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1. Planarbeidet
1.1

Bakgrunn og formål

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 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. 220 dekar.
Konsekvensene av dette må spesielt belyses på en god måte med hensyn til de endringene i
landskapet dette medfører og landskapstilpasning av tiltaket mot omkringliggende terreng og
vassdrag.
Videre vil viktige tema være 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, vil avklare forholdet til kulturminner i
de områdene som berøres av dette tiltaket.

1.2

Planprogram

Ny forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven ble fastsatt ved kongelig
resolusjon 21. juni 2017 – med ikrafttredelse 01.07.2017. De nye bestemmelsene innebærer at
krav om konsekvensutredning for arealplaner skal fastsettes gjennom innledende behandling av
forslag til planprogram el. melding.
Planprogrammet skal:
- klargjøre premisser og rammer for planarbeidet
Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022
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oppsummere nåværende status for planområdet
fastsette hvilke forhold som skal utredes og/ eller beskrives nærmere i
konsekvensutredningen/ beskrivelsen
vise opplegget for framdrift og medvirkning i planarbeidet

2. Krav om konsekvensutredning
2.1

Forskrift 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.

3. Planens geografiske avgrensning – berørte parter

Planområdets lokalisering i Kroken sør i Drangedal kommune som her grenser mot Gjerstad og Kragerø

Det aktuelle planområdet ligger mellom Lyser og Steinsvann sør i Kroken i Drangedal - ved
grensen mot Gjerstad kommune. Det strekker seg fra Steinsvann i sør, omfatter hele Kublikøllen. I
øst avgrenses planen mot Sørlandsbanen ved Lyser.
Planen omfatter videre tilliggende naturområder i nord og vest. Disse områdene er med for å sikre
arealer for rigg- og deponi, skjerming av uttaksområdet, og sikre arealer til det interne
vegsystemet med atkomst fra Ausland-Krokenveien i nord til de laveste partiene nede ved
Steinsvann i sør, der prøveuttaket er etablert og som vil være utgangspunktet for videre uttak som
i hovedsak vil skje i nordlig og siden østlig retning.
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Det går internveg/ driftsveg ned til selve Sørlandsbanen, som ligger inntil planområdet i øst.
Denne vegen er også med som del av planområdet. I den videre planprosess vil det bli vurdert og
avklart med Bane Nor - i samråd Drangedal kommune, om driften av fjelltaket skal tilpasses bruk
av jernbanen som transportmiddel av ferdige produkter fra Kublikøllen fjelltak – med tanke på
miljøvennlig transport mot større markeder i sørlandsregionen og Osloregionen mot nord.

3.1

Berørte parter

Følgende parter berøres av planen:
Kommune nr.

Gnr/Bnr

Formål

3815

19/5,25

LNF-område

Arnt Olav Brødsjø -Stengerveien, 3760 Neslandsvatn
Statskog SF – Brødsjø Statskog, Postboks63, 7801 Namsos
Bane Nor SF, 2308 Hamar

3815

19/1

Kjøreveg, Annet
vegformål –
AuslandKrokenveien

38|15

19/32

Sørlandsbanen

Hjemmelshaver

Tabell: Berørte eiendommer

3.2

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er Kroken Naturstein AS, Raset 15, 3735 Skien.
Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien, skal være konsulent for
planarbeidet.

4. Planstatus, føringer for planarbeidet
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)

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.

4.3

Naturbase og Naturmangfold-loven

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.
Beskrivelse, sist revidert 15.02.2022
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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.

