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Dokumentinformasjon 

Oppdragsgiver: Flekkefjord Kommune 

Tittel på rapport: Områdereguleringsplan for Linddalen industriområde, PlanId 

4207201504 

Oppdragsnavn: Rammeavtale Flekkefjord kommune Lindalen næringsområde 

Oppdragsnummer: 637728-02 

Utarbeidet av: Torhild Hessevik Eikeland 

Oppdragsleder: Torhild Hessevik Eikeland 

Tilgjengelighet: Åpen 

Kort sammendrag 

Planen legger til rette for et industriområde som ligger sentralt i forhold til 

europaveg og nær by og befolkningskonsentrasjon. Det kreves ikke 

nedbygging av vesentlige landbruksarealer og området kan få en 

landskapstilpasset utforming ettersom det er omgitt av fjell på tre sider. 

Vurderinger i forhold til landskap, biologisk mangfold, risiko- og sårbarhet 

og andre relevante forhold viser at utviklingen av området vil gi noe 

miljøskade. Noe konsekvens er imidlertid uunngåelig så lenge man tar i 

bruk naturterreng. Det er gjennom utforming av planen tatt hensyn til store 

biologiske verdier, og det er gitt bestemmelser for å dempe 

landskapsvirkningen. Med disse grepene vil samfunnsnytten overstige de 

negative virkningene, og området ses på som egnet for industri/lager. 
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Forord 

Asplan Viak har på oppdrag fra Flekkefjord kommune utarbeidet denne 
planen. Arbeidet har blitt gjort i samarbeid med grunneier i området.  

Det er innhentet kompetanse på ulike fagfelt, og en god terrengmodell og 
visualisering av tiltaket har vært spesielt viktig og har ligget til grunn for 
utformingen av planen. Vi takker for et godt samarbeid med Flekkefjord 
kommune. 

 

Lyngdal, 16.01.2023 

Torhild Hessevik Eikeland Anne Sæther Lislevand 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et funksjonelt nærings- og 

industriområde i Linddalen innenfor rammer som tar hensyn til omgivelser. Linddalen 

ligger vest for etablert industriområde i Nulandsvika. Området er i kommuneplanens 

arealdel avsatt til LNF – område. Planarbeidet har bakgrunn i en avtale mellom Flekkefjord 

kommune og privat grunneier om grunnavståelse. Regulering til næringsformål- industri 

inngikk som en del av avtalen. 

1.2. Forslagsstiller, eierforhold 

Flekkefjord kommune ervervet i 2010 et areal i Linddalen som var tiltenkt fremtidig 

kommunalt næringsområde. Som en del av kjøpekontrakten skulle kommunen regulere 

egnet del av tilstøtende privat grunn til formål næring og industri. Etter at kommunen har 

vurdert dagens behov for nye næringstomter i Linddalen, opp mot ønsket om økt 

vegstandard mellom E39 og næringstomtene, ønsker ikke kommunen å regulere sin 

eiendom i denne omgang. En eventuell regulering må avklares nærmere i 

Kommunedelplan for sentrumsområdene, hvor kommunens behov for nye næringsarealer 

skal gjennomgås. Planforslaget omhandler derfor kun den private delen av Linddalen, sør 

for Djupvikvegen. 

Innenfor planområdet er eierforhold fordelt slik: 

Eiendom Hjemmelshaver Areal 

Gbnr.101/1 Tom Erik Nuland Tomter mv 

Gbnr. 101/68 Djuvik Næringsområde AS Tomter mv 

Djupvikveien og 101/59 Flekkefjord kommune Kjørevei 

Gbnr. 101/4 Egil Ove Lindelid Berørt sideareal til tomt 
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1.1. Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge ti l rette for etablering av et funksjonelt nærings- og
industriområde i Linddalen innenfor rammer som tar hensyn ti l omgivelser. Linddalen

l igger vest for etablert industriområde i Nulandsvika. Området er i kommuneplanens
arealdel avsatt til LNF - område. Planarbeidet har bakgrunn i en avtale mellom Flekkefjord
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1.2. Forslagsstiller, eierforhold
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kommunalt næringsområde. Som en del av kjøpekontrakten skulle kommunen regulere

egnet del av tilstøtende privat grunn ti l formål næring og industri. Etter at kommunen har
vurdert dagens behov for nye næringstomter i Linddalen, opp mot ønsket om økt

vegstandard mellom E39 og næringstomtene, ønsker ikke kommunen å regulere sin
eiendom i denne omgang. En eventuell regulering må avklares nærmere i

Kommunedelplan for sentrumsområdene, hvor kommunens behov for nye næringsarealer
skal gjennomgås. Planforslaget omhandler derfor kun den private delen av Linddalen, sør
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1.3. Tidligere vedtak, utbyggingsavtaler 

Planarbeidet ble påbegynt i 2013, og med fastsatt planprogram for utredningstema for 

konsekvensutredningen i US-sak 063/13 den 28.05.2013. Planarbeidet stoppet imidlertid 

opp, dels på grunn av usikkerhet rundt korridor for ny E39. Det ble varslet ny oppstart av 

planarbeidet i 2018, og planarbeidet ble videre prioritert i kommunal planstrategi for 

2020-2024, med oppstart 2021 og sluttføring i 2022. 

Det tas sikte på å fastsette rekkefølgebestemmelser i planforslaget som utløser krav om 

utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. Aktuelle fagområder er vann- og 

avløpsanlegg, overvann, evt. tiltak på kommunal grunn/vei m.m.  

Dispensasjoner gitt i 2021på gnr. 101, bnr. 1 (gnr. 101 bnr. 68) – sør for Djuvikveien. 

Sak 40/21 Utvalg for samfunn: Det er gitt dispensasjon fra arealformålet LNF i 

kommuneplanens arealdel til anleggelse av landbruksveg og fylling. Tiltaket er 

gjennomført. 

Sak 41/21 Utvalg for samfunn: Det er gitt dispensasjon fra arealformålet LNF i 

kommuneplanens arealdel for terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av 

næringstomter. Arealet fremgår av kart under. Denne dispensasjonen ble gitt på følgende 

vilkår: 

• Området som omfattes av dispensasjonen begrenses til 14 dekar som vist på 

«Situasjonsplan – begrensning av område» datert 31.03.21.  

• Dispensasjonen forutsetter at fremtidig detaljprosjektering av tiltaket godkjennes før tiltak 

kan igangsettes.  

• Det må gjøres en kartlegging av det begrensede områdets verdier tilknyttet landskap, 

rekreasjon og friluft, biologisk mangfold og eventuelle vassdragsressurser før arbeidene 

igangsettes.  

Dersom det skal etableres områder utover det begrensede området som angitt i 1. 

kulepunkt kreves dette gjort gjennom reguleringsplan. 
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avløpsanlegg, overvann, evt. t i l tak på kommunal grunn/vei m.m.

Dispensasjoner git t i 2021på gnr. 101. bnr. 1 (gnr. 101 bnr. 68) - sør fo r Djuvikveien.

Sak 40/21 Utvalg for samfunn: Det er git t dispensasjon fra arealformålet LNF i

kommuneplanens arealdel t i l anleggelse av landbruksveg og fyl l ing. Tiltaket er

gjennomført .

Sak 41/21 Utvalg for samfunn: Det er git t dispensasjon fra arealformålet LNF i

kommuneplanens arealdel for terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av

næringstomter. Arealet f remgår av kart under. Denne dispensasjonen b le gitt på fø lgende

vilkår:

• Området som omfattes av dispensasjonen begrenses til 14 dekar som vist på
«Situasjonsplan - begrensning av område» datert31.03.21.

• Dispensasjonen forutsetter at fremtidig detaljprosjektering av tiltaket godkjennes før tiltak
kan igangsettes.

• Det må gjøres en kartlegging av det begrensede områdets verdier tilknyttet landskap,
rekreasjon og friluft, biologisk mangfold og eventuelle vassdragsressurser før arbeidene
igangsettes.

Dersom det skal etableres områder utover det begrensede området som angitt i 1.
kulepunkt kreves dette gjort gjennom reguleringsplan.
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1.4. Vurdering KU-forskriften 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) klargjør hvilke planer og tiltak som 

omfattes av forskriften. Etter § 6, bokstav b, skal reguleringsplaner alltid konsekvens- 

utredes dersom de faller inn under vedlegg 1. Ettersom det planlegges for næringsarealer 

med et samlet bruksareal over 15.000m2, jfr. nr. 24 i vedlegg 1, vurderer kommunen at 

områdereguleringen utløser krav om konsekvensutredning (KU) i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juni 2017. KU inngår som en integrert del av planbeskrivelsen 

under kapittel 5. I kapittel 8 om avveining av virkninger, trekkes konklusjonene fra 

konsekvensutredningen av KU-pliktige temaer og øvrig temaer i planbeskrivelse inn, og 

gir et samlet bilde av planforslagets virkning på miljø og samfunn. 

1.5. Planprosess hittil 

Planarbeidet er varslet i lokalavis og på kommunens hjemmeside 20.12.2012, samtidig 

med at planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Grunneiere, naboer, offentlige 

instanser og private interesseorganisasjoner ble varslet direkte med brev eller elektronisk 

post.  

Som følge av planlegging av nye E39, ble planarbeidet midlertidig stilt i bero. Dette fordi 

det var mulighet for at planområdet ble berørt av ny E39-korridor. Kommunal-, og 

moderniseringsdepartementet har nylig vedtatt statlig kommunedelplan for ny E39 

gjennom kommunen. Valget landet på nordre alternativ (A1). Dette betyr at Nulandsvika 

og Selura ikke vil bli berørt av utbygging av ny E39. Planarbeidet kunne dermed starte opp 
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og fortsette som forutsatt i planprogrammet, med enkelte tilpasninger. Det ble sendt ut 

nytt oppstartsvarsel den 06.02.2018, hvor plangrensen var utvidet. 

Det ble utarbeidet planprogram for planarbeidet i 2013. Kommunen mener at verken 

planområdets beskaffenhet, status eller vesentlige planforutsetninger har endret seg siden 

planprogrammet ble fastsatt. Kommunen legger derfor til grunn samme planprogram for 

planarbeidet som ble fastsatt i 2013. Temaene under konsekvensutredningene er 

oppdaterte. 
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2. Planstatus og rammebetingelser 

2.1. Statlige og regionale planer og føringer 

I det følgende nevnes planer og retningslinjer som er relevante for utviklingen av 

Linddalen industriområde.  

 

Statlige planretningslinjer SPR:  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 

kommunene (2018) skal sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom 

planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar til 

reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal 

også bidra til at samfunnet forberedes på, og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-

energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som 

regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som 

kommer. Nasjonale forventninger for 2019-2023 er knyttet til fire hovedtema.  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning  

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  

• Å skape et trygt samfunn for alle  

 

Regionale planer: 

Regionplan Agder 2030  

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 

Dette innebærer å bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av 

Agder til gode, samarbeide om å nå FNs bærekrafts mål på regionalt og lokalt nivå, jobbe 

kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og 
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2. Planstatus og rammebetingelser

2.1. Statlige og regionale planer og føringer

I det følgende nevnes planer og retningslinjer som er relevante for utviklingen av
Linddalen industriområde.

Statlige planretningslinjer SPR:

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i

kommunene (2018) skal sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom
planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar t i l

reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal
også bidra ti l at samfunnet forberedes på, og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
https:/lwww.regjeringen.no/noldokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-
energiplanlegging-og-klimatilpasninglid2612821I

Nasjonale forventninger ti l regional og kommunal planlegging

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger ti l regional og kommunal
planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som

regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som
kommer. Nasjonale forventninger for 2019-2023 er knyttet t i l fire hovedtema.

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn

• Å skape et trygt samfunn for alle

Regionale planer:

Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder ti l en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Dette innebærer å bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av
Agder ti l gode, samarbeide om å nå FNs bærekrafts mål på regionalt og lokalt nivå, jobbe
kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og
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helhetlig levekårssatsing, redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 

2030 samt utnytte mulighetene som digitalisering gir. Regionplan Agder 2030 har fem 

tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:  

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter  

• Verdiskaping og bærekraft  

• Utdanning og kompetanse  

• Transport og kommunikasjon  

• Kultur  

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre 

dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:  

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

• Klima og miljø  

Planen tar blant annet sikte på at vi skal bo tettere, men skal også sikre livskvalitet og gode 

boforhold. Handel og sentrumsutviklingen skal styrke eksisterende sentrumsområder, for 

også å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Flekkefjord sentrum har en sentral 

rolle som regionalt senter i Lister.  

Regionplan Lister 2030 

Dette er tredje generasjons plan for utvikling av Listerregionen vest i Agder. Planen er en 

oppfølging av regionplan Agder, og er bygget opp på samme måte. Hensikten er å 

konkretisere hva regionplan Agder betyr for Listerregionen. Planen omfatter kommunene 

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet med 

Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette samsvarer 

med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 2030 være et 

redskap for økt samskapning og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister. 

Følgende mål for verdiskaping, bærekraft og likestilling trekkes frem: 

Mål 2.1 - Lister har en variert og bærekraftig næringsstruktur med nye etableringer i privat 

og offentlig sektor. 

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder 

 «Kjøpesenterplanen» (2003) Innebærer at det ikke skal etableres nye kjøpesentra i 

konkurranse med etablerte bysentra. Eventuell småvarehandel innfor næringsområder 

begrenses til 3000 kvm.  
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helhetl ig levekårssatsing, redusere klimagassutslipp på A g d e r med minst 45 prosent innen

2030 samt utnytte mul ighetene som digitalisering gir. Regionplan A g d e r 2030 har fem

tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

• Verdiskaping og bærekraft

• Utdanning og kompetanse

• Transport og kommunikasjon

• Kultur

I t i l legg har planen tre g jennomgående perspektiver som samsvarer med de tre

dimensjonene av bærekraft i hovedmålet :

• Næringsutvikl ing og samarbeid om nye arbeidsplasser

• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold

• Klima og miljø

Planen tar blant annet sikte på at vi skal bo tettere, men skal også sikre livskvalitet og g o d e

boforho ld . Handel og sentrumsutvikl ingen skal styrke eksisterende sentrumsområder, fo r

også å legge t i l rette fo r økt bruk av kollektivtransport. Flekkefjord sentrum har en sentral

rolle som regionalt senter i Lister.

Regionplan Lister 2030

Dette er t redje generasjons plan fo r utvikling av Listerregionen vest i Agder . Planen er en

oppfø lg ing av regionplan Agder , og er bygget o p p på samme måte. Hensikten er å

konkretisere hva regionplan A g d e r betyr for Listerregionen. Planen omfatter kommunene

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet m e d

Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister t i l en miljømessig, sosialt og økonomisk

bærekraftig region - et attraktivt lavutslippssamfunn m e d g o d e levekår. Det te samsvarer

m e d hovedmålet i Regionplan A g d e r 2030. I t i l legg skal Regionplan Lister 2030 være et

redskap for økt samskapning og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister.

Følgende mål fo r verdiskaping, bærekraft og likestilling trekkes frem:

Mål 2.1 - Lister har en variert og bærekraftig næringsstruktur m e d nye etabler inger i privat

og offentl ig sektor.

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

«Kjøpesenterplanen» (2003) Innebærer at det ikke skal etableres nye kjøpesentra i

konkurranse m e d etablerte bysentra. Eventuell småvarehandel innfor næringsområder

begrenses t i l 3000 kvm.
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Regional vannforvaltningsplan 2022-2027, Agder vannregion: 

Formålet med vannforvaltning er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og 

gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok. Dette oppnås ved å hente 

inn kunnskap om hva som er dagens miljøtilstand i vannet, hvilke påvirkninger som finnes 

og hva som er hovedutfordringene i vannregionen. Vannforvaltningsplanen skal 

koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk både på tvers av sektorer og på 

tvers av kommune- og fylkesgrenser.  

Vannforvaltningsplanen angir miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. 

I tillegg til å fastsette miljømålet angir planen når man skal nå målene, og hvilke tiltak som 

skal prioriteres for å nå miljømålene.  

Vannregion Agder består av Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland. Her er det 

2104 vannforekomster. Ca 36 % av det naturlige overflatevannet har god, eller svært god 

økologisk tilstand. For vann som har blitt klassifisert som sterkt modifiserte 

vannforekomster (SMVF), er kun 14 % definert til å ha godt økologisk potensiale.  Vann-

Nett viser at de største utfordringene i Agder vannregion er langtransportert forurensning 

(sur nedbør), fulgt av vannkraft, introduserte arter og sykdommer. Videre følger jordbruk, 

urban utvikling (flere tema inngår), renseanlegg, industri, vegtransport og gruvedrift. 

Klimaendringer kan føre til at allerede kjente miljøbelastninger utgjør en 

tilleggsbelastning. 

2.2. Kommunale planer 

Området er ikke regulert fra før. Planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel, 

vedtatt 29.8.2002, og kommunedelplan for sentrum, vedtatt 9.9.1999. I begge planene har 

planområdet i sin helhet status som LNF-område. Her nevnes relevante planer for dette 

området. 

Planstrategi for Flekkefjord 2020-2024  

I planstrategien er det redegjort for utfordringsbildet innenfor temaene; arbeid- og 

næringsliv, befolkningsutvikling, bostedsattraktivitet, folkehelse, økonomi og rekruttering. 

Kommuneplanen og kommunedelplanene er listet opp, og utfordringer vurdert, gjennom 

planstrategien. 

https://www.flekkefjord.kommune.no/getfile.php/4804561.2679.iamjquuqbkbant/Planstrat

egi+ FK+2020-2024.ferdig.pdf  

Kommuneplanens samfunnsdel  

Gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt av bystyret den 26.04.2014. 

Planen har følgende overordnede mål: «Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting 
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Regional vannforvaltningsplan 2022-2027. A g d e r vannregion:

Formålet med vannforvaltning er å beskytte vannmiljøet mo t forringelse, og å forbedre og

gjenoppret te mil jøti lstanden der forholdene ikke er g o d e nok. Dette oppnås ved å hente

inn kunnskap om hva som er dagens miljøtilstand i vannet, hvilke påvirkninger som finnes

og hva som er hovedut fordr ingene i vannregionen. Vannforvaltningsplanen skal

koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk både på tvers av sektorer og på

tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Vannforvaltningsplanen angir mi l jømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

I t i l legg t i l å fastsette mil jømålet angir planen når man skal nå målene, og hvilke tiltak som

skal prior i teres for å nå mil jømålene.

Vannregion A g d e r består av Agder, en de l av Telemark og litt av Rogaland. Her er det

2104 vannforekomster. Ca 36 % av det naturl ige overflatevannet har god , eller svært g o d

økologisk ti lstand. For vann som har blitt klassifisert som sterkt modif iserte

vannforekomster (SMVF), er kun 14 % definert t i l å ha god t økologisk potensiale. Vann-

Nett viser at de største ut fordr ingene i Agde r vannregion er langtransportert forurensning

(sur nedbør), fulgt av vannkraft, introduserte arter og sykdommer. Videre følger jordbruk,

urban utvikling (flere tema inngår), renseanlegg, industri, vegtransport og gruvedri f t .

Kl imaendringer kan føre t i l at al lerede kjente mil jøbelastninger utgjør en

ti l leggsbelastning.

2.2. Kommunale planer

Området er ikke regulert fra før. Planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel,

vedtatt 29.8.2002, og kommunedelp lan fo r sentrum, vedtatt 9.9.1999. I b e g g e planene har

planområdet i sin helhet status som LNF-område. Her nevnes relevante planer fo r det te

området .

Planstrategi for Flekkefjord 2020-2024

I planstrategien er det redegjor t for utfordr ingsbi ldet innenfor temaene; arbeid- og

næringsliv, befolkningsutvikl ing, bostedsattraktivitet, folkehelse, økonomi og rekruttering.

