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Forord 

 
Kristiansand kommune har i samarbeid med Vennesla kommune utarbeidet forslag til 
områderegulering for energiforedlende virksomhet ved Støleheia sør. Det ble meldt oppstart 
av planarbeidet i august 2020 og planprogrammet ble fastsatt i mars 2021.  
Utgangspunktet for planarbeidet var flere henvendelser knyttet til etablering av 
batterifabrikker. Hverken Kristiansand eller Vennesla kommuner hadde på det tidspunkt 
ferdig regulerte arealer til slik eller tilsvarende virksomheter på det tidspunkt. Morrow, som 
var det ene av selskapene, valgte å etablere seg i Eyde næringspark i Arendal. Vi ser 
allerede de regionale synergieffektene av en slik etalering og viktigheten av å ha ferdig 
regulerte arealer når neste aktør «banker på døren». 
I tiden som har gått etter oppstart av planarbeidet er det også kommet mange påminnelser 
om at områder i nær beliggenhet til større transformatorstasjoner bør sikres for bruk til 
virksomheter som er avhengig av den mengde energi slike stasjoner kan gi. Kristiansand 
transformatorstasjon på Stølen ble satt i drift i 1976 og ble bygget som en del av det 
omfattende systemet som la grunnlaget for direkte kraftutveksling mellom Norge og 
Danmark. I tillegg til Skagerakkablene og at stasjonen skulle bidra til den generelle 
kraftforsyningen i vår landsdel ble det bygget nye store transformatorstasjoner i Arendal og 
Porsgrunn samt overføringsledninger mellom disse. Stasjonene er siden oppgradert, men 
omstilling til et grønt skifte vil fordre prioritering også av energi og energikilder. 
Når planen nå fremmes til førstegangsbehandling i Kristiansand og Vennesla kommuner er 
det etter et omfattende utredningsarbeid. I prosessen har det ikke fremkommet opplysninger 
som tilsier at vi skal endre målet om å sikre tilgang til grønn energiforsyning til virksomheter 
som har store energibehov. Det har underveis vært avholdt flere møter med både offentlige 
og private instanser som er berørt av planforslaget. Planforslaget har som mål å sikre Bulk 
sin internasjonale datalagringspark med tilgjengelig fiberknutepunkt i nord ved at det ikke 
tillates etableringer som sorterer under storulykkeforskriften, Støleheia avfalls- og 
gjenvinningsanlegg i vest ved at de kan opprettholde sin virksomhet og Statnett/Agder Energi 
ved å sikre deres luftstrekk og kabler med sikkerhetssoner.  
Det er enighet om at man i den videre planleggingen har behov for et nært samarbeid om 
fremtidig teknisk infrastruktur. Dette gjelder spesielt framføring av vann- og avløpsledninger 
og prosessvann til kjøling om man skal kunne nyttiggjøre seg tilgjengelig energi. Det vil også 
bli sett på mulig gjenbruk av spillvarme og andre muligheter for en sirkulærøkonomi. 
Å legge til rette for energiforedlende virksomheter på Støleheia anses å være i tråd med 
både nasjonale, regionale og lokale føringer. Målet er å sikre at verdiskaping og 
arbeidsplasser fortsatt kan utvikle seg i internasjonal konkurranse og samtidig sikre lokal 
forankring i et grønt skifte.  
 
 
Ragnar Evensen  
Byutviklingsdirektør Venke Moe 
Sign. Plan- og bygningssjef 
 Sign. 

 
 
 
Kristiansand 14.03.22  

Forord 

Kristiansand kommune har i samarbeid med Vennesla kommune utarbeidet forslag til 
områderegulering for energiforedlende virksomhet ved Støleheia sør. Det ble meldt oppstart 
av planarbeidet i august 2020 og planprogrammet ble fastsatt i mars 2021. 
Utgangspunktet for planarbeidet var flere henvendelser knyttet til etablering av 
batterifabrikker. Hverken Kristiansand eller Vennesla kommuner hadde på det tidspunkt 
ferdig regulerte arealer til slik eller tilsvarende virksomheter på det tidspunkt. Morrow, som 
var det ene av selskapene, valgte å etablere seg i Eyde næringspark i Arendal. Vi ser 
allerede de regionale synergieffektene av en slik etalering og viktigheten av å ha ferdig 
regulerte arealer når neste aktør «banker på døren». 
I tiden som har gått etter oppstart av planarbeidet er det også kommet mange påminnelser 
om at områder i nær beliggenhet til større transformatorstasjoner bør sikres for bruk til 
virksomheter som er avhengig av den mengde energi slike stasjoner kan gi. Kristiansand 
transformatorstasjon på Stølen ble satt i drift i 1976 og ble bygget som en del av det 
omfattende systemet som la grunnlaget for direkte kraftutveksling mellom Norge og 
Danmark. I tillegg til Skagerakkablene og at stasjonen skulle bidra til den generelle 
kraftforsyningen i vår landsdel ble det bygget nye store transformatorstasjoner i Arendal og 
Porsgrunn samt overføringsledninger mellom disse. Stasjonene er siden oppgradert, men 
omstilling til et grønt skifte vil fordre prioritering også av energi og energikilder. 
Når planen nå fremmes til førstegangsbehandling i Kristiansand og Vennesla kommuner er 
det etter et omfattende utredningsarbeid. I prosessen har det ikke fremkommet opplysninger 
som tilsier at vi skal endre målet om å sikre tilgang til grønn energiforsyning til virksomheter 
som har store energibehov. Det har underveis vært avholdt flere møter med både offentlige 
og private instanser som er berørt av planforslaget. Planforslaget har som mål å sikre Bulk 
sin internasjonale datalagringspark med tilgjengelig fiberknutepunkt i nord ved at det ikke 
tillates etableringer som sorterer under storulykkeforskriften, Støleheia avfalls- og 
gjenvinningsanlegg i vest ved at de kan opprettholde sin virksomhet og Statnett/Agder Energi 
ved å sikre deres luftstrekk og kabler med sikkerhetssoner. 
Det er enighet om at man i den videre planleggingen har behov for et nært samarbeid om 
fremtidig teknisk infrastruktur. Dette gjelder spesielt framføring av vann- og avløpsledninger 
og prosessvann til kjøling om man skal kunne nyttiggjøre seg tilgjengelig energi. Det vil også 
bli sett på mulig gjenbruk av spillvarme og andre muligheter for en sirkulærøkonomi. 
A legge til rette for energiforedlende virksomheter på Støleheia anses å være i tråd med 
både nasjonale, regionale og lokale føringer. Målet er å sikre at verdiskaping og 
arbeidsplasser fortsatt kan utvikle seg i internasjonal konkurranse og samtidig sikre lokal 
forankring i et grønt skifte. 

Ragnar Evensen 
Byutviklingsdirektør 
Sign. 

Venke Moe 
Plan- og bygningssjef 
Sign. 

Kristiansand 14.03.22 

Områderegulering Støleheia Sor - planbeskrivelse 
Sist revidert 14.03.2022 

Side 3 [ 55 



  
Områderegulering Støleheia Sør – planbeskrivelse  Side 4 | 55 
Sist revidert 14.03.2022 
 

Innhold 
 

1. Bakgrunn for planarbeidet ...........................................................................................6 

2. Planområdet ....................................................................................................................6 

2.1. Planavgrensning ......................................................................................................6 

2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet ...............................................8 

3. Rammer og premisser ................................................................................................19 

3.1. Overordna føringer og planer .............................................................................19 

3.2. Reguleringsplaner .................................................................................................24 

4. konsekvensutredning ..................................................................................................25 

4.1. Sammenstilling av konsekvensutredningen ....................................................25 

5. Planforslaget .................................................................................................................27 

5.1. Justeringer av utbyggingsområde fra konsekvensutredningen ..................27 

5.2. Hovedgrep ..............................................................................................................27 

5.3. Utbyggingstakt og detaljreguleringskrav .........................................................29 

5.4. Arealbruk ................................................................................................................30 

5.5. Bebyggelse og utforming ....................................................................................32 

5.6. Trafikkberegninger og kjøremønster ................................................................33 

5.7. Samferdselsanlegg ...............................................................................................34 

5.8. Teknisk infrastruktur ............................................................................................35 

5.9. Overvannshåndtering og blågrønne løsninger ................................................38 

5.10. Landskap .............................................................................................................39 

5.11. Friluftsliv .............................................................................................................39 

5.12. Barn og unges interesser ................................................................................40 

5.13. Kulturminner ......................................................................................................41 

5.14. Næringsinteresser .............................................................................................41 

5.15. Risiko- og sårbarhetsanalyse ..........................................................................42 

5.16. Naturmangfold ...................................................................................................43 

5.17. Utfylling i vannforekomster og vannforeskriften §12 ................................45 

5.18. Landbruk .............................................................................................................46 

5.19. Luftkvalitet .........................................................................................................47 

5.20. Lyd og støy .........................................................................................................47 

5.21. Anleggsfasen ......................................................................................................49 

5.22. Forurensning og miljøoppfølgingsprogram ..................................................49 

5.23. Klima- og miljøkonsekvenser .........................................................................49 

Innhold 

1. Bakgrunn for planarbeidet 6 

2. Planområdet 6 

2.1. Planavgrensning 6 

2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 8 

3. Rammer og premisser 19 

3.1. Overordna føringer og planer 19 

3.2. Reguleringsplaner 24 

4. konsekvensutredning 25 

4.1. Sammenstilling av konsekvensutredningen 25 

5. Planforslaget 27 

5.1. Justeringer av utbyggingsområde fra konsekvensutredningen 27 

5.2. Hovedgrep 27 

5.3. Utbyggingstakt og detaljreguleringskrav 29 

5.4. Arealbruk 30 

5.5. Bebyggelse og utforming 32 

5.6. Trafikkberegninger og kjøremønster 33 

5.7. Samferdselsanlegg 34 

5.8. Teknisk infrastruktur 35 

5. 9. Overvannshåndtering og blågrønne løsninger 38 

5.10. Landskap 39 

5.11. Friluftsliv 39 

5.12. Barn og unges interesser .40 

5.13. Kulturminner 41 

5.14. Næringsinteresser .41 

5.15. Risiko- og sårbarhetsanalyse 42 

5.16. Naturmangfold 43 

5.17. Utfylling i vannforekomster og vannforeskriften §12 ..45 

5.18. Landbruk 46 

5.19. Luftkvalitet 47 

5.20. Lyd og støy 47 

5.21. Anleggsfasen 49 

5.22. Forurensning og miljøoppfølgingsprogram 49 

5.23. Klima- og miljøkonsekvenser .49 

Områderegulering Støleheia Sor - planbeskrivelse 
Sist revidert 14.03.2022 

Side 4 1 55 



  
Områderegulering Støleheia Sør – planbeskrivelse  Side 5 | 55 
Sist revidert 14.03.2022 
 

5.24. Veinavn ...............................................................................................................50 

6. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen .............50 

6.1. Rekkefølgekrav og krav til detaljregulering ..............................................................51 

7. Planprosess og medvirkning ......................................................................................51 

7.1. Varsel om oppstart av planarbeid .....................................................................51 

7.2. Medvirkning ...........................................................................................................51 

8. Forslagsstillers vurdering av planforslaget .............................................................51 

9. Vedlegg og referanser .................................................................................................53 

 

 

  

5.24. Veinavn 50 

6. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen 50 

6.1. Rekkefølgekrav og krav til detaljregulering 51 

7. Planprosess og medvirkning 51 

7 .1. Varsel om oppstart av planarbeid 51 

7.2. Medvirkning 51 

8. Forslagsstillers vurdering av planforslaget 51 

9. Vedlegg og referanser 53 

Områderegulering Støleheia Sor - planbeskrivelse 
Sist revidert 14.03.2022 

Side 5 { 55 



  
Områderegulering Støleheia Sør – planbeskrivelse  Side 6 | 55 
Sist revidert 14.03.2022 
 

 
1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
Kristiansand kommune skal utarbeide en områdereguelring for energiforedlende virksomhet 
ved Støleheia sør. Planarbeidet er startet opp av Kristiansand kommune i samarbeid med 
Vennesla kommune med tanke på etablering av energiforedlende virksomheter som for 
eksempel batterifabrikk og datalagring.  
Planprogrammet er første fase i en områderegulering. Planområdet er lokalisert i nærheten 
av etablert næringsareal på Støleheia, med tilgjengelig infrastruktur og nær kraftknutepunktet 
til Statnett. Andre virksomheter er interkommunalt avfall- og gjenvinningsanlegg og 
internasjonal datalagringspark med tilgjengelig fiberknutepunkt.  
De viktigste kriteriene for at Støleheia er valgt som lokalitet er: 

• god og sikker tilgang til grønn energiforsyning 
• god fiberforbindelse   
• god kjølevannskapasitet 
• sentral beliggenhet til offentlig kommunikasjon som fly, jernbane og havn, 

og nærhet til Universitetet i Agder 
• tilgang på større ledige næringsareal 
• skape arbeidsplasser i nærområdet 

 
 
2. PLANOMRÅDET 
 

2.1. Planavgrensning 
 
Planområdet Støleheia sør ligger i Kristiansand kommune og Vennesla kommune med 
atkomst via Vennesla kommune eller Kristiansand kommune. Området ligger ca. 5 km i 
luftlinje vest for Vennesla sentrum eller ca. 13.5 km i kjøreavstand. Området ligger langs Rv. 
9 med avkjøring rett før Stemmen når man kommer i fra sør. 
 
Planavgrensningen er helt eller delvis overlappende med gjeldende reguleringsplaner i 
Vennesla kommune. Grunnen til dette er for å sikre at man i prosessen kan få ivaretatt best 
mulig tilpasning til eksisterende og planlagte virksomheter på Støleheia. Planavgrensningen 
skal ivareta etablering av energiforedlende næringsvirksomhet, mulige bufferarealer og 
utforming av hovedatkomstvei. Planområdet har et totalt areal på omtrent 4400 dekar, men 
det kan bli redusert i løpet av planprosessen. 
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Figur 1: Planavgrensning vist med stiplet linje. 

Eierinteresser 
Eierinteressene i planområdet fordeler seg i hovedsak på følgende grunneiere.  
 
Gårds- og bruksnummer Eiere 
Kristiansand kommune  
27/6, 27/78 Bruliheia as 
27/13 Jostein Mosby 
27/467 Torunn Skottedal/Jon Ivar Konradsen 
27/28299/165 Kristiansand kommune 
27/8, 18 Arild Hægeland 
27/70 Solfrid Svendsen 
27/93 Olav Greibrokk 
27/94,95 Anna Rigborg Lundstrøm 
27/1 Henriette/Tor Henrik Rosseland 

- - - - • Plangrense 
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27/462 Avfall Sør 
27/3, 27/24 Kenneth Moseidjord 
27/29 Hilde Sinnes 
27/33 Gunvald Mosby 
27/167 Odin Alexander Nirin 
27/217 Jan Ole Dahl 
27/467 Jon Ivar Konradsen 
27/469 Gunn Hege Haferkamp 
27/516 Reinert Vegge Høgset 
27/124,125,126 Statens Vegvesen 
215/2 Agder fylkeskommune 
Vennesla kommune  
25/12 og 26/16 Avfall Sør 
26/26 Vennesla kommune 
25/1 Gunhild Stensæter 
27/1 Øystein Enok Loland 
28/1 Magne/ Bjørg Therese Bue 
28/2 Kjell Magne Wehus 
28/3 Rolf Lunden 
29/9 Harald Loland 

 
 
 

2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Det er gjort en kort beskrivelse av temaene landskap og vegetasjon, kulturminner, 
nedslagsfelt og vannmiljø og naturmangfold siden dette er grundig omtalt i 
konsekvensutredning.  
 
Landskap og vegetasjon 
Planområdet består av naturlandskap med en sammensetning av skogkledde heier, vann og 
myrer som karakteriserer området. Vegetasjonen veksler mellom bar- og lauvskog, myr og 
bart fjell. Det er noen tydelige vannspeil innenfor planområdet, hvorav Eptevann og 
Mørkevann er de største. I forbindelse med avfallsanlegget er det anlagt er kunstig vannspeil 
som benyttes til fangdam for forurensing.   
Det er flere markante daldrag og de fleste av disse har sammenfallende retning øst-vest. 
Mens det øst i planområdet går et markant drag nord sør fra avfallsanlegget og ned mot 
Ravnåsveien. Det er flere utkikkspunkter/topper i forbindelse med daldragene, men ingen av 
disse er etablerte utfartspunkter av regional verdi. Høyeste punkt innenfor planområdet er 
294 moh, mens laveste punkt ved Ravnåsveien ligger 10 moh. 
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Figur 2: Markerte daldrag (Landskapsanalyse). 

Naturressurser – skog 
Det er en variert blandingsskog i planområdet bestående, av barskog, blandingsskog og 
lauvskog. Hovedvekten er barskog. Boniteten på skogen er vekslende.  
Pr. i dag er det ingen større aktiv drift med hensyn til uttaket av skog. Med hensyn til bonitet 
er det arealene som ligger sør i planområdet mot Rv. 9 og Ravnås som er mest attraktive. I 
dette området er det noe aktivitet knyttet til uttak av ved. Det er også traktorveier/sleper som 
benyttes i planområdet. Disse er i hovedsak sammenfallende med turstiene.  
Det er ingen annen aktiv landbruksdrift innenfor planområdet, men det henger igjen noe 
gamle beiteretter. Disse benyttes ikke aktivt. Arealet som er tatt med helt nede ved Otra er 
skog og innmarksbeite. 
 
Naturmangfold 
Eksisterende kunnskapsgrunnlag knyttet til naturmangfold planområdet var relativt begrenset 
før oppstarten av planarbeidet. Det ble derfor gjort en utredning i henhold til gammel 
metodikk i DN-13 håndboken høsten 2020 og våren 2021 i forbindelse med planprogrammet 
og konsekvensutredningen. I ettertid er det uavhengig av områdereguleringen blitt gjort en 
NiN-kartlegging i regi av Statsforvalteren. 
 
På figuren under vises både registreringene etter DN-13 kartleggingen og NiN-
kartleggingens. Både naturtyper og rød- og svartlistearter er registrert. Det er registrert flere 
områder med edellauvskog, gammel furuskog og innlandsmyrer. Dette vil bli mer omtalt 
under kapittelet naturmangfold. 
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Figur 2: Markerte daldrag (Landskapsanalyse). 
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Figur 3: Rød markering naturtyper DN-13, lilla markeringer naturtyper NIN2, brune makeringer 
leveområde, gule/grønne prikker artsforekomster. 

  
Det er registrert både elg, hjort og rådyr innenfor planområdet. Det er en viktig trekkruter for 
hjortevilt gjennom planområdet som er viktige for artenes opprettholdelse i området. I tillegg 
til hjorteviltet er det også hare, bever, rugde, storfugl og orrfugl. Det er gode bestander og det 
er aktiv jakt på deler av planområdet. Planområdet berører delvis Torridal viltlag, Vehus 
jaktvald og Vennesla viltlag. Det er Torridal viltlag (Øvre Mosby Jaktlag) som blir mest berørt.  
 
Vannmiljø og nedslagsfelt 
Planområdet drenerer til Storebekk/Høyebekken (021-1446-R) i vest og til Kjeksebekk (også 
kalt Lolandsbekken) (021-1232-R) i øst. 
 
Storebekken/Høyebekken bekkefelt består av en del mindre innsjøer, tjern og 
våtmarksområder/myr. Både Mørkvann og Eptevann inngår i bekkefeltet, sammen med Lona 
og Engelsvann som ligger utenfor planområdet. Mørkvann benyttes av avfallsanlegget til 
brannvann og produksjonsvann. Eptevann som er det største vannet innenfor planområdet 
er av hensyn til dam sikkerhet tappet kontrollert ned av Kristiansand kommune. 
 