4.8

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. Planprosessen
Planarbeidet skal konsekvensutredes, og reguleringsplanarbeidet skal være inndelt i faser hvor
følgende beskriver prosessen:
Fase 1:
Utarbeidelse av planprogram:
Det er utarbeidet forslag til planprogram.
Varsling av planarbeid - Behandling av planprogrammet:
Planarbeidet skal varsles på vanlig måte i henhold til PBL Planprogrammet skal legges ut til
offentlig ettersyn.
Rammer for planarbeidet:
Planprogrammet gir rammer for detaljplanarbeidet, og gir opplysninger om ønsket
utredningsbehov.
Fase 2:
Utarbeidelse av reguleringsplanforslag:
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Reguleringsplanarbeidet baseres på at planbeskrivelsen med konsekvensutredningen tar for seg
sentrale tema som belyses og vurderes. Det forutsettes en tett kontakt med Drangedal kommune
under planarbeidet.
Reguleringsplanen leveres på digital form etter SOSI-standard.
Utredninger i henhold til planprogram:
Utredninger skal utføres i samsvar med planprogrammet, med vurderinger og analyse.

6. Innspill til planprogrammet og mottatte uttalelser
Det kom inn 9 merknader fra: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark
Fylkeskommune, Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE), Direktoratet for
mineralforvaltning, Statens Vegvesen, Bane Nor, Miljørettet helsevern i Grenland, Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og grunneier Egil Haugland - ved varsel av planarbeid
og offentlig ettersyn av planprogram for Kublikøllen fjelltak, Kroken.
Merknader som vedrører planprogrammet refereres under, og hensyntas i revidert planprogram –
som skal behandles av kommunens administrasjon og godkjennes av kommunestyret.
Øvrige merknader vil bli kommentert i beskrivelsen til selve reguleringsplanforslaget.

6.1

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Brev datert 16.04.2021

Statsforvalteren har ikke skrevet noe spesielt om planprogrammet men har merknader til både
planen og planprogrammet sammen. Følgende innspill medfører endring i planprogrammet el.
omhandles i ROS-analysen:
• 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.
Kommentar: Dette omhandles under temaet Naturmangfold.
Nord i planområdet er det et lite område markert med fare for utløsningsområde - og
utløpsområde for snøskred.
Kommentar: Dette vurderes i ROS-analysen.
•

Vektlegge klimarelaterte uønskede hendelser spesielt, eksempelvis gjennom hendelsene
skogbrann, overvannsproblematikk og mulig påvirkning mot Lyser og Steinsvann.
Kommentar: Dette vurderes i ROS-analysen.
•

Statsforvalterens landbruksavdeling forventer at det lages en konsekvensutredning for
landbruksverdiene som en del av planarbeidet.
Kommentar: Dette omhandles under temaet Naturressurser.
•

6.2

Vestfold og Telemark fylkeskommune – Brev datert 07.04.2021

Fylkeskommunen har skrevet spesifikt om planprogrammet:
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.
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Kommentar: Det nedfelles i bestemmelsene at området skal tilbakeføres til landbruksformål etter
endt uttak. Tilbakeføringen vil skje gradvis ved istandsetting i etapper. Det skal lages Driftsplan
for tiltaket - denne skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, og er et
dokumentasjonskrav ved Søknad om driftskonsesjon.
Geologiske resurser
Regiongeologen er 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. 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:
• 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.
• 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.
Kommentar: Det er nedfelt i planenes bestemmelser at det skal gjøres ytterligere kartlegging for å
få et bedre bilde av omfanget av potensielt syredannende bergarter innenfor uttaksområdet. Dette
skal skje i driftsfasen i hht. driftsplan ved å hente ut borestøvsprøver i forskjellige dybder fra
lokaliteter på hensiktsmessig sted, som vurderes nærmere av geolog ved overflatekartlegging etter
at bergflaten er avdekket.

