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1. Bakgrunn
1.1 Hensikt med planen
På vegne av Arne Olav Tveit fremmer Sweco AS forslag til detaljregulering for Nyland.
Reguleringsplan for Nyland har til hensikt å legge til rette for etablering av settefiskanlegg på land.
Anlegget planlegges i Dyvik, sørvest for Nedre Toke, på gnr. 25 bnr. 14,42 og 48 i Drangedal
kommune. Planområdet ligger langs fylkesveien 38, mellom Heldøla og Grønstad.
Området berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR, samt fremtidig område for spredt
boligbebyggelse. Overordnede planer er KDP Toke med Oseidvann og Drangedal KPA.
NVE har den 20. februar 2018 slått fast at planene om klekkeri ikke vil kreve ytterligere behandling
etter bestemmelsene i vannressursloven. Telemark fylkeskommune har 10. september 2018 gitt
tillatelse til å utføre fysiske tiltak for å etablere klekkeri. Drangedal kommune har behandlet planene i
formannskapet 13. november 2018, og har gitt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser
både med hensyn på avstand til vann- og vassdrag, samt utfylling for å etablere klekkeri.

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent og eierforhold
SWECO Norge AS er engasjert av Grønstad Skog - Arne-Olav Tveit til å utarbeide en
detaljreguleringsplan for området.

1.3 Tidligere vedtak som er av betydning for planarbeidet
Overordnede planer er KDP Toke med Oseidvann og Drangedal KPA.

1.4 Krav om konsekvensutredning
Ved revisjonen av Forskriften 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.
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2. Planstatus og rammebetingelser
2.1 Overordnede planer og formål
Overordnede planer er KDP Toke med Oseidvann (2011) og Drangedal KPA (2016).
Kommuneplanens arealdel:
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR, samt fremtidig område for spredt
boligbebyggelse. Sikringssone H130 - Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass går langs planområdet
i sør.

Figur 1: Utsnitt av Drangedal KPA.
Kommunedelplan Toke med Oseidvann:
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR og Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone.

Figur 2: Utsnitt fra KDP Toke med Oseidvann.
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2.2 Gjeldende reguleringsplaner som helt eller delvis skal erstattes
Ingen gjeldende reguleringsplaner som skal helt eller delvis erstattes.

2.3 Igangsatte planarbeid i nærheten av planområdet og hvilken betydning
de har for planarbeidet
Ingen igangsatte.

2.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer som er lagt til grunn for planarbeidet:
•
•
•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
For differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

2.5 Eiendomsforhold
Innenfor planområdet er det følgende grunneiere:
Gbnr
25/14,42,48
25/37
25/195
90/1

Grunneiere
A.O. Tveit
Wefald brødrene DA
A. Tangen og W.E Wefald
Vestfold og Telemark Fylleskommune
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3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
3.1 Beliggenhet og avgrensning/størrelse på området
Planområdet ligger sørøst for Drangedal sentrum, langs fylkesveien 38. Det er ca. 20,5 km til
Drangedal sentrum og 10,5 km til E18. Planområdet som fremmes i reguleringsplanforslaget er lik
varslet planens avgrensning på 6,5 daa.

Figur 3: Planområdets beliggenhet.

3.2 Historikk og tidligere bruk av området
Flyfoto fra 1964 viser at planområdet den gangen for det meste bestod av omgivelser preget av skog,
noe kulturlandskap og opparbeidet veg. Sør for planområdet går jernbanestrekningen til
kragerøbanen. Jernbanestrekningen gikk mellom Neslandsvatn stasjon på Sørlandsbanen og Kragerø
fram til den ble nedlagt i 1989.

Figur 4: Flyfoto: 1964
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3.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dag planert og opparbeidet, der store deler av planområdet består fylling med
overflate av grus/stein. Opparbeidelsen er gjort i tråd med søknad om tillatelse til tiltak – klekkeri
(saknr. 80/18.

Figur 5: Planområde avbildet våren 2022.