Kjeksebekken bekkefelt består i større grad av strømmende vassdrag enn 
Storebekk/Høyebekken bekkefelt. Et større myr- og våtmarksområde, Kattemyra, drenerer 
mot Kjeksebekken. Det samme gjelder for fang- og fordrøyningsdammen til avfallsanlegget. 
Avfallsanlegget gjennomfører jevnlig overvåkning av biologien i bekken.  
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Figur 3: Rød markering naturtyper DN-13, lilla markeringer naturtyper NIN2, brune makeringer 
leveområde, gule/grønne prikker artsforekomster. 
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Figur 4: Nedbørsfelt, bekkeløp og vann i og rundt planområdet. 

Det er gjort en vurdering av kapasitet og flom for eksisterende situasjon. Den viser 
Storebekken/Høyebekken og nedre del av Kjeksebekken som viktig flomveier. 
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Figur 4: Nedbørsfelt, bekkeløp og vann i og rundt planområdet. 

Det er gjort en vurdering av kapasitet og flom for eksisterende situasjon. Den viser 
Storebekken/Høyebekken og nedre del av Kjeksebekken som viktig flomveier. 
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Figur 5: Vann- og flomveier. Mørke farger viser viktige vannveier 

Fisk 
I planområdet er det både innlandsfisk og sjøørret. Sjøørreten er knyttet til den nedre delen 
av planområdet hvor Kjeksbekken munner ut i Otra. Kjeksebekken er en viktig gytebekk for 
sjøørret. Otra Laxefiskelag har oppsyn med og kultiverer bekken. 
Det er ikke fisk i Eptevann eller Mørkevann (ørret). da det ikke er gyteplasser for ørret i disse 
vannene. 
 
Høyebekken er et av Otras viktigste sidevassdrag, den nedre delen av bekken ved Mosby er 
svært viktig gytebekk for laks i Otravassdraget. Over vandringshinderet ved Stemmen er 
bekken også viktig for ål og stasjonær ørret. 
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Figur 5: Vann- og flomveier. Mørke farger viser viktige vannveier 
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Figur 6: Kjeksebekken som renne ut i Otra (kristiansand kommune).  

Friluftsliv 
Området er noe i bruk som rekreasjonsområde for omkringliggende bebyggelse. Torridal 
idrettslag har tidligere drevet orientering i området, men dette er mange år siden det har vært 
noe aktivitet her nå. Eptevann har noe aktivitet i form av en liten geo-cachingløype. Det er 
ikke noe aktivt løypelag i området. Selve Eptevannet er ikke lengre attraktivt som badevann 
grunnet dårlig vannkvalitet og mye måker. 
 
Det er en del stinett og traktorveier i området. Særlig er driftsveien langs Lolandsdalen viktig 
turvei for lokalbefolkningen. Noen av sti linjene stammer fra gamle ferdselsveier, jf. temaet 
kulturminner. Det er ingen av løypene som er del av regionalt turveinett utover driftsveien i 
Lolandsdalen. Denne knytter seg på løypenettet, også skiløypenettet, til Moseidvarden som 
ligger nord for Statnett sitt anlegg. De etablerte skogsveiene, primært traktorveier inngår i 
turløypenettet og gir adkomster inn i terrenget gjennom de karakteristiske daldragene og opp 
i høydene på gode utsiktspunkter.  
 
Friluftslivsinteressene knytter seg stort sett til Lolandsdalen i øst, rundt Eptevann og 
Aslakdalshulene i nordvest og sør rundt Storemyr og Ribåsheia. 
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Figur 7: Løyper og andre driftsveier med innfallsporter. 

 
Figur 8: Utsikt mot syd i fra Lolandsdalen  - 
driftsvei til avfallsanlegget (Kristiansand 
kommune). 

«' · Figur 7: Løyper og andre driftsveier med innfallsporter. 

Figur 8: Utsikt mot syd i fra Lolandsdalen - 
driftsvei til avfallsanlegget (Kristiansand 
kommune). 
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Kulturminner 
Innenfor planområdet er det mest registreringer knytte til Eptevann, Bruliheia og ned 
Lolandsdalen. Det er også en del registreringer mellom anleggene til Statnett og Avfall sør. 
Minnene er i hovedsak knyttet til ferdsel, men det finnes enkeltminner knyttet til bosetning og 
oppdemming av vann. Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført en registrering i 
regi av Fylkeskommunen. Denne har datert og dokumentert en del kulturminner. Blant annet 
er Vestre og Austre Fjellmannsveg datert tilbake til Folkevandringstiden. I forbindelse med 
reguleringen av datalagringsparken(e) ble det gjennomført en større feltkartlegging i 2015. 
Nærområdet til planområdet er derfor godt registrert.  
 

 
Figur 9: Oversikt over registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

Eksisterende virksomheter og annen bebyggelse 
 
Avfall Sør – avfallsanlegg 
Planområdet omfatter avfallsanlegget til Avfall Sør. Dette er et interkommunalt selskap som 
har ansvar for avfallshåndtering i Kristiansandsregionen. Støleheia er en av fire anlegg som 
driftes av Avfall Sør. På Støleheia er det følgende aktiviteter: 

• Kompostering – et av Norges mest høyteknologiske anlegg hvor bioavfall, avvannet 
septisk- og avløpsslam blir omdannet til kompost 
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Figur 9: Oversikt over registrerte kulturminner innenfor planområdet. 
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• Hugging av treavfall og hageavfall – omdanner treavfall til flis som brukes i 
energigjenvinningsanlegg. Hageavfall komposteres. 

• Deponi - deponering av uorganisk industriavfall, betong, porselen/keramikk, asbest, 
forurenset jord og lignende. 

• Slaggsortering for Returkraft - sortering av magnetisk og ikke-magnetisk metall fra 
bunnasken. Mottak, mellomlagring av aske og utsortering av metall skjer to ganger i 
året. 

• Returpunkt for innbyggerleveranse.  
 
Pr. i dag er anlegget åpent for innbyggerleveranse. 
I tillegg driver Avfall Sør sammen med TT Anlegg Støleheia Pukkverk. Fra pukkverket selges 
subbus, maskingrus, pukk, grovknust masse og knust asfalt. Kunder kan hente 
steinprodukter med egen biltilhenger eller større kjøretøy, eller det leveres ut. Uttaket ligger 
inn mot planområdets avgrensing i sørøst. Uttaket er forutsatt driftet i mange år fremover.  
Det er anslått en trafikkmengde til og fra anlegget på ca. 75.000 kjøretøyer pr år. 
 
Statnett og Agder Energi - transformatorstasjon 
På Støleheia går det flere el-linjer av ulik styrke og i flere retninger. Flere av linjene går 
igjennom planområdet. Både Statnett og Agder Energi er eiere av trafoanlegg og linjer, og 
forsyningen er knyttet til både regionale, nasjonale og internasjonale forbindelser. 
Statnett har som et ledd i utbyggingen av Østre korridor (Bamle – Kristiansand), utvidet 
transformatorstasjonen og oppgradert 300 kV traseen til 420 kV. Dette er gjort for å sikre 
forsyningssikkerheten til Sørlandet og tilrettelegge for økt bruk av kraft i regionen. Statnett 
har også ansvaret for Skagerak kabelforbindelsene mellom Norge og Danmark. Denne 
kabelen ligger i bakke fra Ravnåsveien og nordover.  
 
Agder Energi har regionalnettforsyningsstasjon rett sør for Statnett sin trafostasjon, med 
linjer som går videre til Steinsfoss og Kulia. Oppgradering av denne linjen er under 
etablering. Agder Energi har ansvaret for regionalnettet.  
 

 
Figur 10: Høyspentlinjer i og rundt planområdet. 
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Det er fortiden stor pågang på uttak av strøm og det er behov for både utbedring av 
eksisterende linjer og etablering av ny/utvidelse av eksisterende trafostasjon. Det er satt i 
gang planlegging av utvidelse på Støleheia. Hvor dette anlegget kommer er ikke konkludert 
med. 
 
Bulk Infrastructure – datalagringsparker 
Den største etableringen på Støleheia er datalagringsparken(e) til Bulk Infrastructure. 
Planområdet grenser inn mot og er delvis overlappende med områdereguleringen som styrer 
utviklingen av datalagrinsparken(e). Utviklingen har startet vest for avfallsanlegget og 
strekker seg sør til Rv. 9 og nordøst for avfallsanlegget. Totalt er områdereguleringen for 
datalagringsparken(e) på drøye 3100 daa. Det antas at arealene som ligger øst for Statnett 
er fremtidig utbyggingsreserve.  
Utbygging av datalagringsparken(e) utover det som allerede er under utbygging betinger 
utbedring av fylkesveien, etablering av gang- og sykkelvei, turvei, turparkering og etablering 
av vann- og avløpssystemer. Pr. i dag er det ikke avklart når disse arbeidene kommer til å 
starte opp. 
 
Annen bebyggelse 
Innenfor planområdet er det et noen boliger øverst ved Lona og sør ved Ravnåsveien, en 
bolig langs med Rv. 9, en hytte ved Eptevann og en hytte rett sør for planområdet. 
 

 
Figur 11: Ulike typer bebyggelse i området. 
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utbedring av fylkesveien, etablering av gang- og sykkelvei, turvei, turparkering og etablering 
av vann- og avløpssystemer. Pr. i dag er det ikke avklart når disse arbeidene kommer til å 
starte opp. 

Annen bebyggelse 
Innenfor planområdet er det et noen boliger øverst ved Lona og sør ved Ravnåsveien, en 
bolig langs med Rv. 9, en hytte ved Eptevann og en hytte rett sør for planområdet. 
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Infrastruktur 
 
Veiforbindelser 
Dagens adkomst til Støleheia er fra Rv.9 via Stølevegen Fv. 3922 (tidligere Fv. 75). Rett etter 
avkjøringen fra Rv. 9, går Fv. 3922 i en tunnel på ca. 200 meter. Fv. 3922 går inn til 
avfallsanlegget, men den siste delen er en privat vei som eies av avfallsanlegget. Det er ikke 
anlagt fortau eller gang- og sykkelvei langs Fv. 3922. Innenfor planområdet ligger også en 
avstikker av Setesdalsvegen. Dette er en kommunal vei eid av Vennesla kommune. Denne 
veien er beredskapsvei for Fv. 3922 og er adkomst til boligene sør for Lona. 
 

 
Figur 12: Illustrasjon viser Rv. 9, tunell på Stølevegen, beredskapsvei og boligbebyggelse. 

Det er etablert et avkjøringsfelt på Rv.9 ved avkjøringen til Støleheia når man kommer fra 
sør. Statens vegvesen har til oppstartsvarselet kommentert at det kan bli behov for å endre 
avkjøringsfeltet i forbindelse med områdereguleringen. Det er ikke gang- og sykkelveg langs 
Rv. 9. Til overordnet plan er det uttalt at det er lite aktuelt å anlegge gang- og sykkelvei på 
strekningen langs Rv. 9. Dette er begrunnet i avstand fra tettbebyggelse og stigning.  
Sørøst i planområdet kommer det opp en driftsvei som går opp til avfallsanlegget. I denne 
ligger det også teknisk infrastruktur. Denne driftsveien er forbundet med Ravnåsveien Fv. 
3920. Den har en forbindelse til Moseidmoen og Venneslaveien mot Rv. 9 eller Vennesla 
sentrum.  
 
Annen teknisk infrastruktur 
I planområdet er eksisterende avløpsnett knyttet til avfallsanlegget sitt eget renseanlegg som 
går videre ned til Ravnåsveien og ledes inn på interkommunal avløpsledning i Otra. Den til 
nå etablerte datalagringsparkene er også knyttet til denne. Det er usikkert hvor stor ekstra 
kapasitet denne ledningen har.  
 

Infrastruktur 

Veiforbindelser 
Dagens adkomst til Støleheia er fra Rv.9 via Stølevegen Fv. 3922 (tidligere Fv. 75). Rett etter 
avkjøringen fra Rv. 9, går Fv. 3922 i en tunnel på ca. 200 meter. Fv. 3922 går inn til 
avfallsanlegget, men den siste delen er en privat vei som eies av avfallsanlegget. Det er ikke 
anlagt fortau eller gang- og sykkelvei langs Fv. 3922. Innenfor planområdet ligger også en 
avstikker av Setesdalsvegen. Dette er en kommunal vei eid av Vennesla kommune. Denne 
veien er beredskapsvei for Fv. 3922 og er adkomst til boligene sør for Lona. 
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Figur 12: Illustrasjon viser Rv. 9, tunell på Stølevegen, beredskapsvei og boligbebyggelse. 

Det er etablert et avkjøringsfelt på Rv.9 ved avkjøringen til Støleheia når man kommer fra 
sør. Statens vegvesen har til oppstartsvarselet kommentert at det kan bli behov for å endre 
avkjøringsfeltet i forbindelse med områdereguleringen. Det er ikke gang- og sykkelveg langs 
Rv. 9. Til overordnet plan er det uttalt at det er lite aktuelt å anlegge gang- og sykkelvei på 
strekningen langs Rv. 9. Dette er begrunnet i avstand fra tettbebyggelse og stigning. 
Sørøst i planområdet kommer det opp en driftsvei som går opp til avfallsanlegget. I denne 
ligger det også teknisk infrastruktur. Denne driftsveien er forbundet med Ravnåsveien Fv. 
3920. Den har en forbindelse til Moseid moen og Venneslaveien mot Rv. 9 eller Vennesla 
sentrum. 

Annen teknisk infrastruktur 
I planområdet er eksisterende avløpsnett knyttet til avfallsanlegget sitt eget renseanlegg som 
går videre ned til Ravnåsveien og ledes inn på interkommunal avløpsledning i Otra. Den til 
nå etablerte datalagringsparkene er også knyttet til denne. Det er usikkert hvor stor ekstra 
kapasitet denne ledningen har. 
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Vannforsyningen til avfallsanlegget består av en 100 mm vannledning som er koblet til 
kommunalt anlegg ved Ravnåsveien. Denne bruker både avfallsanlegget og etablerte 
datalagringspark. Ledningene går i driftsveien. Det er ikke kapasitet på denne til å ta større 
utbygginger. Det er planlagt for et høydebasseng ved Moseidjord (Kvarstein) som vil kunne 
bedre kapasiteten på vannledning opp til Støleheia. I forbindelse med regulering av 
datalagringsparken(e) ble det også gjort en vurdering av mulighet for å hente drikkevann fra 
Smååsane i Vennesla. De prøvene som er gjort av grunnvannet tilsier at dette ikke er egnet 
drikkevannskilde. 
 
Grunnforhold og geologi  
 
Det er nylig gjort en feltkartlegging av geologien på Støleheia i regi av NGU. Den stadfester 
tidligere observasjoner om granittisk- og granodiorittisk gneis og granitt, med underordnet 
diorittisk- og kvartsdiorittisk gneis som dominerende bergarter. Det ble gjort undersøkelser 
knyttet til syredannende lag (sulfid) dette er ikke observert på Støleheia. 
Det er store terrengforskjeller i planområdet. Det vil derfor finnes steder hvor det kan være 
rasfare i eksisterende terreng.  
 
Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense. Det er kun noen arealer ved 
Ravnåsveien som er innenfor marin grense. 
 
Miljøforhold 
 
Grunnforurensing 
Innenfor planområdet er avfallsanlegget registrert som forurenset grunn. De har egne rutiner 
med hensyn til forhindring av forurensing som forvaltes etter forurensningsloven.  
Utover dette er det lite som tilsier at det er større grunnforurensninger i planområdet eller i 
nærområdet, men tidligere og pågående anleggsarbeider kan ha medført lokale områder 
med forurensing.  
 
Støy 
Planområdet er lite påvirket av støy. Noe støy er det fra avfallsanlegget og masseuttaket. Det 
er ikke gjort eksakt kartlegging, men i forbindelse med områdereguleringen av 
datalagringsparken(e) ble det gjort en teoretisk kalkulering av støy fra datalagringssenter og 
trafikken på fv. 3922. Datalagringsparken vil føre til noe støy i umiddelbart nærområde, men 
denne er i stor grad under 55 dB for datasentrene. Støy fra trafikk inn langs fv. er heller ikke 
stor og er mest kritisk i krysset rundt Rv. 9. 
 
Luftforurensning 
Dette er ikke et bynært strøk og luftkvaliteten med hensyn til for eksempel trafikkforurensing 
antas ikke å være aktuelt. Det er heller ikke fabrikker eller andre luftforurensende 
virksomheter på Støleheia. Luktplager kan derimot forekomme fra avfallsanlegget.  
 
 
3. RAMMER OG PREMISSER 
 

3.1. Overordna føringer og planer 
 
Statlige og nasjonale føringer 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 
Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og bygningsloven og legges til 
grunn for Statens deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema: 

• Klima og energi 

Vannforsyningen til avfallsanlegget består av en 100 mm vannledning som er koblet til 
kommunalt anlegg ved Ravnåsveien. Denne bruker både avfallsanlegget og etablerte 
datalagringspark. Ledningene går i driftsveien. Det er ikke kapasitet på denne til å ta større 
utbygginger. Det er planlagt for et høydebasseng ved Moseidjord (Kvarstein) som vil kunne 
bedre kapasiteten på vannledning opp til Støleheia. I forbindelse med regulering av 
datalagringsparken(e) ble det også gjort en vurdering av mulighet for å hente drikkevann fra 
Smååsane i Vennesla. De prøvene som er gjort av grunnvannet tilsier at dette ikke er egnet 
drikkevannskilde. 

Grunnforhold og geologi 

Det er nylig gjort en feltkartlegging av geologien på Støleheia i regi av NGU. Den stadfester 
tidligere observasjoner om granittisk- og granodiorittisk gneis og granitt, med underordnet 
diorittisk- og kvartsdiorittisk gneis som dominerende bergarter. Det ble gjort undersøkelser 
knyttet til syredannende lag (sulfid) dette er ikke observert på Støleheia. 
Det er store terrengforskjeller i planområdet. Det vil derfor finnes steder hvor det kan være 
rasfare i eksisterende terreng. 

Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense. Det er kun noen arealer ved 
Ravnåsveien som er innenfor marin grense. 

Miljoforhold 

Grunnforurensing 
Innenfor planområdet er avfallsanlegget registrert som forurenset grunn. De har egne rutiner 
med hensyn til forhindring av forurensing som forvaltes etter forurensningsloven. 
Utover dette er det lite som tilsier at det er større grunnforurensninger i planområdet eller i 
nærområdet, men tidligere og pågående anleggsarbeider kan ha medført lokale områder 
med forurensing. 

Stoy 
Planområdet er lite påvirket av støy. Noe støy er det fra avfallsanlegget og masseuttaket. Det 
er ikke gjort eksakt kartlegging, men i forbindelse med områdereguleringen av 
datalagringsparken(e) ble det gjort en teoretisk kalkulering av støy fra datalagringssenter og 
trafikken på fv. 3922. Datalagringsparken vil føre til noe støy i umiddelbart nærområde, men 
denne er i stor grad under 55 dB for datasentrene. Støy fra trafikk inn langs fv. er heller ikke 
stor og er mest kritisk i krysset rundt Rv. 9. 

Luftforurensning 
Dette er ikke et bynært strøk og luftkvaliteten med hensyn til for eksempel trafikkforurensing 
antas ikke å være aktuelt. Det er heller ikke fabrikker eller andre luftforurensende 
virksomheter på Støleheia. Luktplager kan derimot forekomme fra avfallsanlegget. 

3. RAMMER OG PREMISSER 

3.1. Overordna føringer og planer 

Statlige og nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger ti l  regional og kommunal planlegging (2019) 
Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og bygningsloven og legges til 
grunn for Statens deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema: 

• Klima og energi 
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• By- og tettstedsutvikling 
• Samferdsel og infrastruktur 
• Verdiskapning og næringsutvikling 
• Natur, kulturmiljø og landskap 
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 
Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
• T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

(2008) 
• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012) 
• T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 

 
 
Regionale føringer 
 
Regionplan Agder  
12T  
Planen er ert overordnet strategis styringsdokument for hele Agder. Målet er å utvikle 
Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt 
lavutslippsamfunn med gode levekår. Det er definert fem hovedsatsningsområder: 
26T 12T 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter12T26T  
• Verdiskaping og bærekraft12T26T  
• Utdanning og kompetanse12T26T  
• Transport og kommunikasjon12T26T  
• Kultur12T26T  

12T  
Følgende tre dimensjoner av bærekraft er definert: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser12T26T  
• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold12T26T  
• Klima og miljø12T26T  

12T  
Næringslivet i regionen har store muligheter for å utvikle nye klimavennlige løsninger og 
produkter, og dermed nye grønne arbeidsplasser. For å få dette til må Agder styrke 
innsatsen innen forskning, utvikling og innovasjon. 12T26T  
12T  
26T «Det er et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke 
teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft» (side 7 i planen).12T26T 

  
26T 
 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2020 -2050  
12T  
Regional plan er nylig blitt revidert for å ha en bedre tilpasning til målet om nullvekst i 
klimagassutslipp. Planen har blitt et tydeligere prinsipp- og strategidokument, og er mindre 
konkret med hensyn til spesielle områder for arealreserve. Planen adresserer heller dagens 
bebygde og planlagt bebygde arealer, og legger vekt på utviklingsprinsipper for disse. 
  