Kommuneplanen og kommunedelp lanene er listet opp , og utfordr inger vurdert, g jennom

planstrategien.

https:/lwww.flekkefjord.kommune.no/getfile.php/4804561.2679.iamjquuqbkbant/Planstrat
egi+ FK+2020-2024.ferdig.pdf

Kommuneplanens samfunnsdel

Gje ldende samfunnsdel av kommuneplanen b le vedtatt av bystyret den 26.04.2014.
Planen har fø lgende overordnede mål: «Vi skal være en attraktiv kommune fo r bosett ing
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og næringsliv, slik at vi når 10 000 innbyggere i 2025. Vi skal utvikle vår rolle som 

regionsenter for omkringliggende kommuner». «Flekkefjord kommune har en rolle å spille 

både i Lister og i Agder, og må videreutvikle sine mange fortrinn og muligheter på en 

måte som både er til gavn for kommunens egne innbyggere, og for hele regionens 

innbyggere.» 

https://www.flekkefjord.kommune.no/getfile.php/4704576.2679.kpwnaljnutupmj/Samfunn

spla n+2014-2025+.pdf 

Kommuneplanens arealdel 1999-2011 

Det aller meste av arealet som inngår i områdereguleringsplanen for Linddalen ligger i 

arealdelens Landbruks-, natur og friluftsområde. En mindre del inngår i gjeldende 

kommunedelplan for sentrumsområdet. Et område på vestsiden av den kommunale 

vegen, nord-øst og sør-vest for Stora Tjødna er avsatt for hytter. Her er det en vedtatt 

reguleringsplan fra 1984 som angir mulighet for to hyttetomter i Djupvik jf. pkt. 2.3. Om 

kommuneplanen er ment å skulle hjemle en fortetting er vanskelig å si. Topografien her 

gjør imidlertid slik at de aktuelle arealene er fysisk adskilt fra industriområdet og ligger 

betydelig høyere i terrenget. 

 

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplanens arealdel (1999-2011) ca. plassering av planområdet markert 
med blått. Kilde: Flekkefjord kommune 

Kommunedelplan for sentrumsområdet (KDP Sentrumsområdet)  

Grensen for den gjeldende kommunedelplanen går midt i området som nå reguleres. 

Området som reguleres ligger i planens Landbruks-, natur og friluftsområde. 
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og næringsliv, slik at vi når 10 000 innbyggere i 2025. Vi skal utvikle vår rolle som

regionsenter fo r omkr ing l iggende kommuner». «Flekkefjord kommune har en rolle å spil le

både i Lister og i Agder, og må videreutvikle sine mange fortr inn og mul igheter på en

måte som både er t i l gavn for kommunens egne innbyggere, og for hele regionens

innbyggere.»

https:/lwww.flekkefjord.kommune.no/getfile.php/4704576.2679.kpwnaljnutupmj/Samfunn
spla n+2014-2025+.pdf

Kommuneplanens arealdel 1999-2011

Det aller meste av arealet som inngår i områdereguler ingsplanen for Linddalen l igger i

arealdelens Landbruks-, natur og fri luftsområde. En mindre de l inngår i g je ldende

kommunedelp lan for sentrumsområdet. Et område på vestsiden av den kommunale

vegen, nord-øst og sør-vest for Stora Tjødna er avsatt for hytter. Her er det en vedtatt

reguleringsplan fra 1984 som angir mul ighet for to hyttetomter i Djupvik jf. pkt . 2.3. Om

kommuneplanen er ment å skulle hjemle en fortett ing er vanskelig å si. Topograf ien her

gjør imidlert id slik at de aktuelle arealene er fysisk adskilt fra industr iområdet og l igger

betydel ig høyere i terrenget.

Figur 1:Utsnitt av gjeldende kommuneplanens area/del (1999-2011)ca. plassering av planområdet markert
med blått. Kilde: Flekkefjord kommune

Kommunedelp lan fo r sentrumsområdet (KDP Sentrumsområdet)

Grensen for den gje ldende kommunedelp lanen går mid t i området som nå reguleres.

Området som reguleres l igger i planens Landbruks-, natur og fri luftsområde.
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Kommunen startet i midten av 2021 opp arbeidet med ny KDP for sentrumsområdet. 

Grensen ble utvidet til å inkludere hele Linddalen. Planen er viktig med tanke på både 

boligbygging og næringsutvikling i og rundt Flekkefjord. Foruten forretninger i bykjernen, 

er det i området rundt bykjernen at svært mye av kommunens næringsutvikling foregår. 

Kommunen har siden 2006/2007 hatt ledige næringsarealer i Trøngsla. Disse 

næringsarealene disponeres for tiden av et privat foretak som har hatt som ambisjon å 

videreutvikle området med næringsvirksomhet. Utviklingen har gått sakte og det meste av 

området i Trøngsla ligger i praksis i dvale. Kommunen må ta stilling til Trøngsla-områdets 

videre utvikling blant annet gjennom pågående KDP for Sentrumsområdet.  

Nord for Linddal ligger Høystakkmyra som i KDP Sentrumsområdet er avsatt til fremtidig 

industriområde. Reguleringsarbeid for dette området ble meldt oppstartet i 2006, men ble 

ikke fullført på grunn av kostbar tilknytning til E39. KDP Sentrumsområdet» er en viktig 

delplan med tanke på både boligbygging og næringsutvikling i og rundt Flekkefjord. 

Foruten forretninger i bykjernen, er det i området rundt bykjernen at svært mye av 

kommunens næringsutvikling foregår. Det samme gjelder boligbebyggelse. Et sentralt mål 

i KDP er å følge opp kommuneplanens samfunnsdel intensjon om at industriareal skal 

være hyllevare. Herunder utrede nye næringsområder på aksen Trøngsla – Vollesfjord.  

 

Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan for sentrum. Ca. plassering av planområdet markert med blått. 
Kilde: Flekkefjord kommune 

 

2.3. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planområdet er fra før uregulert.  

Reguleringsplan for Dypvik, gnr. 105, bnr. 8 (PlanId:4207198406).  
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Kommunen startet i midten av 2021 opp arbeidet med ny KDP for sentrumsområdet.
Grensen ble utvidet t i l å inkludere hele Linddalen. Planen er viktig med tanke på både
bol igbygging og næringsutvikling i og rundt Flekkefjord. Foruten forretninger i bykjernen,

er det i området rundt bykjernen at svært mye av kommunens næringsutvikling foregår.
Kommunen har siden 2006/2007 hatt ledige næringsarealer i Trøngsla. Disse

næringsarealene disponeres for t iden av et privat foretak som har hatt som ambisjon å
videreutvikle området med næringsvirksomhet. Utviklingen har gått sakte og det meste av

området i Trøngsla l igger i praksis i dvale. Kommunen må ta stilling ti l Trøngsla-områdets
videre utvikling blant annet gjennom pågående KDP for Sentrumsområdet.

Nord for Linddal l igger Høystakkmyra som i KDP Sentrumsområdet er avsatt t i l fremtidig
industriområde. Reguleringsarbeid for dette området ble meldt oppstartet i 2006, men ble

ikke fullført på grunn av kostbar tilknytning ti l E39. KDP Sentrumsområdet» er en viktig
delplan med tanke på både bol igbygging og næringsutvikling i og rundt Flekkefjord.

Foruten forretninger i bykjernen, er det i området rundt bykjernen at svært mye av
kommunens næringsutvikling foregår. Det samme gjelder bol igbebyggelse. Et sentralt mål

i KDP er å følge opp kommuneplanens samfunnsdel intensjon om at industriareal skal
være hyllevare. Herunder utrede nye næringsområder på aksen Trøngsla - Vollesfjord.

Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan for sentrum. Ca. plassering av planområdet markert med blått.
Kilde: Flekkefjord kommune

2.3. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner

Planområdet er fra før uregulert.

Reguleringsplan for Dypvik. gnr. 105. bnr. 8 (Planld:4207198406).
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Planområdet grenser opp til denne eldre reguleringsplanen. Planen regulerer oppføring 

av inntil to fritidsboliger om lag 1 km i sørvestlig retning. Området mellom byggeområdet 

i reguleringsplanen og planområdet for Linddalen er regulert til jord- og skogbruk. 

 

Figur 3: Reguleringsplan for Dypvik, gnr. 105 bnr.8. Kilde: Flekkefjord kommune 
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Planområdet grenser opp t i l denne eldre reguleringsplanen. Planen regulerer oppføring
av inntil to frit idsboliger om lag 1 km i sørvestlig retning. Området mellom byggeområdet
i reguleringsplanen og planområdet for Linddalen er regulert t i l jord- og skogbruk.

Liknuten

U t l c 1 T j ø d n a

Geiteryggen

Kalvåsen

Linddalsfjc

Figur 3: Reguleringsplan for Dypvik, gnr. 105 bnr.B. Kilde: Flekkefjord kommune
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1. Beliggenhet og arealbruk /stedets karakter 

Linddal ligger mellom Nulandsvika og Djupvik, om lag 2,5 km sør for Flekkefjord sentrum. 

Dalen ligger i sørvestlig retning mellom Høgåsen i nord og Knaben mot Tjersland i sør. 

Planområdet ligger i områdene rundt Linddalsknuten, og avgrenses av Djupvikvegen i 

nordvest, kraftlinje/E39 i øst og bekkedal i sør. På motsatt side av E39 ligger Nulandsvika 

som er den sørligste delen av Selura, hvor det også ligger et utbygd industriområde.  

 
Figur 4: Oversiktskart. Kilde: kommunekart.com 

Planområdet er på totalt 145 daa. Arealene ligger i all hovedsak på gbnr. 101/68 og 101/1. 

Av dette er ca. 77 daa direkte arealinngrep i form av tomter og massedeponi, inkludert 

fyllinger. 
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3. Beskrivelse av planområdet

3.1. Beliggenhet og arealbruk /stedets karakter

Linddal ligger mellom Nulandsvika og Djupvik, om lag 2,5 km sør for Flekkefjord sentrum.
Dalen ligger i sørvestlig retning mellom Høgåsen i nord og Knaben mot Tjersland i sør.
Planområdet ligger i områdene rundt Linddalsknuten, og avgrenses av Djupvikvegen i
nordvest, kraftlinje/E39 i øst og bekkedal i sør. På motsatt side av E39 ligger Nulandsvika
som er den sørligste delen av Selura, hvor det også ligger et utbygd industriområde.
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Figur 4: Oversiktskart. Kilde: kommunekart.com

Planområdet er på totalt 145 daa. Arealene ligger i all hovedsak på gbnr. 101/68 og 101/1.
Av dette er ca. 77 daa direkte arealinngrep i form av tomter og massedeponi, inkludert
fyllinger.
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Figur 5: Kart med planavgrensning. Kilde: Asplan Viak 

 

Figur 6: Ortofoto som viser aktuelt område i Linddalen. Kilde: Norge i bilder, Statens kartverk 
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Figur 5: Kart med planavgrensning. Kilde: Asp/an Viak

Figur 6: Ortofoto som viser aktuelt område i Linddalen. Kilde: Norge i bilder, Statens kartverk
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Figur 7: Utsikt mot Linddalen. Kilde: Google maps 

Planområdet består i hovedsak av ubebygde arealer, i tråd med landbruks-, natur- og 

frilufts formål (LNRF-formål) i overordnet plan. Fra tid til annen har det vært sporadisk uttak 

av mindre mengder løsmasser innenfor planområdet. Djupvikvegen avgrenser 

planområdet i nordvest. Sør for Djupvikvegen går det en om lag 100m lang skogsbilveg 

sør-østover og med snuplass for tømmerbil i enden. Det er på gnr. 101, bnr. 1 (nå i 

hovedsak 101/68) søkt om, og gitt, dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanens 

arealdel for å anlegge landbruksveg, fylling og for terrenginngrep i forbindelse med 

opparbeidelse av næringstomter, nevnt i avsnitt 1.3. Fylling og landbruksvei vises på 

ortofoto i figur 8. 

 

Figur 8: Ortofoto som viser utført tiltak i planområdet. Kilde: Norge i bilder, Statens Kartverk 
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Figur 7: Utsikt mot Linddalen. Kilde: Google maps

Planområdet består i hovedsak av ubebygde arealer, i tråd med landbruks-, natur- og
frilufts formål (LNRF-formål) i overordnet plan. Fra tid ti l annen har det vært sporadisk uttak

av mindre mengder løsmasser innenfor planområdet. Djupvikvegen avgrenser
planområdet i nordvest. Sør for Djupvikvegen går det en om lag 100m lang skogsbilveg
sør-østover og med snuplass for tømmerbi l i enden. Det er på gnr. 101, bnr. 1 (nå i

hovedsak 101/68) søkt om, og gitt, dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanens
arealdel for å anlegge landbruksveg, fylling og for terrenginngrep i forbindelse med

opparbeidelse av næringstomter, nevnt i avsnitt 1.3. Fylling og landbruksvei vises på

ortofoto i f igur 8.

Figur 8: Ortofoto som viser utført tiltak i planområdet. Kilde: Norge i bilder,Statens Kartverk
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Planområdet er ubebygd og har ingen kjente strukturer eller estetiske karakterer, utover 

kjørevegen gjennom området. I influensområdet ligger Nulandsvika industriområde med 

tradisjonell industristruktur og bebyggelse.  

Tilstøtende arealer er landbruks-, natur- og frilufts områder, og med skogbruk som den 

aktuelle arealbruken innenfor landbruksformålet. Langs nord-østre side av planområdet 

går en høyspent luftkabel.  

 
Figur 9: Del av skogsområdet innenfor planområdet. Foto: Torhild Hessevik Eikeland 

3.2. Landskap og lokalklima 

Landskapet som planområdet er del av, er et relativt åpent landskap med fjellrygger, åser, 

daler og mindre innsjøer under skoggrensen. Det er lite bebyggelse i planområdets 

nærområde. Innenfor planområdet er det småkupert med flere små koller, ulike 

terrengnivåer og andre terrengformasjoner.  

Vegetasjonsdekket består av barskog på jordsmonn med lav til middels bonitet. Høyeste 

og laveste punkt innenfor planområdet er henholdsvis 146 og 63 meter over havnivå. De 

mest sentrale områdene innenfor planområdet ligger i høydeintervallet fra 100 m og opp 

til 130 meter over havnivå.  

Planområdet er sørøstlig vendt (eksposisjon) og med nokså gode solforhold, selv om 

Solås (346 moh) og Knaben (335 moh.) i sørøst stenger noe for soleksponeringen vår og 

høst når solen står lavt i horisonten.  
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Planområdet er ubebygd og har ingen kjente strukturer eller estetiske karakterer, utover

kjørevegen gjennom området . I inf luensområdet l igger Nulandsvika industr iområde med

tradisjonell industristruktur og bebyggelse.

Tilstøtende arealer er landbruks-, natur- og frilufts områder, og med skogbruk som den

aktuelle arealbruken innenfor landbruksformålet. Langs nord-østre side av planområdet

går en høyspent luftkabel.

Figur 9: Del av skogsområdet innenfor planområdet. Foto: Torhild Hessevik Eike/and

3.2. Landskap og lokalklima

Landskapet som planområdet er de l av, er et relativt åpent landskap med fjellrygger, åser,

daler og mindre innsjøer under skoggrensen. Det er lite bebyggelse i p lanområdets

nærområde. Innenfor planområdet er det småkupert m e d flere små koller, ulike

terrengnivåer og andre terrengformasjoner.

Vegetasjonsdekket består av barskog på jordsmonn m e d lav t i l m idde ls boni tet . Høyeste

og laveste punkt innenfor planområdet er henholdsvis 146 og 63 meter over havnivå. De

mest sentrale områdene innenfor planområdet l igger i høydeintervallet fra 100 m og o p p

t i l 130 meter over havnivå.

Planområdet er sørøstlig vendt (eksposisjon) og m e d nokså g o d e solforhold, selv om

Solås (346 m o h ) og Knaben (335 moh. ) i sørøst stenger noe fo r soleksponeringen vår og

høst når solen står lavt i horisonten.
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Figur 10: 3D flyfoto. Kilde: Norge i bilder, Statens kartverk 
 

Lokalklimaet er preget av kystklimaet, med fuktig og mildt vær vinterstid og med mindre 

mengder snø. Nedbør kombinert med hyppige temperatursvingninger rundt null kan gi 

mye isdannelse.  

Referert fra Skrid Aktsomhetsrapport ang. naturfarevurdering/skredfare (figurer kan ses i 

vedlagt rapport): «Klimatiske forhold Norsk klimaservicesenter er ansvarlige for 

utarbeidelse av klimaprofil med fokus på endringer fra dagens klima (1971 – 2000) til 

slutten av århundret (2071 – 2100). Utregninger og modeller for Agder viser at 

klimaendringene vil kunne medføre vesentlig økning og behov for tilpasning i forhold til 

ekstrem nedbør, flom, jord- og flomskred samt økning av vannstand ved stormflo. Det er 

ikke gjennomført detaljert klimatisk analyse for tiltaksområdet, og vurderingen er basert på 

værstatistikk sett i forhold til beregnet klimaprofil og forventet økning i hendelser relatert til 

ekstremvær. Datagrunnlaget for nedbør og snødybde er hentet fra værstasjonen ved 

Flekkefjord (3 km vest), mens tilsvarende data for temperatur er hentet fra Lista Fyr (omkring 

2 mil sør). Grunnlaget er sammenholdt og vurdert i forhold til andre omliggende 

målestasjoner og kontrollpunkt.  

Det kommer betydelige nedbørsmengder i regionen og en normal årsnedbør ligger på like 

i underkant av 2200 mm. Nedbøren kommer hovedsakelig i løpet av høst og tidlig vinter, 

men med spredte og betydelig topper. Samtidig indikerer klimaprofil for området at 

forventet nedbør for døgn med kraftig nedbør vil øke med 20 %, mens intensitet for kortere 

perioder vil oppleve enda større økning. Økende frekvens av hendelser med ekstremvær vil 

bidra til økte og hyppigere flomtopper, samt at kartlagte flomtopper med overveiende 

sannsynlighet vil overgås.  

asplan
viak

Figur 10: 30 flyfoto. Kilde: Norge i bilder, Statens kartverk

Lokalklimaet er preget av kystklimaet, m e d fuktig og mildt vær vinterstid og m e d mindre

mengde r snø. Nedbø r kombiner t med hypp ige temperatursvingninger rundt null kan gi

mye isdannelse.

Referert fra Skrid Aktsom hetsrapport ang. naturfarevurdering/skredfare (figurer kan ses i

vedlagt rapport): «Klimatiske forhold Norsk klimaservicesenter er ansvarlige for
utarbeidelse av klimaprofil med fokus på endringer fra dagens klima (1971 - 2000)til
slutten av århundret (2071 - 2100). Utregninger og modeller for Agder viser at
klimaendringene vil kunne medføre vesentlig økning og behov for tilpasning i forhold til
ekstrem nedbør, flom, jord- og flomskred samt økning av vannstand ved stormflo. Det er
ikke gjennomført detaljert klimatisk analyse for tiltaksområdet, og vurderingen er basert på
værstatistikk sett i forhold til beregnet klimaprofil og forventet økning i hendelser relatert til
ekstremvær. Datagrunnlaget for nedbør og snødybde er hentet fra værstasjonen ved
Flekkefjord (3 km vest), mens tilsvarende data for temperatur er hentet fra Lista Fyr (omkring
2 mil sør). Grunnlaget er sammenholdt og vurdert i forhold til andre omliggende
målestasjoner og kontrol/punkt.

Det kommer betydelige nedbørsmengder i regionen og en normal årsnedbør ligger på like
i underkant av 2200 mm. Nedbøren kommer hovedsakelig i løpet av høst og tidlig vinter,
men med spredte og betydelig topper. Samtidig indikerer klimaprofil for området at
forventet nedbør for døgn med kraftig nedbør vil øke med 20 %, mens intensitet for kortere
perioder vil oppleve enda større økning. Økende frekvens av hendelser med ekstremvær vil
bidra til økte og hyppigere flomtopper, samt at kartlagte flomtopper med overveiende
sannsynlighet vil overgås.
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Vurdert areal fremstår med svært begrenset nedbørsfelt - nedbørsfeltet tilsvarer mer eller 

mindre det vurderte areal. Det forventes derav begrenset drenering ut fra området. 

