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Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022
sak 29/22
Møtebehandling
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig som innstilling.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak
Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø vedtar å legge forslag til
detaljreguleringsplan ut på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
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Kommunedirektørens innstilling:
Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø vedtar å legge forslag til
detaljreguleringsplan ut på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
Vedlegg:
Vedlegg 1-16
Referanser i saken
Plan- og bygningsloven
Akvakulturloven
Bakgrunn
Drangedal kommune har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Nyland settefiskanlegg.
På vegne av grunneier Arne Olav Tveit fremmer plankonsulent Sweco AS forslag til
detaljreguleringsplan for Nyland. Hensikten med reguleringsplanen er settefiskanlegg på
land.
Anlegget planlegges i Dyvik, sørvest for Nedre Toke, på gbnr 25/14, 42 og 48. Planområdet
ligger langs fylkesvei 38 mellom Heldøla og Grønstad og er på ca 6,5 daa.
Saksfremstilling
Kommunestyret behandlet søknad om dispensasjon for oppføring av settefiskanlegg den
04.02.2021, sak 3/21, dette vedtaket ble påklaget. I sak12/21, den 18.03.2021 ble følgende
vedtak fattet i kommunestyret:
1) Det gis ikke dispensasjon fra kommunedelplan for Toke for Nyland settefiskanlegg,
slik det her er omsøkt.
2) Avslaget begrunnes med at dette tiltakets virkning for miljø og samfunn ikke er godt
nok utredet i dispensasjonssøknaden, og det kan dermed ikke fastslås om fordelene
ved tiltaket er større enn ulempene, jf. pbl § 19-2.
3) Et settefiskanlegg av denne størrelsen vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, også utenfor Drangedal kommune, og det settes derfor krav om
reguleringsplan jfr. Plan- og bygningsloven § 12-1 før et slikt tiltak kan igangsettes.
Kommunestyret vil fastslå følgende prinsipper:
4) Drangedal kommune er positive til produksjon av innlandsfiske, herunder klekking av
yngel, samt produksjon av smolt, settefisk og matfisk, under forutsetning av at slike
tiltak er i tråd med oppdatert fagkunskap på feltet og krav fra sektormyndigheter.
5) Tiltakshaver må så langt det lar seg gjøre, gjøre rede for hele produksjonsprosessen,
og dennes virkning for miljø og samfunn, før kommunen kan behandle tiltaket i
henhold til sitt myndighetsansvar.
6) Produksjon av innlandsfiske i Drangedal skal foregå i landbaserte anlegg med beste
tilgjengelige teknologi innen fiskevelferd og rensing av utslipp samt begrensning av
annen påvirkning på det ytre miljø.
7) Kommunestyret vil ikke godkjenne tiltak der produksjonen, eller deler av denne,
medfører oppdrett i merder i kommunens innsjøer.
Krav til konsekvensutredning
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Ved revisjonen av Forskrift om konsekvensutredninger i 2017 (KU-forskrift av 21. juni 2017)
ble bestemmelsene om hvilke reguleringsplaner som omfattes av forskriften vesentlig
forenklet.
Bestemmelsene gjelder nå bare regulering av tiltak nevnt i vedlegg I eller II i forskriften.
Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller
samfunn. Prosjektet faller ikke innenfor krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, jf.
Plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd og tilhørende forskrift om
konsekvensutredninger. Se vedlagt notat utarbeidet av Sweco: Vurdering om reguleringsplan
for Nyland utløser krav om konsekvensutredning.
Forholdet til overordnede planer
Planområdet ligger i kommunedelplan for Toke med Oseidvann i formål LNFR og framtidig
område for spredt boligbebyggelse (SB6).
Eiendomsforhold innenfor planområdet
Gbnr 25/14,42,48 Arne Olav Tveit
Gbnr 25/37, Brødrene Wefald DA
Gbnr 25/195, A.Tangen og W.E Efald
Gbnr 90/1, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Beskrivelse av planområdet.
Planområdet ligger sør-øst for Drangedal sentrum, langs fylkesvei 38. Det er ca 20.5 km til
Drangedal sentrum og 10,5 km til E18. planområdet er på ca 6,5 daa.