For å nå målet om nullvekst er «Electric Region Agder» en strategi. Det er vektlagt at Agder 
kan bruke sin posisjon med fornybare ressurser, kraftoverskudd og teknologikompetanse for 
å redusere utslippene og øke verdiskapningen. 
  

• By- og tettstedsutvikling 
• Samferdsel og infrastruktur 
• Verdiskapning og næringsutvikling 
• Natur, kulturmiljø og landskap 
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
• T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

(2008) 
• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012) 
• T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 

Regionale føringer 

Regionplan Agder 

Planen er ert overordnet strategis styringsdokument for hele Agder. Målet er å utvikle 
Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt 
lavutslippsamfunn med gode levekår. Det er definert fem hovedsatsningsområder: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter12T26T 
• Verdiskaping og bærekraft12T26T 
• Utdanning og kompetanse12T26T 
• Transport og kommunikasjon12T26T 
• Kultur12T26T 

Følgende tre dimensjoner av bærekraft er definert: 
• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser12T26T 
• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold12T26T 
• Klima og miljø12T26T 

Næringslivet i regionen har store muligheter for å utvikle nye klimavennlige løsninger og 
produkter, og dermed nye grønne arbeidsplasser. For å få dette til må Agder styrke 
innsatsen innen forskning, utvikling og innovasjon. 

. «Det er et stort potensial for berekraftig vekst gjennom a kombinere regionens sterke 
teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft» (side 7 i planen). 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2020 -2050 

Regional plan er nylig blitt revidert for å ha en bedre tilpasning til målet om nullvekst i 
klimagassutslipp. Planen har blitt et tydeligere prinsipp- og strategidokument, og er mindre 
konkret med hensyn til spesielle områder for arealreserve. Planen adresserer heller dagens 
bebygde og planlagt bebygde arealer, og legger vekt på utviklingsprinsipper for disse. 

For å nå målet om nullvekst er «Electric Region Agder» en strategi. Det er vektlagt at Agder 
kan bruke sin posisjon med fornybare ressurser, kraftoverskudd og teknologikompetanse for 
å redusere utslippene og øke verdiskapningen. 
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Regionen har god reserve når det gjelder næringsarealer for industri og lager. Det legges 
vekt på at virksomheter skal lokaliseres etter ABC-prinsippet. Planen har som mål å: 

• Effektivisere transportarbeidet og arealforbruket26T  
• Legg til rette for sikker og effektiv transport26T  
• Styrke kollektivtransporten og gang- og sykkeltransporten26T  

 

 
Figur 13: Utsnitt av plankartet til Regional plan for Kristiansandsregionen. Dagenes regulerte arealer på 
Støleheia er avsatt som byggesone. 

Kommuneplanen 
Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030, kommuneplanens samfunnsdel, 2020 – 2030, 
vedtatt 23.09.2020 
Det heter blant annet at kommunen skal:  

• Være attraktiv vertskommune for bedrifter, arrangementer og institusjoner av 
internasjonal, nasjonal og regional betydning.  

• Videreutvikle Kristiansand som regionalt tyngdepunkt for besøkende, næringsliv, 
handel, akademia og kulturliv. 

• Videreutvikle eksisterende næringsliv, etablerer- og innovasjonsmiljøer og 
entreprenørskapskultur.  

Regionen har god reserve når det gjelder næringsarealer for industri og lager. Det legges 
vekt på at virksomheter skal lokaliseres etter ABC-prinsippet. Planen har som mål å: 

• Effektivisere transportarbeidet og arealforbruket26T 
• Legg til rette for sikker og effektiv transport26T 
• Styrke kollektivtransporten og gang- og sykkeltransporten26T 
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' Figur 13: Utsnitt av plankartet til Regional plan for Kristiansandsregionen. Dagenes regulerte arealer på 
Støleheia er avsatt som byggesone. 

Kommuneplanen 
Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030, kommuneplanens samfunnsdel, 2020- 2030, 
vedtatt 23.09.2020 
Det heter blant annet at kommunen skal: 

• Være attraktiv vertskommune for bedrifter, arrangementer og institusjoner av 
internasjonal, nasjonal og regional betydning. 

• Videreutvikle Kristiansand som regionalt tyngdepunkt for besøkende, næringsliv, 
handel, akademia og kulturliv. 

• Videreutvikle eksisterende næringsliv, etablerer- og innovasjonsmiljøer og 
entreprenørskapskultur. 
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• Samarbeide med næringslivet og benytte regionens teknologikompetanse til å utvikle 
nye muligheter lokalt og globalt 

 
I samfunnsdelen er det lagt inn en overordnet arealstrategi. Denne består av 13 punkter som 
skal vektlegges i videreutvikling av kommunen. Av disse punktene er det spesielt de som er 
nevnt under som gjør seg gjeldende for områdereguleringen: 
 

• Punkt 9. Sikre tilstrekkelige arealer for utvikling av nye og eksisterende industri- og 
næringsvirksomheter, og hindre at eksisterende virksomheter fortrenges eller bygges 
inne. Ivareta næringsareal for virksomheter med behov for sjøtilknytning og 
tilrettelegge for kystbasert næringsutvikling innenfor omgivelsenes tålegrense. 

• Punkt 10. Videreutvikle Kristiansand som regionalt transportknutepunkt for havn, fly, 
tog og veiinfrastruktur, som bidrar til både effektiv, sikker og mer miljøvennlig 
transport.  

• Punkt 12. Utvikle tilstrekkelig næringsareal, som er basert på bruk av 
overskuddskraften i regionen, til nye bærekraftige arbeidsplasser. 

 
Under bystyrets behandling av samfunnsdelen ble det foreslått og vedtatt tillegg inn under 
Utviklingstrekk i Kristiansand: 

«Vi har et variert næringsliv med hovedtyngde innen leverandør- og 
prosessindustrien, handel og turisme. I tillegg har vi overskudd på fornybar energi 
i regionen og en voksende blågrønn næring, som gir gode forutsetninger for å 
skape nye bærekraftige arbeidsplasser». 

 
Under bystyrets behandling av samfunnsdelen ble det foreslått og vedtatt tillegg inn under 
Innledning/visjon og hovedgrep: 

«Kristiansands har som mål å hindre utenforskap og få flere i arbeid. Dette må få 
konsekvenser for prioriteringen av strategier og mål i kommuneplanens 
samfunnsdel, både når det gjelder økonomiplan og kommunens arealstrategi for å 
fremme vekst og næringsutvikling.» 

 
Kristiansand – kommuneplanens arealdel 2011 – 2022, vedtatt 22.06.2011 
 
Området er avsatt til LNFR-område, samt at det er hensynsone høyspent, hensynsone 
friluftsliv, enkelte arealer med ras/skredfare, samt støysoner langs Rv. 9.  
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ble planprogrammet vedtatt 
26.05.21. Denne områdereguleringen vil spilles inn til arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 
 
Vennesla - kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, vedtatt 11.10.2018 
 
Fokusområdene er satt til (s. 6): 

• Levekår: likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse 
• Utvikling: befolknings-/næringsutvikling  

 
«I dette ligger også fokus på «det grønne skiftet» og den digitale omstillingen som skjer i 
samfunnet. Det er da viktig å ha en langsiktig tilnærming til hvordan kommunen skal 
håndtere dette. Utvikling av Støleheia, og bruk av energiressursene er dermed viktige 
utviklingsteam.» 
 
Det er satt som et tydelig mål at kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling, og 
bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i kommunen. 
 

• Samarbeide med næringslivet og benytte regionens teknologikompetanse til å utvikle 
nye muligheter lokalt og globalt 

I samfunnsdelen er det lagt inn en overordnet arealstrategi. Denne består av 13 punkter som 
skal vektlegges i videreutvikling av kommunen. Av disse punktene er det spesielt de som er 
nevnt under som gjør seg gjeldende for områdereguleringen: 

• Punkt 9. Sikre tilstrekkelige arealer for utvikling av nye og eksisterende industri- og 
næringsvirksomheter, og hindre at eksisterende virksomheter fortrenges eller bygges 
inne. Ivareta næringsareal for virksomheter med behov for sjøtilknytning og 
tilrettelegge for kystbasert næringsutvikling innenfor omgivelsenes tålegrense. 

• Punkt 10. Videreutvikle Kristiansand som regionalt transportknutepunkt for havn, fly, 
tog og veiinfrastruktur, som bidrar til både effektiv, sikker og mer miljøvennlig 
transport. 

• Punkt 12. Utvikle tilstrekkelig næringsareal, som er basert på bruk av 
overskuddskraften i regionen, til nye bærekraftige arbeidsplasser. 

Under bystyrets behandling av samfunnsdelen ble det foreslått og vedtatt tillegg inn under 
Utviklingstrekk i Kristiansand: 

«Vi har et variert næringsliv med hovedtyngde innen leverandør- og 
prosessindustrien, handel og turisme. I tillegg har vi overskudd p3 fornybar energi 
i regionen og en voksende bl8gronn nering, som gir gode forutsetninger for a 
skape nye bærekraftige arbeidsplasser». 

Under bystyrets behandling av samfunnsdelen ble det foreslått og vedtatt tillegg inn under 
Innledning/visjon og hovedgrep: 

«Kristiansands har som mäl 3 hindre utenforskap og f8 flere i arbeid. Dette ma f8 
konsekvenser for prioriteringen av strategier og mäl i kommuneplanens 
samfunnsdel, bade när det gjelder okonomiplan og kommunens arealstrategi for 8 
fremme vekst og næringsutvikling.» 

Kristiansand - kommuneplanens arealdel 2 0 1 1 -  2022, vedtatt 22.06.2011 

Området er avsatt til LNFR-område, samt at det er hensynsone høyspent, hensynsone 
friluftsliv, enkelte arealer med ras/skredfare, samt støysoner langs Rv. 9. 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ble planprogrammet vedtatt 
26.05.21. Denne områdereguleringen vil spilles inn til arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 

Vennesla - kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, vedtatt 11.10.2018 

Fokusområdene er satt til (s. 6): 
• Levekår: likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse 
• Utvikling: befolknings-/næringsutvikling 

«I dette ligger også fokus på «det grønne skiftet» og den digitale omstillingen som skjer i 
samfunnet. Det er da viktig å ha en langsiktig tilnærming til hvordan kommunen skal 
håndtere dette. Utvikling av Støleheia, og bruk av energiressursene er dermed viktige 
utviklingsteam.» 

Det er satt som et tydelig mål at kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling, og 
bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i kommunen. 
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Vennesla - kommuneplanens arealdel 2018-2030, 25.04.2019 
I arealdelen er Støleheia avsatt til følgende formål:  

• Næringsbebyggelse 
• Bebyggelse og anlegg (Statnett og avfallsanlegget) 
• LNFR-område 

  
I arealdelens planbeskrivelse er det sagt følgende om Støleheia (s. 19 og 20): 
 
«Plasskrevende og transportrelatert næring lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei. 
Støleheia videreutvikles som et næringsområde for datalagringssenter.» og «På Støleheia er 
det lagt inn et helt nytt område til næring. Området er tenkt benyttet i forbindelse med 
området som er regulert til datalagringssenter.» 
 
Det er også omtalt en kabeltrase fra Støleheia til Smååsane for teknisk infrastruktur.  
Under vises en illustrasjon av varslet avgrensing av planområdet og de to kommunenes 
arealdel for Støleheia. 
 

 
Figur 14: Kommuneplanene i de to kommunen med plangrense. 
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3.2. Reguleringsplaner  
 
Reguleringsplan Støleheia Avfallsanlegg del av 25/1, 25/5, 26/1, 26/2 og 27/1 
 
Den delen av planområdet som ligger i Vennesla kommune er i hovedsak regulert. 
Planområdet omfatter helt gjelder reguleringsplan for Støleheia Avfallsanlegg del av 25/1, 
25/5, 26/1, 26/2 og 27/1. Planen ble vedtatt 10.10.1995. Den regulerer området til 
avfallsanlegg og pukkverk med nødvendig buffersone rundt. Det er et pågående arbeide med 
å endre denne reguleringsplanen pr februar 2022.  
 
Områderegulering N01 Stølen datalagringspark 
 
Planområdet grenser inntil og overlapper noe med områderegulering for N01 Stølen 
datalagringspark. Planen ble vedtatt 16.06.16. Den regulerer i hovedsak arealet til næring – 
datalagring og LNFR-område.  
 

 
Figur 15: Gjeldende reguleringsplaner og planavgrensning 
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å endre denne reguleringsplanen pr februar 2022. 
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4. KONSEKVENSUTREDNING 
 
På bakgrunn av planprogrammet og utbyggingsalternativet er det gjennomført en 
konsekvensutredning som omfatter følgende tema: 

• Landskapsvirkning 
• Kulturminner 
• Naturmiljø 
• Vannmiljø og nedslagsfelt 

 
Konsekvensutredningen er en egen rapport og utreder utbyggingsalternativet som er vist på 
figuren under. Konsekvensutredningen danner grunnlaget for justeringer av 
utbyggingsalternativet som har resultert i planforslaget og planavgrensningen som er omtalt i 
kapittel 5 og 6. Sammendraget fra konsekvensutredningen er vist nedenfor. 
 

 
Figur 16: Utbyggingsalternativet som konsekvensutredningen er utarbeidet ifra. Kartet er orientert mot 
øst. 

 
4.1. Sammenstilling av konsekvensutredningen 

 
Under vises en sammenstilling av konsekvensene pr. fagtema. Den viser klart at det er 
negative konsekvenser knyttet til utbygging av Støleheia i det omfanget som er gitt i 
utbyggingsalternativet.  
 
Det vil være en fordel om arealet som skal bygges ut begrenses i større grad slik at både 
natur, miljø og landskap blir mindre påvirket. Det kan også gjøres konkrete avbøtende tiltak 
som knyttes til miljøoppfølgingsplaner og krav til revegetering og utforming av 
utbyggingsområdet. 
 
Man kan med tilpasning og avbøtende tiltak redusere konsekvensen for utbyggingen, men et 
negativt inngrep vil utviklinger fortsatt være sammenlignet med ikke å bygge ut. 
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Figur 16: Utbyggingsalternativet som konsekvensutredningen er utarbeidet ifra. Kartet er orientert mot 
øst. 

4 .1 .  Sammenstilling av konsekvensutredningen 

Under vises en sammenstilling av konsekvensene pr. fagtema. Den viser klart at det er 
negative konsekvenser knyttet til utbygging av Støleheia i det omfanget som er gitt i 
utbyggingsalternativet. 

Det vil være en fordel om arealet som skal bygges ut begrenses i større grad slik at både 
natur, miljø og landskap blir mindre påvirket. Det kan også gjøres konkrete avbøtende tiltak 
som knyttes til miljøoppfølgingsplaner og krav til revegetering og utforming av 
utbygg i ngsom råd et. 

Man kan med tilpasning og avbøtende tiltak redusere konsekvensen for utbyggingen, men et 
negativt inngrep vil utviklinger fortsatt være sammenlignet med ikke å bygge ut. 
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Fagtema 0-alternativet Utbyggingsalternativ 
Landskapsvirkning 
 

Nøytralt  

Kulturminner 
 

Nøytralt  

Naturmiljø 
 

Nøytralt  

Vannmiljø og nedslagsfelt 
 

Nøytralt  

Figur 17: Tabell sammenstilling av konsekvenser. 

 
Forslag til avbøtende tiltak er vist i tabellen nedenfor.  
 
Fagtema Anbefalte avbøtende tiltak 
Landskapsvirkning 
 

Redusere omfanget av utbyggingen. 
Krav til revegetering av opparbeidet areal. 
 

Kulturminner 
 

Redusere omfanget av utbyggingen. 

Naturmiljø 
 

Redusere omfanget av utbyggingen. 
Sette krav til påfølgende undersøkelser for å detaljere 
avgrensing. 
Krav til revegetering av opparbeidet areal. 
Krav til miljøoppfølging.  
 

Vannmiljø og 
nedslagsfelt 
 

Redusere omfanget av utbyggingen. 
Krav til å ikke endre påslipp til resipienter eller nedslagsfelt. 
Krav til lokal fordrøyning og rensing før utslipp. 
Krav til miljøoppfølging. 
 

Figur 18: Mulig avbøtende tiltak for å redusere konsekvensen av utbyggingen. 

  

Middels konsekvens

Liten konsekvens

Middels konsekvens

 Middels konsekvens

Fagtema 0-alternativet Utbyggingsalternativ 
Landskapsvirkning Nøytralt Middels konsekvens 

Kulturminner Nøytralt Liten konsekvens 

Naturmiljø Nøytralt 
Middels konsekvens 

Vannmiljø og nedslagsfelt Nøytralt Middels konsekvens 

Figur 17: Tabell sammenstilling av konsekvenser. 

Forslag til avbøtende tiltak er vist i tabellen nedenfor. 

Fagtema Anbefalte avbøtende tiltak 
Landskapsvirkning Redusere omfanget av utbyggingen. 

Krav til revegetering av opparbeidet areal. 

Kulturminner Redusere omfanget av utbyggingen. 

Naturmiljø Redusere omfanget av utbyggingen. 
Sette krav til påfølgende undersøkelser for å detaljere 
avgrensing. 
Krav til revegetering av opparbeidet areal. 
Krav til miljøoppfølging. 

Vannmiljø og Redusere omfanget av utbyggingen. 
nedslagsfelt Krav til å ikke endre påslipp til resipienter eller nedslagsfelt. 

Krav til lokal fordrøyning og rensing før utslipp. 
Krav til miljøoppfølging. 

Figur 18: Mulig avbøtende tiltak for å redusere konsekvensen av utbyggingen. 
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5. PLANFORSLAGET 
 

5.1. Justeringer av utbyggingsområde fra konsekvensutredningen 
 
Vi har justert plangrensen til å gjelde minst mulig i Vennesla kommune av det som allerede 
er regulert, men det er fortsatt noen overlapping av reguleringsplanen for Avfall Sør.  
 
Videre er det tilstrebet massebalanse totalt på området og justering av utbyggingsområdet 
slik at det utformes med en nordlig og en sørlig del. Det er også sett på landskap- og 
naturverdier for å tilpasse delfeltene som skal bygges ut og fremføring av vei. I hovedsak har 
dette fokuset gått på å redusere mot vest og sør, og heller utnytte de arealene som ligger 
nærme eksisterende og planlagt virksomheter slik at man kan dra nytte av felles infrastruktur. 
Dette har gått på bekostning av landskap- og naturverdier, men dette er uansett vanskelig å 
unngå i et jomfruelig område. Det har også vært en avveining mellom større inngrep i 
landskapet kontra å ta noen naturverdier. Dette er særlig knyttet til fremføring av vei med nye 
avkjøring direkte fra Rv. 9.   
 
Det er også gjort en justering av planområdet i sørøst mot Otra for å ha en tilgang til areal 
helt ned til Otra. Denne utvidelsen er ikke blitt varslet i en egen varsling, men høres i 
sammenheng med offentlig ettersyn. Utvidelsen har ikke påvirket planprogrammet eller 
konsekvensutredningen. Grunneierne som berøres har blitt varslet ved oppstarten på grunn 
av andre eiendommer som der eier ligger i planområdet.  
 