Lokaliteten ligger i et område dominert av sørvestlandsk kystklima med vesentlige 

nedbørsmengder og mildvær. Klimaet gir noe variasjon i lokale og regionale snødybder, 

men området har generelt sett svært begrensede snødybder. Gjennomsnittlige snødybde i 

Flekkefjord er på omkring 10 cm og med maksimal snødybde på 30 cm. Den begrensede 

snødybden må sees i sammenheng med årsmiddeltemperaturen i området som for 

perioden 1971 - 2020 er 8.0°C, med middeltemperatur varierende fra 2,2 til 15,4 °C. Fra 

eklima.no databasen vises det at gjennomsnittlig temperatur i all Linddal næringsområde - 

deponi vesentlighet er over 0°C i løpet av måleperioden. I henhold til gjeldende klimaprofil 

vil gjennomsnittlig årstemperatur øke med omkring 4.0 °C frem mot 2100. 

Fremtredende vindretning er hentet fra vindroser på Eik og Lista Fyr. Vindrosene viser at 

vind av betydning i hovedsak er av nordlig retning, men at kraftig vind forekommer fra flere 

retninger.» 

Planområdet ligger i det storskala landskapet innenfor et landskapsrom med høyere fjell 

på tre sider. I kap. 5 er det gjort en landskapsanalyse hvor dagens landskap og planens 

landskapsvirkning gjennomgås. 

3.3. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, ifølge databasen 

Kulturminnesøk. Det er heller ingen kjente kulturminner eller kulturmiljøer i området. Ved 

planoppstart ble hele planområdet gjennomsøkt av fylkeskonservator i 2013 og det ble 

ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner. Fylkeskonservator hadde ingen 

merknader til utvidelse av planområdet jf. varsel i 2018. 

Dette temaet inngår ikke i en konsekvensvurdering. 

3.4. Naturverdier  

Det er ikke registrert verneområder, fredede eller truede arter, eller annen fredning i 

planområdet (Naturbase, Miljøstatus). Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt 

viktig kulturlandskap.  
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Vurdert areal fremstår med sværtbegrenset nedbørsfelt - nedbørsfeltet tilsvarer mer eller
mindre det vurderte areal. Det forventes derav begrenset drenering ut fra området.

Lokaliteten ligger i et område dominertav sørvestlandsk kystklima med vesentlige
nedbørsmengder og mildvær. Klimaet gir noe variasjon i lokale og regionale snødybder,
men området har generelt sett sværtbegrensede snødybder. Gjennomsnittlige snødybde i
Flekkefjord er på omkring 10 cm og med maksimal snødybde på 30 cm. Den begrensede
snødybden må sees i sammenheng med årsmiddeltemperaturen i området som for
perioden 1971 - 2020 er 8.0°C, med middeltemperatur varierende fra 2,2 til 15,4 °C. Fra
ek/ima.no databasen vises det at gjennomsnittlig temperatur i all Linddal næringsområde -
deponi vesentlighet er over 0°C i løpet av måleperioden. I henhold til gjeldende klimaprofil
vil gjennomsnittlig årstemperatur øke med omkring 4.0 °C frem mot 2100.

Fremtredende vindretning er hentet fra vindroser på Eik og Lista Fyr. Vindrosene viser at
vind av betydning i hovedsak er av nordlig retning, m e n at kraftig vind forekommer fra flere
retninger.»

Planområdet l igger i det storskala landskapet innenfor et landskapsrom m e d høyere fjell

på tre sider. I kap. 5 er det g jor t en landskapsanalyse hvor dagens landskap og planens

landskapsvirkning gjennomgås.

3.3. Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, i følge databasen

Kulturminnesøk. Det er heller ingen kjente kulturminner eller kulturmil jøer i området . Ved

planoppstart b le hele planområdet gjennomsøkt av fylkeskonservator i 2013 og det b le

ikke g jo r t funn av automatisk f redede kulturminner. Fylkeskonservator hadde ingen

merknader t i l utvidelse av planområdet jf. varsel i 2018.

Dette temaet inngår ikke i en konsekvensvurdering.

3.4. Naturverdier

Det er ikke registrert verneområder, f redede eller t ruede arter, eller annen fredning i

p lanområdet (Naturbase, Miljøstatus). Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt

viktig kulturlandskap.
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Figur 11: Del av skogsområdet innenfor planområdet. Foto: Torhild Hessevik Eikeland 
 

For å ivareta krav som er satt i Naturmangfoldloven, er det gjennomført en 

naturtypekartlegging med verdivurdering og konsekvensanalyse i forhold til 

naturmangfoldet innenfor planområdet. Rapporten er utført av Grimsby Naturtjenester, 

notat nr. 2. 2022. datert 10.02.2022. Innenfor undersøkelsesområdet er det gjort funn av 

(1) naturmangfoldverdier med særlig stor (nasjonal) forvaltningsmessig betydning (1), et 

lite parti med myrdekket mark (2), samt mobile arter med stor forvaltningsinteresse (3). Da 

planområdet er betydelig redusert i forhold til planvarselet ved oppstart, ligger noen av 

funnene i rapporten utenfor planområdet. Funn 2 og 3 ligger utenfor planområdet og vil 

ikke få betydning for planforslaget. 

Bekken som renner gjennom Linddalen nedover mot Selura er også undersøkt jf. egen 

rapport av Grimsby Naturtjenester som omhandler denne. Det er ikke registrert noe av 

særskilt verdi.   

Rapportene gjennomgås og beskrives nærmere under konsekvensutredningen i kapittel 

5.3 nedenfor. Naturmangfoldloven §§ 8-12 blir også gjennomgått i kapittel 5.3. 

3.5. Friluftsliv og rekreasjon 

Det er ingen kjente friluftsområder eller turstier innenfor planområdet. Nordvest for 

planområdet ligger Rauliheia-Lafjell. Dette er kartlagt som et viktig friluftslivsområde med 

middels brukerfrekvens og middels opplevelseskvaliteter, men med dårlig tilgjengelighet. 

Fra Djupvikvegen er det kartfestet en forbindelseskorridor som heller ikke blir berørt av 

planområdet.  
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Figur 11: Del av skogsområdet innenfor planområdet. Foto: Torhild Hessevik Eike/and

For å ivareta krav som er satt i Naturmangfoldloven, er det g jennomfør t en

naturtypekart legging med verdivurdering og konsekvensanalyse i forhold t i l

naturmangfoldet innenfor planområdet . Rapporten er utført av Grimsby Naturtjenester,

notat nr. 2. 2022. datert 10.02.2022. Innenfor undersøkelsesområdet er det g jor t funn av

(1) naturmangfoldverdier m e d særlig stor (nasjonal) forvaltningsmessig betydning (1 ), et

lite part i m e d myrdekket mark (2), samt mob i le arter med stor forvaltningsinteresse (3). Da

planområdet er betydel ig redusert i forhold t i l planvarselet ved oppstart, l igger noen av

funnene i rapporten utenfor planområdet . Funn 2 og 3 l igger utenfor planområdet og vil

ikke få betydning for planforslaget.

Bekken som renner g jennom Linddalen nedover mot Selura er også undersøkt jf. egen

rappor t av Grimsby Naturtjenester som omhandler denne. Det er ikke registrert noe av

særskilt verdi.

Rapportene gjennomgås og beskrives nærmere under konsekvensutredningen i kapittel

5.3 nedenfor. Naturmangfold loven §§ 8-12 bl i r også gjennomgåt t i kapittel 5.3.

3.5. Friluftsliv og rekreasjon

Det er ingen kjente fr i luftsområder eller turstier innenfor planområdet . Nordvest for

planområdet l igger Rauliheia-Lafjell. Dette er kartlagt som et viktig fri luftslivsområde m e d

midde ls brukerfrekvens og midde ls opplevelseskvaliteter, men m e d dårl ig t i lg jengel ighet .

Fra Djupvikvegen er det kartfestet en forbindelseskorr idor som heller ikke bl i r berør t av

planområdet .
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Planområdet kan være sporadisk brukt til rekreasjon, men verdien er svært begrenset 

sammenlignet med Rauliheia-Lafjell området, og andre kartlagte friluftslivsområder i 

nærheten. Dette temaet vil derfor ikke inngå i en konsekvensvurdering. 

 

Figur 12: Friluftslivskart som viser nærliggende friluftsområde. Kilde: Flekkefjord kommune 

3.6. Landbruk 

Innenfor planområdet er det ikke registrert dyrket mark. Arealene er på arealressurskart 

AR5 registrert som barskog med lav eller middels bonitet, for det meste på grunnlendt 

mark. Det naturlig dominerende treslaget i planområdet er furu. Det er likevel arealer som 

ved synfaring ser ut som blandingsskog.  

Det blei i 2021 godkjent en landbruksvei i området. 

Det er ingen spesielt verdifulle landbruksområder i området, og temaet er ikke vurdert 

som KU – pliktig, men virkninger er oppsummert i kap 7. 

3.7. Trafikkforhold 

Den kommunale Djupvikvegen (KV10187) avgrenser planområdet i nord. Vegen har lav 

standard med ett felts kjøreveg, krappe kurver, dårlig sikt, bakketopper (høybrekk) og med 

grusdekke. Bredde og kurvatur tilsier lav fart og møteplasser.  
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Planområdet kan være sporadisk brukt t i l rekreasjon, men verdien er svært begrenset

sammenlignet med Rauliheia-Lafjell området, og andre kartlagte fri luftslivsområder i

nærheten. Dette temaet vil der for ikke inngå i en konsekvensvurdering.
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Figur 12: Friluftslivskart som viser nærliggende friluftsområde. Kilde: Flekkefjord kommune

3.6. Landbruk

Innenfor planområdet er det ikke registrert dyrket mark. Arealene er på arealressurskart

ARS registrert som barskog m e d lav eller midde ls bonitet, for det meste på grunnlendt

mark. Det naturlig dominerende treslaget i p lanområdet er furu. Det er likevel arealer som

ved synfaring ser ut som blandingsskog.

Det b le i i 2021 godkjent en landbruksvei i området .

Det er ingen spesielt verdiful le landbruksområder i området, og temaet er ikke vurdert

som KU - pl ikt ig, men virkninger er oppsummer t i kap 7.

3.7. Trafikkforhold

Den kommunale Djupvikvegen (KV10187) avgrenser planområdet i nord. Vegen har lav

standard med ett felts kjøreveg, krappe kurver, dårl ig sikt, bakketopper (høybrekk) og m e d

grusdekke. Bredde og kurvatur tilsier lav fart og møteplasser.
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I forbindelse med Statnetts linjeprosjekt Ertsmyra – Vollesfjord, ble det bygget noen 

møteplasser og stedvis foretatt noe breddeutvidelse langs Djupvikvegen, samt et 

høyresvingefelt på E39 ved Nulandsvika. Møteplassene ble bygget da anleggs- og 

byggefasen utløste en del vegtransport. Det var behov for at lastebiler kunne møtes på 

Djupvikvegen. Etter dette har veien fått betydelig bedre standard. 

Innenfor planområdet er det en kort skogsbilveg på om lag 100 m østgående (PV98676) 

på gbnr. 101/68 med snuplass for tømmerbiler i enden av vegen.  

 

Figur 13: Ortofoto som viser Djupvikveien, E39 og del av Nulandsvika. Kilde: Kommunekart.com 

Djupvikveien har i dag trafikk fra ca. 20 boliger, samt noen hytter og en trafo-stasjon med 

sporadisk trafikk. Statnett opplyser (pers.med.) at veien inn til trafo-anlegget er stengt med 

bom.  

Videre er det noe næringstrafikk langs Djupvikveien med lastebiler. Næringsdriften er noe 

sporadisk, men er anslått til å generere om lag 30 - 40 kjøretøy i døgnet. Ut fra dette er 

dagens trafikkmengde anslått til ca. 150 -160 kjøretøy i døgnet.  
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I forbindelse med Statnetts linjeprosjekt Ertsmyra - Vollesfjord, b le det bygget noen
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Djupvikveien har i dag trafikk fra ca. 20 boliger, samt noen hytter og en trafo-stasjon med

sporadisk trafikk. Statnett opplyser (pers.med.) at veien inn ti l trafo-anlegget er stengt med

bom.

Videre er det noe næringstrafikk langs Djupvikveien med lastebiler. Næringsdriften er noe

sporadisk, men er anslått t i l å generere om lag 30 - 40 kjøretøy i døgnet. Ut fra dette er
dagens trafikkmengde anslått t i l ca. 150 -160 kjøretøy i døgnet.
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Det er ikke registrert trafikkulykker langs første del av Djupvikveien frem til og med 

planområdet. Det finnes ikke gang- og sykkelvegtilbud for myke trafikanter langs 

Djupvikvegen. Djupvikvegen er ikke mye brukt av myke trafikanter. For skolebarn er det 

etablert offentlig skoleskyss for skoleelever i Djupvik.  

Det finnes ikke kollektivtilbud innenfor, eller i nær tilknytning til planområdet. 

Djupvik-krysset på E39 (hp4 m 2693) består i dag av et høyresvingefelt og en 

passeringslomme østfra som et alternativ til venstresvingefelt. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på 

E39 ved Nulandsvika er 8000 kjøretøy.  

Det er registrert fire trafikkulykker i området rundt Djupvik-krysset ifølge www.vegkart.no. 

De senere år er krysset blitt utbedret med høyresvingefelt og passeringslomme for 

vestgående trafikk. Utbedringene har hatt til formål å redusere risikoen for påkjøring 

bakfra (blokkering av trafikk som skal rett frem).  

 

Figur 14:Krysset mellom E39 og Djupvikveien. Kilde: Google maps 

3.8. Dagens situasjon for barns interesser  

Innenfor planområdet er det ikke registrert eller funnet interesser som kan knyttes til barn 

og unge. Det er lite sannsynlig, men det kan ikke utelukkes, at barn og unge går eller 

sykler langs Djupvikvegen i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter. Skoleelever i 

Djupvik har offentlig skyssordning til skolen. 
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Det er ikke registrert trafikkulykker langs første del av Djupvikveien frem ti l og med
planområdet. Det finnes ikke gang- og sykkelvegtilbud for myke trafikanter langs
Djupvikvegen. Djupvikvegen er ikke mye brukt av myke trafikanter. For skolebarn er det

etablert offentlig skoleskyss for skoleelever i Djupvik.

Det finnes ikke kollektivtilbud innenfor, eller i nær tilknytning ti l planområdet.

Djupvik-krysset på E39 (hp4 m 2693) består i dag av et høyresvingefelt og en

passeringslamme østfra som et alternativ t i l venstresvingefelt. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på
E39 ved Nulandsvika er 8000 kjøretøy.

Det er registrert fire trafikkulykker i området rundt Djupvik-krysset ifølge www.vegkart.no.

De senere år er krysset blitt utbedret med høyresvingefelt og passeringslamme for
vestgående trafikk. Utbedringene har hatt t i l formål å redusere risikoen for påkjøring
bakfra (blokkering av trafikk som skal rett frem).

Figur 14:Krysset mellom E39 og Djupvikveien. Kilde: Google maps

3.8. Dagens situasjon for barns interesser

Innenfor planområdet er det ikke registrert eller funnet interesser som kan knyttes ti l barn

og unge. Det er lite sannsynlig, men det kan ikke utelukkes, at barn og unge går eller
sykler langs Djupvikvegen i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter. Skoleelever i

Djupvik har offentlig skyssordning ti l skolen.
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3.9. Universell tilgjengelighet   

Universell tilgjengelighet forstått som god fremkommelighet for flest mulig myke 

trafikanter, har ikke vært en aktuell problemstilling i dette området. Det har sin naturlige 

årsak da det i store trekk er et naturområde som ikke er en ferdselsåre for myke trafikanter. 

Området har generelt dårlig fremkommelighet. 

3.10. Teknisk infrastruktur (VA / strøm) 

Det finnes ikke kommunaltekniske anlegg som vann- og avløpsanlegg innenfor 

planområdet i dag.  

Det eksisterer en høyspentlinje i luftspenn øst i planområdet. 

3.11. Grunnforhold 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin kartløsning viser at grunnforholdene i 

planområdet består av omtrent halvparten jorddekt skogbunn og halvparten grunnlendt 

mark med lav bonitet og med innslag av impediment med fjell i dagen, se figur 15 Norges 

geologiske undersøkelse (NGU) oppgir at grunnforholdene består av tynt humus- 

/torvdekke og bergarten er gneis.  

     
Figur 15: Til venstre- grunnforhold NIBIO (jorddekt, grunnlendt), til høyre - grunnforold NGU (humusdekke / tynt 
torvdekke). Kilder: NIBIO / NGU 
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3.9. Universell tilgjengelighet

Universell t i lg jengel ighet forstått som g o d fremkommel ighet for flest mul ig myke

trafikanter, har ikke vært en aktuell problemsti l l ing i det te området . Det har sin naturl ige

årsak da det i store trekk er et naturområde som ikke er en ferdselsåre for myke trafikanter.

Området har generelt dårl ig f remkommel ighet .

3.10. Teknisk infrastruktur (VA/ strøm)

Det finnes ikke kommunaltekniske anlegg som vann- og avløpsanlegg innenfor

planområdet i dag .

Det eksisterer en høyspentl inje i luftspenn øst i p lanområdet .

3.11. Grunnforhold

Norsk institutt fo r b ioøkonomi (NIBIO) sin kartløsning viser at grunnforholdene i

planområdet består av omtrent halvparten jorddekt skogbunn og halvparten grunnlendt

mark m e d lav boni tet og m e d innslag av impediment med fjell i dagen, se f igur 15 Norges

geologiske undersøkelse (NGU) oppg i r at grunnforholdene består av tynt humus-

/ torvdekke og bergarten er gneis.

Figur 15: Til venstre- grunnforhold N/BIO (jorddekt, grunnlendt), til høyre - grunnfora/d NGU (humusdekke I tynt
torvdekke). Kilder: N/BIO I NGU
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3.12.  Nedbørsfelt / hydrologi 

Informasjon hentet fra søknad om omlegging av flombekk i Linddalen av Kjellesvik 

Prosjektering datert 14.10.2022: 

Bekkedraget som løper gjennom Linddalen er en 

flombekk som ikke har kontinuerlig vannføring. I 

tørrværsperioder tørker den helt inn. Nedslagsfeltet er 

begrenset med vannskiller mot vest, sør og øst som vist i 

skissen nedenfor. Nedslagsfeltets areal er ca. 160 da., har 

vegetasjonsdekke og er bevokst med spredt lauvtreskog, 

busker og kratt. Grunnens absorbsjonsevne vurderes som 

stor. 

Områdets konsentrasjonstid er beregnet til 6 timer, 

hvilket gir en dimensjonerende nedbørsintensitet på 17.8 

l/s ha. ved gjentaksintervall 5 år. (Stasjon Mandal III, Lindesnes) 

Med en estimert, gjennomsnittlig avrenningsfaktor på 0,1 gir dette en dimensjonerende 

avrenning til Linddalsbekken på 285 l/s. 

3.13. Risikofaktorer i dag  

En skredrapport har avdekket at det kan være skredfare knyttet til noen bratte fjellsider 

mot øst. Dette har vært undersøkt i forhold til mulighet for deponi i bekkedalen. 

Rapporten konkluderer imidlertid med at ønsket område for deponi ikke er utsatt for 

steinsprang. Det er i tillegg avmerket i NVE sin kartbase atlas.nve.no et aktsomhetsområde 

for jord- og flomskred. 

Det er ellers ikke avdekket risikofaktorer i området i dag. 

Under kapittel 6 gjøres en fullstendig analyse av Risiko og sårbarhet for området. 

3.14. Behov for faglige analyser / utredninger 

Følgende fag /temaer har blitt belyst i egne rapporter:  

• Naturmangfold (fagrapporter) 

o Generelt for området 

o Omlegging av bekk 
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• Rasfare (fagrapport) 

• Overvann (fagrapport) 

 

Øvrige temaer belyses i tilstrekkelig grad i dette dokumentet. Det har vært viktig å belyse 

konsekvenser for landskap på en grundig måte i kap. 5. 
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•
•

Rasfare (fagrapport)
Overvann (fagrapport)

Øvrige temaer belyses i tilstrekkelig grad i dette dokumentet. Det har vært viktig å belyse
konsekvenser for landskap på en grundig måte i kap. 5.
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4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1. Planlagt arealbruk – generelt 

Det planlegges områder for industri/lager hvor fokuset har vært funksjonelle områder, god 

utnyttelse av arealer og tilpasning til omgivelser. I tillegg planlegges et område for 

massedeponi. 