Planområdet, avbildet våren 2022.
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plankart

Planområdet er i dag planert og opparbeidet, store deler av planområdet består av fylling
med overflate av grus/stein. Opparbeidelse av tomt er gjort i tråd med søknad om tillatelse til
tiltak- klekkeri etter vedtak i Formannskapsmøte 13.11.18, sak 80/18. Det presiseres at
denne reguleringsplanen omfatter et settefiskanlegg på land. Kommunestyret la til grunn
prinsipper i vedtak punkt 7 «de vil ikke godkjenne tiltak der produksjonen, eller deler av
denne, medfører oppdrett i merder i kommunens innsjøer».
Reguleringsplanforslaget inneholder ikke tiltak i vann utover at det hentes vann fra 30 meters
dyp.
I forkant av søknad om dispensasjon for settefiskanlegg på Nyland i kommunestyre sak
12/21 engasjerte grunneier, Rådgivende biologer AS til å lage et notat/kommentere
innkomne merknader til den gang søknad om dispensasjon. Notater ligger vedlagt saken.
Siterer inn oppsummeringen av notatet:
«Så godt som samtlige høringsuttalelser er til dels meget sterkt imot eventuell etablering av
et merdanlegg i innsjøen, både av hensyn til villfisk, men ikke minst også friluftsliv og den
mulige konflikten for å utvikle dette videre i kommunen. Dette er ikke søkt om ennå, og en
slik søknad vil måtte vurderes i lys av de her mottatte uttalelser.
Når det gjelder nære naboers bekymring for atkomst og veiretter, vil dette måtte avklares
konkret, og den kommunale behandling av søknaden vil også avgjøre hvorvidt en anser
foreliggende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel å være gjeldende. Søker håper
at kommunen vil vurdere denne søknaden å være innenfor vilkårene som lå til grunn ved
dispensasjonen.
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Rensegrad og forurensingspotensiale påpekes i flere av uttalelsene, men dette ansees å
være innenfor gjeldende krav i forurensingsforskriften, og vil dessuten være gjenstand for
faglig behandling hos Statsforvalteren i forbindelse med utslippstillatelse etter
forurensingsloven.
Vilkår for oppdrett av aure som stedegen art ved og i en innsjø, er en vurdering Mattilsynet
skal gjøre, og det vil være strenge krav til smittevern ved slik etablering. Det er de siste
årene også klart ytret politisk vilje fra Stortinget om denne type næringsvirksomhet i dertil
egnete innsjøer.
Lovverket er tilpasset og det er allerede etablert flere slike matfiskanlegg i landet, nærmeste i
Fyresvatnet i Fyresdal med oppdrett av røye. I Sirdalsvatet har Norsk Ørret etablert et slikt
matfiskanlegg og Birkeland oppdrett har tilsvarende anlegg i det nedenforliggende
Lundevatnet i Agder, begge for aure. I Åseral er tilsvarende anlegg for matfisk aure også
planlagt omsøkt med det første.
Åpning for oppvandring av laks videre oppover i Kragerøvassdraget vil i liten grad påvirke
de foreliggende planer, annet enn at det da kan bli aktuelt med desinfisering av
inntaksvannet til anlegget.» sitat slutt.
Naturmangfold/Naturressurser
Planen berører ingen verneområder eller utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.
Det vil ikke være vesentlige virkninger på naturmangfoldet. Viser ellers til punkt 5.6 i
planbeskrivelsen, vedlagt saken.
Anlegget planlegges med opp-pumping av vann fra Nedre Toke med utslipp av renset vann
tilbake til vassdraget. Konklusjonen er at anleggets størrelse og behov for vann ikke vil
forringe vannet fra Nedre Toke.
Det må søkes om utslippstillatelse.
Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet berører ikke verdifullt landskap. Kulturminner eller kulturmiljø. Planområdet er i
dag opparbeidet og berører ingen naturverdier innad i planområdet. Det er lagt inn en
generell bestemmelse i planbestemmelsene angående kulturminner.