 
Figur 19: Utvidelsen er vist med svart strek. Rosa strek er varslet planavgrensning ved oppstart. 

5.2. Hovedgrep  
 
Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energikrevende/energiforedlende 
virksomheter. Dette betyr større næring- og industriforetak som benytter større 
strømmengder i sin produksjon og som også er arealkrevende. Dette er typiske 
produksjonslinjer som inngår i det «grønne-skiftet». Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk eller virksomheter som leverer 
råmaterialer/komponenter/utstyr til slike fabrikker – forutsatt at disse også har behov større 
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Figur 19: Utvidelsen er vist med svart strek. Rosa strek er varslet planavgrensning ved oppstart. 

5.2. Hovedgrep 

Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energikrevende/energiforedlende 
virksomheter. Dette betyr større næring- og industriforetak som benytter større 
strømmengder i sin produksjon og som også er arealkrevende. Dette er typiske 
produksjonslinjer som inngår i det «grønne-skiftet». Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk eller virksomheter som leverer 
råmaterialer/komponenter/utstyr til slike fabrikker - forutsatt at disse også har behov større 
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mengder energi i sin produksjon og er arealkrevende. På Støleheia Sør skal det ikke 
etableres for eksempel lager og logistikkvirksomheter som ikke er knyttet direkte til 
energiforedlende virksomhet. Denne typen virksomheter har kommunen andre lokaliseringer 
som er bedre egnet. Det er utfordrende å definere hva energikrevende virksomheter er, men 
illustrasjonen under viser prinsipper for behov for uttak. Denne viser at det i stor grad vil 
være knyttet til behovet fra 20 - 30 MW og oppover for en virksomhet. Det kreves som oftest 
egne linjer og transformatorer enten knyttet på regionalnettdistribusjon eller 
transmisjonsnettet (Statnett). Dette er uttak som i de fleste tilfeller vil kreve egne 
konsesjoner.    
 

 
Figur 20: Illustrasjon over energibehov (Agder Energi /Norconsult, utredningsprogram Kystlinjen) 

Planforslaget deler planområdet opp i delområdene BI_1 til BI_6. Hvor det i område BI_3 til 
BI_6 er satt krav om videre detaljregulering for utvikling. For delområde BI_1 og BI_2 er det 
vurdert at man kan bygge uten ytterligere detaljregulering. Grunnen til dette er at disse 
delfeltene ligger plassert inn mot eksisterende eller allerede planlagt virksomhet på 

mengder energi i sin produksjon og er arealkrevende. På Støleheia Sør skal det ikke 
etableres for eksempel lager og logistikkvirksomheter som ikke er knyttet direkte til 
energiforedlende virksomhet. Denne typen virksomheter har kommunen andre lokaliseringer 
som er bedre egnet. Det er utfordrende å definere hva energikrevende virksomheter er, men 
illustrasjonen under viser prinsipper for behov for uttak. Denne viser at det i stor grad vil 
være knyttet til behovet fra 20 - 30 MW og oppover for en virksomhet. Det kreves som oftest 
egne linjer og transformatorer enten knyttet på regionalnettdistribusjon eller 
transmisjonsnettet (Statnett). Dette er uttak som i de fleste tilfeller vil kreve egne 
konsesjoner. 
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Figur 20: Illustrasjon over energibehov (Agder Energi /Norconsult, utredningsprogram Kystlinjen) 

Planforslaget deler planområdet opp i delområdene Bl_ 1 til Bl_6. Hvor det i område Bl_3 til 
Bl_6 er satt krav om videre detaljregulering for utvikling. For delområde Bl_ 1 og Bl_2 er det 
vurdert at man kan bygge uten ytterligere detaljregulering. Grunnen til dette er at disse 
delfeltene ligger plassert inn mot eksisterende eller allerede planlagt virksomhet på 
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Støleheia. Det er lagt inn enkelte hensyn som må avklares før man setter i gang med 
utbygging. Totalt utgjør delområdene ca. 1272 daa med næringsarealer, hvorav ca. 970 daa 
ligger i Kristiansand og ca. 302 daa ligger i Vennesla. På grunn av kraftlinjene er det en del 
arealer som kun kan utnyttes i samråd med linjeeier. 
 

 
Figur 21:Plankartet med forskjellige adkomstmuligheter. 

5.3. Utbyggingstakt og detaljreguleringskrav 
 
Utbyggingstakten er forventet å starte med delområde BI_1, BI_2 og BI_5 med tilhørende 
adkomst. Det er flere muligheter for hovedadkomstvei inn til planområdet og planen er 
fleksibel på valg av løsninger. Det er lagt opp til mulighet for å koble opp Avfall Sør og 
Stølevegen via vei i nordøst. Med hensyn til terrenginngrep og synlighet er det mest gunstig 
å starte utviklingen i områdene som er benevnt BI_1, BI_2 og BI_5. Etablering av disse 
anser vi som mulig å gjennomføre uten at det legges opp til krav om ytterligere 
detaljregulering. Disse delområdene anser vi som enklere å løse atkomst til, og er mindre 
eksponert. Dette er mulig å følge opp gjennom krav til tekniske planer og fleksibilitet i 
områdereguleringen. 
 
Når det gjelder utvikling av delområde BI_3, BI_4 og BI_6 og hovedadkomst mellom BI_2/5 
og BI_3/4/6 må dette tas videre gjennom detaljregulering. Det samme gjelder plassering av 
bebyggelsen i sør mht. eksponering mot Mosby og Rv. 9. 
 
Utviklingen av delfelt BN i nordvest beror på utviklingen av ny transformatorstasjon i regi av 
Agder Energi og Statnett, og utbyggingstakten til Bulk Infrastructure. Arealet skal erstatte et 
areal i områderegulering Campus N01 Stølen datalagringspark.  
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utbygging. Totalt utgjør delområdene ca. 1272 daa med næringsarealer, hvorav ca. 970 daa 
ligger i Kristiansand og ca. 302 daa ligger i Vennesla. På grunn av kraftlinjene er det en del 
arealer som kun kan utnyttes i samråd med linjeeier. 
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detaljregulering. Disse delområdene anser vi som enklere å løse atkomst til, og er mindre 
eksponert. Dette er mulig å følge opp gjennom krav til tekniske planer og fleksibilitet i 
områdereguleringen. 
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5.4. Arealbruk 

 
Bebyggelse og anlegg – industri (BI) 
Arealformålet som benyttes er industri. Tillate virksomheter er definert i bestemmelsene. Det 
er ikke ønskelig at området utvikler seg til et lager- og logistikkområde, men forbeholdes 
industri som krever stor plass og energi. Jf. også tekst under kap. 5.1 Hovedgrepet. 
 
Delfeltene gis en utviklingsmulighet på 80% BYA, som inkluderer parkering. Høydene på 
industribyggene tillates inntill 20 meter for store deler av planområdet, men det åpnes for 
inntil 35 meter høye bygg for en del av bygningsmassen. Tomtearrondering er satt med en 
maks høyde på planert terreng for å tilstrebe massebalanse, men har mulighet til justeringer 
nedover. For delfelt BI_1, BI_2 og BI_3 er det en fallretning på tomtene som er høyest i øst 
og lavest i vest mht. rett vei for avrenning. Mens den for delfelt BI_4 - BI_6 har motsatt 
fallretning.  
 
Tabell over utnyttelse og høyder. 
Delområder BI_1 BI_2 BI_3 BI_4 BI_5 BI_6 SUM 
Størrelse i 
daa 

ca. 70  ca. 297  ca. 359  ca. 243  ca. 192  ca. 111  Ca. 1272 

Utnyttelse i 
m2, 80 % 
BYA 

56.000  237.600  287.200  194.400  153.600  88.800  Ca. 
1.000.000 
 

Høyder på 
terreng 

Maks 
C + 255 

Maks  
C + 249 

Maks  
C + 230 

Maks  
C +230 

Maks  
C + 260  

Maks  
C + 230 

 

 
Det bemerkes at i tabellen over er det regnet ut mulig utnyttelse med 80 % BYA. Det er viktig 
at planen ikke setter begrensninger på et effektivt areal utnyttelse, men reelt vil det nok i de 
fleste tilfeller ikke kunne oppnå denne høye utnyttelsen til produksjon, da industriområder 
krever parkering, noe lager osv. Samtidig vil veiarealer som ikke er detaljert ta en del areal 
inne på de store delområdene. På så store flater kan det også tenkes at for å unngå for store 
terrenginngrep er det ønskelig å terrassere flatene og noe areal går med til fylling eller 
skjæring. Den reelle utnyttelsen vil først komme frem ved detaljprosjektering. 
 
Bebyggelse og anlegg – næring (BN) 
Arealet avsatt til dette formålet skal erstatte et areal som er avsatt til 
næringsvirksomhet/støttevirksomhet i områderegulering Campus N01 Stølen 
datalagringspark. Erstatningen kommer på grunn av arbeidet med etablering av ny 
transformatorstasjon for Statnett. Arealet er tatt inn i dette planarbeidet med de samme 
utviklingspremissene. På grunn av at arealet er kommet relativt sent inn i prosessen er 
arealet ikke med i illustrasjonene. 
 
Høyden på tomten er satt til maks kote +207 og gesimshøyde på kote +219. Utnyttelsen er 
satt til 60%. Det er ment at dette arealet kan utvikles med administrasjons - og gjestesenter 
og eventuelle andre tilknyttede næringer som har behov for bygg.  
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur - veianlegg 
Det legges opp til mulighet for to adkomstløsninger. Veiene skal være i kommunalt eie, mens 
veiarealer internt på delfeltene er tenkt skal være private.  
 
For en eventuelt justert plassering av veg o_SKV3 og koblingen mellom de to hoved 
arealene må dette avklares videre i detaljreguleringene. Det er sikret areal for kobling mellom 
hoved arealene med et bestemmelsesområde. 
 

5.4 .  Arealbruk 

Bebyggelse og anlegg- industri (BI) 
Arealformålet som benyttes er industri. Tillate virksomheter er definert i bestemmelsene. Det 
er ikke ønskelig at området utvikler seg til et lager- og logistikkområde, men forbeholdes 
industri som krever stor plass og energi. Jf. også tekst under kap. 5. 1 Hovedgrepet. 

Delfeltene gis en utviklingsmulighet på 80% BYA, som inkluderer parkering. Høydene på 
industribyggene tillates inntill 20 meter for store deler av planområdet, men det åpnes for 
inntil 35 meter høye bygg for en del av bygningsmassen. Tomtearrondering er satt med en 
maks høyde på planert terreng for å tilstrebe massebalanse, men har mulighet til justeringer 
nedover. For delfelt Bl_ 1, Bl_2 og Bl_3 er det en fallretning på tomtene som er høyest i øst 
og lavest i vest mht. rett vei for avrenning. Mens den for delfelt Bl_ 4- BI_6 har motsatt 
fallretning. 

T b · I I  a e over utnyttelse oq oyc'er .  

Delområder BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 BI 6 SUM 
Størrelse i ca. 70 ca. 297 ca. 359 ca. 243 ca. 192 ca. 111 Ca. 1272 
daa 
Utnyttelse i 56.000 237.600 287.200 194.400 153.600 88.800 Ca. 
m2, 80 % 1.000.000 
BYA 
Hoyder pä Maks Maks Maks Maks Maks Maks 

terreng C+ 255 C+ 249 C+ 230 C +230 C+ 260 C+ 230 

h d 

Det bemerkes at i tabellen over er det regnet ut mulig utnyttelse med 80 % BY A. Det er viktig 
at planen ikke setter begrensninger på et effektivt areal utnyttelse, men reelt vil det nok i de 
fleste tilfeller ikke kunne oppnå denne høye utnyttelsen til produksjon, da industriområder 
krever parkering, noe lager osv. Samtidig vil veiarealer som ikke er detaljert ta en del areal 
inne på de store delområdene. På så store flater kan det også tenkes at for å unngå for store 
terrenginngrep er det ønskelig å terrassere flatene og noe areal går med til fylling eller 
skjæring. Den reelle utnyttelsen vil først komme frem ved detaljprosjektering. 

Bebyggelse og anlegg- naering (BN) 
Arealet avsatt til dette formålet skal erstatte et areal som er avsatt til 
næringsvirksomhet/støttevirksomhet i områderegulering Campus N01 Stølen 
datalagringspark. Erstatningen kommer på grunn av arbeidet med etablering av ny 
transformatorstasjon for Statnett. Arealet er tatt inn i dette planarbeidet med de samme 
utviklingspremissene. På grunn av at arealet er kommet relativt sent inn i prosessen er 
arealet ikke med i illustrasjonene. 

Høyden på tomten er satt til maks kote +207 og gesimshøyde på kote +219. Utnyttelsen er 
satt til 60%. Det er ment at dette arealet kan utvikles med administrasjons - og gjestesenter 
og eventuelle andre tilknyttede næringer som har behov for bygg. 

Samferdsel og teknisk infrastruktur - veianlegg 
Det legges opp til mulighet for to adkomstløsninger. Veiene skal være i kommunalt eie, mens 
veiarealer internt på delfeltene er tenkt skal være private. 

For en eventuelt justert plassering av veg o_SKV3 og koblingen mellom de to hoved 
arealene må dette avklares videre i detaljreguleringene. Det er sikret areal for kobling mellom 
hoved arealene med et bestemmelsesområde. 
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Veiene skal prosjekteres som en Sa2-standard i henhold til Kristiansand kommunes 
veinormal. Eksisterende kryssløsning ut på Rv. 9 utvides med et venstre svingefelt fra nord, 
ved behov for ny kryssløsning lengre sør på Rv. 9 er det regulert inn mulighet til å 
opparbeide med tilsvarende kryss. 
 
I kryssområdet for fv. 3922 o_SKV1 er det regulert inn noe ekstra areal med annen veigrunn 
for at man i fremtiden kan endre på hvilken vei som blir hovedvei. Dette kan være realistisk 
hvis utviklingen blir slik at fv. 3922 nedklassifiseres mht. standard og eierskap, og 
hovedadkomsten legges igjennom dette planområdet istedenfor å benytte fv. 3922. 
 
Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm 
Arealene som skal brukes til fylling, skjæring og tilpasning av industriformålet er regulert til 
vegetasjonsskjerm. Dette for å sikre mulighet til å revegetere etter gjennomført inngrep. Det 
samme prinsippet er brukt i områdereguleringen for N01 Stølen datalagringspark. Det vises 
til prinsippene som er illustrert under, og som er hentet fra planbeskrivelsen til 
områdereguleringen for N01 Stølen. 
 

 
Figur 22: Prinsippsnitt for skjæring, fylling og revegetering. Hentet fra områderegulering N01 Stølen 
datalgringspark (Bulk, Rambøll, Vennesla kommune 2016). 
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Figur 22: Prinsippsnitt for skjæring, fylling og revegetering. Hentet fra områderegulering N01 Stølen 
datalgringspark (Bulk, Ramboll, Vennesla kommune 2016). 
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Figur 23: Prinsippsnitt for skjæring, fylling og revegetering. Hentet fra områderegulering N01 Stølen 
datalgringspark (Bulk, Rambøll, Vennesla kommune 2016). 

Videre er det også regulert til dette formålet langs adkomstveien o_SKV1 som skal sikre at 
adkomstveien og industriarealene skal få en god tilpasning. Det tillates inngrep i arealet for 
tilpasningen av vei og industritomt. Arealet skal revegeteres. 
 
LNF-område 
Omkringliggende arealer avsettes til LNF-område. Her kan det driftes som normalt i henhold 
til formålet. I tillegg er det lagt inne en bestemmelse som sikrer ta teknisk infrastruktur kan 
etableres. Dette kan være rørgater, kabler eller driftsveier knyttet til EL- og VA-anlegg eller 
prosessvann. Det kan også være mindre installasjoner som pumpe hus, koblingspunkter og 
varmeveksler. 
 
Faresone høyspenningsanlegg 
Det er lagt inn flere områder med faresoner knyttet til høyspentlinjene og kabler. Disse skal 
sikre interessene til kraftselskapene og følges opp med bestemmelser vedrørende hvilke 
tiltak innenfor sonene som kan tillates og med hvem det skal avklares mot. 
 
Bevaring- og hensynssoner for kulturminner og naturmiljø 
Det er lagt inn en del områder med bevaring- eller hensynssone for kulturminner og 
naturmiljø. Dette er for å sikre de forekomstene som ligger utenfor inngrepssonene.  
 
Bestemmelsesområde 
#1 angir at det i dette området tillates fremføring av veiforbindelse mellom de to hoved 
arealene i nord og sør. Fremføring må avklares i videre detaljregulering for de sørlig 
området. 
 
#2 angir at det tillates tiltak i Mørkvann for fremføring av vei. 
 
#3 til #9 angir automatisk fredede kulturminner som det søkes om frigivelse for å kunne 
utvikle området. 

5.5. Bebyggelse og utforming 
 

og v e g e t s m o n  
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Figur 23: Prinsippsnitt for skjæring, fylling og revegetering. Hentet fra områderegulering N01 Stølen 
datalgringspark (Bulk, Rambøll, Vennesla kommune 2016). 
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sikre interessene til kraftselskapene og følges opp med bestemmelser vedrørende hvilke 
tiltak innenfor sonene som kan tillates og med hvem det skal avklares mot. 
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Det er lagt inn en del områder med bevaring- eller hensynssone for kulturminner og 
naturmiljø. Dette er for å sikre de forekomstene som ligger utenfor inngrepssonene. 
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#1 angir at det i dette området tillates fremføring av veiforbindelse mellom de to hoved 
arealene i nord og sør. Fremføring må avklares i videre detaljregulering for de sørlig 
området. 

#2 angir at det tillates tiltak i Mørkvann for fremføring av vei. 

#3 til #9 angir automatisk fredede kulturminner som det søkes om frigivelse for å kunne 
utvikle området. 
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Områdereguleringen har ikke arbeidet med et konkret prosjekt i bunnen. Det er derfor 
utfordrende å konkretisere bebyggelsen. Referanseprosjekter innen batteriproduksjon er 
Freyr i Mo i Rana, Morrow i Arendal og Northvolt i Skjellefteå. Referanseprosjekter innen 
datasenter er nabobedriften Bulk Infrastructure et eksempel på.  
 
Høyden på bygningsmassen i referanseprosjektene varierer fra 12 meter til 35 meter, med 
hovedvekt liggende mellom 12-30 meters høye industribygg. Typen bygnings konstruksjoner 
er typiske lager og industribygg med tilhørende mindre bygningsstrukturer. Det er derfor valgt 
å legge opp til en fleksibilitet mht. utnyttelse og høyder slik at det er mulig å etablere ulike 
typer virksomheter. Det er vedlagt et illustrasjonshefte som viser enkelte utsnitt fra modell 
mht. synlighet. Utbyggingen blir mest synlig for fjernvirkning. Man må ta i betraktning at det 
er planlagt og under etablering en del større bebyggelse i samme området slik at 
fjernvirkningen fra anleggene vil bli sammenfallende. 
 
Det planlegges for virksomheter som allerede har en «grønn tankegang og 
produksjonslinje». Vi ønsker ikke å begrense muligheten som fremtidens løsninger kan gi – 
heller ikke mht. estetikk på både tomteareal og bygningskropp er strengt regulert. Det er lagt 
inn noe føring mht. fargebruk og fordrøyning ellers er reguleringen fleksibel.  
 
Utnyttelsen er satt til 80 % BYA. Denne vil ivareta både selve bygningskroppen, parkering og 
tilknyttede støttefunksjoner som krever et bygningsvolum som f.eks. transformatorer, 
brannvannstanker, pumpestasjoner, tekniske bygg ol. Parkering inngår i beregning av BYA 
og skal også fremgå av den samme utnyttelsen. 
 