6.3

Norges vassdrags og energidirektorat - NVE – Brev datert 21.05.2021

NVE har ikke skrevet spesifikt om planprogrammet men har merknader til plan og planprogram
samlet:
• Planområdet ligger delvis innenfor aktsomhetsområde (utløpssone) for snøskred.
• Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde flom, jf. NVE Atlas.
• Plan området 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 skal vurdere hvordan vassdraget eventuelt blir berørt av foreslått utbygging.
Eventuelle tiltak skal ikke komme i konflikt med verneformålet.
• Vassdrag og mindre bekker i området skal beskrives, og det må redegjøres for eventuell
flom-, erosjons og skredfare. Det forutsettes 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.
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Kommentar:
Nord i planområdet er det et lite område markert med fare for utløsningsområde - og
utløpsområde for snøskred, som tas opp i ROS-analysen. Overflatevannavrenning skal utredes da
dette kan påvirke tilliggende vann – Lyser og Steinsvann, og særlig Steinsvann med
Gjerstadvassdraget nedstrøms.
Nedslagsfeltet for selve uttaksområde er marginalt. Det er flomsoner langs vannene Steinsvann og
Lyser samt etter et mindre vassdrag lengst nordøst i planområdet. Hensynet til og konsekvensene
for dette vassdragsmiljøet skal derfor belyses.
Det skal ikke oppføres bygg i klasse F2 innenfor eller i nærheten av disse flomsonene.

6.4

Direktoratet for mineralforvaltning - DMF – Brev datert 26.03.2021

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.
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.
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.
Kommentar:
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.
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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.

6.5

Bane Nor – Brev datert 16.03.2021

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.
Det må 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.
Kommentar:
Fare for flom-, setnings-, erosjons- og utglidningsskader, rystelser og forverrede støvforhold blir
temaer som skal belyses i videre planarbeid.
Videre skal det i konsekvensutredningen under temaet Naturmangfold 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.

6.6

Mattilsynet – Brev datert 16.03.2021

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.
Kommentar:
Støy og støvforhold vil bli omhandlet i egen ROS-analyse.

7. Utbyggingsalternativer
Tiltakshaver vil utrede konsekvensene for 2 alternativ 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 gjeldende kommuneplan – LNF-R-område.
Alternativ 1:
Endring av arealbruksformål i samsvar med planens formål.

8. Antatte konsekvenser – Temautredninger
8.1

Utredning

Konsekvensene av tiltak som vil være en følge av planen skal gjelde følgende fagtema:
- Landskapsbilde
- Nærmiljø og friluftsliv
- Kulturmiljø og kulturminner
- Naturmangfold - herunder biologisk og geologisk mangfold
- Naturressurser - bergarter og landbruk/ skogbruk
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ROS-analysen skal inneholde følgende temaer:
- Ras- og skredfare
- Flomfare og overvann
- Utslipp til vann og grunn – forurensning/ påvirkning av Lyser og Steinsvann
- Støy, støv og rystelser
- Setnings- erosjons- og utglidningsskader
- Klimatilpasning og overvannshåndtering
- Transport og trafikksikkerhet - hensynet til Sørlandsbanen (Bane Nor Eiendom) som
ligger ved Lyser i øst.
Planbeskrivelsen skal følge kommunens Sjekkliste for planbeskrivelse.
Alle nevnte temaer vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

8.2

Landskapsbilde

Landskapsbilde omfatter visuelle og estetiske verdier i landskapet. Landskapselementer skal
beskrives og vurderes i forhold til helheten i landskapet.
En skal vurdere kvalitetene ved landskapet. Og en må vurdere hvor sårbare de estetiske verdiene
er i forhold til tekniske inngrep.
Det vil bli sett på fjern- og nærvirkning av tiltakene i forhold til landskapsbilde, buffersoner, og
behov for eventuelle avbøtende tiltak, samt tilbakeføring og istandsetting/ tilbakeføring til
landbruksformål etter at driften er over.
En vil benytte terrengsnitt og eventuelt digitale modeller med 3D-visualisering og fotomontasjer
for å belyse tiltakets lokalisering i landskapet fra ulike synsvinkler.
Det skal her legges vekt på at tiltaket ligger langt fra «allfarveg» og områder der det er bosetting.

8.3

Nærmiljø og friluftsliv

Planområdet ligger i LNF-R-område.
En skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av berørt område. Helse, trivsel, sosialt liv og
mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. Eventuelle friluftslivskvaliteter skal beskrives det er stier i området som skal hensyntas, og særlig skal det sikres tilgjengelighet langs
strandsonen til Steinsvann sør i planområde.

