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Saksgang
1 Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Møtedato
16.06.2022

Saknr
27/22

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022
sak 27/22
Møtebehandling
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig som innstilling.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Kublikøllen
fjelltak, planid: 20210001
Med følgende endringer i bestemmelsene:
Punkt 4.2 C Bevaring naturmiljø (sone 560_ 1-6).
Bevaringnaturmiljø (soneH560_1-6)
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.
H560_5-6 omfatter henholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog – område 3 i
rapport, og for hule eiker – område 7 i rapport. Det er knyttet rekkefølgekrav til disse sonene
- se pkt. 5.3 under Rekkefølgebestemmelser.
Punkt 5.3 Rekkefølge i tid – naturmangfold (felt H560_ 5-6)
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6, skal ikke avhogges før det er
nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfor disse sonene. Men i
rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges
på egnet sted og godt inne på områdene som er regulert til «grønt formål» i planen -enten i
vernesonen – felt VS, eller i Landbruksområde – felt L.

side 1 av 6

Kommunedirektørens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Kublikøllen
fjelltak, planid: 20210001
Med følgende endringer i bestemmelsene:
Punkt 4.2 C Bevaring naturmiljø (sone 560_ 1-6).
Bevaring naturmiljø (sone H560_1-6)
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.
H560_5-6 omfatter henholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog – område 3 i
rapport, og for hule eiker – område 7 i rapport. Det er knyttet rekkefølgekrav til disse sonene
- se pkt. 5.3 under Rekkefølgebestemmelser.
Punkt 5.3 Rekkefølge i tid – naturmangfold (felt H560_ 5-6)
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6, skal ikke avhogges før det er
nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfor disse sonene. Men i
rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges
på egnet sted og godt inne på områdene som er regulert til «grønt formål» i planen -enten i
vernesonen – felt VS, eller i Landbruksområde – felt L.
Vedlegg:
Bergvesenet
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Mattilsynet
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Geologisk vurdering
Naturmangfold
Støyvurdering
Planprogram
Bestemmelser, datert 02.06.2022
Planbeskrivelse
Illustrasjonsskisse
Plankart, datert 02.06.2022
Referanser i saken
Plan- og bygningsloven
Forurensningsloven
Bakgrunn
Forslag til detaljreguleringsplan for Kublikøllen steinuttak har vært på offentlig høring i
perioden 22.03-10.05.22
Formålet med planen er å sikre nytt område for uttak av fjell til naturstein, skifer og
murestein, for bearbeiding av steinprodukter til bruk i utearealer, bygninger og monumenter.
Det skal legges til rette for etablering av riggområde og deponiområde innenfor planområdet.
Det skal videre sikres areal for omlegging av atkomstveg fra Ausland-Krokenveien, og evt.
framtidig lasteområde ved nytt sidespor til Sørlandsbanen langs planområdets sørøstre
grense, ved Lyser.
Planområdet er på a 637 daa.
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Saksfremstilling
Sammenstilling av innkomne merknader:
Det har i varslingsperioden kommet inn 4 merknader. Merknadene er oppsummert og
kommentert nedenfor:
Direktoratet for mineralforvaltning (Dimin):
Viser til punkt 3.1 i bestemmelsene.
1. 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
2. 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».
Dirmin mener bestemmelsene fremstår som unødvendig detaljerte og anbefaler at første
punktet tas ut av bestemmelensene. Det at uttaket skal drives i samsvar med driftsplan
følger av mineralloven § 43. Det er derfor tilstrekkelig med en mer generell henvisning til
mineralloven, slik det gjøres i punkt 2.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener dette punktet kan stå, det er en presisering og henvisning til loven.
Mattilsynet:
Innspill vedrørende vannforsyning. Mattilsynet er ikke kjent med at det er etablert
vannforsyningssystem i planområdet. Mattilsynet forutsetter imidlertid at det kartlegges som
enkelte små vannforsyningssystem til privathus eller gårdsbruk som ligger innenfor det
berørte området og at eventuelle tiltak iverksettes om det finnes berørte.
Administrasjonens kommentar:
Det er ingen bolighus innenfor reguleringsarealet. Kommunen er ikke kjent med at det er
vannforsyningssystem til de 4 fritidsboligene som ligger utenfor planområdet.
Vestfold og Telemark Fylkeskommune:
Samferdsel:
Transport til masseuttaket vil gå via krysset fv. 3374 Krokenveien x Sandsvannveien.
Fylkeskommunen mener krysset ikke har tilstrekkelig frisikt. De anbefaler kommunen om å
innarbeide krav om etablering av frisikt i planens rekkefølgebestemmelser.
Klima og energi:
Fylkeskommunen savner klimagassutslipp som tema i reguleringsplanen. Det anbefales å
sette krav til fossilfri transport ved innkjøp av varer og tjenester knyttet til prosjektet.
Fylkeskommunen forventer at nedbygging av myr og gammelskog unngås i størst mulig
grad.
Administrasjonens kommentar:
Samferdsel: Viser her til bestemmelsene og mener frisikt er ivaretatt i bestemmelsene:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
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