3.4 Stedets karakter og landskap
Stedets karakter er preget av skogkledde omgivelser langs vannet, Nedre Toke. Det er generelt større
avstander mellom boliger i området. Området er generelt i liten grad synlig fra nærliggende
bebyggelse på grunn av høydevariasjon og vegetasjon. Området har gode solforhold.
Terrengskråningen i nordøst gir ingen skygge over området.
Landskapet tilhører Landskapsregion 04 Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold. typiske
hovedform er et dalprofil. I hovedtrekk øker dalprofilets høyde fra kysten (fjordene) mot innlandet.
U-dalspreget er de fleste steder utpreget, men trolig mest karakteristisk i Telemark. Dalprofilen er
også fremtredende innenfor planområdet. Beliggenheten under marin grense (MG) gir store arealer
med leirjord i dalbunn og dalsider.

3.5

Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet berører ikke i verdifullt landskap, kulturminner eller kulturmiljø. Vestfold og Telemark
fylkeskommunen har ingen krav til nærmere undersøkelse.

3.6 Naturverdier
Planområdet er i dag opparbeidet og berører ingen naturverdier innad i planområdet.

3.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet i dag har liten verdi som rekreasjonsområde.
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3.8 Trafikkforhold (kjøreadkomst, vegsystem, trafikkmengde,
trafikksikkerhet, kollektivtilbud)
Adkomst til planområdet skjer ved Drangedalsveien /fv38. ÅDT langs fv38 er på 1100. Det er ikke
registrert tidligere trafikkulykker i området de siste 20 årene. Settefiskanlegget er i liten skala med
liten trafikk inn- og ut. De ansees derfor spesiell fare forbundet med transportnettet.

3.10 Barns interesser (områdets egnethet som lekeområde)
Området er ikke egnet som lekeområde. Gitt arealbruk i kommuneplanens arealdel legger ikke til
rette for at området skal opparbeides til lek og barns interesser for øvrig.

3.11 Sosial infrastruktur
Planområdet skal ikke benyttes til bolig eller annen virksomhet tilrettelagt for barn og unge.
Kapasitet på nærliggende skoler, barnehager, eldresenter, sykehus og øvrige sosial infrastruktur
regnes derfor som ikke relevant for denne utbyggingen.

3.12 Universell tilgjengelighet
Området er ikke spesielt opparbeidet for universell tilgjengelighet per i dag. Med sitt flate terreng og
relativt oversiktlige adkomstforhold, har området et potensialt til å kunne bli opparbeidet universelt.

3.13 Teknisk infrastruktur (vann og avløp, trafo, energiforsyning og
alternativ energi)
Det er ingen kommunalteknisk anlegg. Tilkomst til ledningene må være sikret ved en utbygging i
området. Alternativt må ledningene flyttes. Rammeplan for vann og avløp skal utarbeides før det
tillates innlagt vann. For øvrig skal Drangedal VA norm ligge til grunn.
NVE Atlas viser at planområdet ligger innenfor aktsomhetsområdet for flom. Planområdet er relativt
flatt, og overvann ved ekstreme nedbørsmengder må håndteres med tiltak. Overvann blir i dag
infiltrert i bakken og ut i nærmeste vannforekomst. Det har blitt gjennomført flomstørrelse og
beregnet vannstand i Toke av Norconsult i 2020. Rapporten beregner flom med gjentaksintervall på
200, 500 og 1000 år. Rapport er godkjent av NVE 17.11.2020. Planforslaget har tatt hensyn til
potensiell flomstigning.

3.14 Grunnforhold (stabilitetsforhold, ledninger, evt. rasfare, radon og
mulig forurensing)
Forurenset grunn: Ifølge Miljøstatus kartverk er det ikke registrert forurenset grunn i området.
NGU radon-aktsomhet: Planområdet ligger i et område med usikker aktsomhet for radon.
Stabilitetsforhold: Planområdet ligger under marin grense. Marin grense regnes ifølge NVE som et
aktsomhetsområde for områdeskred. NVE-atlas viser at området består av hav- og fjordavsetning og
strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.
NVEs veileder for Sikkerhet mot kvikkleireskred (1/2019) ligger til grunn for å vurdere
områdestabilitet i planområdet. Geoteknisk fagperson har vurdert områdestabiliteten som
tilstrekkelig. Se vedlagt dokument.
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Figur 6: Kvartærgeologisk løsmassekart fra NGU.