5.6. Trafikkberegninger og kjøremønster 
 
I og med at det ikke er klart hvilke type virksomhet som kan komme til å etablere seg har det 
vært utfordrende å beregne trafikkmengder fra området. Det er gjort et arbeide med å telle 
trafikk i eksisterende kryss Fv. 3922 og Rv. 9. Dette har dannet grunnlaget for videre 
vurderinger med hensyn til hvor mye trafikk eksisterende kryss vil tåle. Det ble gjennomført 
en trafikktelling over tre dager i april 2021. Da lå trafikken på 500-700 turer. Dette er langt 
under mengden ÅDT på 2000 som er angitt i NVDB. Dette er også sammenfallende med 
opplysninger gitt i tilgrensende områderegulering. De estimerer ca. 400-500 arbeidsplasser 
for den totale utvikling hva eksisterende kryss kan tåle. Dette inkluderer også noe annen type 
næringsvirksomhet enn datalagring. 
 
I og med at den største delen av trafikken vil komme sør fra vil det å legge opp til et nytt 
kryss lengre sør ha tilnærmet lik trafikkmengde og samme trafikkmønster som eksisterende 
kryss. Det er derfor ikke laget to separate analyser, men den samme analysen kan benyttes 
tilsvarende på begge kryssene. 
 

Områdereguleringen har ikke arbeidet med et konkret prosjekt i bunnen. Det er derfor 
utfordrende å konkretisere bebyggelsen. Referanseprosjekter innen batteriproduksjon er 
Freyr i Mo i Rana, Morrow i Arendal og Northvolt i Skjellefteå. Referanseprosjekter innen 
datasenter er nabobedriften Bulk Infrastructure et eksempel på. 

Høyden på bygningsmassen i referanseprosjektene varierer fra 12 meter til 35 meter, med 
hovedvekt liggende mellom 12-30 meters høye industribygg. Typen bygnings konstruksjoner 
er typiske lager og industribygg med tilhørende mindre bygningsstrukturer. Det er derfor valgt 
å legge opp til en fleksibilitet mht. utnyttelse og høyder slik at det er mulig å etablere ulike 
typer virksomheter. Det er vedlagt et illustrasjonshefte som viser enkelte utsnitt fra modell 
mht. synlighet. Utbyggingen blir mest synlig for fjernvirkning. Man må ta i betraktning at det 
er planlagt og under etablering en del større bebyggelse i samme området slik at 
fjernvirkningen fra anleggene vil bli sammenfallende. 

Det planlegges for virksomheter som allerede har en «grønn tankegang og 
produksjonslinje». Vi ønsker ikke å begrense muligheten som fremtidens løsninger kan g i -  
heller ikke mht. estetikk på både tomteareal og bygningskropp er strengt regulert. Det er lagt 
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brannvannstanker, pumpestasjoner, tekniske bygg ol. Parkering inngår i beregning av BYA 
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vurderinger med hensyn til hvor mye trafikk eksisterende kryss vil tåle. Det ble gjennomført 
en trafikktelling over tre dager i april 2021. Da lå trafikken på 500-700 turer. Dette er langt 
under mengden ÅDT på 2000 som er angitt i NVDB. Dette er også sammenfallende med 
opplysninger gitt i tilgrensende områderegulering. De estimerer ca. 400-500 arbeidsplasser 
for den totale utvikling hva eksisterende kryss kan tåle. Dette inkluderer også noe annen type 
næringsvirksomhet enn datalagring. 

I og med at den største delen av trafikken vil komme sør fra vil det å legge opp til et nytt 
kryss lengre sør ha tilnærmet lik trafikkmengde og samme trafikkmønster som eksisterende 
kryss. Det er derfor ikke laget to separate analyser, men den samme analysen kan benyttes 
tilsvarende på begge kryssene. 
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Figur 24: Oversikt over mulige veiløsninger og sammenhenger mellom disse (Kristiansand kommune). 

Ved å etablere T-kryss med avkjøringsfelt/svingfelt i begge retninger har kryssløsningen 
kapasitet på ca. 1100 nye turer. Hvis man velger å etablere begge T-kryssene vil kapasiteten 
øke noe, men siden den største trafikkmengden kommer fra sør vil krysset på Veg 3 
(o_SKV3) bli høyest belastet og dermed er det lite å hente på dette, i alle fall i starten av 
etableringen. En fordel ved å etablere begge kryssene er at man vil få to adkomster ut på Rv. 
9 som er positivt mht. beredskapssituasjonen. 
  
Trafikkmengden som flyttes fra Fv. 3922 til Veg 2 (o_SKV2) hvis man etablerer Veg 1A 
(o_SKV2) til avfallsanlegget er anslått til å være et sted mellom 500-700 turer. På grunn av 
standarden på nytt veianlegg antas det at den nye adkomsten vil foretrekkes framfor Fv. 
3329 for ankomst til avfallsanlegget.  
   
Hvis man tar i betraktning utbyggingstakten, økonomi og usikkerheten mht. type 
virksomheter, er det ikke fornuftig å etablere begge kryssene samtidig. I og med at det 
planlegges for utvikling av delfelt BI_1, BI_2 og BI_5 først er det mest naturlig at man utnytter 
eksisterende strukturer og etablerer Veg 2 (o_SKV1) først. På sikt kan man etablere Veg 3 
(O_SKV3) for delfelt BI_3, BI_5 og BI_6 om dette skulle vise seg å være nødvendig mht. til 
trafikkavvikling. Andre muligheter er å tilknytte de sørlige delområdene med Veg 2 eller 
bygge Veg 3 først og tilknytte alle delområder fra denne veien.  
  

5.7. Samferdselsanlegg 
 
Det reguleres inn hovedadkomstvei i plankartet. Den interne veistrukturen på delfeltene vil 
avklares i videre byggesak og tekniske planer eller detaljregulering. Disse vil være i privat 
eierskap hvis ikke annet avtales med kommunen på et senere tidspunkt. I reguleringsplanen 
er det utarbeidet en overordnet rammeplan for veianlegget for å fastsette de store linjene og 
vurdere stigning, inngrep og tomtemuligheter knyttet til veianlegget. Rammeplanen legger 
premisser for videre utarbeidelse av tekniske planer. Denne er i henhold til Kristiansand 

Figur 24: Oversikt over mulige veiløsninger og sammenhenger mellom disse (Kristiansand kommune). 

Ved å etablere T-kryss med avkjøringsfelt/svingfelt i begge retninger har kryssløsningen 
kapasitet på ca. 1100 nye turer. Hvis man velger å etablere begge T-kryssene vil kapasiteten 
øke noe, men siden den største trafikkmengden kommer fra sør vil krysset på Veg 3 
(o_SKV3) bli høyest belastet og dermed er det lite å hente på dette, i alle fall i starten av 
etableringen. En fordel ved å etablere begge kryssene er at man vil få to adkomster ut på Rv. 
9 som er positivt mht. beredskapssituasjonen. 

Trafikkmengden som flyttes fra Fv. 3922 til Veg 2 (o_SKV2) hvis man etablerer Veg 1A 
(o_SKV2) til avfallsanlegget er anslått til å være et sted mellom 500-700 turer. På grunn av 
standarden på nytt veianlegg antas det at den nye adkomsten vil foretrekkes framfor Fv. 
3329 for ankomst til avfallsanlegget. 

Hvis man tar i betraktning utbyggingstakten, økonomi og usikkerheten mht. type 
virksomheter, er det ikke fornuftig å etablere begge kryssene samtidig. I og med at det 
planlegges for utvikling av delfelt Bl_ 1, BI_2 og BI_5 først er det mest naturlig at man utnytter 
eksisterende strukturer og etablerer Veg 2 (o_SKV1) først. På sikt kan man etablere Veg 3 
(O_SKV3) for delfelt BI_3, BI_5 og BI_6 om dette skulle vise seg å være nødvendig mht. til 
trafikkavvikling. Andre muligheter er å tilknytte de sørlige delområdene med Veg 2 eller 
bygge Veg 3 først og tilknytte alle delområder fra denne veien. 

5.7. Samferdselsanlegg 

Det reguleres inn hovedadkomstvei i plankartet. Den interne veistrukturen på delfeltene vil 
avklares i videre byggesak og tekniske planer eller detaljregulering. Disse vil være i privat 
eierskap hvis ikke annet avtales med kommunen på et senere tidspunkt. I reguleringsplanen 
er det utarbeidet en overordnet rammeplan for veianlegget for å fastsette de store linjene og 
vurdere stigning, inngrep og tomtemuligheter knyttet til veianlegget. Rammeplanen legger 
premisser for videre utarbeidelse av tekniske planer. Denne er i henhold til Kristiansand 

Områderegulering Støleheia Sor - planbeskrivelse 
Sist revidert 14.03.2022 

Side 34 / 55 



Områderegulering Støleheia Sør – planbeskrivelse  Side 35 | 55 
Sist revidert 14.03.2022 

kommunens veinormal.  Kryssløsning Rv. 9 med venstresvingefelt er tegnet ut i henhold til 
SVV normaler. 
 
Det etableres også gang- og sykkelvei langs med hovedadkomstveien. Denne avsluttes ved 
krysset ut på Fv. 3922 eller ved Rv. 9. Det er gjort vurderinger knyttet til realisering av gang- 
og sykkelvei langs Rv. 9, men dette vurderes til å være for krevende inngrep jf. eget notat 
vedr. gang- og sykkelvei. Hvis det blir aktuelt å realisere gang- og sykkelvei langs Rv. 9 på et 
senere tidspunkt er det internt i planområdet tilrettelagt for det. Planområdets beliggenhet 
gjør det utfordrende å tilrettelegge for kollektiv og myke trafikanter slik at dette blir prioritert 
av de ansatte.  
 
Det er tegnet en løsning som muliggjøre kobling via planområdet til Avfall Sør og Fv. 3922 i 
nord. Dette betinger et inngrep i kantsonen av Mørkvann. Det er i planen sikret at det kan 
gjøres inngrep i en større del av vannet gjennom en bestemmelsessone da det ikke er gjort 
detaljundersøkelser knyttet til grunnforhold og dybder i vann. Det kan også være at det er 
fordelaktig å legge veien noe lengre bort fra kontorbygget til Avfall Sør. Forbindelsen er 
primært ønsket av de andre virksomhetene på Støleheia. Det er gjort en utsjekk på 
vannmiljøet og naturmangfold, jf. senere kapittel. 
 
Ved å velge denne løsningen kan trafikken til avfallsanlegget få ny adkomst gjennom 
Støleheia Sør. Da vil man ha mulighet til å stenge nedklassifisere og stenge eksisterende fv. 
3922, og kan forbeholdes etableringene til Statnett og Bulk. 
 

 
Figur 25: Forbindelse via Avfall Sør og Støleheia Sør. 

5.8. Teknisk infrastruktur  
 
Støleheia Sør har i dag ingen tilgjengelig teknisk infrastruktur annet enn kryssende 
høyspentlinjer. Det planlegges derfor for store investeringer knyttet til denne typen anlegg. 
Dette gjelder både for vei-, vann og avløp (VA)- og el-anlegg. Veianlegg med tilhørende 
gang- og sykkelvei er beskrevet tidligere i beskrivelsen. 
 
 
VA-anlegg 
For VA er det gjort en vurdering av mulige trasevalg. Det er vist to mulige løsninger i 
overordnet VA -plan. Dette eliminerer ikke andre løsninger, men er realistiske alternativer 
mht. påkoblingspunkter på kommunalt system rundt Mosby området. Det er sett på en mulig 
løsning hvor det legges ledning i Otra og man går opp Lolandsdalen og inn i område BI_3. Et 
annet alternativ er å gå inn på nordsiden av Høye fabrikker og kommer opp i planområdet 
helt i sør. Det vil være en kombinasjon av nedgravd ledning og fjellboring. Pumpestasjon(er) 
vil etableres inne på planområdet. 
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Støleheia Sør har i dag ingen tilgjengelig teknisk infrastruktur annet enn kryssende 
høyspentlinjer. Det planlegges derfor for store investeringer knyttet til denne typen anlegg. 
Dette gjelder både for vei-, vann og avløp (VA)- og el-anlegg. Veianlegg med tilhørende 
gang- og sykkelvei er beskrevet tidligere i beskrivelsen. 

VA-anlegg 
For VA er det gjort en vurdering av mulige trasevalg. Det er vist to mulige løsninger i 
overordnet VA -plan. Dette eliminerer ikke andre løsninger, men er realistiske alternativer 
mht. påkoblingspunkter på kommunalt system rundt Mosby området. Det er sett på en mulig 
løsning hvor det legges ledning i Otra og man går opp Lolandsdalen og inn i område B1_3. Et 
annet alternativ er å gå inn på nordsiden av Høye fabrikker og kommer opp i planområdet 
helt i sør. Det vil være en kombinasjon av nedgravd ledning og fjellboring. Pumpestasjon(er) 
vil etableres inne på planområdet. 
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Figur 26: Overordna VA-skisse med 2 mulige alternative traseer for VA. 

Trase via Rv. 9 er mindre aktuelt på grunn av nærhet til Høyebekken og at det er trangt opp 
mot Rv. 9. Det vil være en mulighet å bore ledningen på østsiden av Høyebekken, men dette 
krever flere boregroper som det må være tilgjengelig adkomst for, til vedlikehold for store 
kjøretøy. Dette er en svært utfordrende løsning som det ikke er valgt å gå videre med. 
Det er stor usikkerhet knyttet til dimensjonering av anlegget og tidspunkt for etablering. Hvis 
man opererer med erfaringstall fra andre industriområder av denne størrelsen i areal er 
mengden avløpsvann så stor at det må etableres egen ledning i Otra. Dette må også ses i 
sammenheng med behovet for prosessvann til produksjonen. Prosessvann er forutsatt i et 
eget system, jf. eget avsnitt under. Avhengig av størrelsen på påslippet er det fornuftig å 
etablere utbyggingen i etapper. Det er foreløpig gjort følgende vurderinger for etappevis 
utbygging – hvis det ikke kan etableres en lokalløsning ev. midlertidig løsning: 

• Etappe 1 – Hele VA-nettet på Støleheia Sør ned mot fylkesvei. Må gjennomføres før 
noe bygg tas i bruk.  

• Etappe 2 – Fra vei til koblingspunkt der offentlige rør har større dimensjon. Denne 
trigges av en gitt avløpsmengde. 
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trigges av en gitt avløpsmengde. 
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• Etappe 3 - Ned mot kommunal pumpestasjon, stasjonen må også utbedres for å ha 
kapasitet til en gitt mengde. 
 

Dimensjoneringen av ledningsnettet må tas en grundigere vurdering av når man ser på 
forventet virksomhetsstruktur, men med tanke på at det er behov for fjellboring er det en 
maksimal dimensjon på rundt 300 mm. 
 
For vannforsyning som inkluderer brannvann er det behov for å ha et høydebasseng som 
kan fylles som reservoar. Foreløpig er det vurdert at dette bør ligge i BI_5, siden dette er det 
arealet som planlegges høyest. Her er det også flere muligheter for påkoblingspunkter som 
det må tas en vurdering av ved konkret prosjektering. Å legge ledning i Otra er også et reelt 
alternativ for vannforsyningen. 
 
Av hensyn til driftssikkerhet må anlegget etableres slik at det er adkomstmulighet for 
driftsavdelingen til enhver tid.  
 
Prosessvann 
Det er til planforslaget vurdert bruk av prosessvann som kjølevann i lukket system. Vannet 
som føres inn i produksjonen vil derfor være likt som det som føres ut igjen mht. vannkjemi.   
Det forutsettes at et kjølevannsanlegg må etableres og driftes som et privat anlegg. Det er 
sett på mulighet for å legge en trase fra Otra opp langs Lolandsdalen og inn til planområdet. 
Dette er gjort i et eget notat utarbeidet av Aprova i oktober 2020. Dette notatet legger til 
grunn et behov for 139 l/s til for eksempel en batterifabrikk. 
 
Dette vil være et lukket system som tar vann fra og slipper det ut igjen i Otra. Den største 
problemstillingen knyttet til kjølevann, siden systemet er lukket, er temperatur endringen. Alt 
etter hvilken produksjon som vannet skal kjøle vil temperaturen på vannet variere. Tillatt 
temperaturutslipp vil styres gjennom en utslippstillatelse som gis av Statsforvalteren. Det 
settes derfor ikke spesifikke krav til temperatur i reguleringsplanen. Siden Otra er 
lakseførende vil hensynet til den være essensielt, samtidig har Otra høy vannføring og vil 
klare å justere endringer i temperatur på påslippsvannet bedre enn stillestående vann. Dette 
bør derfor være mulig å få til gjennom bruk av en varmeveksler.  
 
Det er regulert inn et areal ved Otra for å ivareta mulighet for prosessvann og evt. annen 
teknisk infrastruktur. Dette legges på et areal som ikke var meldt oppstart for. Planområdet er 
utvidet for å ivareta dette. Traseen for kjølevann kan videre gå opp langs Lolandsdalen hvor 
det allerede er etablert andre tekniske traseer.  
  
Avfallshåndtering 
Avfallshåndtering må løses innenfor hvert delområde. Avfallsteknisk norm er førende, men 
mht. virksomheter som kan etablere seg er det også mulig at andre løsninger for avfall kan 
akseptere.  
Strøm og EL-anlegg 
Planområdet er plassert svært nær både regional- og transmisjonsnettet og deres 
transformatorstasjoner. Dette er gunstig for et høyt effektuttak, men anlegg og linjer må 
etableres til området.  
 
Energikrevende virksomheter har et stort spenn i et effektbehov. En liten hydrogenfabrikk vil 
kunne klare seg på 30-50 MW, mens en batterifabrikken som Morrow planlegger å etablere 
beregner et uttak på over 100 MW. Eksisterende og framtidig datalagring på Støleheia i regi 
av Bulk har tidligere anslått et behov i overkant av 400 MW og har fått en områdekonsesjon 
på 100 MW som de har startet utbygging på, jf. planbeskrivelsen til områdereguleringen for 
N01 Stølen datalagringspark. 

• Etappe 3- Ned mot kommunal pumpestasjon, stasjonen må også utbedres for å ha 
kapasitet til en gitt mengde. 
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grunn et behov for 139 I/s til for eksempel en batterifabrikk. 
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det allerede er etablert andre tekniske traseer. 
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transformatorstasjoner. Dette er gunstig for et høyt effektuttak, men anlegg og linjer må 
etableres til området. 

Energikrevende virksomheter har et stort spenn i et effektbehov. En liten hydrogenfabrikk vil 
kunne klare seg på 30-50 MW, mens en batterifabrikken som Morrow planlegger å etablere 
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på 100 MW som de har startet utbygging på, jf. planbeskrivelsen til områdereguleringen for 
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Det arbeides med en konsesjon for etablering av tilstrekkelig strøm til planområdet, foreløpig 
vurderinger antyder uttak på 300 MW. Utbyggingen vil derfor trolig betinge etablering av en 
transformatorstasjon og omformingsanlegg. Plassering er ikke bestem og det er mulig å 
etablere dette i samarbeid med tilgrensende virksomhet. Dette arbeidet skjer opp mot Agder 
Energi og Statnett, og omfattes av eget lovverk. Bestemmelsen åpner opp for etablering av 
el-installasjoner i planområdet. Konsesjonssøknad er avhengig av vedtatt reguleringsplan.  
 
Overskuddsvarme 
Kraftkrevende industri vil skape en del overskuddsvarme. Plasseringen av virksomheten på 
Støleheia er ugunstig med tanke på videreforedling av overskuddsvarmen til andre 
virksomheter på grunn av avstanden. Det forutsettes at den kan benyttes til intern 
bruk/oppvarming av annen bebyggelse som tilhører virksomheten eller andre virksomheter 
som etablerer seg på Støleheia som kan gis synergier av dette overskuddet av varme energi 
Avhengig av temperaturen på vannet som kommer ut må virksomheten i likhet med 
kjølevann håndtere en nedkjøling før utslipp.  
 
Planområdet tilrettelegges for virksomheter som skal ha god kjennskap til prosesser og gode 
metoder for håndtering av overskuddsvarme. En effektiv utnytting vil gi positiv effekt i et 
miljø- og klimaperspektiv. For å tilrettelegge for best mulig utvikling er det ikke ønskelig å 
binde opp eksakte løsninger i områdereguleringen. 
 

