelser mellom tog og vilt/bufe, og
økt risiko for at personer/ kjøretøy havner i sporet.
Byggegrenser mot jernbanen:
Innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje gjelder et generelt byggeforbud, samt
forbud mot andre tiltak som utgraving, oppfylling med videre uten at det er gitt tillatelse fra
kjøreveiens eier. Dette er med hjemmel i Jernbaneloven §10 og gjelder uavhengig av
reguleringsplan eller annen byggegrense. Selv om dette gjelder generelt er vår erfaring at det er
mest hensiktsmessig at det også fremgår av arealplaner. Vi ber derfor om at det settes av en
byggegrense på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje i bestemmelsene til planen.
Da det planlagte tiltaket ser ut til å kunne berøre jernbanen i til dels stor grad, vil vi alt nå
signalisere at det planlagte prosjektet må utføres og driftes på en slik måte at det ikke fører til
togstans eller redusert kjørehastighet på banen. Dersom det skulle vise seg at arbeidene likevel
betinger perioder med stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til perioder hvor Bane NOR selv
har planlagt sportilgang og arbeider på samme strekning. Det er uaktuelt for Bane NOR å stenge
en strekning utelukkende pga. eksternes behov. Det er videre viktig at prosjektet følger Bane
NORs prosesser for innmelding av arbeider som påvirker togtrafikken.
Ovennevnte er ikke utfyllende mht. tema. Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten
av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i
arealplanlegging og vårt teknisk regelverk. Vi forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette
materialet før det utarbeides planforslag.
Tiltakshaver ønsker samråd med Bane NOR og Drangedal kommune for å vurdere om driften av
fjelltaket kan tilpasses bruk av jernbanen som transportmiddel av ferdige produkter fra
Kublikøllen fjelltak. Dette er vi særdeles positive til, og vi ser frem til dialog om dette i det
fremtidige arbeidet i denne plansaken.
Bane NOR som grunneier har følgende merknader til planforslaget:
Eiendomsgrenser mot jernbanen er stedvis unøyaktige. Ved utarbeiding av detaljreguleringer ber
vi om at det foretas nye oppmålinger for å heve kvaliteten på kartgrunnlaget.
Eventuelle spørsmål om ovennevnte rettes til vår saksbehandler så raskt som mulig.
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Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Sørlandsbanen er regulert til formålet Trasé for jernbane i forslag til reguleringsplan. Videre er
nytt sidespor regulert inn med det samme formålet, og med tilliggende lasteområde – regulert med
formål Bane.
Sørlandsbanen vil ikke bli utsatt for økt fare for flom, setnings-, erosjons- og utglidningsskader,
enn slik forholdet er i dag. Dette begrunnes med at hele området som ligger mellom jernbanen og
selve uttaksområde er fast fjell med et tynt overdekningslag av fast morene.
Når det gjelder støvforhold er det tatt med egen bestemmelse til planen vedr. luftkvalitet der en
beskriver tiltak som skal hindre støvflukt – se under pkt. 10.6 som er kommentarer til innspillet
fra Miljørettet helsevern. Området mellom jernbane og bruddkant, er dessuten satt av til formålet
Vegetasjonsskjerm i reguleringsplanen – der det er bestemt at det ikke skal foretas flatehogst
innenfor formålet i løpet av hele uttaksperioden. Vegetasjonen her vil i tillegg til å ha visuelt
skjermende effekt, også hindre støvflukt.
Bredden på skjermingsbelte varierer fra 66 meter ved tunnel i sør og 178 meter ca. 150 meter
lengre nord – sett i forhold til nærmeste jernbanespor.
Vedr. sprengning og rystelser er det viktig å understreke at en ved uttak av fjell til blokkstein/
murestein etc. skal gjennomføre forsiktig sprengning med lav intensitet for å oppnå minst mulig
pulverisering av steinblokkene som skal tas ut. Uttak vil alltid skje med stuff mot Sørlandsbanen –
ved sprengning og uttak vil steinblokker tas ut for bearbeiding mot deponiområde i vest. Dette gir
ingen fare for steinsprang mot jernbanen som ligger mot øst, og samtidig minimale rystelser – og
tatt i betraktning bredden på fjellpartiet mellom bruddet og jernbanen, vil dette ikke på noen måte
føre til forstyrrelser for drift og vedlikehold av jernbanens tekniske anlegg, deriblant signalanlegg.
Slik driften legges opp i forhold til reguleringsplanløsningen – og som også driftsplanen som skal
godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, vil hensynta med tanke på uttaksstart sørvest i
planområdet og driverretning herfra mot nord og øst. Med uttaksretning som alltid vil skje mot
deponi vest i planområdet så vil det ta svært lang tid å komme til avslutning i uttaksområdet mot
jernbanen. Vegsystemene for transport av steinprodukter og annen ferdigvare på lastebil/ trailer,
fører nordvestover til Ausland-Krokenveien - vekk fra jernbanen.
Ved en evt. fremtidig transport på jernbanen endres dette bilde noe, men her vil det dreie seg om
transport mellom deponiområde i sørvest langs en driftsveg som fører til regulert lasteområde i
nordøst. Jernbanen skal ikke krysses, og lasteområdet er regulert i god avstand fra nærmeste
hovedspor
Det lite ingen beitebruk med bufé i dette området. En kjenner til at der vilttrekk som krysser
planområdet mellom Steinsvann og Lyser og over Kublikøllen. En ser ikke for seg at dette
vilttrekket blir nevneverdig forstyrret av etableringen av fjelltak og driften av dette. Det vil fortsatt
være brede grønt-korridorer (i regulerte områder for landbruk og vegetasjonsskjerm) i sør, og i øst
mellom bruddområdet og Sørlandsbanen.
Det vurderes at det for Sørlandsbanen ikke vil bli økt risiko for hendelser mellom tog og vilt/
bufé, og økt risiko for at personer / kjøretøy skal havne i jernbanesporet.
Byggegrenser
Det er satt av 30 meters byggegrense i planen fra midtlinje nærmeste spor – i planen er dette
regulert sidespor.
Som det går fram av plankartet er selve uttaksområde lengre fra enn 30 meter far nærmeste
jernbanespor.

Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022

Landskapsarkitekt John Lie

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak
Drangedal kommune

Side

52

I forhold til om det planlagte prosjektet kan føre til togstans eller redusert kjørehastighet, så
vurderes det usannsynlig. Det vises til kommentarene over.
Nytt sidespor er lagt inn som formål i planen og det er knyttet et rekkefølgekrav i tid for å evt. få
gjennomført etableringen av dette.

10.8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – Brev datert
22.02.2021
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt på
høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor
automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er
nødvendig.
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om
DSBs uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Det er gjennomført ROS-analyse for plantiltaket. Her belyses samfunnssikkerhet og beredskap
knyttet til driften av Kublikøllen fjelltak. Det vises til kommentarer til innspillet fra
Statsforvalteren for Vesttfold og Telemark – under pkt. 10.1.

10.9 Grunneier Egil Haugland - Telefonsamtale datert 09.03.2021
Traktorveg må sikres i planen langs Steinsvann – for eiendommen gnr. 18 bnr. 12.
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:

Merknaden er hensyntatt i forslag til detaljreguleringsplan.

10. Referanser
Drangedal kommune
Kommuneplanens arealdel med bestemmelser
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Kulturminneregistrering
Direktoratet for Naturforvaltning
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Direktoratet for Naturforvaltning
Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold
Skog og landskap
Gårdskart
Artsdatabanken
Rødliste for naturtyper
NVE 2/2011 «Retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplanar»
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