Rasfare: Planområdet befinner seg i aktsomhetsområde for snøskred og potensielt jord- og
flomskredfare. Dette bli videre vurdert i planforslaget.
Sweco Norge AS har utført skredutredning for å vurdere sikkerheten for disse naturfarene. Planlagt
tiltak klassifiseres som S2. Analyse av kartgrunnlag og registreringer i felt gjør at hverken steinsprang,
jord-, flom-, snø- eller 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. Viser til vedlagt
vedlegg.

Figur 7: Aktsomhetsområder for de jord- og flomskredfare og snøskred.
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3.15 Vannmiljø
Planområdets nedslagsfelt har i hovedsak avrenning mot vannforekomst Nedre Toke (ID 017-1241-L)
og Nedre Toke Bekkefelt (ID 017-10-R). Samlet miljøstand er god på disse vannforekomstene. Nedre
Toke (ID 017-1241-L) miljømål god både økologisk og kjemisk. Nedre Toke Bekkefelt (ID 017-10-R)
miljømål er økologisk svært godt og kjemisk godt. Vannforekomst Nedre Toke påvirkes forøvrig av
dammer, barrierer og sluser for vannkraftproduksjon
Innsjøen er i dag regulert til vannkraftsformål og er derfor ført opp som sterkt modifisert på grunn av
hydromorfologiske endringer.

Figur 8: Nedre Toke Bekkefelt (ID 017-10-R) og Nedre Toke (ID 017-1241-L).

3.16 Støy- og luftforurensning
I Drangedal er luftkvaliteten god eller tilfredsstillende i de fleste av årets dager. Tiltak mot
luftforurensning anses ikke som nødvendig.
Det er ikke registrert noe støysone i Drangedal KPA. Kart fra Statens vegvesen viser at planområdet
ligger innenfor gul og rød sone. Rød sone er langs fv38. Resten av planområdet befinner seg innenfor
gul sone. Gul sone ansees som moderat til stille. En samtale mellom personer ligger innenfor samme
dB. Kartet gir en indikasjon på at store deler av planområdet ikke er preget av støy.

Figur 9: Statens vegvesen støykart.
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3.17 Elektromagnetisk stråling
50 meter fra planområdet går det distribusjonsnett med spenning på 22kv.

3.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon, alle relevante forhold
skal vurderes)
Analysen gjennomføres i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet. Risikovurderingene tar
utgangspunkt i relevante kravdokumenter som Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger og
lignende. Det er registret fire potensielle hendelser:
1. Flom
2. Skogbrann

3.19 Næring
Det er ingen næringsvirksomhet i planområdet.

3.20 Analyser/utredninger
Analyser og utredninger som ligger til grunn for reguleringsplanforslaget:
1. ROS-analyse (Sweco)
2. Skrevurdering (Sweco)
3. Geoteknisk vurdering (Sweco)
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4. Planprosessen
4.1 Oppstartsmøte og eventuelle andre møter
Planarbeidet ble drøftet i oppstartmøte med Drangedal kommune 27 januar 2022. Referat fra møtet
er vedlagt.
Det er avholdt jevnlige møter og dialog på mail og telefon med kommune og berørte parter i
forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanforslaget.

4.2 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart med dato for frist, evt.
planprogram
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i avisen og på kommunens nettsider 14.02.2022. Det ble
samtidig varslet pr. brev til grunneiere i området, naboer, offentlige instanser, lag og organisasjoner.
Kopi av varselbrev, adresseliste og annonse følger som vedlegg.
•
•

Varslingsperiode: 14.02.2022 – 19.03.2022
Varselannonse i Drangedalposten: 17.02.22

4.3 Sammenstilling av innkommende merknader i varslingsperioden
Merknadene er oppsummert og kommentert nedenfor og følger i sin helhet som vedlegg til
planforslaget.
1.
2.
3.
4.
5.

Statsforvalteren, 14.03.22
Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), 11.03.22
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 15.03.22
Tangen og Wefald,14.03.22
E. Wefald, G.A, Wefald, H. Wefald, H. Wefald, K. Wefald. A. Tangen, I. Halvorsen, J.Å.
Halvorsen, Ø. Solbakken, J.A Leves og S. Tørnes.11.03.22

Innhold

Kommentar

1. Statsforvalteren, dato 14.03.22
Generelt
Plan samsvarer ikke med kommunedelplan for Toke med
Oseidvann. Oppfordres til å utarbeide konsekvensutredning
ettersom planformålet ikke er i tråd med overordnet plan.