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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.
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
kjøretøyteknologi. Slike og andre tilsvarende tiltak kan ikke knyttes til reguleringsplanen, men
løses ved overordnede samfunnsmessige grep.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Naturmangfold:
Det er funnet i alt 9 naturtypelokaliteter innenfor planområdet. To av disse som gjelder hul eik
og gammel furuskog med døde furutrær, er foreslått nedbygd/omdisponert til massetak.
Statsforvalteren kommer med et sterkt faglig råd, der det bør legges inn juridisk bindende
bestemmelser som sikrer at de døde furutrærne som fjernes blir lagt i et grønt område.
Støypåvirkning:
Statsforvalter anbefaler at det refereres til någjeldende versjon av Støyretningslinjen T 1442/2021.
Statsforvalter mener at planmaterialet beskriver støykonsekvensene på en tilfredsstillende
måte.
Samfunnssikkerhet:
Statsforvalter har gjennomgått ROS-analysen og bestemmelsene til planen, og har ingen
merknader til disse.
Administrasjonens kommentar:
Naturmangfold - her settes det inn nye punkt:
Punkt 4.2 Soner med angitte særlige hensyn: Bevaring naturmiljø (sone H560_1-6.)
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.
H560_5-6 omfatter henholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog – området 3 i
rapport, og for hule eiker – område 7 i rapport. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til
disse sonene.
Punkt 5.3.
5. Rekkefølgebestemmelser:
Punkt 5.3 Rekkefølge i tid – naturmangfold (felt H560_5-6):
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6, skal ikke avhogges før det er
nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfor disse sonene. Men i
rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges
på egnet sted og godt inne på områdene som er regulert til «grønt formål» i planen -enten i
vernesonen – felt VS, eller i Landbruksområde – felt L.
Kommunedirektørens vurdering
En detaljregulering av Kublikøllen fjelltak er et positivt tilskudd til næringsutvikling i
kommunen. Det er også relativt få berørte forhold til støy og innsyn. Reguleringsplanen vil
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føre til bedre forutsigbarhet for naboen siden det stilles krav til blant annet støy, skjerming,
driftstider og transport. Det er også positivt at det settes inn nye rekkefølgebestemmelser
gjeldende naturmangfold. Kommunedirektøren anbefaler å vedta forslag til
detaljreguleringsplan for Kublikøllen fjelltak.
Arealbruk
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. Videre skal det
legges til rette for etablering av riggområde og deponiområde i henhold til planen.
Uttaksområde
Planområdet er på ca 640 dekar, selve uttaksområdet/konsesjonsområdet har et
samlet areal på ca 230 dekar.
Istandsetting/etterbruk
Istandsetting gjøres i henhold til godkjent driftsplan. Driftsplanen skal godkjennes av
Direktoratet for mineralforvaltning. Dirmin er også ansvarlig for å føre tilsyn med at
uttak og istandsetting er i tråd med godkjente planer, samt påse at sikrings- og
opprydningsplikten blir oppfylt. En driftsplan skal i utgangspunktet ajourføres hvert 5.
år og skal være dynamisk dokument. Da driften skal gå over lang tid er det viktig at
det foretas gradvis istandsetting når dette er mulig.
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 2 år etter avslutning. Dette er hjemlet i reguleringsbestemmelsene.
Visuell virkning
Uttaket av masser vil gi varige konsekvenser, men innebærer begrensede nær- og
fjernvirkninger. Området er i svært begrenset grad brukt til tur og friluftsliv.
Planområdet er en del av et større skogsområde – og er således interessant for
jaktutøvelse på storvilt og småvilt.
Naturmangfold.
Etter høringsperioden er det satt inn nye rekkefølgekrav med hensyn til
naturmangfold, hule eiker og gammel furuskog.
Landbruk
Området er en del av landbrukseiendommen gbnr 19/5,25. Der skogsdrift er en
naturressurs. Skogen er lite berørt med unntak av nødvendige skogsbilveier. Det er
ca 560 dekar produktiv skog innenfor planområdet på ca 640 dekar.
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.
Støy
Støyretningslinjen T -1442/2021. Gjøres gjeldende i gjennom
reguleringsbestemmelsene til planen.
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Økonomikonsekvenser
Ingen utover at det sendes plangebyr.
Konklusjon;
Vedlagt plankart og bestemmelser er oppdatert og datert 02.06.2022
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Kublikøllen
fjelltak, planid: 20210001
Med følgende endringer i bestemmelsene:
Punkt 4.2 C Bevaring naturmiljø (sone 560_ 1-6).
Bevaring naturmiljø (sone H560_1-6)
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.
H560_5-6 omfatter henholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog – område 3 i
rapport, og for hule eiker – område 7 i rapport. Det er knyttet rekkefølgekrav til disse sonene
- se pkt. 5.3 under Rekkefølgebestemmelser.
Punkt 5.3 Rekkefølge i tid – naturmangfold (felt H560_ 5-6)
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6, skal ikke avhogges før det er
nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfor disse sonene. Men i
rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges
på egnet sted og godt inne på områdene som er regulert til «grønt formål» i planen -enten i
vernesonen – felt VS, eller i Landbruksområde – felt L.

RETT UTSKRIFT
DATO 17.juni.2022
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