4.2. Reguleringsformål 

 

4.3. Volum, plassering og utforming 

Fokuset i denne planen har vært utforming/ inndeling av industritomter og 

planeringshøyder for disse. Arbeid med en terrengmodell og visualisering har derfor vært 
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4. Beskrivelse av planforslaget

4.1. Planlagt arealbruk - generelt

Det planlegges områder for industr i / lager hvor fokuset har vært funksjonelle områder, g o d

utnyttelse av arealer og ti lpasning ti l omgivelser. I t i l legg planlegges et område for

massedeponi.

4.2. Reguleringsformål

Reguleringsplan PBL 2008
§12--5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

8KB II lndustritlager

§12-5. Nr. 2 - Samferds,elsanlegg og
teknisk lnfrasruklur

Sl<V II Kjøreveg

SVT II Annen veggrunn - tekniske anlegg

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
GV II Vegetasjonsskjerm

GVT II Overvannstta.k

§12--5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
firlluftsfo:l'lmål samt relndl'lift

LINIFR areal for nødvendige M!ak for
L II landbruk og reindrift og

....___ _, gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gärdens ressursgrunnlag

§112-6 - Hensynssone:r
[2'fi,E''3-2] Ras- og skredfare

r l'.'.,;:;" 71 Høyspenningsanlegg (inkl
IL o / _ J høysper,tkabler)

V . Bevaring naturmiljø,

§12-7 - Be.stemmeiseområder
r - - - - ,
IL _ ! _ .J ViIkär for bruk av arealer

4.3. Volum, plassering og utforming

Fokuset i denne planen har vært ut forming/ inndel ing av industr i tomter og

planeringshøyder fo r disse. Arbeid m e d en terrengmodel l og visualisering har derfor vært
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sentralt for å komme til et godt resultat. Planeringshøyder er angitt med et visst 

handlingsrom som må konkretiseres i detaljreguleringsplan for områder BKB2-4 og i 

byggesøknad for BKB1.  

 

Figur 16: Plankart. Kilde: Asplan Viak 

 

Da dette er en områdereguleringsplan tas ikke stilling til bebyggelsens volum og 

utforming i hele planområdet. Unntaket er tomt BKB1. Her er det satt en begrensning på 

BYA = 5000 m2 og innenfor de spesifikke bestemmelsesområdene er det satt 

høydebegrensninger på hhv. 6 m og 12 m gesimshøyde. Begrensningene er satt ut fra en 

vurdering av hvor mye det er plass til og hvilken landskapsvirkning dette gir. Gode 

illustrasjoner har vært et viktig verktøy i arbeidet. 

asplan
viak

sentralt for å k o m m e ti l et god t resultat. Planeringshøyder er angit t med et visst

handl ingsrom som må konkretiseres i detal jreguleringsplan for områder BKB2-4 og i

byggesøknad for BKB1.

Figur 16: Plankart. Kilde: Asp/an Viak

Da dette er en områdereguler ingsplan tas ikke stilling t i l bebyggelsens volum og

utforming i hele planområdet . Unntaket er tomt BKB1. Her er det satt en begrensning på

B Y A = 5000 m2 og innenfor de spesifikke bestemmelsesområdene er det satt

høydebegrensninger på hhv. 6 m og 12 m gesimshøyde. Begrensningene er satt ut fra en

vurdering av hvor mye det er plass t i l og hvilken landskapsvirkning det te gir. G o d e

illustrasjoner har vært et viktig verktøy i arbeidet .
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4.4. Parkering  

Det er i bestemmelsene for BKB1, satt krav om en parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal 

(BRA). Kommunen har ikke egen parkeringsnorm, men har anbefalt dette basert på 

erfaringer fra andre planer i kommunen. 

4.5. Trafikkløsninger  

Tilknytning til overordnet vegnett skjer via Djupvikvegen til E39 Nulandsvika. Det legges 

ikke inn krav om utbedring av tilførselsvegen (Djupvikvegen) mellom E39 og planområdet 

som følge av reguleringen. Vegen ble punktvis utbedret i forbindelse med Statnett sitt 

linjeprosjekt og Vollesfjord utbygging i årene rundt 2015 – 2017. Det ble etablert 

møteplasser med frisikt til hver møteplass, slik at store kjøretøy kan ferdes og møtes på 

denne vegen. Ut fra dette er både fremkommeligheten og trafikksikkerhet ivaretatt i 

planforslaget. Det er likevel lagt inn et belte på minimum 5 m på hver side av veien langs 

planområdet, som annen veggrunn hvor det tillates utbedringer innenfor dette formålet. 

Det settes krav i planen om at behov for utbedring av vei direkte i tilknytning til 

planområdet skal vurderes i sammenheng med den enkelte detaljreguleringsplan 

innenfor området. 

Ved oppstart av aktivitet i planområdet vil trafikkmengde på Djupvikveien være liten, men 

på et tidspunkt vil aktiviteten passere et punkt hvor det er nødvendig å etablere 

venstresvingfelt på E39. Dette er derfor lagt inn som et rekkefølgekrav i planen. 

Trafikksikkerhetsvurderinger er gjennomgått i ROS-analysen kap. 6. 

Planen er delt inn i 5 planeringsnivåer. Hvert av områdene må ha egen avkjørsel. Det er 

plankrav for alle områder utenom BKB1. For BKB1 er avkjørsel angitt, men det er en viss 

fleksibilitet i plasseringen av denne. 

Internveger, snuarealer, parkering mv. avklares i reguleringsplaner og i situasjonsplan for 

BKB1 sin del. 
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4.4. Parkering

Det er i bestemmelsene for BKB1, satt krav om en parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal
(BRA). Kommunen har ikke egen parkeringsnorm, men har anbefalt dette basert på
erfaringer fra andre planer i kommunen.

4.5. Trafikkløsninger
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ikke inn krav om utbedring av tilførselsvegen (Djupvikvegen) mellom E39 og planområdet
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planforslaget. Det er likevel lagt inn et belte på minimum 5 m på hver side av veien langs
planområdet, som annen veggrunn hvor det tillates utbedringer innenfor dette formålet.
Det settes krav i planen om at behov for utbedring av vei direkte i tilknytning til

planområdet skal vurderes i sammenheng med den enkelte detaljreguleringsplan

innenfor området.

Ved oppstart av aktivitet i planområdet vil trafikkmengde på Djupvikveien være liten, men

på et tidspunkt vil aktiviteten passere et punkt hvor det er nødvendig å etablere
venstresvingfelt på E39. Dette er derfor lagt inn som et rekkefølgekrav i planen.
Trafikksikkerhetsvurderinger er gjennomgått i ROS-analysen kap. 6.

Planen er delt inn i 5 planeringsnivåer. Hvert av områdene må ha egen avkjørsel. Det er

plankrav for alle områder utenom BKB1. For BKB1 er avkjørsel angitt, men det er en viss
fleksibilitet i plasseringen av denne.

Internveger, snuarealer, parkering mv. avklares i reguleringsplaner og i situasjonsplan for

BKB1 sin del .
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4.6. Landbruk / naturområder 

Gjenstående grøntarealer i planområdet som anses å ha en verdi i forhold til skogbruk 

reguleres til Landbruks-, natur og friluftsområder.  

Øvrige grøntarealer reguleres til vegetasjonskjerm. Det tillates innenfor 

bestemmelsesområde #1 massedeponi med utførelse i hht. Skrid Aktsomhet rapport 

4207-101-01-2022. Følgende begrensninger gjelder: 

- Innenfor området tillates fylling av masser i forbindelse med etablering av 

massedeponi.  

- Innenfor arealet tillates ingen andre tiltak enn deponering av rene masser.  

- Fylling skal ikke etableres brattere enn 1:3.  

- Maksimal høyde på deponiet skal ikke overskride kote +105.  

- Fyllingen skal jordkles med masser egnet for reetablering av vegetasjonsskjerm. 

- Utførelsen skal være i hht. Skrid Aktsomhet rapport 4207-101-01-2022. 

 

4.7. Planlagte offentlige anlegg  

Offentlig veg med sidearealer er med i planen. Ut over dette er det kun private arealer. 

Området skal tilknyttes offentlig vann og kloakk. Dette blir et rekkefølgekrav i planen. 

4.8. Universell tilgjengelighet 

Byggteknisk forskrift TEK inneholder krav til arbeidsbygg som må følges ved 

byggesøknad. Ut over dette er det ingen spesiell tilrettelegging i planen. 
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4.9. VA, renovasjon, el-anlegg  

Det må etableres nye tekniske anlegg i området.  

Teknisk plan for VAO må følge med byggesak for BKB1, og VA anlegg frem til BKB1, skal 

dimensjoneres for å håndtere hele planområdet. VAO plan skal godkjennes av kommunen.  

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for byggeområder med plankrav skal det 

medfølge en plan som viser hvordan VAO skal løses i den enkelte reguleringsplan. Det 

skal tas hensyn til helheten i arealer knyttet til områdereguleringsplanen. 

Angående el-forsyning opplyses av Agder Energi Nett at det ikke er kapasitet på 

eksisterende trafo-stasjon i Nulandsvika. Det må etableres trafo(er) for dette området i 

samarbeid med Agder Energi. Det er vanskelig å angi eksakt plassering i 

områdereguleringsplanen. Trafo skal plasseres innenfor BKB1, og skal inngå som del av 

situasjonsplan for tomta som følger med byggesak. 

4.10. Overvannshåndtering 

Det er utarbeidet et notat av Jærconsult AS datert 23.12.21 – Innspill til 

overvannshåndtering. 

I notatet er det redegjort for avrenningsberegninger, prinsippløsninger for 

overvannshåndtering samt alternative flomveier.  

Foreslått strategi er at ny utbygging ikke skal føre til økt avrenning fra tiltaksområdet. 

Beregninger er foretatt i henhold til VA – norm vist i flere kommuner. I forhold til 

avrenningsberegningen i notatet skal man forholde seg til dreneringsområde C, da 

planområdet er innskrenket i forhold til området omtalt i notatet. Avviket mellom dagens 

avrenning og ny situasjon er der beregnet til 305,5 m3 som må infiltreres eller fordrøyes 

basert på at nytt område har tette flater. 

De foreslår en rekke måter å håndtere overvannet på. I planen legges det inn et krav om at 

avrenning fra området skal tilsvare dagens situasjon, og at mengder som overstiger dette 

må fordrøyes eller infiltreres. Det settes ikke krav til konkret løsning. 

For å sikre at vannet går i foreslått flomvei ut av aktuelt utbyggingsområde og ikke belaster 

utløpsområde ytterligere, må nødvendige tiltak ivaretas i detaljprosjekteringen og 

utarbeidelsen av tekniske planer. For øvrig vil det være viktig å sikre at veger og innganger 
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planlegges i forhold til planlagte flomveger med tanke på fall/ helling i riktig retning og 

plassering. Bestemmelsene angir at alt overvann må styres inn i et overvanns-system. 
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5. Konsekvenser for miljø og samfunn (KU) 

5.1. Metode 

Planen skal konsekvensutredes (KU) i hht. Plan- og bygningslovens § 4-2. KU-plikten er 

redegjort for i avsnitt 1.4. Det utløsende temaet er byggearealer på over 15 000 m2 jfr. KU-

forskriften nr. 24 i vedlegg 1. 

I tråd med KU forskriftens kapittel 5 §17 skal konsekvensutredningens innhold og omfang 

tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de beslutninger som skal tas. 

Bestemmelsen i § 18 om overordnede planer, presiserer at det for regionale planer og 

kommune(del)planer «… kan konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for 

virkningene av planen eller programmet på et overordnet nivå.» Denne bestemmelsen vil 

også gjelde for områdereguleringer med krav om at den detaljerte arealbruken skal 

fastsettes gjennom en påfølgende detaljregulering. Med unntak av område BKB1 er det 

plankrav for alle byggeområder i planområdet. 

En konsekvens fremkommer i en kombinasjon av en verdivurdering av området og en 

vurdering av tiltakets påvirkning på miljø og samfunn i eller rundt området. 
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Planen skal konsekvensutredes (KU) i hht. Plan- og bygningslovens § 4-2. KU-plikten er

redegjor t for i avsnitt 1.4. Det utløsende temaet er byggearealer på over 15 000 m2 jfr. KU-

forskriften nr. 24 i vedlegg 1.

I tråd m e d KU forskriftens kapittel 5 §17 skal konsekvensutredningens innhold og omfang

tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de beslutninger som skal tas.

Bestemmelsen i § 18 om overordnede planer, presiserer at det fo r regionale planer og

kommune(del)planer «. . . kan konsekvensutredningen begrenses t i l å redegjøre for

virkningene av planen eller programmet på et overordnet nivå.» Denne bestemmelsen vil

også gje lde for områdereguler inger m e d krav om at den detal jerte arealbruken skal

fastsettes g jennom en påfølgende detal jregulering. M e d unntak av område BKB1 er det

plankrav fo r alle byggeområder i p lanområdet .

En konsekvens f remkommer i en kombinasjon av en verdivurdering av området og en

vurdering av tiltakets påvirkning på mil jø og samfunn i eller rundt området .

Tabell 6-1 Generelt grunnlag Ior verdlsettlnq.

Uten betydning1 Noe verdi m mlmrm
Forvaltnings- Forvaltnings-
prioritet prioritet

Viktighet/ Alminnelig/ Lokal/regionalbetydning for
fagtemaet Uten betydning lokalt vanlig betydning

for temaet eller Kontekst/ Kontekst/Funksjoner og sterkt reduserte sammenheng sammenheng ersammenhenger kvaliteter er lite synlig noe fragmentert

Bruksfrekvens Betydning for få Betydning for
Here

Faglige kvatne- Fåkvaliteter Gode kvaliteterter42

I Stor verdi I Svært stor verdi

Høy forvaltnings-
prioritet

Høyeste forvalt-
ningsprioritet

Regional/
nasjonal
betydning

Nasjonal/ interna-
sjonal betydning
Unikt

Viktige sammen-
henger og
funksjoner

Betydning for
mange

Særlig viktige
sammenhenger
og funksjoner

Betydning for
svært mange

Særliggode
kvaliteter Unike kvaliteter
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§ 23 i KU-forskriften om forebygging av virkninger, sier at konsekvensutredningen skal 

beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og om mulig 

kompensere vesentlig negative virkningen for miljø og samfunn, både i bygge- og 

driftsfasen. 
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Skala Konsekve•nsgrad Forklaring

4 minus (- - - -)

2 minus(--)

0

+/++

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet.
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

Alvorlig miljøskade for delområdet.

Betydelig miljøskade for delområdet.

l rnmus t-) Noe miljøskade for delområdel.

Ingen/ubetydelig (Ol Ubetydelig miljøskade for delområdet.

l pluss(+)
2pluss(++)

Miljøgevinst fordelområdet:
Noe forbedring(+). betydelig miljøforbedring(++)

3 pluss(+++)
4 pluss(++++)

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

TalleII 6-3 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

Uten
betydning Noe Middels Stor Svært stor

Verdi
Påvirkning..' ..- - - -

I - - -
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

0

+ I + +

Ubetydelig endring

Forbedret

Figur 6-6 Konsekvensvifta. Konsekvensen foret delområde framkommer ved å sammenholde grad
av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende.

§ 23 i KU-forskriften om forebygging av virkninger, sier at konsekvensutredningen skal
beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og om mulig

kompensere vesentlig negative virkningen for miljø og samfunn, både i bygge- og

driftsfasen.
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Det finnes bare et alternativ for lokalisering av tomtene for industri/lager. Dette ses opp 

mot 0-alternativet som er dagens situasjon.  

Vi har definert de relevante temaer for dette området ved vurdering av en endret 

arealbruk fra LNF-område til tomter for industri / lager og massedeponi. Nye opplysninger 

må innhentes der de ikke foreligger. Opplysningene skal være riktige og etterprøvbare. 

Dette skal ligge til grunn for vurdering av virkning og konsekvens. 

I avsnitt 3.13 er behovet for faglige analyser / rapporter oppsummert. Ut fra dagens 

situasjon anses følgende temaer som KU-pliktige: 

- Naturmangfold (fagrapporter) 

o Generelt for området 

o Omlegging av bekk 

- Landskap (gjennomgang i dette dokumentet) 

- Risiko og sårbarhet - ROS (gjennomgang i dette dokumentet) 

o Rasfare (fagrapport) 

o Overvann (fagrapport) 

Øvrige temaer er gjort rede for i kap. 3 om dagens situasjon, og aktuelle løsninger er 

beskrevet i kap. 4 om beskrivelse av planforslaget. Ikke alle temaer er aktuelle ut fra 

områdets beliggenhet og funksjon. 
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Høy Unngå potensiell negativ

Unngå påvirkning.

Begrense og redu,sere negative

Begrense virkninger av tiltaket som ikke
kanunngås.

Q,IJ
c Istandsetting eller restaurering-
QJ Istandsette av de direkte effektene i...·c: etterkant av inngrepet.
0·c:

Q.. Kompensere for negative
Kompensere virkningen som hverken kan

unngås, begrenses eller
istandsettes.

Lav

Det finnes bare et alternativ fo r lokalisering av tomtene fo r industri/ lager. Dette ses o p p

mot 0-alternativet som er dagens situasjon.

Vi har def inert de relevante temaer for det te området ved vurdering av en endret

arealbruk fra LNF-område t i l tomter for indust r i / lager og massedeponi. Nye opplysninger

må innhentes der de ikke forel igger. Opplysningene skal være rikt ige og etterprøvbare.

Dette skal l igge t i l g runn for vurdering av virkning og konsekvens.

I avsnitt 3.13 er behovet for fagl ige analyser/ rapporter oppsummert . Ut fra dagens

situasjon anses fø lgende temaer som KU-plikt ige:

Naturmangfold (fagrapporter)

o Generelt for området

o Omlegg ing av bekk

Landskap (g jennomgang i det te dokumentet )

Risiko og sårbarhet - ROS (g jennomgang i det te dokumentet )

o Rasfare (fagrapport)

o Overvann (fagrapport)

Øvr ige temaer er g jo r t rede fo r i kap. 3 om dagens situasjon, og aktuelle løsninger er

beskrevet i kap. 4 om beskrivelse av planforslaget. Ikke alle temaer er aktuelle ut fra

områdets bel iggenhet og funksjon.
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5.2. Landskap  

Det foreligger ikke fagrapport for landskap. Utredningen gjøres derfor i dette dokumentet, 

og er kvalitetssikret av landskapsarkitekt fra Asplan Viak. 

Landskapskarakter:  

Analyseområdet på 145 daa ligger i et terreng som stiger mot sør-vest fra Nulandsvika, 

oppover Linddalen og langs Djupvikveien. Terrenget flater ut i noen nivåer, og den 

høyeste toppen, Linddalsknuten, ligger sentralt mellom Djupvikveien og Linddalen. Sør for 

Linddalsknuten faller terrenget kraftig nedover i en liten dal, men like sør for denne stiger 

terrenget igjen kraftig opp mot fjellet Kalvåsen. Djupvikveien fortsetter i en trang passasje 

og faller videre nedover mot Djupvik.  Innad i planområdet varierer høyden fra ca. kote 90 

til kote 146. Planområdet kan i det storskala landskapet defineres som et landskapsrom 

beliggende mellom fjellene Raudlifjellet /Høgåsen og Djupvik Høgåsen mot nord-vest, 

Knaben og Solås mot sør-øst og Kalvåsen mot sør. Viktige landskapselementer i området 

er avmerket i figur 15. Figur 17 illustrerer godt hvor lite fremtredende Linddalsknuten er i 

forhold til omliggende landskap. Området domineres av furuskog på grunnlendt mark. 

Det finnes ikke kulturlandskap eller andre kulturelle interesser knyttet til landskapet.  

Det er påbegynt et masseuttak /masselager i en mindre del av analyseområdet. 

 

Figur 17: Helhet og sammenheng i analyseområdets omliggende landskap. Kartkilde: Statens Kartverk 
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og er kvalitetssikret av landskapsarkitekt fra As plan Viak.