Det gjennomføres vurdering om
planen må konsekvensutredes.

Vannforvaltning
Vannforekomst Nedre Toke (ID 017-1241-L) og Nedre Toke
Bekkefelt (ID 017-10-R) kan bli berørt.

Vannforekomst Nedre Toke og
Nedre Toke bekkefelt er vurdert i
planarbeidet.

Planarbeid må vurdere om planen gir konsekvenser for
vassdragmiljø og vannkvalitet.

Byggegrense vil ikke ha
konsekvenser for vannmiljø.

Forurensning
Utløpsvann må renses før det føres til resipient. Det må
søkes om utslippstillatelse.

Rensing av avløpsvann er
beskrevet i kap 6.2. Inn- og
utslippsledning inngår ikke i
reguleringsplan.

Støy
Vurdering av støy inn som tema i planarbeidet.

Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging (T-1442/2021) er
innarbeidet i bestemmelser.
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Naturmangfold
I planområdet kan inneholde viktige naturkvaliteter som ikke
fremfor av tilgjengelige databaser.

Området er planert og inneholder
ikke vegetasjon

Folkehelse og friluftsliv
Friluftsliv og allmennhetens interesser som tema i
planarbeidet. Fremtidig turdrag gjennom området. Grenser
opp mot statlig sikret friluftsområde, Kragerøbanen tur- og
sykkelveg. Videreført og ivaretatt i reguleringsplanen.

Forhold tilknyttet fremtidig tursti –
Kragerøbanen er beskrevet i kap.
3.2 og 8.

Landskap
Unødvendige terrenginngrep og uheldig/synlig plasser i
terreng bør unngås.
Samfunnssikkerhet og ROS-analysen
Aktsomhetsområde for flom.
Stor sannsynlighet for funn av marin leire. Faren for
kvikkleire avklares.

Terrenginngrep er allerede utført.
Bygning vil ikke medføre visuelle
problem. .
Grunnforhold, skred og flom er
utredet faglig og omtales i ROSanalysen.
Flom: Sikkerhetsklasse for bygg er
fastsatt . Vurdering flomvannstand
er utført av regulant.
Grunnforhold samt jord- og
flomskredfare er vurdert av
geoteknikker.

Klimatilpasning og utslippsreduksjoner
Vurdering av klimaendringer inn i ROS-analyse.

Klimatilpasning er vurdert i ROSanalyse. Se dokument.

2. Vestfold og Telemark Fylkeskommune, dato 11.03.22
Planområdet er ikke i overenstemmelse med overordnet
plan – Kommunedelplan Toke med Oseidvann 2019-2029.

LNF-formålet er i
overensstemmelse

Regional planstrategi
Produksjonsanlegg for settefisk på land blir definert å ligge
inn under landbruksnæring.

Med denne definisjonen, er
settefisk i tråd med nåværende
formål, LNF i KPA.

ATP Telemark
Produksjonsanlegg for settefisk på land kan gi grunnlag for
en ny næring i kommunen og flere arbeidsplasser.

Planforslaget utarbeides i tråd med
ATP Telemark.

Vannressursforvaltning
Vannnforekomst Nedre Toke (ID 017-1241-L) og Nedre
Toke Bekkefelt (ID 017-10-R) kan bli berørt.

Vannforekomst Nedre Toke og
Nedre Toke bekkefelt er vurdert i
planarbeidet.

Planarbeidet må utrede hvilken effekt og konsekvenser
planen vil ha på miljøtilstanden i berørte vannforekomst.
Kulturarv
Automatisk freda kulturminner – Ingen merknad til
reguleringsarbeidet/tiltak.
Nyere tids kulturminner – Kan ikke se tiltaket berører
nasjonale og regionale kulturminneinteresser. Registrert
SEFRAK-bygning (og tilbygg) innenfor gbnr 25/14.
Anbefales å sikre god tilpasning som er stedstypisk for
området. Viser til bestemmelsene 4.1, 4.2 og 4.3 i KDP.
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Ingen merknader

3. NVE, dato 15.03.22
Geoteknikk og grunnforhold
Planområde under marin grense. Planområde består av
marine avsetninger. Må gjennomføre geoteknisk vurdering
av områdestabiliten for tiltaket. NVEs veileder 1/2019.

NVEs veileder 1/2019.

