NOTAT

11.02.22

Vurdering om reguleringsplan for Nyland utløser krav til
konsekvensutredning
Om planområdet og tiltaket
Reguleringsplan for Nyland har til hensikt å legge til rette for etablering av produksjonsanlegg
for settefisk på land. Det skal ikke anlegges merder i planområdet.
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 som berøres er i KDP Toke med Oseidvann avsatt til LNFR, samt fremtidig område for
spredt boligbebyggelse (SB6).
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Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning §§6 og 8
Hjemmelsgrunnlaget for vurdering er forskrift for konsekvensutredning FOR-2017-06-21-854 §
6, 8 og 10, samt vedlegg I og II.
Faller ikke inn under noen av punktene vedlegg I.
Tiltaket faller inn under vedlegg II, punkt 2 f) Akvakultur, jf. forskrift om konsekvensutredning §
8a. Det betyr at det er krav om konsekvensutredning (uten planprogram) dersom tiltaket kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Hvis det er vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn skal tiltaket konsekvensutredes i lys av §8 b.

Vurdering om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, §10.
Jf. Forskrift om konsekvensutredning §10, tredje ledd, bokstav a-h.
Naturmangfold: Planen berører ingen verneområder eller utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven. Det vil ikke være vesentlige virkninger på naturmangfold.
Kulturmiljø: Det er ingen registrert kulturminner innenfor planområde. Det kan være behov for
arkeologisk undersøkelser i reguleringsprosessen dersom Vestfold og Telemark
fylkeskommune mener det er relevant. Planområdet er opparbeidet fra før, noe som medfører at
det er liten sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminne.
Overordnede føringer (statlig og regional plan):
Regional plan for samordnet areal‐ og transportplan for Telemark
Klima‐ og energiplan for Drangedal kommune
Landbruk: Nytt tiltak legges på allerede opparbeidet areal, viser til Sak 17/02592-40 Vedtak FS,
Sak 80_18, Gbnr. 25_14 - Søknad om tillatelse til tiltak. Ingen omdisponering av områder.
Naturressurser: Anlegget planlegges med opp-pumping av vann fra Nedre Toke med utslipp av
renset vann tilbake til vassdraget. Anleggets størrelse og behov for vann vil ikke forringe vannet
fra Nedre Toke.
Reindrift: Ikke relevant.
Økt belastning i område med fastsatte miljømål: Ingen kjente tilfeller. Innsjøen er i dag regulert
til vannkraftformål og er oppført som «sterkt modifiser» på grunn av de hydrologiske
endringene. I sammenheng med vannforskriften er den klassifisert med «god økologisk
potensiale».
Konsekvenser for helse: Tiltaket i seg selv er ikke forbundet med negative konsekvenser for
helse. Tiltaket skal ha mekanisk rensning av avløp for utslipp til overflaten i innsjøen. Under
anleggsfasen må noe økt støybelastning påberegnes. Støybelastningen vil i liten grad ha
innvirkning på helse.
Vesentlig forurensing eller klimagassutslepp: Ny virksomhet vil ikke medfører vesentlig
forurensning eller klimagassutslipp.
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Risiko for naturfareulykker: Området ligger innenfor aktsomhetsfare for flom, kvikkleire og skred.
Reguleringsplanen må vurdere den reelle faren for disse naturulykkene, samt sikre tilstrekkelig
sikkerhet.

Oppsummering og konklusjon
Tiltaket kommer ikke i konflikt med §10, tredje ledd, bokstav a-h i forskrift om
konsekvensutredning. Tiltaket utløser dermed ikke §8 b, og videre kravet om
konsekvensutredning.
Det anbefales at følgende grep gjennomføres i planprosessen:
•

Omdisponering av LNF bør redegjøres.

•

Tiltaket ligger langs fylkesveg. Vurdering av trafikksikkerhet og siktlinjer.

•

ROS-analyse skal gjennomføres og eventuell flomfare skal redegjøres.
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