Land skap skarakter:
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Linddalsknuten faller terrenget kraftig nedover i en liten dal, men like sør for denne stiger

terrenget igjen kraftig opp mot fjellet Kalvåsen. Djupvikveien fortsetter i en trang passasje

og faller videre nedover mo t Djupvik. Innad i p lanområdet varierer høyden fra ca. kote 90
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bel iggende mel lom fjellene Raudlifjellet /Høgåsen og Djupvik Høgåsen mo t nord-vest,
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forhold t i l oml iggende landskap. Området domineres av furuskog på grunnlendt mark.

Det f innes ikke kulturlandskap eller andre kulturelle interesser knyttet t i l landskapet.

Det er påbegynt et masseuttak /masselager i en mindre de l av analyseområdet.

TEGNFORKLARING:

0 DEFINERTE
LANDSKAPSROM

MARKANTE
ROMLIGE
AVGRENSNINGER

MINDRE LANDSKAPSROM

Figur 17: Helhet og sammenheng i analyseområdets omliggende landskap. Kartkilde: Statens Kartverk

Rapport- Områdereguleringsplan for Linddalen industriområde, PlanId 4207201504 37



 

Rapport – Områdereguleringsplan for Linddalen industriområde, PlanId 4207201504 38 

 

Figur 18: Terrengprofil som viser høydeforskjeller i terrenget fra punkt A (Selura) til punkt B (Medheia). Kilde: 
Kommunekart.com 

 

Figur 19: Terrengprofil som viser høydeforskjeller i terrenget fra punkt A (Djupvik Høgåsen) til punkt B (Knaben). 
Linddalsknuten er markert med rødt. Kilde: Kommunekart.com 

 

Områdets verdi: Noe verdi 

Begrunnelse for områdets verdi: Analyseområdet ligger i et eget landskapsrom omgitt av 

fjell på tre kanter. Landskapet er et vanlig forekommende kystnært heielandskap hvor furu 

dominerer. Kulturhistorisk utvikling og aktive naturprosesser er lite synlig. Det er startet 

masseuttak innenfor begrensede områder i, og nær, planområdet. Disse representerer 

brudd i landskapet. Området er ikke skjøttet og styres av naturlige prosesser. Området har 

liten opplevelsesverdi da det ikke har et spesielt særpreg eller gir et spesielt inntrykk. Det 

er vanskelig å oppfatte en helhet / sammenheng. Fra nære omgivelser er området 

uoversiktlig og lite lesbart. Fra Nulandsvika og områder rundt Selura ser en lite av 

området. Illustrasjoner er lagt inn i figurer nedenfor for å illustrere nettopp dette.  
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193 moh

32 mohø 1,98 km ø
Figur 18: Terrengprofil som viser høydeforskjeller i terrenget fra punkt A (Selura) t i l punkt B (Medheia). Kilde:
Kommunekart.com

145.41 moli"-r
.,.f - (_ _

f) 1,30km Ø

324 moh

118 moh

Figur 19: Terrengprofil som viser høydeforskjeller i terrenget fra punkt A (Djupvik Høgåsen) t i l punkt B (Knaben).
LinddaIsknuten er markert med rødt. Kilde: Kommunekart.com

Områdets verdi: Noe verdi

Begrunnelse fo r områdets verdi: Analyseområdet l igger i et eget landskapsrom omgi t t av

fjell på tre kanter. Landskapet er et vanlig forekommende kystnært heielandskap hvor furu

dominerer. Kulturhistorisk utvikl ing og aktive naturprosesser er lite synlig. Det er startet

masseuttak innenfor begrensede områder i, og nær, p lanområdet . Disse representerer

b rudd i landskapet. Området er ikke skjøttet og styres av naturl ige prosesser. Området har

liten opplevelsesverdi da det ikke har et spesielt særpreg eller g i r et spesielt inntrykk. Det

er vanskelig å oppfat te en he lhe t / sammenheng. Fra nære omgivelser er området

uoversiktl ig og lite lesbart. Fra N ulandsvika og områder rundt Selura ser en lite av

området . Illustrasjoner er lagt inn i f igurer nedenfor fo r å illustrere net topp dette.
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Figur 20: Visualisering av tiltak- sett fra Egenes camping. Før-situasjon til venstre. Kilde: Asplan Viak 

 

 

Figur 21: Visualisering av tiltak- sett fra E39 nord for Nulandsvika. Før-situasjon til venstre. Kilde: Asplan Viak 
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Figur 20: Visualisering av tiltak- sett fra Egenes camping. Før-situasjon til venstre. Kilde: Asp/an Viak

Figur 21: Visualisering av tiltak- sett fra E39 nord for Nulandsvika. Før-situasjon til venstre. Kilde: Asp/an Viak
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Figur 22: Visualisering av tiltak- sett fra E39 sør for Nulandsvika. Før-situasjon til venstre. Kilde: Asplan Viak 

 

Figur 23: Visualisering fra fugleperspektiv. Kilde: Asplan Viak 
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Figur 22: Visualisering av tiltak- sett fra E39 sør for Nulandsvika. Før-situasjon til venstre. Kilde: Asp/an Viak

Figur 23: Visualisering fra fugleperspektiv. Kilde: Asp/an Viak
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Figur 24: Visualisering fra fugleperspektiv. Kilde: Asplan Viak 

Planens påvirkning på landskapskarakter  

Direkte arealinngrep: Ca 63daa (tomter inkl. fyllinger) 14 daa (massedeponi inkl. fylling). 

Dette er i hovedsak skog hvor furu dominerer, på grunnlendt mark.  

Visuell fjernvirkning: Analyseområdet er omgitt av høyere fjell og terreng på tre sider. 

Området ligger en del høyere enn Nulandsvika, og et stykke unna der hvor folk vanligvis 

ferdes. Fjernvirkningen er derfor begrenset fra områder rundt Nulandsvika og Egenes 

camping jf. illustrasjoner. Tomtene ligger terrassert i terrenget med fjell i bakkant til alle 

sider, sett fra Nulandsvika. De høyere områdene rundt er definerende for 

landskapskarakteren. 

Nærvirkning: Det er vanskelig å se hele området i sammenheng da det ligger på ulike 

høyder. Terrenget blir tilpasset i flere nivåer slik at det blir lite «sår», men tilpassede 

overganger mellom tomtene. Nærvirkningen oppleves når man kjører langs Djupvikveien. 

Lokalt i Linddalen blir landskapet totalt forandret. Øverste tomt blir liggene betydelig 

lavere enn dagens Linddalsknuten, og byggene kan trekkes bort fra kanten slik at lokal 

silhuettvirkning unngås.  

Ringvirkning: Dette er et område med lite ferdsel og lite aktivitet. En utbygging som 

planlagt vil derfor i liten grad berøre friluftsliv, landbruk eller andre interesser som generelt 

kan knyttes til et naturlandskap.  
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Figur 24: Visualisering fra fugleperspektiv. Kilde: Asp/an Viak

Planens påvirkning på landskapskarakter

Direkte arealinngrep: Ca 63daa (tomter inkl. fyllinger) 14 daa (massedeponi inkl. fylling).
Dette er i hovedsak skog hvor furu dominerer, på grunnlendt mark.

Visuell fjernvirkning: Analyseområdet er omgitt av høyere fjell og terreng på tre sider.

Området l igger en del høyere enn Nulandsvika, og et stykke unna der hvor folk vanligvis
ferdes. Fjernvirkningen er derfor begrenset fra områder rundt Nulandsvika og Egenes
camping jf. illustrasjoner. Tomtene l igger terrassert i terrenget med fjell i bakkant t i l alle

sider, sett fra Nulandsvika. De høyere områdene rundt er definerende for
landskapskarakteren.

Nærvirkning: Det er vanskelig å se hele området i sammenheng da det l igger på ulike

høyder. Terrenget bl ir tilpasset i flere nivåer slik at det bl ir lite «sår», men tilpassede
overganger mellom tomtene. Nærvirkningen oppleves når man kjører langs Djupvikveien.
Lokalt i Linddalen bl ir landskapet totalt forandret. Øverste tomt blir l iggene betydelig

lavere enn dagens Linddalsknuten, og byggene kan trekkes b o r t fra kanten slik at lokal
silhuettvirkning unngås.

Ringvirkning: Dette er et område med lite ferdsel og lite aktivitet. En utbygging som

planlagt vil derfor i liten grad berøre friluftsliv, landbruk eller andre interesser som generelt
kan knyttes ti l et naturlandskap.
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Figur 25: Planen lagt inn i 3D foto: Kilde: Google maps / Asplan Viak 

 

 

Figur 26: Planen lagt inn i 3D foto: Kilde: Google maps / Asplan Viak 
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Figur 25: Planen lagt inn i 30 foto: Kilde: Google maps I Asp/an Viak

Figur 26: Planen lagt inn i 30 foto: Kilde: Google maps I Asp/an Viak
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Påvirkningsgrad: Forringet 

Begrunnelse for påvirkningsgrad: Lokalt stor påvirkning på landskapet innad i 

analyseområdet, men liten påvirkning på områdets landskapskarakter sett i en større 

sammenheng. Da området ligger et stykke unna og høyere over havet enn der hvor folk 

ferdes, vil den visuelle påvirkningen på omgivelsene i hovedsak være begrenset til en 

nærvirkning fra Djupvikveien.  Området ligger skjermet i et landskapsrom med åser og fjell 

på tre kanter. Det er påbegynt landskapsinngrep i området i form av masseuttak og 

lagring. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: 1 minus (-) Noe miljøskade for området  

Tilrådning til planen / konsekvensreduserende tiltak:  

• Tomtene terrasseres i landskapet slik at skjæringer og fyllinger fordeles på en god 

måte og slik at «sår» i landskapet i størst mulig grad unngås. Bestemmelser om 

planeringshøyde legges inn. 

• For tomt BKB1 hvor det ikke er plankrav, legges det inn bestemmelsesområder for 

å definere lokalisering og høyder for bebyggelse. Bebyggelse nærmest 

Nulandsvika begrenses i høyde. 

• Det legges inn i bestemmelsene at bebyggelse skal ha en dempet fargebruk som 

er underordnet omgivelsene. 

Konsekvensreduserende tiltak innarbeides i plankart og bestemmelser. 

 

5.3. Forhold til kravene i naturmangfoldloven kap II  

For å ivareta krav som er satt i Naturmangfoldloven, er det gjennomført en 

naturtypekartlegging med verdivurdering og konsekvensanalyse i forhold til 

naturmangfoldet innenfor planområdet. Rapporten om biologisk mangfold, med 

kartlegging av og utredning i forhold til naturtyper-objekt, økologisk- og arts- 

funksjonsområder i Naturmangfoldloven. Rapporten er utført av Grimsby Naturtjenester, 

notat nr. 2. 2022. datert 10.02.2022. 

 

I tillegg til den generelle kartleggingen er det foretatt en vurdering av biologiske 

konsekvenser av å flytte en flombekk som nå ligger i område avsatt til massedeponi (BAS). 

Rapporten er utført av Grimsby Naturtjenester, rapport nr. 7. 2022 datert 08.10.2022. 
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Påvirkningsgrad: Forringet

Begrunnelse fo r påvirkningsgrad: Lokalt stor påvirkning på landskapet innad i

analyseområdet, men liten påvirkning på områdets landskapskarakter sett i en større

sammenheng. Da området l igger et stykke unna og høyere over havet enn de r hvor folk

ferdes, vil den visuelle påvirkningen på omgivelsene i hovedsak være begrenset t i l en

nærvirkning fra Djupvikveien. Området l igger skjermet i et landskapsrom m e d åser og fjell

på tre kanter. Det er påbegynt landskapsinngrep i området i form av masseuttak og

lagring.

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: 1 minus(-) Noe miljøskade for området

Tilrådning t i l p l a n e n / konsekvensreduserende tiltak:

• Tomtene terrasseres i landskapet slik at skjæringer og fyl l inger fordeles på en g o d

måte og slik at «sår» i landskapet i størst mul ig grad unngås. Bestemmelser om

planeringshøyde legges inn.

• For tomt BKB1 hvor det ikke er plankrav, legges det inn bestemmelsesområder fo r

å definere lokalisering og høyder for bebyggelse. Bebyggelse nærmest

Nulandsvika begrenses i høyde.

• Det legges inn i bestemmelsene at bebyggelse skal ha en dempe t fargebruk som

er underordnet omgivelsene.

Konsekvensreduserende ti ltak innarbeides i plankart og bestemmelser.

5.3. Forhold til kravene i naturmangfoldloven kap II

For å ivareta krav som er satt i Naturmangfoldloven, er det g jennomfør t en

naturtypekart legging med verdivurdering og konsekvensanalyse i forhold t i l

naturmangfoldet innenfor planområdet . Rapporten om biologisk mangfo ld, med

kart legging av og utredning i forhold t i l naturtyper-objekt, økologisk- og arts-

funksjonsområder i Naturmangfoldloven. Rapporten er utført av Grimsby Naturtjenester,

notat nr. 2. 2022. datert 10.02.2022.

I t i l legg t i l den generel le kart leggingen er det foretatt en vurdering av biologiske

konsekvenser av å flytte en f lombekk som nå l igger i område avsatt t i l massedeponi (BAS).

Rapporten er utført av Grimsby Naturtjenester, rappor t nr. 7. 2022 datert 08.10.2022.
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Naturmangfoldlovens § 8-12 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Naturtypekartlegging Grimsby Naturtjenester, notat nr. 2. 2022 

Rapporten beskriver forventet verdi og samtidig belyser konsekvensene gjennomføringen 

av planforslaget vil få for det biologiske mangfoldet etter Naturmangfoldloven. Innenfor 

undersøkelsesområdet er det gjort funn av (1) naturmangfoldverdier med særlig stor 

(nasjonal) forvaltningsmessig betydning (1), et lite parti med myrdekket mark (2), samt 

mobile arter med stor forvaltningsinteresse (3). Funn 2 og 3 ligger utenfor planområdet og 

vil ikke få betydning for planforslaget.  

Konklusjon fra rapporten refereres her. Rapporten er vedlagt i sin helhet. 

Konklusjon (referert fra rapport):  

«Hele planområdet (undersøkelsesfeltet) – og hvert delområde innenfor naturlig 

fastmarkmark og våtmark (myrdekket mark) er blitt vurdert ut fra naturtypeverdi ut fra NiN2- 

instruksen og forvaltningsmessig betydning.  

Det er ut fra denne analysen blitt registrert artsfunksjonsområder i soner av 

reguleringsplanfeltet. Dette er livsmiljø som kan bli påvirket av endringer (virksomheten) i 

selve plansonen, ved at artens funksjoner (opptredener) blir belastet og arten dermed blir 

negativt påvirket. Dette er stasjonære arter knyttet til spesielle livsmiljø i bratte nord-

vestvendte bergvegger med sildresoner i fjell, arter som er avhengig av høy fuktighet og 

jevn skygge fra tre-dekning- og terreng-eksponeringseffekt for å opprettholde sin kvalitet 

og livsmiljøtilstand. 

 For å kunne gjennomføre en regulering innenfor arealet som grenser opp til disse partiene 

der disse naturmangfoldverdiene finnes, og der disse forekomstene som er av særlig stor 

(nasjonal) forvaltningsmessig betydning er blitt registrert, så vil det være aktuelt (og 

avgjørende) å opprette en buffersone for å beskytte influenssonen til disse forekomstene 

slik av disse ikke skal bli negativt belastet- sterkt forringet- eller at den økologiske 

funksjonen som opprettholder disse verdiene blir ødelagt.  

 

Den planlagte regulering ut fra angitt reguleringsplansone, vil ut fra dette gi sterk 

forringelse av naturmangfoldverdien hvis deler av selve artsfunksjonsområdet – eller en 

opprettet beskyttelsessoner rundt disse artsforekomstene blir belastet. Dette vil gi stor grad 
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Naturmangfoldlovens§ 8-12

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Naturtypekart legging Grimsby Naturtjenester. notat nr. 2. 2022

Rapporten beskriver forventet verdi og samtidig belyser konsekvensene gjennomfør ingen

av planforslaget vil få fo r det biologiske mangfo ldet etter Naturmangfoldloven. Innenfor

undersøkelsesområdet er det g jo r t funn av (1) naturmangfoldverdier med særlig stor

(nasjonal) forvaltningsmessig betydning (1 ), et lite part i med myrdekket mark (2), samt

mob i le arter med stor forvaltningsinteresse (3). Funn 2 og 3 l igger utenfor planområdet og

vil ikke få betydning fo r planforslaget.

Konklusjon fra rapporten refereres her. Rapporten er vedlagt i sin helhet.

Konklusjon (referert fra rapport):

«Hele planområdet (undersøkelsesfeltet)- og hvert de/område innenfor naturlig
fastmarkmark og våtmark (myrdekket mark)er blitt vurdert ut fra naturtypeverdi ut fra NiN2-
instruksen og forvaltningsmessig betydning.

Det er ut fra denne analysen blitt registrert artsfunksjonsområder i soner av
reguleringsplanfeltet. Dette er livsmiljø som kan bli påvirket av endringer(virksomheten) i
selve plansonen, ved at artens funksjoner(opptredener)blir belastet og arten dermed blir
negativt påvirket. Dette er stasjonære arter knyttet til spesielle livsmiljø i bratte nord-
vestvendte bergvegger med sildresoner i fjell, arter som er avhengig av høy fuktighet og
jevn skygge fra tre-dekning- og terreng-eksponeringseffekt for å opprettholde sin kvalitet
og livsmiljøtilstand.

For å kunne gjennomføre en regulering innenfor arealet som grenser o p p til disse partiene
der disse naturmangfoldverdiene finnes, og der disse forekomstene som er av særlig stor
(nasjonal) forvaltningsmessig betydning er blitt registrert, så vil det være aktuelt (og
avgjørende)å oppret te en buffersone for å beskytte influenssonen til disse forekomstene
slik av disse ikke skal bli negativt belastet- sterkt forringet- eller at den økologiske
funksjonen som opprettholder disse verdiene blir ødelagt.

Den planlagte regulering ut fra angitt reguleringsplansone, vil ut fra dette gi sterk
forringelse av naturmangfoldverdien hvis deler av selve artsfunksjonsområdet - eller en
opprettet beskyttelsessoner rundt disse artsforekomstene blir belastet. Dette vil gi stor grad
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av negativ konsekvens. Det er også registrert leveområder for mobile arter med stor 

forvaltningsinteresse i tilgrensende områder, som kan få influenssoner påvirket av 

endringer som følge av regulering i noen av disse delområdene. Men ut fra 

artsgruppesammensetning i tre-sjiktet, innhold av død-ved, skogbestandsdynamikk og 

struktur på skogen innenfor selve planområdet, så vil endringer her ha mindre betydning i 

forhold til denne arts-områdefunksjonen.» 

Avsnitt om myrdekket mark er tatt ut, da det kommer utenfor planområdet etter at dette 

ble innskrenket. 

«I de andre delområdene er det bare registrert livsmiljø der den samlede lokalitetsverdi er i 

kategorier av ubetydelig- moderat vekting 0-1(verdiskala 0-4), og i forhold til 

forvaltningsmessig status (naturtypestatus i nøytral tilstand) er naturtypeverdien ikke satt i 

kategorier av stort lokalt – eller nasjonalt nivå. Dette påvirker omfanget og den mulige 

virkningen- konsekvensen disse endringene vil kunne gi for den samlede 

naturmangfoldverdien (verdien av alle livsmedier-livsmiljø og elementer som danner 

naturtype-lokaliteten) innenfor hvert av de aktuelle delområdene.  

Planlagt regulering vil ut over dette ikke påføre andre naturtyper eller arts-økologisk 

funksjonsområder (livsmedier-livsmiljø) høyere grad av negativ konsekvens i andre 

delområder.» 

 

Figur 27: Bilder av natur i området. Foto: fra rapport av Grimsby Naturtjenester 

På rapportens side 30 står det følgende: «Arts-funksjonsområdene med særlig stor 

forvaltningsmessig betydning omfatter primært en art innenfor mose-slekta – gullhårmose 

(Breutelia chrysocoma), som også er en indikator-art for spesielt rike artsmiljø (hot-spot 
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av negativ konsekvens. Det er også registrert leveområder for mobile arter med stor
forvaltningsinteresse i tilgrensende områder,som kan fåinfluenssoner påvirket av
endringer som følge av regulering i noen av disse delområdene. Men ut fra
artsgruppesammensetning i tre-sjiktet, innhold av død-ved, skogbestandsdynamikk og
struktur på skogen innenfor selve planområdet, så vil endringer her ha mindre betydning i
forhold til denne arts-områdefunksjonen.»