Skred i bratt terreng
Aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred.
Registrert skredhendelser med steinsprang i nærheten av
planområdet.

Det er gjennomført vurderinger av
ulike typer skredfarer.

Geoteknisk fagperson har
gjennomført vurdering av
områdestabilitet.

Reell skredfare må avklares i forbindelse med planarbeidet
og det må dokumenteres at sikkerhet er ivaretatt, jf. PBL
§§4-3 og 28-1, samt TEK17 §7-3.
Flom og erosjon
Aktsomhetsområde for flom.

Det har blitt utarbeidet
flomberegning av Nedre Toke.
Flomberegning utført av
Norconsult. Rapporten er godkjent
av NVE 17.11.2020. Planforslaget
og konsept er tilpasset etter disse
beregningene.

Klimatilpasning og overhåndtering
Planforslag må beskrive hvordan overvannshåndtering
tenkes løst.

Overvannshåndtering er krav i
bestemmelser. Det er et lite aktuelt
tema i ROS-analyse.

Allmenne interesser i vassdrag
Vassdrag og mindre bekker i området må beskrives,
redegjøres for eventuell flom- og erosjonsfare.

Vannforekomster er beskrevet i
planforslag.

Vassdrags og grunnvannstiltak
Tiltak som medfører skader/ulemper for allmenne
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven.

Konsesjonsplikt er vurdert.

Energianlegg:
Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har
konsesjon etter energi- og vassdraglovgivingen.

Konsesjonsplikt er vurdert.

4. Tangen & Wefald, gnr 25/195, dato 14.03.22
Tinglyst vannrett
På eiendommen 3815-25/37 er det bestemmelse om
vannrett fra 30.01.1965. Denne vannledningen går til vårt
hus gnr 25/195. Bekymring om vannkvalitet blir
forringes/forurenses.

Planforslaget skal ikke forringe
vannkvaliteten i de aktuelle
vannforekomstene. Vannrensing er
beskrevet i planbeskrivelsen.

Støy
Bekymring for om tiltaket vil medføre støy. Ønsker at det
vurderes støydempende tiltak.

Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging (T-1442/2021) er
innarbeidet i bestemmelser.

Trafikksikkerhet
Bekymring for ulykke i forbindelse med inn- og utkjøring til
Nyland.

Barn og unges interesser vurderes i
planbeskrivelsen.
Trafikksikkerhet er vurdert i
planforslaget, blant annet i ROSanalysen. Konseptet legger til rette
for å forebygge potensielle
trafikkulykker.

5. E. Wefald, G.A, Wefald, H. Wefald, H. Wefald, K. Wefald. A. Tangen, I. Halvorsen,
J.Å. Halvorsen, Ø. Solbakken, J.A Leves og S. Tørnes. dato 11.03.22
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Det presiseres at regulanten ikke har rettigheter på
eiendommen gbnr 25/37 og derfor må justere planområdet
ihht egen eiendom. Det vises til makeskifte V 15.10.21 ved
Telemark Jordskifterett.
Sterkt imot dette anlegget som det er omsøkt i Konsesjons
og Disp søknad og viser til våre tidligere anførsler.
Et anlegg av denne størrelsen burde ikke etableres i
nærheten av eksisterende boligbebyggelse og
friluftsinteresser.
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Plangrensen er på 6,5 daa for å
sikre trafikksikkerhet gjennom blant
annet sikringssone. Ingen deler av
eiendommen kan bli båndlagt som
frisiktsone for å forebygge
trafikkulykker.
Det er gitt veirett fra 90/1 over
25/37 til 25/14 m.fl.

5. Beskrivelse av planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk og gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Det reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 – §12-7:
Reguleringsformål
§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift – LNFR
5110
Landbruksformål
§12-5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011
2019
Henssynssoner
H140
H320

Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal
Frisiktsone
Flomfare

Plankart og illustrasjonsplanen under viser løsningen med tilhørende arealformål

Figur 10: Plankart.
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Figur 11: Situasjonsplan utarbeidet av Planhuset AS.

5.2 Konsept
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.
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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.

5.3 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
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.