5.9. Overvannshåndtering og blågrønne løsninger 
 
Som hovedregel skal overvannet fordrøyes innenfor hvert delfelt. Etableringen vil ha store 
takflater så det settes krav til at takvann fordrøyes på eget tak eller tilsvarende. Begrenset 
takvannmengde kan infiltreres i fyllingene med god avstand til fyllingsfoten. Spesielt for 
delfelt BI_5 er at denne ikke må infiltrere takvann mot rensebassengene til Avfall Sør. 
 
Alle delfelt må under sprenges med minimum 1,5 meter for å kunne etablere 
infiltrasjonskummer for overvann fra veiflater/ kjørearealer. 
  
Det anbefales etableres tilstrekkelig antall sluker godt fordelt for å utnytte 
sprengsteinsvolumet optimalt. Det skal lages fall ned mot infiltrasjonsslukene slik at vann 
også kan stå i søkkene ned mot slukene ved store nedbørhendelser. Hvert infiltrasjonssluk 
må forventes å kunne infiltrere i størrelsesorden 8 – 15 l/s. Infiltrasjonskapasiteten må måles/ 
vurderes for hver delfelt før utbygging, hvis ikke så må en svært konservativ verdi velges.  
 
Overvannet skal i utgangspunktet ikke få tilført forurensing, men det kan i anleggsperioden 
bli endringer på grunn av endringer i massene, sprengstoff rester eller annen 
anleggsforurensing. Dette må følges opp i anleggsperioden. Det kan derfor være nødvendig 
å etablere midlertidige tiltak for å verne om bekker og vann. Dette avklares gjennom 
miljøoppfølgingsprogrammer som utarbeides til rammesøknad. Når etableringen er ferdig vil 
overvannet gjennomgå «normal» rensing gjennom infiltrasjon i grunnen ev. gjennom egne 
infiltrasjonsbassenger på området eller i fyllingen hvis det framkommer at det er behov for 
dette.   
 
Skulle virksomheter som omfattes av storulykkesforskriften etablere seg kan det være behov 
for å etablere spesielle tiltak for å hindre forurensning fra materialene eller brukt brannvann. 
For eksempel kan det da være bruk av ikke-permeable flater for å lede vann til rense- og 
sedimentasjons basseng før infiltrasjon i fyllingene. Det er derfor ikke ønskelig å sette et 
spesifikt krav til permeable flater. Dette fordi virksomhetene skal kunne håndtere overvann 
og avrenning på en fornuftig måte ut i fra deres sikkerhetskriterier. 
 

Det arbeides med en konsesjon for etablering av tilstrekkelig strøm til planområdet, foreløpig 
vurderinger antyder uttak på 300 MW. Utbyggingen vil derfor trolig betinge etablering av en 
transformatorstasjon og omformingsanlegg. Plassering er ikke bestem og det er mulig å 
etablere dette i samarbeid med tilgrensende virksomhet. Dette arbeidet skjer opp mot Agder 
Energi og Statnett, og omfattes av eget lovverk. Bestemmelsen åpner opp for etablering av 
el-installasjoner i planområdet. Konsesjonssøknad er avhengig av vedtatt reguleringsplan. 

Overskuddsvarme 
Kraftkrevende industri vil skape en del overskuddsvarme. Plasseringen av virksomheten på 
Støleheia er ugunstig med tanke på videreforedling av overskuddsvarmen til andre 
virksomheter på grunn av avstanden. Det forutsettes at den kan benyttes til intern 
bruk/oppvarming av annen bebyggelse som tilhører virksomheten eller andre virksomheter 
som etablerer seg på Støleheia som kan gis synergier av dette overskuddet av varme energi 
Avhengig av temperaturen på vannet som kommer ut må virksomheten i likhet med 
kjølevann håndtere en nedkjøling før utslipp. 

Planområdet tilrettelegges for virksomheter som skal ha god kjennskap til prosesser og gode 
metoder for håndtering av overskuddsvarme. En effektiv utnytting vil gi positiv effekt i et 
miljø- og klimaperspektiv. For å tilrettelegge for best mulig utvikling er det ikke ønskelig å 
binde opp eksakte løsninger i områdereguleringen. 

5.9. Overvannshändtering og blågrønne løsninger 

Som hovedregel skal overvannet fordrøyes innenfor hvert delfelt. Etableringen vil ha store 
takflater så det settes krav til at takvann fordrøyes på eget tak eller tilsvarende. Begrenset 
takvannmengde kan infiltreres i fyllingene med god avstand til fyllingsfoten. Spesielt for 
delfelt Bl_5 er at denne ikke må infiltrere takvann mot rensebassengene til Avfall Sør. 

AIie delfelt må under sprenges med minimum 1,5 meter for å kunne etablere 
infiltrasjonskummer for overvann fra veiflater/ kjørearealer. 

Det anbefales etableres tilstrekkelig antall sluker godt fordelt for å utnytte 
sprengsteinsvolumet optimalt. Det skal lages fall ned mot infiltrasjonsslukene slik at vann 
også kan stå i søkkene ned mot slukene ved store nedbørhendelser. Hvert infiltrasjonssluk 
må forventes å kunne infiltrere i størrelsesorden 8 - 1 5  I/s. lnfiltrasjonskapasiteten må måles/ 
vurderes for hver delfelt før utbygging, hvis ikke så må en svært konservativ verdi velges. 

Overvannet skal i utgangspunktet ikke få tilført forurensing, men det kan i anleggsperioden 
bli endringer på grunn av endringer i massene, sprengstoff rester eller annen 
anleggsforurensing. Dette må følges opp i anleggsperioden. Det kan derfor være nødvendig 
å etablere midlertidige tiltak for å verne om bekker og vann. Dette avklares gjennom 
miljøoppfølgingsprogrammer som utarbeides til rammesøknad. Når etableringen er ferdig vil 
overvannet gjennomgå «normal» rensing gjennom infiltrasjon i grunnen ev. gjennom egne 
infiltrasjonsbassenger på området eller i fyllingen hvis det framkommer at det er behov for 
dette. 

Skulle virksomheter som omfattes av storulykkesforskriften etablere seg kan det være behov 
for å etablere spesielle tiltak for å hindre forurensning fra materialene eller brukt brannvann. 
For eksempel kan det da være bruk av ikke-permeable flater for å lede vann til rense- og 
sedimentasjons basseng før infiltrasjon i fyllingene. Det er derfor ikke ønskelig å sette et 
spesifikt krav til permeable flater. Dette fordi virksomhetene skal kunne håndtere overvann 
og avrenning på en fornuftig måte ut i fra deres sikkerhetskriterier. 
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Flomveier 
Det må hensyntas oppbyggingen av delfeltene å sikre at tilstrømming av vann blir tilnærmet 
som før. Myrdraget mellom delfelt BI_2, BI_5 og BI_3, BI_4 er tatt vare på for å kunne 
fungere som et bufferareal ved større hendelser. Flomveien for delfeltene skal planlegges 
slik: 
 

• Flomveg fra BI_1 skal gå mot vest til Eptevann 
• Flomveg fra BI_2 skal fanges langs vegen og føres i stor (overdimensjonert) kulvert 

uten rist mot Eptevann – en begrenset del av flomvannet kan føres mot dalsøkk i sør.  
• Flomveger fra BI_4 skal føres mot sør for å unngå flomvann i bassenget for Støleheia 

– deler vil gå direkte mot Kjeksebekken, deler til dalsøkk mellom tomt BI_4 og BI_5 
og 6 videre mot Kjeksebekken.  

• Flomveger fra BI_3 skal fordeles ut mot vest og sør – mest mulig spredt.  
• Flomveger fra BI_5 - 6 skal fordeles ut mot øst og sør – mest mulig spredt.  

 
 

5.10. Landskap 
Landskapsanalysen er godt dekkende for planområdet med omland. Den vedsetter sentrum 
av planområdet og topparealene av landskapet til middels høy verdi, men randsonene har 
fått lavere verdi.  
 
Det er stort sett i den delen som er avsatt til middels verdi at utbyggingen kommer. Det er 
likevel lagt vekt på å skjerme enkelte landskapselementer slik som daldraget 
Aslaksdalhulene over til Kattetjønn og ned til Lolandsdalen. Begge sider av daldraget settes 
av til utbygging så noe av karakterene vil mistes. Samtidig som daldraget er stor nok til å bli 
en tydelig kontrast til utbyggingen.  
 
Eptevann med randsonen beholdes også som et landskapselement, men det vil bebygges 
nord for Eptevann og vei 2 vil svinge seg rundt vannet. Veien ligger godt i landskapet der 
hvor den er nærmest vannet og opp mot delfelt BI_1 og BI_2 stiger den på. 
 

 
Figur 27: Vei o_SKV1 sett fra sør mot nord med Eptevann i bakgrunnen.  

Randsonene ned mot Rv. 9 og Mosby er beholdt og man har hatt et fokus på å ikke «falle ned over 
heia». Dette gjelder også delvis på andre siden mot Lolandsdalen. Dette fører til at området vil bli 
lite synlig når man er på Mosby og omlandet langs veistrekningene.  
 

5.11. Friluftsliv  
 
I landskapsanalysen som er gjennomført er det gjort en kart analyse av stier og traktorveier. Etter 
kommunikasjon med lokalkjente knyttet til andre interesser er det ikke oppdaget at planområdet er 
i utstrakt bruk til friluftsliv og rekreasjon. Den største interessen knytter seg til driftsveien opp fra 
Ravnåsveien – merket A i kartet under. Denne svinger av før Avfall Sør sine fangdammer og går 
videre rundt Statnett sitt anlegg og opp til Moseidvarden.  
 

Flomveier 
Det må hensyntas oppbyggingen av delfeltene å sikre at tilstrømming av vann blir tilnærmet 
som før. Myrdraget mellom delfelt B1_2, BI_5 0g Bl_3, Bl_ 4 er tatt vare på for å kunne 
fungere som et bufferareal ved større hendelser. Flomveien for delfeltene skal planlegges 
slik: 

• Flomveg fra BI_1 skal gå mot vest til Eptevann 
• Flomveg fra Bl_2 skal fanges langs vegen og føres i stor (overdimensjonert) kulvert 

uten rist mot Eptevann - en begrenset del av flomvannet kan føres mot dalsøkk i sør. 
• Flomveger fra Bl_ 4 skal føres mot sør for å unngå flomvann i bassenget for Støleheia 

- deler vil gå direkte mot Kjeksebekken, deler til dalsøkk mellom tomt Bl_ 4 og BI_S 
og 6 videre mot Kjeksebekken. 

• Flomveger fra Bl_3 skal fordeles ut mot vest og sør - mest mulig spredt. 
• Flomveger fra B I_5 -6  skal fordeles ut mot øst og sør - mest mulig spredt. 

5.10.  Landskap 
Landskapsanalysen er godt dekkende for planområdet med omland. Den vedsetter sentrum 
av planområdet og topparealene av landskapet til middels høy verdi, men randsonene har 
fått lavere verdi. 

Det er stort sett i den delen som er avsatt til middels verdi at utbyggingen kommer. Det er 
likevel lagt vekt på å skjerme enkelte landskapselementer slik som daldraget 
Aslaksdalhulene over til Kattetjønn og ned til Lolandsdalen. Begge sider av daldraget settes 
av til utbygging så noe av karakterene vil mistes. Samtidig som daldraget er stor nok til å bli 
en tydelig kontrast til utbyggingen. 

Eptevann med randsonen beholdes også som et landskapselement, men det vil bebygges 
nord for Eptevann og vei 2 vil svinge seg rundt vannet. Veien ligger godt i landskapet der 
hvor den er nærmest vannet og opp mot delfelt Bl_ 1 og Bl_2 stiger den på. 

Figur 27: Vei o_SKV1 sett fra sør mot nord med Eptevann i bakgrunnen. 

Randsonene ned mot Rv. 9 og Mosby er beholdt og man har hatt et fokus pä ä ikke «falle ned over 
heia». Dette gjelder ogsä delvis pa andre siden mot Lolandsdalen. Dette forer til at omrädet vil bli 
lite synlig när man er pä Mosby og omlandet langs veistrekningene. 

5.11.  Friluftsliv 

I landskapsanalysen som er gjennomført er det gjort en kart analyse av stier og traktorveier. Etter 
kommunikasjon med lokalkjente knyttet til andre interesser er det ikke oppdaget at planområdet er 
i utstrakt bruk til friluftsliv og rekreasjon. Den største interessen knytter seg til driftsveien opp fra 
Ravnäsveien - merket A i kartet under. Denne svinger av for Avfall Sor sine fangdammer og gar 
videre rundt Statnett sitt anlegg og opp til Moseidvarden. 
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Figur 28: Landskap og friluftsliv (Kristiansand kommune 2021). 

Daldraget og turveien A vil ikke berøres direkte av utbyggingen utover at det vil være mulig å 
tilrettelegge med teknisk infrastruktur. I dette daldraget er det også viktig naturmiljø og 
automatisk fredede kulturminner. 
 
Daldrag og sti merket med B i kartet er også bevart som et grønt gjennomgående drag i 
øst/vest retning av planområdet. Det er kun tiltenkt en kryssing med veiforbindelse fra 
delfeltene BI_1, BI_2 og BI_4 til delfelten BI_3 og BI_5-6. . Dette muliggjør tilrettelegging av 
en turvei fra Rv. 9/ Eptevann som knytter seg inn på turveinett til Moseidvarden via 
Aslaksdalhulene som er et gammelt veifar og tilknyttet kulturminner og naturmiljø.  
Daldrag og sti merket med C og D i kartet bevares i sin helhet. Disse har forbindelse med 
Mosby og Rv. 9, men er også en del av stinettet som går nord-sør i planområdet. 
Daldrag E, F og G med stier og utkikkspunkter vil bli borte i sin helhet. Dette er de arealene 
som blir utviklet til byggeområder. 
 
Sti H ligger utenfor planområdet. Dette arealet er endret til utbyggingsområde i naboplanen. 
Fokuset har vært å kunne beholde et eller flere av dragene øst-vest. Å beholde sti/ traktorvei-
systemet nord-sør har ikke vært prioritert og er heller ikke mulig med tanke på den 
utviklingen som ønskes og også tatt i betraktning den lave aktiviteten som er i området. Det 
er heller ikke ønskelig å trekke turaktivitet igjennom industriområde. Denne aktiviteten bør 
beholdes i grønt drag utenom industrien. 
 
Slik planforslaget foreligger beholdes muligheten til å krysse planområdet i draget merket B. 
Det er satt rekkefølgekrav til etablering av turvei inkludert parkering for å lette tilgangen til 
denne forbindelsen. Krysningspunkter i sør ved drag C og D beholdes som i dag.  
 

5.12. Barn og unges interesser 

Figur 28: Landskap og friluftsliv (Kristiansand kommune 2021). 

Daldraget og turveien A vil ikke berøres direkte av utbyggingen utover at det vil være mulig å 
tilrettelegge med teknisk infrastruktur. I dette daldraget er det også viktig naturmiljø og 
automatisk fredede kulturminner. 

Daldrag og sti merket med B i kartet er også bevart som et grønt gjennomgående drag i 
øst/vest retning av planområdet. Det er kun tiltenkt en kryssing med veiforbindelse fra 
delfeltene Bl_ 1, Bl_2 og Bl_ 4 til delfelten Bl_3 0g BI_5-6.. Dette muliggjør tilrettelegging av 
en turvei fra Rv. 9/ Eptevann som knytter seg inn på turveinett til Moseidvarden via 
Aslaksdalhulene som er et gammelt veifar og tilknyttet kulturminner og naturmiljø. 
Daldrag og sti merket med C og D i kartet bevares i sin helhet. Disse har forbindelse med 
Mosby og Rv. 9, men er også en del av stinettet som går nord-sør i planområdet. 
Daldrag E, F og G med stier og utkikkspunkter vil bli borte i sin helhet. Dette er de arealene 
som blir utviklet til byggeområder. 

Sti H ligger utenfor planområdet. Dette arealet er endret til utbyggingsområde i naboplanen. 
Fokuset har vært å kunne beholde et eller flere av dragene øst-vest. A beholde sti/ traktorvei- 
systemet nord-sør har ikke vært prioritert og er heller ikke mulig med tanke på den 
utviklingen som ønskes og også tatt i betraktning den lave aktiviteten som er i området. Det 
er heller ikke ønskelig å trekke turaktivitet igjennom industriområde. Denne aktiviteten bør 
beholdes i grønt drag utenom industrien. 

Slik planforslaget foreligger beholdes muligheten til å krysse planområdet i draget merket B. 
Det er satt rekkefølgekrav til etablering av turvei inkludert parkering for å lette tilgangen til 
denne forbindelsen. Krysningspunkter i sør ved drag C og D beholdes som i dag. 

5 . 1 2 .  Barn og unges interesser 
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Planområdet er ikke i bruk av barn og unge ut over en begrenset bruk til rekreasjon og 
friluftsliv – som er omtalt under dette temaet. 
 
Ut over dette vurdere vi ikke at planforslaget er i konflikt med barn og unges interesser. Det 
er ikke blitt sett på som nødvendig med egen medvirkning med barn og unge i denne 
planprosessen. 
 

5.13. Kulturminner 
 
Det er gjennomført kulturminneregistrering i planprosessen. Kulturminnene som er registrert 
er i hovedsak knyttet til veifar, vandrestier og noen dyrkningsområder. Det henvises til 
vedlagt rapport fra registreringen og konsekvensutredningen for ytterligere omtale av de 
enkelte funnene.  
 
Austre og Vestre Fjellmannsveg har fått datering som automatisk fredet. Det er gjort 
dateringer at veifaret tilbake til Folkevandringstiden (500-600 e.kr.), se figuren under. Dette 
veifaret over Bruliheia vil bli borte som en gjennomføring av utbyggingen. Derfor er deler av 
veifaret lagt som bestemmelsessone som ønskes frigitt. Dette avklares av Agder 
fylkeskommune i forbindelse med offentlig ettersyn. Resten av dette veifaret som ligger i 
Lolandsdalen reguleres med hensynssone for bevaring. Et grensemerke mellom Vennesla 
og Kristiansand kommune søkes også om frigivelse. Det er også blitt lagt inn to hensynsoner 
på eldre mineraluttak som er blitt registrert. Disse er ikke automatisk fredet, men ønskes 
bevart i den gjennomførte registreringen.    
 
De andre kulturminnene som er registrert i området er restere etter gamle seterdrift, veifar og 
jaktinstallasjoner. Ingen av disse er automatisk fredet og er heller ikke trukket frem i 
registreringen som behov for bevaring.  
 
Planforslaget er noe bearbeidet fra utbyggingsskissen slik at det ivaretar noen flere 
kulturminner, men sammenhengen i vandringsveiene og husmannsplassen vil forsvinne som 
følge av utbyggingen. Bruliheia er det arealet som er best egnet for utvikling og ligger i 
sammenheng med tilgrensende arealer for næring og industri på Støleheia. I de gjeldende 
planen er også vandringsveien regulert bort til fordel for utvikling. 
 

5.14. Næringsinteresser 
 
Områdets beliggenhet nær tilgjengelig kraft ressurser fra Statnett og Agder energi har vært 
avgjørende for ønsket utvikling av planområdet for kraftkrevende industri. Så er det et 
komplisert bilde med veldig fokus på tilgjengelig kraft til næringsområder som gjør det 
avgjørende å få en vedtatt plan som igjen da kan søke konsesjon. Tilgjengelig større 
mengder kraft som det her er snakk om er ikke mange områder som kan tilby, og allerede nå 
er etterspørselen betydelig. 
 
Bulk sin virksomhet med datalagringssenter som nærmeste nabo i nordøst, har vært tydelig 
på at deres kunder er restriktive på hvilken virksomhet som ønskes som nabo i forhold til 
sikkerhet. Dette blir omtalt under kapitelet om ROS – analyse. Det er også muligheter å 
tenke seg synergier av virksomheter som kan komme på Støleheia sør som også gagner 
Bulk sin virksomhet.  
 
Statnett og Agder energi sine anlegg påvirker planområdet med sine linjer som er i området. 
Linjene har sine hensynsoner hvor de er restriktive for hva som kan tillates av inngrep i 
nærheten. Samtidig er beliggenheten av de samme anleggene årsaken til at det ønskes 

Planområdet er ikke i bruk av barn og unge ut over en begrenset bruk til rekreasjon og 
friluftsliv - som er omtalt under dette temaet. 