Avsnitt om myrdekket mark er tatt ut, da det kommer utenfor planområdet etter at dette

b le innskrenket.

«I de andre delområdene er det bare registrert livsmiljø der den samlede lokalitetsverdi er i
kategorier av ubetydelig- moderat vekting 0-1(verdiskala 0-4), og i forhold til
forvaltningsmessig status (naturtypestatus i nøytral tilstand)er naturtypeverdien ikke satt i
kategorier av stort lokalt - eller nasjonalt nivå. Dette påvirker omfanget og den mulige
virkningen- konsekvensen disse endringene vil kunne gi for den samlede
naturmangfoldverdien (verdien av alle livsmedier-livsmiljø og elementer som danner
naturtype-lokaliteten)innenfor hvertav de aktuelle delområdene.

Planlagt regulering vil ut over dette ikke påføre andre naturtyper eller arts-økologisk
funksjonsområder (livsmedier-livsmiljø)høyere grad av negativ konsekvens i andre
delområder.»

Figur 27 : Bilder av natur i området. Foto: fra rapport av Grimsby Naturtjenester

På rapportens side 30 står det følgende: «Arts-funksjonsområdene med særlig stor
forvaltningsmessig betydning omfatter primærten art innenfor mose-slekta - gullhårmose

(Breute/ia chrysocoma), som også er en indikator-art for spesielt rike artsmiljø (hot-spot
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habitat) for spesielt tilpassede arter knyttet til rike nordvendte 31 bergveggsamfunn. Dette 

er livsmiljø knyttet til ett spesielt bergveggsamfunn med begrenset utbredelse og til 

geoklimatisk seksjon-sone. Denne opptredenen er kartfestet via GPS-posisjon og verdi-satt i 

kategorier med særlig stor naturmangfoldverdi (naturtype-verdi) og særlig stor 

forvaltningsmessig betydning.» 

 

Figur 28: Område med særlig stor naturmangfoldverdi og forvaltningsmessig betydning. Innenfor gul linje er 
forekomster + grønn buffersone (pers. med. Svein Arild Grimsby) Kilde: fra rapport av Grimsby Naturtjenester 

 

Konsekvenser av å flytte flombekk -Grimsby Naturtjenester, rapport nr. 7. 2022 

Rapporten gir en avklaring - statusrapport på naturmangfold som er knyttet til selve 

bekkestreng-sonen i begge bekkeløpene av den lille flombekken i sidenedbørsfelt 

025.5B10- Selura (NVE-Elvenett). Den skal gi svar på om det finnes naturmangfold- 

livsmiljø- livemedier (artsforekomster) i selve bekkeløpet (vann-landsonen) som bør gis 

forvaltningsmessig prioritet ut fra naturmangfold- eller funksjonsverdi, eller om det er 

naturmangfold med utvidet livsmiljøverdi i influenssoner som indirekte kan bli negativt 

belastet ved at deler av bekkeløpet blir endret fra dagens situasjon (null-alternativet). 
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habitat) for spesielt tilpassede arter knyttet til rike nordvendte 31 bergveggsamfunn. Dette
er livsmiljø knyttet til ett spesielt bergveggsamfunn med begrenset utbredelse og til
geoklimatisk seksjon-sone. Denne opptredenen er kartfestet via GPS-posisjon og verdi-satt i
kategorier med særlig stor naturmangfoldverdi (naturtype-verdi)og særlig stor
forvaltningsmessig betydning.»

Figur 28 : Område med særlig stor naturmangfoldverdi og forvaltningsmessig betydning. Innenfor g u l linje er
forekomster+ grønn buffersone (pers. med. Svein Arild Grimsby) Kilde: fra rapport av Grimsby Naturtjenester

Konsekvenser av å flytte f lombekk -Grimsby Naturtjenester. rappor t nr. 7. 2022

Rapporten g i r en avklaring - statusrapport på naturmangfold som er knyttet t i l selve

bekkestreng-sonen i b e g g e bekkeløpene av den lille f lombekken i sidenedbørsfelt

025.SB10- Selura (NVE-Elvenett). Den skal gi svar på om det f innes naturmangfold-

livsmiljø- l ivemedier (artsforekomster) i selve bekkeløpet (vann-landsonen) som bør gis

forvaltningsmessig priori tet ut fra naturmangfold- eller funksjonsverdi, eller om det er

naturmangfold m e d utvidet livsmiljøverdi i influenssoner som indirekte kan b l i negativt

belastet ved at deler av bekkeløpet bl i r endret fra dagens situasjon (null-alternativet).
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Figur 29: Flombekk markert. Kilde: fra rapport av Grimsby Naturtjenester 

Referert fra rapport: 

«Det er ut fra denne kartleggingen og ut fra tidligere kartlegging (naturbase- eller andre 

kilder) bare registrert ordinære – ikke forvaltningsprioriterte naturtyper- livsmiljø og 

artsfunksjonsområder i deler av bekkeløpmiljøet i denne lille flombekken som dekker areal 

innenfor sidenedbørsfelt 025.5B10- Selura (NVE-Elvenett- Nedbørsfelt) som kan bli negativt 

belastet i selve tiltakssonen -selve bekkeløpet som blir omlagt og i omkringliggende areal 

som potensielt kan bli berørt av disse tiltakene.  

Ut fra analyse av livsmiljøkvalitetene i bekkeløpsonen er det heller ikke noe som tyder på at 

det er naturtyper- livsmiljø lokaliteter med utvidet naturmangfoldverdi i andre deler av dette 

bekkeløpmiljøet. Der er heller ikke blitt registrert arts-livsmedium forekomster som har 

utvidet funksjonsverdi (habitat-vekting) for bunnlevende arter (karplanter, moser og lav), 

eller midlertidige opptredener av mobile arter- fiskeforekomster (i form av funksjonsverdi 

som vandringsvei for fisk)- eller bunndyr (midlertidige artsopptredener-insekter) knyttet til 

bekkestreng-sonen (land-vann strandsonen, bekkebunn og frie bekkevannmasser) i andre 

deler av selve bekkeløpsonene eller i influenssoner for arter- livsmedier i tilgrenset areal 

som kan bli indirekte påvirket.  

Det er ut fra analyse av livsmiljø- økologisk kvalitet (verdivurdering av ulike miljøvariabler) 

heller ikke noe som tyder på at det er andre – ikke oppdagede midlertidige- permanente 

artsforekomster som bør gis biologisk prioritet i noen deler av den lille flombekken eller i 

omkringliggende areal.  

Bekkeløpsonen og omkringliggende areal inneholder ikke forekomster som er i livsmiljø 

med større forvaltningsmessig betydning hverken i forhold til den naturmangfoldverdien 

eller funksjonsverdien de innehar (gir), og heller ikke til livsmedier (artsopptredener) som 

kan bli direkte påvirket eller som kan få influenssoner negativt (positivt) belastet. Dermed er 

det ikke stilt spesielle krav til å iverksette avbøtende tiltak for å bevare -opprettholde viktige 

asplan
viak

l:tl

Figur 29: Flombekk markert. Kilde: fra rapportav Grimsby Naturtjenester

Referert fra rapport :

«Det er ut fra denne kartleggingen og ut fra tidligere kartlegging (naturbase- eller andre
kilder)bare registrert ordinære - ikke forvaltningsprioriterte naturtyper- livsmiljø og
artsfunksjonsområder i deler av bekkeløpmiljøet i denne lille flombekken som dekker areal
innenfor sidenedbørsfelt 025.5810- Se/ura (NVE-Elvenett- Nedbørsfelt)som kan bli negativt
belastet i selve tiltakssonen -selve bekkeløpet som blir omlagt og i omkringliggende areal
som potensielt kan bli berørtav disse tiltakene.

Ut fra analyse av livsmiljøkvalitetene i bekkeløpsonen er det heller ikke noe som tyder på at
det er naturtyper- livsmiljø lokaliteter med utvidet naturmangfoldverdi i andre deler av dette
bekkeløpmiljøet. Der er heller ikke blitt registrert arts-livsmedium forekomster som har
utvidet funksjonsverdi (habitat-vekting) for bunn/evende arter(karplanter,moser og lav),
eller midlertidige opptredener av mobile arter- fiskeforekomster (i form av funksjonsverdi
som vandringsvei for fisk)- eller bunndyr(midlertidige artsopptredener-insekter)knyttet til
bekkestreng-sonen (land-vann strandsonen, bekkebunn og frie bekkevannmasser)i andre
deler av selve bekkeløpsonene eller i influenssoner for arter- livsmedier i ti/grenset areal
som kan bli indirekte påvirket.

Det er ut fra analyse av livsmiljø- økologisk kvalitet (verdivurdering av ulike miljøvariabler)
heller ikke noe som tyder på at det er andre - ikke oppdagede midlertidige- permanente
artsforekomster som bør gis biologisk prioritet i noen deler av den lille flombekken eller i
omkringliggende areal.

Bekkeløpsonen og omkringliggende areal inneholder ikke forekomster som er i livsmiljø
med større forvaltningsmessig betydning hverken i forhold til den naturmangfoldverdien
eller funksjonsverdien de innehar (gir), og heller ikke til livsmedier(artsopptredener)som

kan bli direkte påvirket eller som kan fåinfluenssoner negativt (positivt) belastet. Dermed er
det ikke stilt spesielle krav til å iverksette avbøtende tiltak for å bevare -opprettholde viktige
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naturtilstander- funksjoner- som regnes å være forvaltningsprioriterte livsmiljøverdier i deler 

av bekkeløpsonen eller i omkringliggende areal.» 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vedta planen med de foreslåtte 

avbøtende tiltak. Føre-var prinsippet kommer ikke til anvendelse.  

Referert fra rapport (naturtypekartlegging): «Kunnskapsgrunnlaget, gjennom 

forhåndsundersøkelser og feltarbeid, vurderes som godt. Datagrunnlaget er gradert etter 

en skala 1-4- resultatet av denne analysen viser at alle forhold som har betydning for 

verdisetting og vurdering av forvaltningsmessig betydning er godt kartlagt. Det er 

gjennomgående lav usikkerhet knyttet til denne konsekvensvurdering.» 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Referert fra rapport (naturtypekartlegging): «Deler av reguleringsplanfeltet har areal der 

artsfunksjonsområder med særlig stor betydning, der det bør opprettes buffersoner slik at 

disse verdiene ikke blir negativt påvirket av endringer i selve reguleringsplansonen. 

Planfeltet inneholder ellers ordinære naturtyper knyttet til fastmarkskogsmark og det er ikke 

nødvendig med spesielle tiltak i forhold til økosystemets samlede belastning. Skulle det 

være direkte konflikt mellom arealet som blir regulert og forekomstene med utvidet verdi 

for naturmangfoldet kan dette trolig tilpasses slik at planlagte tiltak vil få mindre 

konsekvenser for verdien av disse naturelementene, dette vil ha en positiv effekt for den 

økologiske funksjonsverdien av det biologiske mangfoldet i området.» 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren må tilpasse planen for å hindre miljøforringelse.  Dette er beskrevet som 

konsekvensreduserende tiltak og kan føre til merkostnad i prosjektet. 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Referert fra rapport: «Hovedkonklusjon fra undersøkelsene er at gjennomføring av 

planlagte reguleringsplan bør unngå å endre (regulere) deler av fastmarka som er knyttet til 

partier med bratt nordvendt bergvegg under Nulandsknaben, i deler av særlig viktig 

artsfunksjonsområde for mark og bunnlevende arter i spesielle livsmiljøutforminger.»  

Tilrådning til planen / konsekvensreduserende tiltak:  

• Særlig viktig artsfunksjonsområde reguleres med hensynssone «bevaring av naturmiljø 

H560» 

• Det legges inn en bestemmelser til hensynssone H560 som sier at tiltak innenfor 

hensynssonen som kan svekke det naturlige mangfoldet ikke er tillatt. 
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naturtilstander- funksjoner- som regnes å være forvaltningsprioriterte livsmiljøverdier i deler
av bekkeløpsonen eller i omkringliggende areal.»

§ 9.(føre-var-prinsippet)

Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag t i l å vedta planen med de foreslåtte

avbøtende tiltak. Føre-var pr insippet kommer ikke t i l anvendelse.

Referert fra rappor t (naturtypekart legging): «Kunnskapsgrunnlaget, gjennom
forhåndsundersøkelser og feltarbeid, vurderes som godt. Datagrunnlaget er gradert etter
en skala 1-4- resultatet av denne analysen viser at alle forhold som har betydning for
verdisetting og vurdering av forvaltningsmessig betydning er godt kartlagt. Det er
gjennomgående lav usikkerhet knyttet til denne konsekvensvurdering.»

§ 1O.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

Referert fra rappor t (naturtypekart legging): «Deler av reguleringsplanfeltet har areal der
artsfunksjonsområder med særlig stor betydning, der det bør opprettes buffersoner slik at
disse verdiene ikke blir negativt påvirket av endringer i selve reguleringsplansonen.
Planfeltet inneholder ellers ordinære naturtyper knyttet til fastmarkskogsmark og det er ikke
nødvendig med spesielle tiltak i forhold til økosystemets samlede belastning. Skulle det
være direkte konflikt mellom arealet som blir regulert og forekomstene med utvidet verdi
for naturmangfoldet kan dette trolig tilpasses slik at planlagte tiltak vil fåmindre
konsekvenser for verdien av disse naturelementene, dette vil ha en positiv effekt for den
økologiske funksjonsverdien av det biologiske mangfoldet i området.»

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren må tilpasse planen fo r å hindre mil jøforringelse. Det te er beskrevet som

konsekvensreduserende ti ltak og kan føre t i l merkostnad i prosjektet.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

Referert fra rapport : «Hovedkonklusjon fra undersøkelsene er at gjennomføring av
planlagte reguleringsplan bør unngå å endre (regulere)deler av fastmarka som er knyttet til
partier med bratt nordvendt bergvegg under Nulandsknaben, i deler av særlig viktig
artsfunksjonsområde for mark og bunn/evende arter i spesielle livsmiljøutforminger.»

Tilrådning t i l p l a n e n / konsekvensreduserende tiltak:

• Særlig viktig artsfunksjonsområde reguleres m e d hensynssone «bevaring av naturmil jø

H560»

• Det legges inn en bestemmelser t i l hensynssone H560 som sier at ti l tak innenfor

hensynssonen som kan svekke det naturl ige mangfo ldet ikke er tillatt.
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• Det legges inn en grønn buffersone mellom hensynssonen og område BAS. 

Buffersonene er del av et større Landbruks-, natur og friluftsområde, der vegetasjonen i 

alle sjikt blir bevart – og slik at det dannes en fast nedre kantsone mot de ustabile 

massene i den bratte li-siden- og i bergveggsamfunnet der dette livsmiljøet finnes.  

Konsekvensreduserende tiltak innarbeides i plankart og bestemmelser. 

Konsekvens 

Referert fra rapport ang. forvaltningsprioritert funksjonsområde jf. figur 26: «Å danne 

beskyttelsessoner i disse delene av reguleringsplanområdet regnes å være 

skadereduserende tiltak og etter at disse avbøtende tiltak er gjennomførte, antas den 

planlagte regulering av dette området ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for det 

biologiske mangfoldet (jfr. Naturmangfoldloven).» 

Konsekvens er summen av verdi og påvirkningsgrad. Ut fra informasjon i rapporten gis 

artsområdet «stor» og «svært stor» verdi og forekomsten kan bli «forringet» eller «sterkt 

forringet» av planlagte tiltak. Dette gjelder uten avbøtende tiltak. Med avbøtende tiltak, 

som legges opp til her, er det konkludert med at konsekvensen likevel blir «noe 

miljøskade». 

Flytting av bekken vil ifølge rapporten ikke belaste influenssoner for det 

forvaltningsprioriterte funksjonsområdet. Bekkeomleggingen gis i rapportens konklusjon 

konsekvens «1 minus (-) Noe miljøskade for området». 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: 1 minus (-) Noe miljøskade for området  
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• Det legges inn en grønn buffersone mel lom hensynssonen og område BAS.

Buffersonene er de l av et større Landbruks-, natur og fri luftsområde, de r vegetasjonen i

alle sjikt bl i r bevart - og slik at det dannes en fast nedre kantsone mot de ustabile

massene i den bratte li-siden- og i bergveggsamfunnet de r dette livsmiljøet finnes.

Konsekvensreduserende ti ltak innarbeides i plankart og bestemmelser.

Konsekvens

Referert fra rappor t ang. forvaltningspriori tert funksjonsområde jf. f igur 26: «Ådanne

beskyttelsessoner i disse delene av reguleringsplanområdet regnes å være

skadereduserende tiltak og etter at disse avbøtende tiltak er gjennomførte, antas den

planlagte regulering av dette området ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for det

biologiske mangfoldet (jfr. Naturmangfoldloven).»

Konsekvens er summen av verdi og påvirkningsgrad. Ut fra informasjon i rapporten gis

artsområdet «stor» og «svært stor» verdi og forekomsten kan b l i «forringet» eller «sterkt

forr inget» av planlagte tiltak. Det te gje lder uten avbøtende tiltak. Med avbøtende tiltak,

som legges o p p t i l her, er det konkludert m e d at konsekvensen likevel bl i r «noe

miljøskade».

Flytting av bekken vil i følge rapporten ikke belaste influenssoner for det

forvaltningsprioriterte funksjonsområdet. Bekkeomlegg ingen gis i rapportens konklusjon

konsekvens «1 minus( - ) N o e miljøskade for området».

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: 1 minus(-) Noe miljøskade for området
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6. Risiko og sårbarhet  

Generelt 

Analysen er basert på rundskriv fra DSB og foreliggende forslag til reguleringsplan. 

Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser 

som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan 

påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 

Klimatilpasning er en del av vurderingen. Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er til 

stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt?» og kun unntaksvis 

kommentert. Kommunale beredskapsplaner/ risikovurderinger er ikke sjekket. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse  

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke fins 

3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut 

av drift over lengre tid 

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; 

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell  
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6. Risiko og sårbarhet

Generelt

Analysen er basert på rundskriv fra DSB og forel iggende forslag ti l reguleringsplan.
Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.

Mul ige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser
som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan

påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Klimatilpasning er en del av vurderingen. Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er ti l

stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt?» og kun unntaksvis
kommentert. Kommunale beredskapsplaner/ risikovurderinger er ikke sjekket.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

• Svært sannsynlig (4) - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig ti l stede

• Sannsynlig (3) - kan skje av og til; periodisk hendelse

• Mindre sannsynlig (2) - kan skje (ikke usannsynlig)

• Lite sannsynlig (1) - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men
det er en teoretisk sjanse

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig

2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre ti l skade
dersom reservesystem ikke fins

3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut
av drift over lengre tid

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd;

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell
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Tabell1 Samlet risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig   12  

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     
 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 2. 

Tabell 1 Bruttoliste mulige uønskete hendelser 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold      

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred, 
utglidning(er området 
geoteknisk ustabilt) 

Ja 1 3  Byggeområder og 
massedeponi er i hovedsak 
lagt utenfor rasutsatt 
område. 

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elve-/bekkeflom Nei    Temaet er vurdert i rapport 
fra Skrid Aktsomhet AS 
(rapport 4207-101-01-2022). 

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Ja 3 1  Det legges inn radonsperre i 
nye bygg i hht. TEK 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Menneskeskapte forhold      

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

9. Vei, bru, jernbane, 
knutepunkt inkl terminal 

Nei     

10. Jernbane Nei     

11. Flyplass Nei     
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Tabell1 Samlet risikovurdering

Konsekvens: 1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold ti l nytte
• Hendelser i grønne felt: "Billige" tiltak gjennomføres

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak

Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 1 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/TiItak

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras/-skred, Ja 1 3 Byggeområder og
utglidning(er området massedeponier i hovedsak
geoteknisk ustabilt) lagt utenfor rasutsatt

område.