Figur 12: Snitt og fasade. Skisse utarbeidet av Planhuset AS.
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5.4 Tilknytning til infrastruktur
Det stilles krav om at opparbeidelse av infrastruktur skal skje i henhold til krav satt i forskrifter for
vann, avløp og renovasjon i Drangedal kommune. Før det gis brukstillatelse må tekniske anlegg, veg,
vannforsyning og avløpsnett være etablert.

5.5 Trafikale forhold
Parkering og tilstrekkelig manøvreringsareal til settefiskanlegget skal løses innenfor planområdet.
Det stilles krav om at søknad om tillatelse for bygg og anlegg skal vise hvordan dette løses. Ankomst
til anlegget skal gå via eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 38.

5.6 Miljøoppfølging
Naturmangfold:
Reguleringsplanen gir ingen negative konsekvenser for naturmangfold. De miljømessige prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 er lagt til grunn:
§8 – Kunnskapsgrunnlag:
Ingen kjente truede eller sårbare arter. Ytterligere undersøkelser vurderes ikke som nødvendig.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å vurdere virkningen av planen.
§ 9 Føre var – prinsipp
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er ingen fare for at tiltaket vil ha store og
ukjente negative konsekvenser for naturmangfold.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Planlagt utbygging berører ikke truede rødlistet arter eller utvalgte naturtyper. Arealbeslaget til
bebyggelse og anlegg, veger og lekeområder er i henhold til kommuneplanens arealdel. Utbyggingen
vurderes ikke å medføre nevneverdige konsekvenser for naturmangfoldet utenfor/ i nærheten av
planområdet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Planforslaget medfører ikke naturforringelse.
§12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder
Det må forutsettes at planlagt utbygging/anlegg skal gjennomføres på en måte som ikke medfører
negative konsekvenser for naturområder og naturmangfoldet utenfor/ i nærheten av planområdet.

5.7 Kollektivtilbud
610-bussen går forbi planområdet. Det er 500 meter til nærmeste busstopp, Neslandsvatn stasjon.

5.8 Kulturminner
Planforslaget er ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det er ingen SEFRAK-bygg eller
andre bygg av verneverdi innenfor planområdet.
Følgende generelle bestemmelse er lagt inn i planbestemmelsene:
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet straks stanses. Dette i
samsvar med § 8 i Kulturminneloven av 9. juni 1978. Tiltakshaver har ansvar for at de regionale
kulturmyndighetene varsles omgående.
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5.9 Sosial infrastruktur og kriminalitetsforebygging
Det er ikke lagt opp til spesiell sosial infrastruktur i området.
Det er ikke funnet behov for spesielle kriminalitetsforebyggende tiltak.

5.10 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Plan for tilknytning offentlig vann og avløp skal følge byggesaken.

5.11 Plan for avfallshenting
Plassering av avfallsbeholdere avklares i byggesaken og skal være iht. forskrift om renovasjon,
Drangedal kommune.

5.12 Avbøtende tiltak med hensyn til ROS
Det vises til utførte risiko- og sårbarhetsanalyse som er vedlagt for utfyllende informasjon.
Tabellen nedenfor oppsummerer forslag til tiltak og mulig oppfølging i videre prosess:
Hendelse
1: Flom

2: Skogbrann

Tiltak
Sikkerhetsklasse er bestemt som F2 som videre gir føringer for tiltaket.
Bygning, anlegg og terreng må utformes slik at oversvømmelse kan unngås.
Det innebærer at planbestemmelse bør sette krav til at terreng må heves over
61.85 moh. Videre bør det settes krav til åpne vannveier eller fordrøyning.
Anlegget bør ha en beredskapsplan for skogbrann.
Det må sikres tilgang til planområdet med brannbil.

5.13 Rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav
Før det gis brukstillatelse må tekniske anlegg, veg, vannforsyning og avløpsnett være etablert.
Før det gis ferdigtillatelse skal atkomstvei tilbakeføres til dagens eller gjeldende standard etter
fullført anleggsarbeid.