Ut over dette vurdere vi ikke at planforslaget er i konflikt med barn og unges interesser. Det 
er ikke blitt sett på som nødvendig med egen medvirkning med barn og unge i denne 
planprosessen. 

5.13.  Kulturminner 

Det er gjennomført kulturminneregistrering i planprosessen. Kulturminnene som er registrert 
er i hovedsak knyttet til veifar, vandrestier og noen dyrkningsområder. Det henvises til 
vedlagt rapport fra registreringen og konsekvensutredningen for ytterligere omtale av de 
enkelte funnene. 

Austre og Vestre Fjellmannsveg har fått datering som automatisk fredet. Det er gjort 
dateringer at veifaret tilbake til Folkevandringstiden (500-600 e.kr.), se figuren under. Dette 
veifaret over Bruliheia vil bli borte som en gjennomføring av utbyggingen. Derfor er deler av 
veifaret lagt som bestemmelsessone som ønskes frigitt. Dette avklares av Agder 
fylkeskommune i forbindelse med offentlig ettersyn. Resten av dette veifaret som ligger i 
Lolandsdalen reguleres med hensynssone for bevaring. Et grensemerke mellom Vennesla 
og Kristiansand kommune søkes også om frigivelse. Det er også blitt lagt inn to hensynsoner 
på eldre mineraluttak som er blitt registrert. Disse er ikke automatisk fredet, men ønskes 
bevart i den gjennomførte registreringen. 

De andre kulturminnene som er registrert i området er restere etter gamle seterdrift, veifar og 
jaktinstallasjoner. Ingen av disse er automatisk fredet og er heller ikke trukket frem i 
registreringen som behov for bevaring. 

Planforslaget er noe bearbeidet fra utbyggingsskissen slik at det ivaretar noen flere 
kulturminner, men sammenhengen i vandringsveiene og husmannsplassen vil forsvinne som 
følge av utbyggingen. Bruliheia er det arealet som er best egnet for utvikling og ligger i 
sammenheng med tilgrensende arealer for næring og industri på Støleheia. I de gjeldende 
planen er også vandringsveien regulert bort til fordel for utvikling. 

5.14.  Naeringsinteresser 

Områdets beliggenhet nær tilgjengelig kraft ressurser fra Statnett og Agder energi har vært 
avgjørende for ønsket utvikling av planområdet for kraftkrevende industri. Så er det et 
komplisert bilde med veldig fokus på tilgjengelig kraft til næringsområder som gjør det 
avgjørende å få en vedtatt plan som igjen da kan søke konsesjon. Tilgjengelig større 
mengder kraft som det her er snakk om er ikke mange områder som kan tilby, og allerede nå 
er etterspørselen betydelig. 

Bulk sin virksomhet med datalagringssenter som nærmeste nabo i nordøst, har vært tydelig 
på at deres kunder er restriktive på hvilken virksomhet som ønskes som nabo i forhold til 
sikkerhet. Dette blir omtalt under kapitelet om ROS - analyse. Det er også muligheter å 
tenke seg synergier av virksomheter som kan komme på Støleheia sør som også gagner 
Bulk sin virksomhet. 

Statnett og Agder energi sine anlegg påvirker planområdet med sine linjer som er i området. 
Linjene har sine hensynsoner hvor de er restriktive for hva som kan tillates av inngrep i 
nærheten. Samtidig er beliggenheten av de samme anleggene årsaken til at det ønskes 
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tilrettelegging i nærheten av de. Det er ved detaljprosjektering av tomter med bebyggelse 
satt krav til utforming slik at linjene ikke blir påvirket og at de kan driftes forsvarlig i fremtiden. 
Samtidig er dette linjer som er krevende å flytte eller stenge ned, og de må regnes som 
samfunnskritisk infrastruktur. Det vil være avgjørende å få til en god arrondering inntil disse 
linjene.  
 
Avfall sør sitt anlegg i øst fører med seg luktulemper som ikke ansees som kritisk for 
industrien som tenkes etablert. Veien som er tenkt etablert i nordøst vil te en del av arealet til  
Avfall Sør sitt anlegg. Steinbruddet som er etablert skal utvides mot nord, og vil ikke kunne 
utvikles i lik grad som hvis veien ikke skulle etableres i området. Samtidig ligger veien på et 
høydenivås som tilsier at mye masse kan tas ut som en del av veien med en fortsettelse mot 
øst for å få en naturlig arrondering mot Avfall sør sitt anlegg.  
 

 
Figur 29: Område hvor det er noe overlapp mellom Avfall sør sin regulering og den nye 
områdereguleringen. 

 
5.15. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Det er gjennomført en egen ROS-analyse. Fokusområde i denne har vært knyttet til brann- 
og eksplosjonsfare, og utfordringer knyttet til tilgrensende virksomheter. Dette har vært 
fokusert på med bakgrunn av at reguleringen åpner opp for industri som kan omfattes av 
storulykkeforksriften. 
 
Generelt er det ikke avdekket forhold som medfører at dette området ikke egner seg for 
industrivirksomhet. Med hensyn til funksjoner som ikke anbefales å ligge i nærheten av 
storulykkevirksomheter er også planområdet egnet i og med at det er langt til boliger, skoler, 
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sykehus bykjerner osv. Det som er pekt på at kan være utfordrende er nærheten til viktig 
teknisk infrastruktur (kraftlinjer) og datalagringssentrene. Hensynet til datasentrene er først 
og fremst med hensyn til omdømme. 
  
Kraftlinjene er ivaretatt i planforslaget med hensynsoner knyttet til etablering av tiltak. 
Ytterligere krav knyttet til eventuell storulykkesvirksomhet må avklares i egen 
risikovurderinger som ivaretas av egen forskrift og direktoratet for sikkerhet og beredskap og 
Norsk kommunikasjonsmyndighet når det foreligger noe konkret prosjekt. Det vil være 
mulighet for virksomheten å gjøre tilpasninger utfra deres spesifikke forhold. Det er også tatt 
inn fremtidige utvidelsesplaner for kraftlinjer i planforslaget. Forholdet anses derfor å være 
godt ivaretatt. 
Når det gjelder omdømmerisiko er dette er svært vanskelig å regulere/ta stilling til igjennom 
reguleringsplan. I en regulering er det konkrete tiltak/ formål som må knyttes opp i enten 
plankart eller bestemmelser. Hvis det ikke kan fastslås at etablering av virksomheter, også 
storulykkevirksomheter, kan utgjøre en fysisk eller en konkret «trussel» mot 
datalagringssenteret er det vanskelig å avvise en etablering eller å båndlegge et areal for 
ikke å etablere virksomhet.  
 
ROS-analyse knyttet til anleggsperioden inngår ikke i denne vurderingen. 
 

5.16. Naturmangfold 
 
I omtalen av planområdet pr. i dag kommer det frem at det nylig er gjort to ulike kartlegginger 
av naturmiljøet på Støleheia. I tillegg er det gjort en kartlegging av tre vannforekomster – 
Mørkvann, Kattetjønn og et vann på grensen mellom Kristiansand og Vennesla kommune. 
Kartleggingen etter DN-håndbok 13 og de tre vannforekomsten er gjort i regi av planarbeidet. 
Mens NiN-kartleggingen er gjort i regi av Statsforvalteren, uavhengig av planarbeidet. 
Konsekvensutredningen er blitt gjort på grunnlag av DN 13-kartleggingen til dette 
planarbeidet.  
 
§8 Kunnskapsgrunnlaget 
Når vi sammenligner kartleggingen som er blitt gjort er de litt forskjellig både i typer 
naturlokaliteter, avgrensning og vurdering. De er ikke direkte sammenlignbare i og med at 
det ikke er de samme kriteriesettene som er brukt, men kartleggingen danner likevel et godt 
bilde av naturverdiene på Støleheia Sør og de nærliggende områdene. Kartleggingen av 
fremmede arter knytter seg til eksisterende opparbeidede arealer og driftsveier. 
 
Informasjonsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å kunne foreta vurdering.  
 
§9 Føre-var prinsippet 
Det er flere naturtyper og arter som vil bli berørte av planforslaget. Reduksjon i utbyggingen 
sammenlignet med forslaget i konsekvensutredningen er betydelig, men det går likevel med 
naturverdier. Det er prioritert å ta vare på myr- og daldraget ved Kattetjønn. Dette fører til at 
man også sparer naturforekomster knyttet til lågurt- osp- og eikeskog. 
 
I de nordlige delene av felt BI_1, BI_2 og BI_5 er det myrarealer, gammel furuskog med 
gamle trær, gammel fattig sumpskog og lågurt- ospe og eikeskog som er registrert. I den 
nordlige delen er forekomstene som ligger i nærheten av avfallsanlegget og veiforbindelsen 
o_SKV2 er det allerede avsatt til utbygging i planen for avfallsanlegget. Når endelig utforming 
av feltene landes kan det være at større del av naturforekomstene kan beholdes enn det 
som ses i dag. Felt BI_1 betinger utradering av gammel furuskog og sumpskog tilknyttet 
myrarealet. Disse forekomstene fortsetter mot nord vest innover i Vennesla kommune. Dette 
er lokaliteter som er dokumentert i NIN-kartleggingen og ikke i DN-13-kartelggingen hvor 
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man har vurdert disse områdene som forekomster av normal hverdagsnatur. Gammel 
furuskog som er lite berørt av menneskelig aktivitet. Bonitet og mulighet for atkomst har 
begrenset uttaket av skog. 
 
I den sørlige delen felt BI_3 og BI_4 er det myrarealer og lågurt- ospe og eikeskog som er 
registrert. Det er i hovedsak i det sørlig området at det er registrert enkeltforekomster av arter 
som er av stor forvaltningsinteresse. Dette knytter seg til barlind, eik og alm. O_SKV3 opp til 
det sørlige området er forsøkt plassert mellom flere forekomster. Dette har vært utfordrende 
mht. terreng, plassering av kryssløsning ut mot Rv. 9 og eksisterende bolighus. Noe inngrep i 
lokaliteten vil denne veien betinge. I felt BI_3 i sør tas et større areal. Dette området skal 
detaljreguleres og derfor kan det bli endringer på utstrekning og utforming. 
 
Når det gjelder vilttrekk og leveområder er det ikke kommet opp ny informasjon i 
kartleggingen. Delvis leveområder for rådyr blir berørt i sør. Trekkveien for hjortedyr vil 
avskjærer av vei O_SKV3 opp til det sørlige området.  
 

 
Figur 30: Planforslaget med DN 13-kartelegging røde omriss uten fyll, og NIN-kartlegging lilla figurer med 
fyll. 

§10 Samlet belastning 
Hvis man ser på NIN-kartleggingen så er den gjennomført for et område på Støleheia som 
for en større del allerede er avklart regulert for utbygging. Disse registreringen er det derfor 
vanskelig å sammenligne med.  
 
DN-13-kartelggingen har hatt et litt annet fokus i kartleggingen, jf. rapport og 
konsekvensutredning. Det er kartfestet færre forekomster av skog/vegetasjon enn i NIN-
kartleggingen, men har tatt med myrarealer.  
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Figur 30: Planforslaget med DN 13-kartelegging røde omriss uten fyll, og NIN-kartlegging lilla figurer med 
fyll. 
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Vi mener at den samlede belastningen på naturmangfoldet og enkeltarter ikke blir for stor om 
utbyggingen tillates som foreslått. De fleste artene og naturtypene som blir helt eller delvis 
utradert finnes andre steder i nærområdet eller bevares andre steder i planområdet. Det har 
vært noe fokus på tilpasningen til naturmiljøet, men en avveining mot andre interesser er 
også viktig i denne typen utvikling. 
 
§11 Kostnader 
Det er utbygger som må bære kostandene med hensyn til miljøoppfølging og ivaretagelse av 
krav som kommer som følge av dette. Det er ikke satt opp krav til spesifikke tiltak, men det er 
lagt inn krav til miljøoppfølgingsplan. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det er ikke satt krav til spesifikke tiltak, men det er lagt inn krav til miljøoppfølgingsprogram 
slik at vannmiljøet sikres oppfølging i anleggsfasen og ev. driftsfase om den permanente 
virksomhetens drift skulle tilsi et behov for dette. 
 

5.17. Utfylling i vannforekomster og vannforeskriften §12 
Det er gjort undersøkelser av fire vannforekomster i planområdet. Det er ikke dokumentert at 
naturforekomster i eller rundt disse vannene er av spesiell eller viktig karakter. Det er to av 
forekomsten som er aktuelle å fylle i for å etablere vei og utbyggingsområde.  
 
Det er aktuelt å gjøre tiltak i Mørkvann og i «Grensetjernet». Det vil bli en delvis utfylling i 
Mørkvann som følge av etablering av veiløsning o_SKV2. Selv med utfyllingen vil vannet 
kunne fungere for de virksomhetene som benytter dette til brannvann og overvann. Tekniske 
planer vil se på detaljerte løsninger slik at kapasiteten i vannet forringes minst mulig. Det er 
ikke gjort funn i kartleggingen som tilsier at utfyllingen ikke skal kunne gjennomføres.  
 
Når det gjelder «Grensetjernet» er dette et lite og isolert tjern med små verdier både knyttet 
til fordrøyning og naturmiljø. Det er dokumentert myrområder og gammelfuruskog/sumpskog 
rundt som er uberørt, men dette vil gå med uavhengig av utfyllingen i vannet. Det er kun 
utfylling på Kristiansand siden av tjernet. Det blir altså liggende en mindre del igjen i 
Vennesla kommune. Det er ikke gjort funn i kartleggingen som tilsier at utfyllingen ikke skal 
kunne gjennomføres. 

Vi mener at den samlede belastningen på naturmangfoldet og enkeltarter ikke blir for stor om 
utbyggingen tillates som foreslått. De fleste artene og naturtypene som blir helt eller delvis 
utradert finnes andre steder i nærområdet eller bevares andre steder i planområdet. Det har 
vært noe fokus på tilpasningen til naturmiljøet, men en avveining mot andre interesser er 
også viktig i denne typen utvikling. 

§11 Kostnader 
Det er utbygger som må bære kostandene med hensyn til miljøoppfølging og ivaretagelse av 
krav som kommer som følge av dette. Det er ikke satt opp krav til spesifikke tiltak, men det er 
lagt inn krav til miljøoppfølgingsplan. 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det er ikke satt krav til spesifikke tiltak, men det er lagt inn krav til miljøoppfølgingsprogram 
slik at vannmiljøet sikres oppfølging i anleggsfasen og ev. driftsfase om den permanente 
virksomhetens drift skulle tilsi et behov for dette. 

5.17.  Utfylling i vannforekomster og vannforeskriften § 1 2  
Det er gjort undersøkelser av fire vannforekomster i planområdet. Det er ikke dokumentert at 
naturforekomster i eller rundt disse vannene er av spesiell eller viktig karakter. Det er to av 
forekomsten som er aktuelle å fylle i for å etablere vei og utbyggingsområde. 

Det er aktuelt å gjøre tiltak i Mørkvann og i «Grensetjernet». Det vil bli en delvis utfylling i 
Mørkvann som følge av etablering av veiløsning o_SKV2. Selv med utfyllingen vil vannet 
kunne fungere for de virksomhetene som benytter dette til brannvann og overvann. Tekniske 
planer vil se på detaljerte løsninger slik at kapasiteten i vannet forringes minst mulig. Det er 
ikke gjort funn i kartleggingen som tilsier at utfyllingen ikke skal kunne gjennomføres. 

Når det gjelder «Grensetjernet» er dette et lite og isolert tjern med små verdier både knyttet 
til fordrøyning og naturmiljø. Det er dokumentert myrområder og gammelfuruskog/sumpskog 
rundt som er uberørt, men dette vil gå med uavhengig av utfyllingen i vannet. Det er kun 
utfylling på Kristiansand siden av tjernet. Det blir altså liggende en mindre del igjen i 
Vennesla kommune. Det er ikke gjort funn i kartleggingen som tilsier at utfyllingen ikke skal 
kunne gjennomføres. 
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Figur 31: Vannforekomstene som delvis blir fylt ut er markert med rødt. 

Med hensyn til vannforskriften §12 er utbyggingen og utfyllingen i vannforekomsten ikke 
vurdert som problematiske om dagens virksomheters miljøoppfølgingsprogrammer 
videreføres og det i forbindelse med denne utbyggingen sikres videreføring av tilsvarende 
programmer. Det er viktig å sikre at de viktige vannforekomsten som ligger nedstrøms og de 
største vannresipientene i planområdet ikke forringes. Det må tas høyde for enkelttiltak i 
forbindelse med anleggsfasen og permanente løsninger i og rundt fyllingene som hindrer 
spredning av forurensing fra for eksempel sprengstein eller forurenset overvann.  
 

5.18. Landbruk 
I planen gjøres det ingen konkrete formålsendringer av dyrka eller dyrkbar mark fra LNF til 
annet formål. Men det gis anledning til å gjøre inngrep i areal i Lolandsdalen og ned til Otra i 
forbindelses med fremføring av teknisk infrastruktur. Arealformålet er fremdeles LNF-område 
i og med at det er usikkerhet knyttet til løsningen for teknisk infrastruktur. Arealene er i AR5 
definert til skog og dyrkbar mark (beite). Inngrepet i dyrka/dyrkbar mark anses som svært lite 
tilknyttet planen. 
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Figur 31: Vannforekomstene som delvis blir fylt ut er markert med rødt. 

Med hensyn til vannforskriften §12 er utbyggingen og utfyllingen i vannforekomsten ikke 
vurdert som problematiske om dagens virksomheters miljøoppfølgingsprogrammer 
videreføres og det i forbindelse med denne utbyggingen sikres videreføring av tilsvarende 
programmer. Det er viktig å sikre at de viktige vannforekomsten som ligger nedstrøms og de 
største vannresipientene i planområdet ikke forringes. Det må tas høyde for enkelttiltak i 
forbindelse med anleggsfasen og permanente løsninger i og rundt fyllingene som hindrer 
spredning av forurensing fra for eksempel sprengstein eller forurenset overvann. 

5.18. Landbruk 
I planen gjøres det ingen konkrete formålsendringer av dyrka eller dyrkbar mark fra LNF til 
annet formål. Men det gis anledning til å gjøre inngrep i areal i Lolandsdalen og ned til Otra i 
forbindelses med fremføring av teknisk infrastruktur. Arealformålet er fremdeles LNF-område 
i og med at det er usikkerhet knyttet til løsningen for teknisk infrastruktur. Arealene er i ARS 
definert til skog og dyrkbar mark (beite). Inngrepet i dyrka/dyrkbar mark anses som svært lite 
tilknyttet planen. 
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Figur 32: Plangrensen vist med svart linje. Lysegul farge er innmarksbeite, oransje farge er fulldyrket, 
grønn farge er skog (AR5). 

5.19. Luftkvalitet 
 
Det er ikke utfordringer med luftkvaliteten på Støleheia. Det er noe utfordringer knyttet til luk i 
forbindelse med avfallsanlegget. Dette virker ikke inn på luftkvaliteten mht. veileder T-1520. 
Selv om det kan oppstå noe luk sjenanse ved enkelte vær- og vindforholdene er ikke dette 
noe er vurdert som problematisk i forbindelsen med etablering av denne typen virksomhet.  
Dette er heller ikke kjent at denne typen virksomheter vil påføre Støleheia luftforurensing. 
Hvis det er aktuelt å etablere virksomhet som påfører særlig luftforurensing eller lukt må 
dette vurderes i den enkelte saken.  
 

5.20. Lyd og støy 
 
Planområdet er ikke særlig støyutsatt. Tilgrensende virksomheter og fremtidige planer for 
disse kan produsere noe støy, men dette vil ikke være sjenerende for planlagt 
industriområde. Tilgrensende datalagringsvirksomhet har følgende estimat på støy fra deres 
virksomheter. Da er det i første rekke støy i fra vifter. Det vil også være noen støy fra 
kraftlinjer og driften av avfallsanlegget og pukkverket. 
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Figur 32: Plangrensen vist med svart linje. Lysegul farge er innmarksbeite, oransje farge er fulldyrket, 
grønn farge er skog (AR5). 