2. Snø-/isras Nei

3. Flomras Nei

4. Elve-/bekkeflom Nei Temaet er vurdert i rapport
fra Skrid Aktsomhet AS
(rapport 4207-101-01-2022).

5. Tidevannsflom Nei

6. Radongass Ja 3 1
Det legges inn radonsperre i
nye bygg i hht. TEK

Vær, vindeksponering. Er området:

7. Vindutsatt Nei

8. Nedbørutsatt Nei

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

9. Vei, bru, jernbane, Nei
knutepunkt inkl terminal

10. Jernbane Nei

11. Flyplass Nei
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12. Havn, kaianlegg Nei     

13. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

14. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Vannforsyning til området 
må inkludere tilstrekkelig 
brannvannsforsyning 

15. Kraftforsyning  Nei     

16. Vannforsyning, 
renovasjon/spillvann 

Nei     

17. Forsvarsområde Nei     

18. Tilfluktsrom Nei     

19. Område for organisert 
idrett/lek  

Nei     

20. Park; rekreasjonsområde; 
uorganiserte aktiviteter 

Nei     

21. Vannområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

22. Akutt forurensning Nei     

23. Permanent forurensning Nei     

24. Støv og støy; industri Nei     

25. Støv og støy; trafikk Nei     

26. Støy; andre kilder  Nei     

27. Forurenset grunn  Nei     

28. Høyspentlinje (em stråling) Nei    Tomter legges med 13 m 
buffersone mot senter 
høyspentlinje 

29. Risikofylt industri mm.  Nei     

30. Avfallsbehandling Nei     

31. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

32. Fare for akutt forurensning Nei     

33. Støy og støv fra trafikk Nei     

34. Støy og støv fra andre kilder  Nei     

35. Risikofylt industri mm. Nei     

36. Takras  Nei     

Transport. Er det risiko for: 

37. Ulykke med farlig gods  Nei     

asplan
viak

12. Havn, kaianlegg Nei

13. Sykehus/-hjem, kirke Nei

14. Brann/politi/sivilforsvar Nei Vannforsyning til området
må inkludere tilstrekkelig
brannvannsforsyning

15. Kraftforsyning Nei

16. Vannforsyning, Nei
renovasjon/spillvann

17. Forsvarsområde Nei

18. Tilfluktsrom Nei

19. Område for organisert Nei
idrett/lek

20. Park; rekreasjonsområde; Nei
uorganiserte aktiviteter

21. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

22. Akutt forurensning Nei

23. Permanent forurensning Nei

24. Støv og støy; industri Nei

25. Støv og støy; trafikk Nei

26. Støy; andre kilder Nei

27. Forurenset grunn Nei

28. Høyspentlinje (em stråling) Nei Tomter legges med 13 m
buffersone mot senter
høyspentlinje

29. Risikofylt industri mm. Nei

30. Avfallsbehandling Nei

31. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

32. Fare for akutt forurensning Nei

33. Støy og støv fra trafikk Nei

34. Støy og støv fra andre kilder Nei

35. Risikofylt industri mm. Nei

36. Takras Nei

Transport. Er det risiko for:

37. Ulykke med farlig gods Nei
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38. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Stigning, bredde og kurvatur 
på Djupvikveien er ikke 
optimale, men 
vintervedlikehold vil 
tilpasses bruken av vegen 
og veien vil kunne fungere 
året rundt. 

Trafikksikkerhet 

39. Ulykke i av-/påkjørsler  Ja 2 2  Flere nye avkjørsler i 
planområdet, men vei vil bli 
utbedret ved avkjørsler. 

40. Ulykke med gående/syklende  Ja 1 3  Hverken Djupvikveien eller 
E39 er tilrettelagt for gang- 
og sykkeltrafikk, så det er 
lite aktuelt at dette blir en 
problemstilling. 

41. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei     

42. Andre ulykkespunkter Ja 2 2  Veibredden varierer og er 
nede i 3 m på det smaleste. 
Det finnes godt med 
møteplasser for passering. 

Andre forhold 

43. Sabotasje og terrorhandlinger      

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

- er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

44. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei     

45. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

Nei     

46. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc 

Nei     

47. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig 6    

2. Mindre sannsynlig  39,42   

1. Lite sannsynlig   1, 40  
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38. Vær/føre begrenser Nei Stigning, bredde og kurvatur
tilgjengelighet til området på Djupvikveien er ikke

optimale, men
vintervedlikehold vil
tilpasses bruken av vegen
og veien vil kunne fungere
året rundt.

Trafikksikkerhet

39. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 2 Flere nye avkjørsler i
planområdet, men vei vil bli
utbedret ved avkjørsler.

40. Ulykke med gående/syklende Ja 1 3 Hverken Djupvikveien eller
E39 er tilrettelagt for gang-
og sykkeltrafikk, så det er
lite aktuelt at dette blir en
problemstilling.

41. Ulykke ved Nei
anleggsgjennomføring

42. Andre ulykkespunkter Ja 2 2 Veibredden varierer og er
nede i 3 m på det smaleste.
Det finnes godt med
møteplasser for passering.

Andre forhold

43. Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et sabotasje- Nei
/terrormål?

- er det potensielle sabotasje- Nei
/terrormål i nærheten?

44. Regulerte vannmagasiner, Nei
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

45. Naturlige terrengformasjoner Nei
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)

46. Gruver, åpne sjakter, Nei
steintipper etc

47. Spesielle forhold ved Nei
utbygging/gjennomføring

Konsekvens: 1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

6

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

39,42

1, 40
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Nærmere omtale av mulig risiko og sårbarhet. 

Planområdet er av begrenset størrelse og dermed oversiktlig. Alle forhold er vurdert å 

være innenfor «ubetydelig» eller «mindre alvorlig» konsekvens. Et forhold har likevel en 

viss risiko, men her foreligger en begrensning i bestemmelsene for å forhindre skade. 

 

Nærmere angitte hendelser/situasjoner kommenteres nærmere nedenfor.  

Hendelse 1, Skredfare 

Det er utarbeidet en rapport av Skrid Aktsomhet AS (rapport 4207-101-01-2022). Denne 

rapporten gjelder aktsomhetsområder for skred i nordlig del av planområdet som grenser 

inntil massedeponi. Rapporten er vedlagt. 

 

Sammendrag fra rapporten som gjelder skredfare: 

Vurdert areal ligger i en terrengforsenkning med omliggende areal definert ved til dels 

svært bratte dalsider av fast fjell med tynt dekke av løsmasser over berggrunnen. Arealet 

berøres av aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred, mens det har 

tilstrekkelig god avstand til aktsomhetsområdet for flom. Området ligger over marine 

grense og marine avsetninger er ikke avsatt. Tiltaksområdet er vurdert som stabilt og 

oversiktlig. Basert på befaring, aktsomhetskart, kart, LiDAR data, ortofoto og historiske data 

er følgende vurderinger gjort. - Det er vurdert at omsøkt tiltak er innenfor sikkerhetsklasse 

S1/F1 jfr. TEK 17 med referanse til pbl. §28-1.  
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Nærmere omtale av mulig risiko og sårbarhet.

Planområdet er av begrenset størrelse og dermed oversiktlig. AIie forhold er vurdert å

være innenfor «ubetydel ig» eller «mindre alvorl ig» konsekvens. Et forhold har likevel en

viss risiko, men her fore l igger en begrensning i bestemmelsene fo r å forhindre skade.

Nærmere angitte hendelser/situasjoner kommenteres nærmere nedenfor.

Hendelse 1. Skredfare

Det er utarbeidet en rappor t av Skrid Aktsomhet AS (rapport 4207-101-01-2022). Denne

rapporten gje lder aktsomhetsområder fo r skred i nordl ig de l av planområdet som grenser

innti l massedeponi. Rapporten er vedlagt.
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Sammendrag fra rapporten som gje lder skredfare:

Vurdert areal ligger i en terrengforsenkning m e d omliggende areal definert ved til dels
sværtbratte dalsider av fast ije/1m e d tynt dekke av løsmasser over berggrunnen. Arealet
berøres av aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred, mens det har
tilstrekkelig god avstand til aktsom hetsområdet for flom. Området ligger over marine
grense og marine avsetninger er ikke avsatt. Tiltaksområdet er vurdertsom stabilt og
oversiktlig. Basert på befaring, aktsomhetskart, kart, LiDAR data, ortofoto og historiske data
er følgende vurderinger gjort. - Det er vurdertatomsøkt tiltak er innenfor sikkerhetsklasse
S 1/F1 jfr. TEK 17 m e d referanse til pbl. §28-1.
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- Steinsprang er dimensjonerende naturfare for lokasjonen. Med bakgrunn i ingen 

registrerte steinsprang, fravær av skredmateriale på tiltaksområdet samt 

tilstedeværelse av tett og grov skog i utløpsområde vurderes det som usannsynlig at 

steinsprang skal ramme deponiområdet. Vurdert areal har derav tilfredsstillende 

sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100.  

- Området fremstår med god områdedrenering, fast lagrede løsmasser samt store 

areal med vesentlig vegetasjon som binder løsmassene sammen. Fare for jord- og 

flomskred av betydning er vurdert som fraværende, og har derav tilfredsstillende 

sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100.  

- Videre vurderes fare for snøskred av betydning som tilnærmet fravære nde. Det 

forventes svært begrensede snødybder, både utløsnings- og utløpsområde er 

dekket av tett og relativt grov skog, samt at området er svært bratt. Det er derav 

vurdert at tiltaksområdet har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell 

sannsynlighet på 1/100.  

- Fare for flom vurderes som fraværende og har derav tilfredsstillende sikkerhet 

innenfor nominell sannsynlighet på 1/20. 

Rapporten tar også stilling til hvordan deponiet skal etableres, driftes og avsluttes for å 

sørge for stabilitet og god drenering, i hht. avfallsforskriftens §9-15. Det vises til 8 punkter i 

vedlagt rapport.  

I tillegg til dette området finnes et område lenger sør som berører planområdet, hvor det 

er beregnet et aktsomhetsområde for jord- og flomskred (atlas.nve.no) 

 

Tiltak i planen: 

- Faresone for steinskred legges inn i plankartet i hht. rapport. Rassonen har 

byggeforbud. 
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Steinsprang er dimensjonerende naturfare for lokasjonen. Med bakgrunn i ingen
registrerte steinsprang, fravær av skredmateriale på tiltaksområdet samt
tilstedeværelse av tett og grov skog i utløpsområde vurderes det som usannsynlig at
steinsprang skal ramme deponiområdet. Vurdert areal har derav tilfredsstillende
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100.
Området fremstår med god områdedrenering, fast lagrede løsmasser samt store
areal med vesentlig vegetasjon som binder løsmassene sammen. Fare for jord- og
flomskred av betydning er vurdertsom fraværende, og har derav tilfredsstillende
sikkerhet innenfor nominell sannsynlighet på 1/100.
Videre vurderes fare for snøskred av betydning som tilnærmet fravære nde. Det
forventes sværtbegrensede snødybder,både utløsnings- og utløpsområde er
dekket av tett og relativt grov skog, samt at området er sværtbratt. Det er derav
vurdert at tiltaksområdet har tilfredsstillende sikkerhet innenfor nominell
sannsynlighet på 1/100.
Fare for flom vurderes som fraværende og har derav tilfredsstillende sikkerhet
innenfor nominellsannsynlighet på 1120.

Rapporten tar også stilling t i l hvordan deponiet skal etableres, driftes og avsluttes for å

sørge fo r stabilitet og g o d drenering, i hht. avfallsforskriftens §9-15. Det vises t i l 8 punkter i

vedlagt rapport .

I t i l legg t i l dette området f innes et område lenger sør som berører planområdet, hvor det

er beregnet et aktsom hetsområde fo r jord- og flomskred (atlas.nve.no)

l lnddalsknul

-.
Tiltak i planen:

Faresone fo r steinskred legges inn i plankartet i hht . rapport . Rassonen har

byggeforbud.
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- Aktsomhetsområde for jord- og flomskred legges inn i plankartet som faresone. 

Det knyttes en bestemmelse til dette som krever at fare for jord- og flomskred skal 

utredes i forbindelse med detaljregulering av berørt område. 

- Bestemmelsene for massedeponi BAS angir at utførelsen av deponiet skal være i 

hht. Skrid Aktsomhetsrapport. 

Hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende 

tiltak slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ.  Alle nye, 

permanente bygg får radonsperre.  

Hendelser 39,40 og 42, Trafikksikkerhet 

Planen åpner kun for tomter til industri / lager og ikke for handel som vil tiltrekke 

publikum. Trafikken i området vil derfor kun bestå av nødvendig trafikk til industritomtene, 

dvs. ansatte og aktivitet generert av industri / lager. Da det hverken finnes egnet vei for 

sykkel og gange fra Flekkefjord, eller legges til rette for kryssing av E39, og heller ikke 

legges opp til en veistandard på Djupvikveien som egner seg for myke trafikanter, så ses 

det ikke på som sannsynlig at ansatte vil gå eller sykle hit. Å sykle fra Flekkefjord til 

Nulandsvika er ifølge kjentfolk svært krevende på grunn av stigningsforhold og kurvatur 

på grusvei langs Selura. Da sannsynligheten for at noen sykler ses på som minimal, er 

risiko for ulykker vurdert som liten.  

Veistandarden på Djupvikveien vurderes som god nok for nødvendig trafikk til et 

industriområde. I forbindelse med et linjeprosjekt som Statnett hadde, Ertsmyra – 

Vollesfjord, ble det gjort trafikksikkerhetsvurderinger og utbedringer langs Djupvikveien. 

Utbedringene var i form av møteplasser og breddeutvidelser, samt høyresvingfelt på E39. 

Det finnes et eget tegningshefte som beskriver utbedringene. Utbedringene var 

tilstrekkelige for å sikre trygg lastebiltransport og møtemuligheter for lastebil i forbindelse 

med linjearbeider. 

I dag er veien stedvis noe uoversiktlig forbi planområdet da stigning og kurvatur varierer. 

Det vil bli flere avkjørsler til tomter i dette området, med den potensielle risikoen dette 

medfører. Ved planlegging av industritomtene i BKB 2-4 skal tiltak på kommunal vei 

vurderes som rekkefølgekrav dersom det avdekkes et behov ved detaljregulering av 

områdene. Dette er et krav i bestemmelsene. 

Statens vegvesen (SVV) har stilt spørsmål ved om utbygging i Linddalen utløser krav til 

venstresvingefelt på E39 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet i 2013. 

Statnetts utbedring av Djupvikveien kom i ettertid av dette. Statnett fikk gjennomslag for at 

det ikke var nødvendig med venstresvingfelt i forhold til deres prosjekt. I tillegg til 

høyresvingfelt ble det etablert en passeringslomme østfra som et alternativ til 

venstresvingfelt.  
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Aktsom hetsområde for jord- og flomskred legges inn i plankartet som faresone.
Det knyttes en bestemmelse ti l dette som krever at fare for jord- og flomskred skal
utredes i forbindelse med detaljregulering av berørt område.

Bestemmelsene for massedeponi BAS angir at utførelsen av deponiet skal være i
hht. Skrid Aktsomhetsrapport.

Hendelse 6. Radongass. Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav ti l radonforebyggende

tiltak slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/m3. AIie nye,
permanente bygg får radonsperre.

Hendelser 39.40 og 42. Trafikksikkerhet

Planen åpner kun for tomter t i l industr i / lager og ikke for handel som vil tiltrekke
publikum. Trafikken i området vil derfor kun bestå av nødvendig trafikk ti l industritomtene,
dvs. ansatte og aktivitet generert av industr i / lager. Da det hverken finnes egnet vei for

sykkel og gange fra Flekkefjord, eller legges ti l rette for kryssing av E39, og heller ikke
legges opp ti l en veistandard på Djupvikveien som egner seg for myke trafikanter, så ses

det ikke på som sannsynlig at ansatte vil gå eller sykle hit. Å sykle fra Flekkefjord ti l

Nulandsvika er ifølge kjentfolk svært krevende på grunn av stigningsforhold og kurvatur

på grusvei langs Selura. Da sannsynligheten for at noen sykler ses på som minimal, er
risiko for ulykker vurdert som liten.

Veistandarden på Djupvikveien vurderes som god nok for nødvendig trafikk ti l et
industriområde. I forbindelse med et linjeprosjekt som Statnett hadde, Ertsmyra -

Vollesfjord, b le det g jor t trafikksikkerhetsvurderinger og utbedringer langs Djupvikveien.

Utbedringene var i form av møteplasser og breddeutvidelser, samt høyresvingfelt på E39.

Det finnes et eget tegningshefte som beskriver utbedringene. Utbedringene var
tilstrekkelige for å sikre trygg lastebiltransport og møtemuligheter for lastebil i forbindelse

med linjearbeider.

I dag er veien stedvis noe uoversiktlig forbi planområdet da stigning og kurvatur varierer.

Det vil b l i flere avkjørsler t i l tomter i dette området, med den potensielle risikoen dette

medfører. Ved planlegging av industritomtene i BKB 2-4 skal tiltak på kommunal vei

vurderes som rekkefølgekrav dersom det avdekkes et behov ved detaljregulering av
områdene. Dette er et krav i bestemmelsene.

Statens vegvesen (SVV) har stilt spørsmål ved om utbygging i Linddalen utløser krav ti l
venstresvingefelt på E39 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet i 2013.

Statnetts utbedring av Djupvikveien kom i ettertid av dette. Statnett fikk gjennomslag for at

det ikke var nødvendig med venstresvingfelt i forhold ti l deres prosjekt. I t i l legg ti l

høyresvingfelt b le det etablert en passeringslomme østfra som et alternativ t i l
venstresvingfelt.
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Trafikken som er på Djupvikveien i dag og anleggstrafikk i forbindelse med opparbeidelse 

av BKB1 anses å ikke genere trafikk nok til å kreve et venstresvingfelt nå. Ifølge aktuell 

entreprenør vil dette genere gjennomsnittlig 3-4 lastebiler i timen, maks 8 lastebiler i 

timen. Dersom man forutsetter at dagens års døgntrafikk langs Djupvikveien er 160 

kjøretøy, vil halvparten være innkjørende fra E39. Dette gir 80 innkjørende kjøretøy i 

døgnet. Dersom man forutsetter at 60 prosent av disse kommer fra vest (Flekkefjord), vil 

det gi 32 kjøretøy østfra og som skal vurderes i forhold til om det trengs venstresvingefelt 

på E39. Fordeler man disse kjøretøyene ut over døgnet, er det rimelig å legge til grunn 11 

venstresvingene kjøretøy i dimensjonerende time. Videre legges det til grunn at trafikken i 

hovedretningen er maksimalt 600 kjøretøyer i dimensjonerende time. Ut fra overstående 

oppnås ikke kriteriene for venstresvingefelt.  

Dersom venstresvingefelt skal være aktuelt må antall venstresvingende kjøretøy være 

minimum 20 i dimensjonerende time jf. figur 30. Innenfor planområdet er det lagt til rette 

for en begrenset næringsaktivitet på felt BKB1. Her legges det til grunn en ytterligere 

økning av års døgntrafikken på 50. Ut fra overstående regnestykke vil antall 

venstresvingende kjøretøy øke til 14 i dimensjonerende time. Heller ikke dette vil gi nok 

trafikk til å kreve etablert et venstresvingefelt på E39 Nulandsvika.  

Det vil imidlertid være et tidsspørsmål før aktiviteten i forhold til de nye næringstomtene 

vil bli så stor at en terskelverdi basert på figur nedenfor nås. Figuren er klippet fra Statens 

Vegvesen Håndbok N100 kap.D 1.1.3. Det kan imidlertid også være at ÅDT på nåværende 

E39 går ned når ny E39 trase er ferdig etablert. 

Ut fra overstående legges det til grunn at eksisterende kryss på E39 Nulandsvika er 

tilfredsstillende utformet for den næringsaktiviteten planforslaget legger opp til i BKB1, og 

at BKB1 kan gjennomføres uten utbedring. Ved senere detaljreguleringer innenfor 

planområdet kan det bli aktuelt med utbedringstiltak i krysset dersom ikke dagens 

passeringslomme er tilstrekkelig.  