Planområdet har liten verdi som rekreasjonsområde. Statsforvalteren minner om at området
grenser opp mot statlig sikret friluftsområde samt Kragerøbanen tur- og sykkelveg.
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Skredfarevurdering og områdestabilitet.
Sweco Norge AS har utarbeidet rapport vedrørende områdestabilitet:
Det er hyppige bergblotninger i bakkant av tomten og på utsiden av veifyllingen. Terrenget er
nokså flatt fra strandlinja og inn mot fyllingen, mens helningen på terrenget fra strandlinja og
utover i sjøen er ukjent. Hyppige bergblotninger tyder på at det er kort til berg i det aktuelle
området, men løsmassetykkelsen kan økes utover i sjøen. Løsmasse beskaffenhet og
lagdeling er imidlertid ukjent.
Som en konservativ vurdering kan vi anta at det foreligger marbakken i nærheten av
strandlinja som heller brattere enn 1:6 og at det foreligger kvikkleire/sprøbruddsmateriale
under sjøbunn. Da kan et eventuelt initialskred ved marbakken forplante seg bakover mot
strandlinje, dvs. til ca. kote +60. Mellom strandlinja og plantomta er høydeforskjellen ca. 1,5
m. Ettersom terrenget på land er relativt flat og høydeforskjellen er mindre enn 5 m vil
skredet ikke forplante seg på landet. I tillegg ligger det flere steder berg i dagen som vil
begrense skredstørrelsen. Vi vurderer derfor at det ikke er mulig for at et eventuelt
løsmasseskred utenfor strandlinja vil utløse et områdeskred i det aktuelle planområdet eller
på nabotomter. Områdestabiliteten er dermed ivaretatt.
Konklusjonen av denne vurderingen er at områdestabiliteten vurderes som tilstrekkelig. Ved
en eventuell byggesøknad må det i prosjekteringsfasen vurderes fundamenteringsmetode for
selve anlegget og lokal stabilitet av fyllingen og vegfyllingen.
Skredfareutredning utført av Sweco AS
Analyse av kartgrunnlag og registreringer i felt gjør at hverken steinsprang, jord-, flom-, snøeller sørpeskred vurderes å kunne nå inn i kartleggingsområdet. Kartleggingsområdet
vurderes dermed å ha tilstrekkelig sikkerhet mot vurderte skredtyper iht. kravene stilt i TEK17
med nominell årlig sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000. Det vurderes at ingen
skredtyper har potensiale til å nå inn i kartleggingsområdet. Kravene stilt i TEK 17 vurderes
dermed å være oppfylte uten noen sikringstiltak. Rapporten ligger vedlagt saken.
Overvannshåndtering
Overvann skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og åpne vannveger.
Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flombeger ivaretas og tilstrekkelig
sikkerhet mot oversvømmelse oppnås.
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Støy
Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 eller senere gjeldende endringer av
regelverk.
Dette er innarbeidet i bestemmelsene.
Trafikksikkerhet
ÅDT langs fv38 er på 1100. Det er ikke registrert tidligere trafikkulykker i området de siste 20
årene. Settefiskanlegget er i liten skala, liten trafikk inn- og ut. De ansees derfor ingen
spesiell fare forbundet med transportnettet.

Risiko og- sårbarhetsanalyse
Vedlagte rapport er basert på tilgjengelig informasjon. Ved bruk av tilgjengelig informasjon,
har det blitt kartlagt hendelser innenfor planområdet, flom og skogbrann. Det anbefales å
stille krav om at tiltaket blir dimensjonert for flom i henhold til sikkerhetsklasse. For å
forebygge og unngå utspredelse av brann, skal det sikres tilgang til planområdet med
brannbil.
Konseptet:
Tiltakshaver har som mål å bygge et moderne anlegg som skal produsere settefisk med høy
kvalitet og størrelse etter de krav som det er behov for i selskapet. Anlegget skal tilfredsstille
alle krav som stilles til indre og ytre miljø.
Anlegget er foreløpig prosjektert med fire klekkeskap, som hvert tar 3600 000 rogn.