8.4

Kulturmiljø og kulturminner

Det skal undervegs i planprosessen gjøres arkeologisk registrering i forbindelse med plantiltaket i
regi av kulturvernmyndigheten i Vestfold og Telemark fylkeskommune for oppfyllelse av
kulturminnelovens § 9 – undersøkelsesplikt med mer.
Meldeplikten vil gjelde:
Dersom en i anleggsfasen likevel kommer i berøring med automatisk
freda kulturminner, må arbeide straks stanses og melding må bli gitt til kulturvernmyndigheten i
Vestfold og Telemark fylkeskommune.

8.5

Naturmangfold
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Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse behandles
under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper. Med biologisk
mangfold menes mangfold av arter, naturtyper og økosystem. Med geologisk mangfold menes
variasjoner i geologiske forekomster, for eksempel spesielle mineraler, bergarter,
kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og andre områder med fossiler.
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.
Det skal utredes hvordan en realisering av planen kan påvirke viltets trekkveier og konsekvensene
dette kan ha for Sørlandsbanen som går forbi planområdet ved Lyser i sørøst. 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.
Det skal utarbeides et eget notat for forholdet til Naturmangfoldslovens § 8 – 12.
Det skal 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.
Dersom det er skiferaktige bergarter kan disse inneholde sulfider. Dette skal undersøkes. 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.

8.6

Naturressurser – mineralressurs og 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.
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 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.

8.7

Ras- og skredfare

Berggrunnen med overdekkende løsmasser innenfor planområdet er stabil.– det er ikke forekomst
av kvikkleire innenfor planområdet som ligger over marin grense.
Det må dokumenteres om Sørlandsbanen kan bli utsatt for økt fare for flom-, setnings-, erosjonsog utglidningsskader som følge av det planlagte tiltaket.
Nord i planområdet er det et lite område markert med fare for utløsningsområde - og
utløpsområde for snøskred, som tas opp i ROS-analysen.

8.8

Flomfare

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde flom, jf. NVE Atlas. 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
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planarbeidet gjennomføres en flomvurdering samt dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot
naturfare, jf. plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 7-2.
Selv for 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
Nedslagsfeltet for selve uttaksområde er marginalt. Det er flomsoner langs vannene Steinsvann og
Lyser samt etter et mindre vassdrag lengst nordøst i planområdet.
Det skal ikke oppføres bygg i klasse F2 innenfor eller i nærheten av disse flomsonene.

8.9

Utslipp til vann og grunn

Overflatevannavrenning skal utredes da dette kan påvirke tilliggende vann – Lyser og Steinsvann.

8.10 Vassdragsmiljø
Det skal gjennomføres tiltak som til en viss grad berører vassdraget – knyttet til tilliggende vann –
Steinsvann og Lyser.
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 skal beskrives, og det skal redegjøres for eventuell flom-,
erosjons og skredfare. Det forutsettes at tiltaket ikke vil medføre forstyrrelser i vannbalansen for
grunnvann, myr og vassdrag i området.
Det skal gjøres en vurdering av og begrunnelse for byggeavstand langs vassdrag.
Hensynet til og konsekvensene for dette vassdragsmiljøet skal derfor belyses.

8.11 Støy, støv og rystelser
Støy og støv fra driften skal utredes. Det skal lages egen støyanalyse for tiltaket. Det ligger hytter
i nærheten av uttaksområdet.
Dersom utredningen viser at aktiviteten på anleggsområdet og til/fra anleggsområdet vil medføre
nedstøving av naboeiendommer – som Sørlandsbanen, og/eller av vegetasjon, skal det stilles krav
til etablering av støvdempende tiltak i reguleringsbestemmelsene.
Det skal dokumenteres om Sørlandsbanen kan bli utsatt for økt fare for rystelser som følge av det
planlagte tiltaket.