5 . 1 9 .  Luftkvalitet 

Det er ikke utfordringer med luftkvaliteten på Støleheia. Det er noe utfordringer knyttet til luk i 
forbindelse med avfallsanlegget. Dette virker ikke inn på luftkvaliteten mht. veileder T-1520. 
Selv om det kan oppstå noe luk sjenanse ved enkelte vær- og vindforholdene er ikke dette 
noe er vurdert som problematisk i forbindelsen med etablering av denne typen virksomhet. 
Dette er heller ikke kjent at denne typen virksomheter vil påføre Støleheia luftforurensing. 
Hvis det er aktuelt å etablere virksomhet som påfører særlig luftforurensing eller lukt må 
dette vurderes i den enkelte saken. 

5.20.  Lyd og støy 

Planområdet er ikke særlig støyutsatt. Tilgrensende virksomheter og fremtidige planer for 
disse kan produsere noe støy, men dette vil ikke være sjenerende for planlagt 
industriområde. Tilgrensende datalagringsvirksomhet har følgende estimat på støy fra deres 
virksomheter. Da er det i første rekke støy i fra vifter. Det vil også være noen støy fra 
kraftlinjer og driften av avfallsanlegget og pukkverket. 
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Figur 33: Kjøleviftestøy fra datalagringshallene (Planbeskrivelse 2015, Rambøll). 

Det er utfordrende å måle støy til ukjente virksomheter. Støyen fra datalagring er gitt et 
estimat på over. Støy fra en batterifabrikk til Norvolt i Skellefteå er vist på denne måten. 
Avstanden fra ytterkant av innerste mørke røde til bebyggelsen i sør er under 500 meter. 
Oransje og første røde sone er det som tilsvarer den norske gule sonen (45-55 dB). 
 

 
Figur 34: Støysoner rundt en batterfabrikk utvikling i Skellefteå (Bulletutredning før MKB, Sweco og 
WSP). 

Plassering av type virksomhet, bygg, tekniske installasjoner, terreng og vegetasjon er 
avgjørende for hvordan støyen vil bevege seg. Utfra de to eksemplene over antar vi at 
støyutfordringen knyttet til virksomhetene ikke kommer i konflikt med forhold i eller i 
nærheten av planområdet. All boligbebyggelse ligger langt fra planområdet. For å sikre at 
støy blir en så liten konsekvens som mulig settes det krav om støyvurdering ved 
detaljregulering eller byggesak. Vurderingen skal være i henhold til gjeldende T-1442. 
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Figur 33: Kjøleviftestøy fra datalagringshallene (Planbeskrivelse 2015, Rambøll). 

Det er utfordrende å måle støy til ukjente virksomheter. Støyen fra datalagring er gitt et 
estimat på over. Støy fra en batterifabrikk til Norvolt i Skellefteå er vist på denne måten. 
Avstanden fra ytterkant av innerste mørke røde til bebyggelsen i sør er under 500 meter. 
Oransje og første røde sone er det som tilsvarer den norske gule sonen (45-55 dB). 
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Figur 34: Støysoner rundt en batterfabrikk utvikling i Skellefteå (Bulletutredning før MKB, Sweco og 
WSP). 

Plassering av type virksomhet, bygg, tekniske installasjoner, terreng og vegetasjon er 
avgjørende for hvordan støyen vil bevege seg. Utfra de to eksemplene over antar vi at 
støyutfordringen knyttet til virksomhetene ikke kommer i konflikt med forhold i eller i 
nærheten av planområdet. All boligbebyggelse ligger langt fra planområdet. For å sikre at 
støy blir en så liten konsekvens som mulig settes det krav om støyvurdering ved 
detaljregulering eller byggesak. Vurderingen skal være i henhold til gjeldende T-1442. 

Områderegulering Støleheia Sør - planbeskrivelse 
Sist revidert 14.03.2022 

Side 4 8 1  55 



Områderegulering Støleheia Sør – planbeskrivelse  Side 49 | 55 
Sist revidert 14.03.2022 

 
5.21. Anleggsfasen 

 
Det vil være behov for å at ut store deler masse, men det er lagt opp til at det meste av dette 
skal gjenbrukes i forbindelse med opparbeidelsen av tomtene. Det er derfor lagt inn mulighet 
for midlertidig uttak og lagring av masser i planområdet. Uttak av masser og opparbeidelse 
av tomter vil måtte forholde seg til forurensningsforskriften § 30 og også retningslinjer T-1442 
knyttet til støy.  
 
Det er lagt inn bestemmelse om miljøoppfølgingsprogram som også vil være en del av 
anleggsfasen. 
 
Ut over dette er det utfordrende å forutse anleggsfasen. Dette er ikke vurdert i detalj. Det vil 
nok bli økt anleggstrafikk inn i området, men alternativ veiløsning kan bygges for å avlaste 
eksisterende fylkesvei. Planområdet ligger også slik til at det er begrenset hvor mye naboer 
som blir berørt av opparbeidelsen.  
 

5.22. Forurensning og miljøoppfølgingsprogram 
 
Det er gjort en kartlegging av NGU mht. sulfid. Det er lite sannsynlig for sulfider i området. 
Dette bekreftes også av masseuttaket som allerede er igangsatt på Støleheia. Det trengs 
derfor ikke gjennomføres spesielle tiltak for dette, eller gjennomføres oppfølgende 
undersøkelser. 
 
Det er alltid en viss fare for forurensing fra anleggsarbeidene. Det er i bestemmelsene satt 
krav til utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram. Dette er et overordnet krav som gjelder 
hele planområdet. Dette programmet skal utarbeides i forbindelse med rammesøknaden og 
gjelder for vannmiljøet og også omliggende LNF-områder – særlig for de arealene som har 
avsatt hensynssone for naturmiljø og kulturminner. Miljøoppfølgingsprogrammet skal 
inneholde prøvetaking og oppfølging av relevante vannforekomster, særlig er hensynet til 
fiskeførende Kjeksebekken og Høyebekken/Storebekken viktig. Behovet for utslippstillatelse 
må behandles særskilt etter gjeldende lovverk. Dette programmet må også vise at 
naturforekomster og kulturminner ivaretas og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å hindre 
spredning av svartlistede arter. Programmet må også beskrive sikring av fyllingene slik at 
erosjon fra disse forhindres. 
 
Miljøprogrammet må også inneholde en vurdering av behovet for tiltak i den videre 
driftsfasen. Altså om vannmiljøet og øvrige områder rundt har en fare for forurensing. Dette 
må vurderes ut ifra hvilken virksomhet som skal etableres og også hvordan vei og 
delområdet opparbeides. For eksempel om det er behov for anleggelse av infiltrasjon - eller 
rense bassenger. 
 
Miljøprogrammet må utarbeides av fagkyndige. Hvis det er behov for tillatelser eller 
godkjenning knyttet til særlover må dette foreligge i forbindelse med miljøprogrammet så 
langt dette er mulig. Utover dette trengs ikke særskilt godkjenning av programmet, men det 
skal følge rammesøknaden slik at kommunen har en mulighet til å sjekke ut relevante 
forhold. 
 
 

5.23. Klima- og miljøkonsekvenser 
 
Utbyggingen betinger større arealer omgjort fra skog, vann og myr til bebygd areal. Ut i fra 
plankartet er det gjort en vurdering av omgjøring av skog, myr og vann og hva dette vil ha å 
si for CO2 påvirkningen. Det er gjennomført en beregning via verktøyet til Miljødirektoratet. 

5.21.  Anleggsfasen 

Det vil være behov for å at ut store deler masse, men det er lagt opp til at det meste av dette 
skal gjenbrukes i forbindelse med opparbeidelsen av tomtene. Det er derfor lagt inn mulighet 
for midlertidig uttak og lagring av masser i planområdet. Uttak av masser og opparbeidelse 
av tomter vil måtte forholde seg til forurensningsforskriften§ 30 og også retningslinjer T-1442 
knyttet til støy. 

Det er lagt inn bestemmelse om miljøoppfølgingsprogram som også vil være en del av 
anleggsfasen. 

Ut over dette er det utfordrende å forutse anleggsfasen. Dette er ikke vurdert i detalj. Det vil 
nok bli økt anleggstrafikk inn i området, men alternativ veiløsning kan bygges for å avlaste 
eksisterende fylkesvei. Planområdet ligger også slik til at det er begrenset hvor mye naboer 
som blir berørt av opparbeidelsen. 

5.22.  Forurensning og miljooppfolgingsprogram 

Det er gjort en kartlegging av NGU mht. sulfid. Det er lite sannsynlig for sulfider i området. 
Dette bekreftes også av masseuttaket som allerede er igangsatt på Støleheia. Det trengs 
derfor ikke gjennomføres spesielle tiltak for dette, eller gjennomføres oppfølgende 
undersøkelser. 

Det er alltid en viss fare for forurensing fra anleggsarbeidene. Det er i bestemmelsene satt 
krav til utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram. Dette er et overordnet krav som gjelder 
hele planområdet. Dette programmet skal utarbeides i forbindelse med rammesøknaden og 
gjelder for vannmiljøet og også omliggende LNF-områder - særlig for de arealene som har 
avsatt hensynssone for naturmiljø og kulturminner. Miljøoppfølgingsprogrammet skal 
inneholde prøvetaking og oppfølging av relevante vannforekomster, særlig er hensynet til 
fiskeførende Kjeksebekken og Høyebekken/Storebekken viktig. Behovet for utslippstillatelse 
må behandles særskilt etter gjeldende lovverk. Dette programmet må også vise at 
naturforekomster og kulturminner ivaretas og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å hindre 
spredning av svartlistede arter. Programmet må også beskrive sikring av fyllingene slik at 
erosjon fra disse forhindres. 

Miljøprogrammet må også inneholde en vurdering av behovet for tiltak i den videre 
driftsfasen. Altså om vannmiljøet og øvrige områder rundt har en fare for forurensing. Dette 
må vurderes ut ifra hvilken virksomhet som skal etableres og også hvordan vei og 
delområdet opparbeides. For eksempel om det er behov for anleggelse av infiltrasjon - eller 
rense bassenger. 

Miljøprogrammet må utarbeides av fagkyndige. Hvis det er behov for tillatelser eller 
godkjenning knyttet til særlover må dette foreligge i forbindelse med miljøprogrammet så 
langt dette er mulig. Utover dette trengs ikke særskilt godkjenning av programmet, men det 
skal følge rammesøknaden slik at kommunen har en mulighet til å sjekke ut relevante 
forhold. 

5.23.  Klima- og miljokonsekvenser 

Utbyggingen betinger større arealer omgjort fra skog, vann og myr til bebygd areal. Ut i fra 
plankartet er det gjort en vurdering av omgjøring av skog, myr og vann og hva dette vil ha å 
si for CO-, pävirkningen. Det er gjennomfort en beregning via verktoyet til Miljodirektoratet. 
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Dette viser at utslippet av klimagasser over 20 år er på 83.141 tonn CO2-ekvivalenter. I 
tillegg kommer utslipp knyttet til for eksempel bygningsmasse, anleggsgjennomføring og 
trafikk. Dette er ikke regnet på i og med at kunnskapen om dette ikke foreligger på 
nåværende tidspunkt. 
 

 
Figur 35: Resultat fra klimagassutslipp-regneark fra Miljødirektoratet. 

På den andre siden av vektskålen i dette regnskapet er det positive som en utvikling av disse 
virksomheten som er ønsket at skal etablere seg på Støleheia kan bidra med. Og at 
størrelsen på disse i stor grad vil beting at man må ta ubrukt areal for å kunne etablere seg. 
Ut ifra hva vi vet om landskapet og naturen på Støleheia sør er det ikke grunn til å tro at 
andre jomfruelige område vil ha svært mye mindre utslipp mht. endring av arealbruken fra 
ubebygd til bebygd.   
 

5.24. Veinavn 
 
Hovedveien som er forlengelsen av eksisterende Stølevegen (Fylkesvei 3922) Vennesla, kan 
ha dette navnet videre innover i Kristiansand og rundt Eptevann tilbake til eksisterende 
hovedvei. 
 
Hvis det blir aktuelt med ny avkjøring direkte fra Setesdalsveien (Rv. 9) kan den veien hete 
Broneheiveien da det heter Bronehei der veien går forbi i nord. 
 
 
6. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR 

KOMMUNEN 
 
Gjennomføringen av områdereguleringen betinger opparbeidelse av teknisk infrastruktur. 
Dette gjelder offentlig vei, vann og kloakk. I tillegg må prosessvann etableres hvis det er 
behov for det..  
Inngangsinvesteringene i planforslaget er relativt høye i og med at planområdet mangler 
infrastruktur pr i dag. 
 
 

Dette viser at utslippet av klimagasser over 20 år er på 83.141 tonn CO,-ekvivalenter. I 
tillegg kommer utslipp knyttet til for eksempel bygningsmasse, anleggsgjennomføring og 
trafikk. Dette er ikke regnet på i og med at kunnskapen om dette ikke foreligger på 
nåværende tidspunkt. 

Resultater: Samlet effekt pa utslipp/opptak fra arealbruksendringen 

Utsl ipp e l l e r  o p p t a l : :  fra a r e a l e n e  o v e r  20 3 r ,  d e r s o m  m a n  ikke h a d d e  omgjor t  
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Negative tall betyr opptak av klimagasser, positive tall betyr utslipp. 
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Merknad: dersom 'f tall vil endringen i arealbruk netto medføre mindre klimagassutslipp enn før, eller mer CO2 opptak 
ses tall betyr at endringen medfører høyere utslipp, eller lavere CO2 opptak fra atmosfæren. Positive tall er merket rødt 

Figur 35: Resultat fra klimagassutslipp-regneark fra Miljødirektoratet. 

På den andre siden av vektskålen i dette regnskapet er det positive som en utvikling av disse 
virksomheten som er ønsket at skal etablere seg på Støleheia kan bidra med. Og at 
størrelsen på disse i stor grad vil beting at man må ta ubrukt areal for å kunne etablere seg. 
Ut ifra hva vi vet om landskapet og naturen på Støleheia sør er det ikke grunn til å tro at 
andre jomfruelige område vil ha svært mye mindre utslipp mht. endring av arealbruken fra 
ubebygd til bebygd. 

5.24.  Veinavn 

Hovedveien som er forlengelsen av eksisterende Stølevegen (Fylkesvei 3922) Vennesla, kan 
ha dette navnet videre innover i Kristiansand og rundt Eptevann tilbake til eksisterende 
hovedvei. 

Hvis det blir aktuelt med ny avkjøring direkte fra Setesdalsveien (Rv. 9) kan den veien hete 
Broneheiveien da det heter Bronehei der veien går forbi i nord. 

6. GJENNOMFORING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR 
KOMMUNEN 

Gjennomføringen av områdereguleringen betinger opparbeidelse av teknisk infrastruktur. 
Dette gjelder offentlig vei, vann og kloakk. I tillegg må prosessvann etableres hvis det er 
behov for det.. 
Inngangsinvesteringene i planforslaget er relativt høye i og med at planområdet mangler 
infrastruktur pr i dag. 
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6.1. Rekkefølgekrav og krav til detaljregulering 
 
Det er stilt rekkefølgekrav til overordna vann og avløpsplan som skal se på hvor man kan 
kople seg på eksisterende nett og hvilke utbedringer som må gjøres på eksisterende nett. 
Det er også stilt krav til teknisk plan for hovedatkomstvei med tilkopling til dagens veistruktur. 
Denne planen må godkjennes av veieier som vil enten være Statens vegvesen for riksveien, 
Agder fylkeskommune for fylkesveien og Vennesla kommune eller Kristiansand kommune for 
de kommunale veiene.  
Det er stilt detaljplan krav for alle delområder unntatt delområde BI_1 og BI_2.  Det er store 
delområder og arrondering med veistruktur må sees på for disse delområder mer detaljert i 
delplaner. 
 
7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 

7.1. Varsel om oppstart av planarbeid 
 
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i perioden 25.08.20 til 25.09.20. Det kom inn 18 
merknader. I forbindelse med utsendelse av planprogrammet ble plangrensen også justert 
noe. Planprogrammet og justert plangrense lå på høring 17.12.20 til 05.02.21. Det kom inn 
15 merknader. Alle merknaden er oppsummert i eget vedlegg.  
 

7.2. Medvirkning  
 
Det er gjennomført møter med virksomhetene som grenser inn mot planområdet. Dette er 
Avfall Sør, Statnett, Agder Energi og Bulk Infrastructure. Det har også vært dialog med 
Kristiansand Næringsselskap (Knas) som er en større eiendomsaktør i planområdet. Knas 
har videre hatt dialog med Agder Energi i forhold til konsesjonen for strøm til området. 
Det planlegges gjennomført åpen dag/ åpent kontor/ informasjonsmøte i løpet av 
høringsperioden. Denne vil være åpen for alle og grunneier, naboer og andre berørte vil bli 
invitert. Dette vil bli annonsert og tatt direkte kontakt. 
 
I forbindelse med noen av fagvurderingene er det også blitt tatt direkte kontakt med personer 
eller foreninger som har spesiell kunnskap om Støleheia. 
 
 
8. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
 
I forbindelse med kommuneplanen er det viktig at det avsettes og utvikles næringsområder 
som kan ivareta det grønne skiftet og tilby arealer for energiforedlende virksomheter i ulike 
trinn i verdikjeden eksempelvis for batteriproduksjon, hydrogen og ammoniakk produksjon. 
Energiforedlende virksomheter kan være svært arealkrevende. Foruten nærhet til 
internasjonal flyplass, godshavn og jernbane, krever de store etableringene både betydelig 
tilgang av elektrisk kraft, og ofte også store mengder prosessvann/kjølevann. 
 
Støleheia Sør ligger om lag 18 km nord for Kristiansand sentrum. Området ligger tett opptil et  
veletablert næringsareal i Støleheia, og omfatter ca. 1 300 dekar som nå reguleres for 
energiforedlende virksomheter. Området ligger i umiddelbar nærhet til Statnett og Agder 
energi sine store trafo anlegg og har potensiale til å ta ut store menger kraft. Støleheia 
tilfredsstiller derfor de fleste lokaliseringskriterier som er viktige for denne type industriell 
virksomhet. Statnett har nå startet planleggingen av en ny transformatorstasjon på Støleheia.  
 
Kraftknutepunktet på Støleheia har vært avgjørende for lokaliseringen av næringsområdet, 
og det er vanskelig innenfor kommunens grenser å finne et sentralt kraftknutepunkt som 
hadde ligget mer sentralt med tanke på logistikk med nærhet til sjø., jernbane osv. 
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Det planlegges gjennomført åpen dag/ åpent kontor/ informasjonsmøte i løpet av 
høringsperioden. Denne vil være åpen for alle og grunneier, naboer og andre berørte vil bli 
invitert. Dette vil bli annonsert og tatt direkte kontakt. 
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trinn i verdikjeden eksempelvis for batteriproduksjon, hydrogen og ammoniakk produksjon. 
Energiforedlende virksomheter kan være svært arealkrevende. Foruten nærhet til 
internasjonal flyplass, godshavn og jernbane, krever de store etableringene både betydelig 
tilgang av elektrisk kraft, og ofte også store mengder prosessvann/kjølevann. 
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Store næringsarealer vil gjøre inngrep i naturen og beslaglegger uberørt natur, men 
konsekvensutredningen viser at det totalt sett ikke har vesentlige konsekvenser. Nærheten til 
Bulk infrastruktur kan skape synergier med beslektede næringer i det grønne skiftet, og det 
er i ROS – analysen pekt på at det er fullt mulig å etablere energi krevende næringer i 
nærheten.   
  

Store næringsarealer vil gjøre inngrep i naturen og beslaglegger uberørt natur, men 
konsekvensutredningen viser at det totalt sett ikke har vesentlige konsekvenser. Nærheten til 
Bulk infrastruktur kan skape synergier med beslektede næringer i det grønne skiftet, og det 
er i ROS - analysen pekt på at det er fullt mulig å etablere energi krevende næringer i 
nærheten. 
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