Vannbehov for slike skap er omtrent 1251/min/skap, og til sammen 0,5m3/min vann for hele
anlegget. Vann skal pumpes fra inntak på omtrent 30 meters dyp. Avløp fra anlegg vil gå i
retur tilbake til innsjøen i overflate. Siden det ikke vil være fôring av fisk i anlegg, vil avløpet
ikke medføre noe tilførsel av betydning. Det kan være aktuelt med inntil fire innlegg årlig ved
det planlagte anlegget, som da vil kunne ha en samlet årlig produksjon på vel 5 millioner
plommesekkyngel årlig.
Et settefiskanlegg medfører mindre støy enn ved vanlig landbruksdrift.
Planforslaget vil ha liten påvirkning på nærliggende vannforekomster. Vann skal pumpes fra
inntak på omtrent 30 meters dyp. Avløp fra anlegg vil gå i retur tilbake til innsjøen i overflate.
Det planlagte utslipper vil ikke påvirke oksygenforbruket i dypvannet eller de øvrige fysiske,
kjemiske og biologiske kvalitetselementene som definerer status i resipienten. Inntak av
kontrollert og godkjent genetisk materiale av stedegne arter til et landbasert anlegg, vil
medføre liten risiko for spredning av sykdommer til vassdrag. UV-behandling av avløp fra
klekkeri og startforing vil redusere risiko for smittespredning. Siden det ikke vil være fôring av
fisk i anlegg, vil avløpet ikke medføre noe tilførsel av betydning.
Overvann skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og åpne vannveger.
Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveger ivaretas og tilstrekkelig
sikkerhet mot oversvømmelse oppnås.
Bebyggelse og anlegg
Det nye bygget har en grunnflate på ca. 1056 kvm. Tillatt BYA er 30 %, og bygg tillates
oppført med inntil 9,5 m møne/gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng. Nye bygg
og installasjoner skal etableres på minimum 62 moh for å være flomsikre.
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Plassering og utforming av bebyggelsen skal visuelt tilpasses det omkringliggende landskap,
så langt dette er forenelig med rasjonell utforming og drift av settefiskanlegget.
Bebyggelsens volum, fasadeuttrykk, takform og materialbruk/farge skal utformes på en god
måte.
I forbindelse med søknad om tillatelse for bygg og anlegg skal det i hht. TEK 17 vedlegges
en detaljert situasjonsplan. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng med
planlagt byggverk, andre varige konstruksjoner og parkering innplassert. Planen skal også
omfatte atkomster, innganger, trafikkarealer, opparbeidelse og bruk av ubebygde områder
med materialbruk og eventuell beplantning.
Omfatter søknad om tillatelse både utfyllingsarbeider og oppføring av bygg og anlegg skal
begge planene vedlegges byggesøknaden.
Kommunedirektørens vurdering
Planforslaget legger opp til en utvikling som ikke vil virke dominerende for området og
samtidig sikre en utvikling som vil genere arbeidsplasser. Planforslaget slik det er fremlagt
fremstår som godt nok utredet for en «førstegangsbehandling», og bør legges ut til høring og
offentlig ettersyn for å motta innspill fra myndigheter, naboer og øvrige interessenter. Det
presiseres at dette planforslaget legger opp til et settefiskanlegg på land.
Miljøkonsekvenser
Settefiskanlegget legges på allerede opparbeidet areal. Det er dermed ingen
omdisponering av landbruksarealet. Denne virksomheten vil ikke medføre vesentlig
forurensning eller klimagassutslipp.
Konsekvenser for folkehelsen
Settefiskanlegget vil ikke ha negative konsekvenser for folkehelsen så fremt at
avfallhåndtering og behandling av død fisk håndteres på en sikker måte. Tiltaket skal
ha mekanisk rensing av avløp for utslipp til overflaten innsjøen.
Økonomikonsekvenser
Ekstra skatteinntekter og framtidige arbeidsplasser vil gi positive ringvirkninger for
Drangedal kommune
Konklusjon
Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø vedtar å legge forslag til
detaljreguleringsplan ut på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

RETT UTSKRIFT
DATO 17.juni.2022
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