 

Figur 30: Kriterier for vurdering av venstresvingfelt basert på trafikken dimensjonerende time. Kilde: SVV 
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Trafikken som er på Djupvikveien i dag og anleggstrafikk i forbindelse med opparbeidelse
av BKB1 anses å ikke genere trafikk nok ti l å kreve et venstresvingfelt nå. Ifølge aktuell
entreprenør vil dette genere gjennomsnittl ig 3-4 lastebiler i t imen, maks 8 lastebiler i

t imen. Dersom man forutsetter at dagens års døgntrafikk langs Djupvikveien er 160
kjøretøy, vil halvparten være innkjørende fra E39. Dette gir 80 innkjørende kjøretøy i

døgnet. Dersom man forutsetter at 60 prosent av disse kommer fra vest (Flekkefjord), vil
det gi 32 kjøretøy østfra og som skal vurderes i forhold ti l om det trengs venstresvingefelt

på E39. Fordeler man disse kjøretøyene ut over døgnet, er det rimelig å legge ti l grunn 11
venstresvingene kjøretøy i dimensjonerende time. Videre legges det ti l grunn at trafikken i

hovedretningen er maksimalt 600 kjøretøyer i dimensjonerende time. Ut fra overstående
oppnås ikke kriteriene for venstresvingefelt.

Dersom venstresvingefelt skal være aktuelt må antall venstresvingende kjøretøy være
minimum 20 i dimensjonerende t ime jf. f igur 30. Innenfor planområdet er det lagt t i l rette

for en begrenset næringsaktivitet på felt BKB1. Her legges det ti l grunn en ytterligere
økning av års døgntrafikken på 50. Ut fra overstående regnestykke vil antall

venstresvingende kjøretøy øke ti l 14 i dimensjonerende time. Heller ikke dette vil gi nok
trafikk ti l å kreve etablert et venstresvingefelt på E39 Nulandsvika.

Det vil imidlertid være et tidsspørsmål før aktiviteten i forhold ti l de nye næringstomtene

vil b l i så stor at en terskelverdi basert på f igur nedenfor nås. Figuren er klippet fra Statens

Vegvesen Håndbok N100 kap.D 1.1.3. Det kan imidlertid også være at ÅDT på nåværende
E39 går ned når ny E39 trase er ferdig etablert.

Ut fra overstående legges det ti l grunn at eksisterende kryss på E39 Nulandsvika er
tilfredsstillende utformet for den næringsaktiviteten planforslaget legger opp ti l i BKB1, og

at BKB1 kan gjennomføres uten utbedring. Ved senere detaljreguleringer innenfor

planområdet kan det bl i aktuelt med utbedringstiltak i krysset dersom ikke dagens

passeringslamme er tilstrekkelig.
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Figur 30: Kriterier for vurdering av venstresvingfelt basert på trafikken dimensjonerende t ime. Kilde: SW
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Tiltak i planen:  

• Det legges inn et rekkefølgekrav i planen som sier at venstresvingfelt må etableres 

når behovet tilsier dette jf. SVV håndbok V121 kap. 3.3. Dette må inngå i vurdering 

ved detaljreguleringsplaner for BKB 2-4. 

• Ved planlegging av industritomtene i BKB 2-4 skal tiltak på kommunal vei vurderes 

som rekkefølgekrav dersom det avdekkes et behov ved detaljregulering av 

områdene. 
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Tiltak i planen:

• Det legges inn et rekkefølgekrav i planen som sier at venstresvingfelt må etableres
når behovet tilsier dette jf. SW håndbok V121 kap. 3.3. Dette må inngå i vurdering

ved detaljreguleringsplaner for BKB 2-4.

• Ved planlegging av industritomtene i BKB 2-4 skal tiltak på kommunal vei vurderes

som rekkefølgekrav dersom det avdekkes et behov ved detaljregulering av
områdene.
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7. Virkninger på temaer som ikke er KU-pliktige 

Temaer som vurderes her er relevante temaer ut fra opplysninger som fremkommer om 

dagens situasjon og beskrivelse av planforslaget. Barns interesser, folkehelse, rekreasjon 

og friluftsliv samt universell tilgjengelighet anses som tilstrekkelig gjennomgått i øvrige 

deler av dokumentet. 

7.1. Landbruk 

Konsekvenser for skogbruket anses som moderat ut fra bonitet og beliggenhet  

Da området i dag ikke er i drift innenfor landbruk og landbruksverdien er begrenset, vil 

planen ha liten virkning. Del av de gjenstående grønne arealene som er vurdert å ha en 

verdi i forhold til skogbruk, er regulert til LNRF Landbruks, natur og friluftsområde. 

7.2. Eksisterende næring / behov for nye områder 

God tilgang på næringsarealer er et viktig satsingsområde for Flekkefjord kommune. Det 

er derfor i samfunnsdelen fastsatt mål om å ha ferdig regulerte næringstomter som 

hyllevare. I tråd med arealstrategi for Flekkefjord sentrumsområde, bør nye næringsarealer 

ligge med god tilknytning til E39 og kommunalteknisk infrastruktur, samt med god nærhet 

til byen og arbeidsmarkedet rundt. Utbygging bør da skje relativt samlet og innenfor 

aksen Trøngsla – Nulandsvika.  

Siden Trøngsla næringsområde delvis er utbygd, Roben næringsområde nylig påbegynt 

opparbeidet og Nulandsvika næringsområde er utbygd, trenger kommunen nye 

næringsarealer innenfor aksen som kan stå klare for nye næringsetablerere på kort sikt.  

I gjeldende Kommunedelplan for Sentrum ligger Høystakkmyra næringsområde inne som 

et framtidig nytt næringsområde. På grunn av krevende adkomst- og terrengforhold blir 

Høystakkmyra næringsområde erstattet med Linddalen næringsområde i pågående 

revisjon av KDP Sentrum. Linddalen næringsområde ligger som en forlengelse av aksen 

sørover.  

En videre utvidelse av aksen nordover vil bli vurdert nærmere i revisjonen av 

Kommunedelplan for Sentrum som etter planen skal på høring i første del av 2023.  
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Da området i dag ikke er i drif t innenfor landbruk og landbruksverdien er begrenset, vil

p lanen ha liten virkning. De l av de gjenstående grønne arealene som er vurdert å ha en

verdi i forhold t i l skogbruk, er regulert t i l LNRF Landbruks, natur og fri luftsområde.

7.2. Eksisterende næring/ behov for nye områder

God t i lgang på næringsarealer er et viktig satsingsområde fo r Flekkefjord kommune. Det

er der for i samfunnsdelen fastsatt mål om å ha ferdig regulerte næringstomter som

hyllevare. I tråd med arealstrategi for Flekkefjord sentrumsområde, bø r nye næringsarealer

l igge m e d g o d ti lknytning t i l E39 og kommunalteknisk infrastruktur, samt m e d god nærhet

t i l byen og arbeidsmarkedet rundt. Utbygg ing bør da skje relativt samlet og innenfor

aksen Trøngsla - Nulandsvika.

Siden Trøngsla næringsområde delvis er utbygd, Roben næringsområde nylig påbegynt

opparbe idet og Nulandsvika næringsområde er u tbygd, t renger kommunen nye

næringsarealer innenfor aksen som kan stå klare for nye næringsetablerere på kort sikt.

I g je ldende Kommunedelp lan fo r Sentrum l igger Høystakkmyra næringsområde inne som

et framtidig nytt næringsområde. På grunn av krevende adkomst- og terrengforhold bl i r

Høystakkmyra næringsområde erstattet m e d Linddalen næringsområde i pågående

revisjon av KDP Sentrum. Linddalen næringsområde l igger som en forlengelse av aksen

sørover.

En videre utvidelse av aksen nordover vil b l i vurdert nærmere i revisjonen av

Kommunedelp lan fo r Sentrum som etter planen skal på høring i første de l av 2023.
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7.3. Vannforskriften §12  

Paragraf 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i 

en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.  

Om vannforekomsten som berøres, Selura: 

Vannforekomsten er ikke direkte berørt av fortettingen. Overvann fra området vil drenere 

ut i Selura. Innsjøen kalkes pga. langtransportert forurensning. Der er mistanke om mulig 

saltpåvirkning fra E39 som går langs innsjøen. Det er noe problemer med Krypsiv. Årsaken 

til dette er enda ikke kjent. 

Ifølge Vann-nett (www.vann-nett.no) har Selura god økologisk tilstand (middels 

presisjon).  

Tiltak som er satt inn er: Kalking, rensing av overvann og tunellvaskevann fra veg.  

Foreslått tiltak: Bekjempelse av Krypsiv. 

Selura er en av vannforekomstene som er utpekt som lokalitet med svært stor verdi 

grunnet storørretbestand. Storørret representerer unike økologiske og kulturelle verdier 

som er viktige å bevare. Selura er likevel ikke en kandidat til nasjonalt storørretvassdrag. 

Virkninger av planen: 

Planen vil medføre at overvann fra tette flater i industriområdet vil bli ledet til Selura via 

eksisterende bekkesystem /rør / kulverter. Det er imidlertid et mål i planen at ny utbygging 

ikke skal føre til økt avrenning fra tiltaksområdet.  

Det er utarbeidet en rapport av Jærconsult AS datert 23.12.2021 (vedlagt). Det er gjort en 

beregning av avrenning fra området og det er beregnet hvor mye vann det er nødvendig 

å infiltrere eller fordrøye for å unngå en økning i avrenning i forhold til dagens situasjon. 

Tiltak for byggeområdene kan være blågrønne tak, regnbed, permeable dekker, 

fordrøynings-kummer / anlegg, infiltrasjonssandfang eller andre infiltrasjonssystemer.  

Det er mulig å avvike fra dette prinsippet i forbindelse med detaljreguleringsplaner for 

byggeområder med plankrav. Da må det i tilfelle dokumenteres at økt avrenning til Selura 

ikke vil ha negativ effekt på miljøtilstanden. 

Formål industri/lager antas ikke å føre til en forurensningsfare i forhold til Selura. 

Forurensningsforskriften forhindrer mulighet for skadelige utslipp fra ny virksomhet. 

Avrenning fra tette flater kan medføre forurenset overvann i svært små konsentrasjoner 

som antas å ikke ha innvirkning på miljøtilstanden. 
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Paragraf 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i

en vannforekomst som kan medføre at mil jømålene ikke nås eller at t i lstanden forringes.

Om vannforekomsten som berøres. Selura:
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presisjon).

Tiltak som er satt inn er: Kalking, rensing av overvann og tunellvaskevann fra veg.
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eksisterende bekkesystem / r ø r / kulverter. Det er imidlert id et mål i planen at ny utbygg ing

ikke skal føre t i l økt avrenning fra ti l taksområdet.

Det er utarbeidet en rappor t av Jærconsult AS datert 23.12.2021 (vedlagt). Det er g jo r t en

beregning av avrenning fra området og det er beregnet hvor mye vann det er nødvendig

å infiltrere eller ford røye for å unngå en økning i avrenning i forhold t i l dagens situasjon.

Tiltak fo r byggeområdene kan være blågrønne tak, regnbed, permeable dekker,

fordrøynings-kummer / anlegg, infiltrasjonssandfang eller andre infiltrasjonssystemer.

Det er mul ig å avvike fra det te prinsippet i forbindelse med detal jreguleringsplaner for

byggeområder med plankrav. Da må det i ti lfelle dokumenteres at økt avrenning t i l Selura

ikke vil ha negativ effekt på mil jøti lstanden.

Formål industr i / lager antas ikke å føre t i l en forurensningsfare i forhold t i l Selura.

Forurensningsforskriften forhindrer mul ighet fo r skadelige utslipp fra ny virksomhet.

Avrenning fra tette flater kan medføre forurenset overvann i svært små konsentrasjoner

som antas å ikke ha innvirkning på miljøti lstanden.
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7.4. Klima og energi 

I Risiko- og sårbarhetsanalysen er negative konsekvenser av klimaendringer med i 

vurderingen. Lokalklimatiske forhold er kort beskrevet i planbeskrivelsen. Området ligger 

ikke spesielt utsatt til, i et lite nedbørsfelt innenfor et område med kystklima. 

Ut over dette handler klima og energiplanlegging mer om strategiske valg i forhold til 

areal og transport eller vurdering av alternative energikilder som biogassanlegg eller 

fjernvarmeanlegg for større områder. Dette gjøres best på et mer overordnet plannivå. 

Denne lokaliseringen av industriområdet i Linddalen vil bli foreslått i ny kommunedelplan 

for sentrumsområdene. Plasseringen nær E39 vil gi god logistikk og en bra plassering 

med tanke på areal- og transportplanlegging. 

I et industriområde som dette vil det kunne være aktuelt å se på egenproduksjon av strøm 

eller varme i form av solcelleanlegg, solfangere, jordvarme el.l. Bestemmelsene åpner for 

å tillate ulike typer av slike anlegg. 

Man kan sette krav til materialvalg for bygg, for å bedre holdbarhet og bærekraft. Det er 

også mulig å legge inn krav til energibruk i bygg og klimagassanalyser (CO2 fotavtrykk).  

Det blir mer og mer aktuelt med BREEM sertifisering av bygg. BREEM-NOR en norsk 

miljøsertifisering som sertifiserer bærekraftige bygg. Men dette er frivillige ordninger som 

benyttes på prosjekter med gode økonomiske rammebetingelser. 

Nasjonale krav til konstruksjon, energi mv. fremgår av Teknisk forskrift. Disse kravene 

gjenspeiler nasjonal politikk, og er en avveining mellom økonomiske forhold, en god 

standard/ holdbarhet og miljømessige forhold.  

For et område for industri / lager vil økonomi spille en viktig rolle ved valg av konstruksjon 

og bygningsmaterialer for å kunne få bedriften til å være lønnsom. Økonomi må være en 

del av vurderingen for å vedta en plan som er gjennomførbar. I den sammenheng tror vi 

ikke det er realistisk for dette industriområdet å sette krav til materialbruk og konstruksjon 

for å optimalisere miljømessige forhold og bærekraft ut over det som er nasjonal politikk. 

Men planen åpner for å tillate alternative energikilder og de bygningsmessige eller 

fasademessige tiltakene dette medfører. 
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7.4. Klima og energi

I Risiko- og sårbarhetsanalysen er negative konsekvenser av klimaendringer med i
vurderingen. Lokalklimatiske forhold er kort beskrevet i planbeskrivelsen. Området l igger
ikke spesielt utsatt til, i et lite nedbørsfelt innenfor et område med kystklima.

Ut over dette handler klima og energiplanlegging mer om strategiske valg i forhold t i l
areal og transport eller vurdering av alternative energikilder som biagassanlegg eller

fjernvarmeanlegg for større områder. Dette gjøres best på et mer overordnet plannivå.

Denne lokaliseringen av industriområdet i Linddalen vil b l i foreslått i ny kommunedelplan
for sentrumsområdene. Plasseringen nær E39 vil gi god logistikk og en bra plassering
med tanke på areal- og transportplanlegging.

I et industriområde som dette vil det kunne være aktuelt å se på egenproduksjon av strøm
eller varme i form av solcelleanlegg, solfangere, jordvarme el.I. Bestemmelsene åpner for

å tillate ulike typer av slike anlegg.

Man kan sette krav ti l materialvalg for bygg, for å bedre holdbarhet og bærekraft. Det er
også mulig å legge inn krav ti l energibruk i bygg og klimagassanalyser (CO2 fotavtrykk).

Det bl ir mer og mer aktuelt med BREEM sertifisering av bygg. BREEM-NOR en norsk

miljøsertifisering som sertifiserer bærekraftige bygg. Men dette er frivillige ordninger som
benyttes på prosjekter med gode økonomiske rammebetingelser.

Nasjonale krav ti l konstruksjon, energi mv. fremgår av Teknisk forskrift. Disse kravene
gjenspeiler nasjonal politikk, og er en avveining mellom økonomiske forhold, en god
standard/ holdbarhet og miljømessige forhold.

For et område for industr i / lager vil økonomi spille en viktig rolle ved valg av konstruksjon

og bygningsmaterialer for å kunne få bedriften til å være lønnsom. Økonomi må være en
del av vurderingen for å vedta en plan som er gjennomførbar. I den sammenheng tror vi

ikke det er realistisk for dette industriområdet å sette krav ti l materialbruk og konstruksjon
for å optimalisere miljømessige forhold og bærekraft ut over det som er nasjonal politikk.
Men planen åpner for å tillate alternative energikilder og de bygningsmessige eller

fasademessige tiltakene dette medfører.
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8. Avveining av virkninger  

I forhold til prioriteringer i Nasjonale forventninger vurderes arealet som egnet til 

næringsformål ved å ligge sentralt i forhold til europaveg, innebærer ikke nedbygging av 

vesentlige jordbruksareal, ligger nær by og befolkningskonsentrasjon og kan få en 

landskapstilpasset utforming ettersom området ligger omgitt av fjell på tre sider. 

Vurderinger i forhold til landskap, biologisk mangfold i kapittel 5, risiko- og sårbarhet i 

kapittel 6 og andre relevante forhold som gjennomgått i kapittel 7 viser at utviklingen av 

området vil gi noe miljøskade. Noe konsekvens er imidlertid uunngåelig så lenge man tar i 

bruk naturterreng. Det er gjennom utforming av planen tatt hensyn til store biologiske 

verdier, og det er gitt bestemmelser for å dempe landskapsvirkningen. 

Ved en avveining av virkninger ses dette området på som et egnet område for industri 

/lager virksomhet, da en kan tilrettelegge relativt store arealer i nærheten av en 

hovedferdselsåre, uten at dette får store negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

8.1. Interessemotsetninger 

Det er ikke registrert interessemotsetninger i planarbeidet. 
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I forhold t i l pr ior i ter inger i Nasjonale forventninger vurderes arealet som egnet t i l

næringsformål ved å l igge sentralt i forhold t i l europaveg, innebærer ikke nedbygg ing av

vesentl ige jordbruksareal, l igger nær by og befolkningskonsentrasjon og kan få en

landskapstilpasset ut forming ettersom området l igger omgi t t av fjell på tre sider.

Vurderinger i forhold t i l landskap, biologisk mangfold i kapittel 5, risiko- og sårbarhet i

kapittel 6 og andre relevante forhold som gjennomgåt t i kapittel 7 viser at utvikl ingen av

området vil gi noe miljøskade. N o e konsekvens er imidlert id uunngåel ig så lenge man tar i

bruk naturterreng. Det er g jennom utforming av planen tatt hensyn t i l store biologiske

verdier, og det er git t bestemmelser fo r å d e m p e landskapsvirkningen.

Ved en avveining av virkninger ses det te området på som et egnet område for industri

/ lager virksomhet, da en kan t i l ret telegge relativt store arealer i nærheten av en

hovedferdselsåre, uten at det te får store negative konsekvenser fo r mil jø og samfunn.

8.1. Interessemotsetninger

Det er ikke registrert interessemotsetninger i planarbeidet.
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Vedlegg 

- Grimsby Naturtjenester, naturtypekartlegging / biologisk mangfold, rapport nr. 2. 

2022 

- Grimsby naturtjenester - Konsekvenser av å flytte flombekk, rapport nr. 7. 2022 

- Skrid Aktsomhet AS -rasvurdering (rapport 4207-101-01-2022). 

- Jærconsult AS Innspill til overvannshåndtering, notat datert 23.12.21. 

- Illustrasjoner - 8 stk (før/etter situasjon) utarbeidet av Asplan Viak 

- Sammendrag av uttalelser til oppstart / planprogram 

  

asplan
viak

Vedlegg

Grimsby Naturtjenester, naturtypekart legging/ biologisk mangfold, rapport nr. 2.
2022

Grimsby naturtjenester - Konsekvenser av å flytte flombekk, rapport nr. 7. 2022
Skrid Aktsomhet AS -rasvurdering (rapport 4207-101-01-2022).

Jærconsult AS Innspill til overvannshåndtering, notat datert 23.12.21.
Illustrasjoner - 8 stk (før/etter situasjon) utarbeidet av Asplan Viak

Sammendrag av uttalelser til oppstar t / planprogram
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