6. Konsekvensutredning
Ved revisjonen av Forskriften 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. Viser til vedlagt
vedlegg.
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Punktene nedenfor er drøftet med utgangspunkt i Grenlandstandardens sjekkliste for planlegging,
som sendes inn sammen med planforslaget. Avsnittene følger punktene i sjekklisten.
1 Følger planen opp føringene i ATP Grenland / ATP Telemark?
Planforslaget er i tråd med ATP Grenlands strategi om næringsutvikling.
Et nytt anlegg vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger ved etablering av anslagsvis 2-3
arbeidsplasser, en på sikt også sikre grunnlag for matfiskproduksjon og eventuelt videre bearbeiding i
Drangedal
4 Er planforslaget i overenstemmelse med berørt kommunedelplan?
Planforslaget er delvis i overenstemmelse med berørt KDP Toke med Oseidvann. Deler av
Planområdet består av arealformål LNFR og arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone.
5 Utløser planforslaget krav om planprogram/konsekvensutredning?
Prosjektet faller ikke innenfor krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, jf. Plan- og
bygningsloven § 12-10 første ledd og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.
10 Er planforslagets nær- fjernvirkning og tilpasning til eksisterende omgivelser
vurdert/dokumentert/omtalt?
11 Er grad av utnytting, byggehøyder og form/volum, materialbruk og farger vurdert med hensyn
til omgivelsene?
12 Er planområdets solforhold, helningsgrad, topografi, eksisterende vegetasjon m.m. tatt hensyn
til i planforslaget?
Spørsmål 10-12 blir ivaretatt i planforslaget gjennom planbeskrivelse, plankart og planbestemmelse.
Plassering og utforming av bebyggelsen skal visuelt tilpasses det omkringliggende landskap, så langt
dette er forenelig med rasjonell utforming og drift av settefiskanlegget.
35 Framgår det av planforslaget hvordan virkningen for naturmangfoldet er vurdert etter
naturmangfoldlovens §§ 8-12?
Ja, i kap.6.11 blir planforslagets virkning for naturmangfoldet vurdert etter naturmangfoldloven.
Planforslaget medfører ikke naturforringelse.
36 Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen langs sjø og vassdrag? Byggegrense må
fastsettes.
Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser punk 7.2 som omhandler
avstand til vann- og vassdrag samt pbl § 1-8 for tiltak innenfor 100-metersbeltet langs vassdrag for
oppføring av et mindre akvakulturanlegg.
37 Berører planforslaget områder som i kommuneplanens arealdel kommer innenfor kategorien
"Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone?
I KPA ligger planområdet innenfor LNF. Planforslaget berører kommunedelplan, Toke med
Oseidvann. Her lå den tidligere dammen innenfor arealformål, Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone. Dammen har med godkjennelse blitt fylt igjen og planområdet er nå
bearbeidet.
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38 Berører planforslaget nære friluftsområder eller friområder?
Planområdet ligger nært Kragerøbanen tur- og sykkelveg. Det er statlig sikra friluftslivsområde.
Planforslagets hensikt og konsept hensyntar denne statlige sikra friluftsområdet.
39 Berører planforslaget områder for fri ferdsel, løyper, stier eller tilgang til markaområder?
Innkjøring fra Drangedalsveien/FV38 er registrert som «fotrute». Tiltaket vil ikke være til hinder for
denne ruten.
40 Berører planforslaget områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet?
Planområdet ligger nært Kragerøbanen tur- og sykkelveg. Det er statlig sikra friluftslivsområde.
Planforslagets hensikt og konsept hensyntar denne statlige sikra friluftsområdet.
41 Anses planforslaget å kunne få konsekvenser med hensyn til gytemuligheter/ leveområder/
kantsoner?
Planforslaget ligger nært vannforekomst Nedre Toke. Planforslaget konsept og hensikt vil ikke
påvirke gytemuligheter, leveområder og kantsone.
57 Er planområdet utsatt for fare med hensyn til flom eller andre værfenomen?
Det har blitt gjennomført flomstørrelse og beregnet vannstand i Toke av Norconsult i 2020. Rapport er
godkjent av NVE. Rapporten beskriver flomstigning. Planforslaget tar hensyn til potensiell flomstigning.

58 Vil overvannet håndteres lokalt?
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.
59 Er planområdet utsatt for fare med hensyn til snøskred, steinskred, jordskred eller kvikkleire?
Planområdet befinner seg aktsomhetsområde for skred og kvikkleire. Omtales i ROS, og har videre
blitt vurdert av aktuelle fagpersoner. Det er ingen reell fare i området.
60 Er det i planområdet fare med hensyn til skog- og grassbranner?
Planområdet befinnes seg nært skogkledde områder. Faren er vurdert i ROS.
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