8.12 Setnings-, erosjons- og utglidningskader
Det skal dokumenteres om Sørlandsbanen kan bli utsatt for økt fare for setnings-, erosjons- og
utglidningsskader som følge av det planlagte tiltaket.

8.13 Transport og trafikksikkerhet
Omfanget av transport til og fra planområdet skal beskrives, samt hensynet til Sørlandsbanen
(Bane Nor Eiendom) som ligger ved Lyser i øst.
Særlig viktig er trafikksikkerhet og hensynet til barn og unge - dette skal utredes i det videre
planarbeidet.

8.14 Klimatilpasning og overvannshåndtering
Omfanget av transport til og fra planområdet skal beskrives, samt hensynet til Sørlandsbanen

8.15 Samfunnsmessige konsekvenser
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Omfanget av transport til og fra planområdet skal beskrives, samt hensynet til Sørlandsbanen

8.16 ROS-analyse
Det skal lages egen Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for tiltaket.

9. Rammer og premisser for videre arbeid - Framdrift
Overordna planer, nevnt over, samt konsekvensutredningen legges til grunn for det videre
planarbeid.

9.1

Forslag til framdrift

ARBEIDSOPPGAVER

ANSVAR

FRIST

Landsk.ark. John
Lie (JL)

Januar-februar 2021

JL

Februar 2021

JL

Mars-april 2022

Utarbeidelse av
reguleringsplanforslag m/ KU,
beskrivelse og bestemmelser
Utarbeidelse av ROS-analyse
1. gangs behandling i planutvalget

JL

Desember 2021 –
februar 2022

DK

Mars 2022

Offentlig høring

DK

Mars-mai 2022

2. gangs behandling i planutvalget

K

September 2022

Kommunestyrebehandling
Egengodkjenning

VK

September 2022

BEHANDLING

Fase 1:
Utarbeide planprogram
Fase 2:
Varsel om planarbeid
Offentlig ettersyn av
planprogrammet
Behandling av planprogrammet

Planutvalgets møte --.--.2022
Sak ---/22
--.--. - --.--.2022
Planutvalgets møte --.--.2022
Sak ---/22
Kommunestyrets møte --.--.2022
Sak ---/22

10. Reguleringslanen
Reguleringsplanen skal framstilles på følgende måte:

10.1 Plankart med tilhørende bestemmelser
Plankart skal fremstilles som PDF-fil og i SOSI-format – versjon 4.5.2. Det skal lages
reguleringsbestemmelser knyttet til reguleringsplanen.

10.2 Planbeskrivelse med KU
Planbeskrivelsen skal i hovedsak følge kommunens Sjekkliste for planbeskrivelse, og skal blant
annet inneholde:
Beskrivelse av eksisterende forhold
Bakgrunn for tiltak
Føringer for planarbeidet
Konsekvenser av tiltak for fagtemaene:
- Landskapsbilde
- Nærmiljø og friluftsliv
- Kulturmiljø og kulturminner
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- Naturmiljø
- Naturressurser – Mineralressurs og Skogbruk
- Ras- og skredfare
- Flomfare
- Vassdragsmiljø
- Utslipp til vann og grunn
- Klimatilpasning og overvannshåndtering
- Transport, trafikk og atkomst
- Samfunnsmessige konsekvenser
Planprosess og medvirkning
Innkomne forhåndsmerknader
Oppfølging av forhåndsmerknader
Beskrivelse av planforslaget

Konsekvensene av tiltakene vil bli belyst i egen konsekvensutredning som vil være en del av
planbeskrivelsen.
ROS-analyse vil være et tillegg til denne.

11. Forslag arealbruk

Planområde er vist med sort stiplet linje. Dette er forslag til arealbruk – og er ikke bindende for
det videre planarbeid. Planen illustrerer tenkt arealbruk som grunnlag og veiledende for endelig
forslag til detaljreguleringsplan som skal utarbeides i forestående planprosess og sendes
Drangedal kommune for behandling. Til sammen måler planområdet ca. 637 dekar.
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