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Støleheia sør - offentlig ettersyn 
 
 
Forslag til vedtak 
 

By- og stedsutviklingsutvalget legger områdegulering for energiforedlende 
virksomhet - Støleheia Sør med plankart sist 04.04.22 og bestemmelser sist 
04.04.22, ut til offentlig ettersyn. 

 
Sammendrag 
Planområdet Støleheia sør ligger i Kristiansand kommune og Vennesla kommune med 
atkomst via Vennesla 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.  
 
Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. Dette 
betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i sin 
produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv., eller virksomheter som levere komponenter til 
denne typen industriforetak som også trenger større arealer eller strøm til sin 
produksjon. I utgangspunktet skal Støleheia Sør ikke etableres med for eksempel lager 
og logistikkvirksomheter. Denne typen virksomheter har kommunene andre 
lokaliseringer som er bedre egnet.  
 
Mulighetene for å få tilgang til større mengder kraft har høyt fokus i kommunene og må 
sees i sammenheng med det grønne skifte. Støleheia er en av få områder hvor dette er 
mulig, og hvor det også er mulig å få tilgang til store arealer. Samtidig er tilgjengelig 
større mengder kraft også en knapphetsgode på grunn av begrensinger på eksisterende 
nettsystem. Agder Energi og Statnett har startet opp å se på muligheten for 
tilgjengeliggjøring av nye trafoer for å etterkomme den store etterspørselen de møter og 
Støleheia er et kraftknutepunkt i europerisk målestokk. Når det gjelder krafttilførsel til 
Støleheia Sør er denne avhengig av en konsesjonssøknad i etterkant av en godkjent 
reguleringsplan. Det er anslått et behov for effektuttak på 300 MW. Til sammenligning 
har hele Mjåvann Industriområde et effekuttak på under 20 MW og Elkem og Glencore 
opp mot 80 MW i effektuttak. Det er viktig for kommunene å ha tilgjengelige 
arealreserver for denne type virksomhet og det er en forutsetning at det ikke åpnes for 
annen type virksomhet selv om det er betalingsvillighet hos andre virksomheter for å 
etablere virksomhet som ikke er avhengig av denne kraftmengden. Utviklingen av 
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Sammendrag 
Planområdet Støleheia sør ligger i Kristiansand kommune og Vennesla kommune med 
atkomst via Vennesla 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. 

Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. Dette 
betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i sin 
produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv., eller virksomheter som levere komponenter ti l 
denne typen industriforetak som også trenger større arealer eller strøm til sin 
produksjon. I utgangspunktet skal Støleheia Sør ikke etableres med for eksempel lager 
og logistikkvirksomheter. Denne typen virksomheter har kommunene andre 
lokaliseringer som er bedre egnet. 

Mulighetene for å få tilgang til større mengder kraft har høyt fokus i kommunene og må 
sees i sammenheng med det grønne skifte. Støleheia er en av få områder hvor dette er 
mulig, og hvor det også er mulig å få tilgang til store arealer. Samtidig er tilgjengelig 
større mengder kraft også en knapphetsgode på grunn av begrensinger på eksisterende 
nettsystem. Agder Energi og Statnett har startet opp å se på muligheten for 
tilgjengeliggjoring av nye trafoer for å etterkomme den store etterspørselen de møter og 
Støleheia er et kraftknutepunkt i europerisk målestokk. Når det gjelder krafttilførsel ti l 
Støleheia Sør er denne avhengig av en konsesjonssøknad i etterkant av en godkjent 
reguleringsplan. Det er anslått et behov for effektuttak på 300 MW. Til sammenligning 
har hele Mjävann Industriomräde et effekuttak på under 20 MW og Elkem og Glencore 
opp mot 80 MW i effektuttak. Det er viktig for kommunene å ha tilgjengelige 
arealreserver for denne type virksomhet og det er en forutsetning at det ikke åpnes for 
annen type virksomhet selv om det er betalingsvillighet hos andre virksomheter for å 
etablere virksomhet som ikke er avhengig av denne kraftmengden. Utviklingen av 
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området har en langsiktig horisont. Det forutsettes at kommunene gjennomfører 
konkrete vurderinger ved et hvert ønske om etablering.   
 
Planforslaget deler planområdet opp i delområdene BI_1 til BI_6. I delfeltene BI_3, BI_4 
og BI_6 er det satt krav om videre detaljregulering for utvikling. For delområdene BI_1,  
BI_2 og BI_5 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 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 ligger i Vennesla.  
 
Planforslaget viser to atkomstmuligheter fra Rv. 9, men det er anbefalt å etablere den 
framtidig atkomst for utvikling av de nordlige delområdene fra nordvest fra fv. 3922 rett 
etter dagens avkjøring fra Rv.9. På denne måten kan planforslaget også bidra til en ny 
atkomst for Avfall sør sitt anlegg, som har bedre standard på hovedvei inn med 
gang/sykkelvei uten å kjøre gjennom tunell slik dagens atkomst. Hvis veilenken etableres 
inn til Avfall sør kan dagens fv. 3922 nedklassifiseres og delvis stenge for allmenn 
ferdsel. 
 
Støleheia Sør har i dag ingen tilgjengelig teknisk infrastruktur annet enn kryssende 
høyspentlinjer. Planforslaget forutsetter derfor store investeringer knyttet til denne typen 
anlegg. Dette gjelder både for vei-, vann og avløp (VA)- og el-anlegg. Hvilke modell som 
velges for finansiering for dette er for tidlig å si noe om. Vennesla kommune kan være en 
naturlig samarbeidspart, samtidig vil Kristiansand kommunens næringsselskap (KNAS) 
også være en viktig medspiller i dette.  
 
Planforslaget beslaglegger store uberørte landskap-, natur- og skogsområder, men det er 
ikke enkelt å finne tilsvarende arealer med tilgang til mengder med strøm uten store 
konsekvenser for natur og landskap. Konsekvensutredningen viser at verdiene i området 
er moderate, men at omfanget av en utbygging vil være stor. Konsekvensene er likevel 
moderate når en vurderer inngrep også opp mot planlagte inngrep i tilgrensende 
områder. Selve planforslaget er justert noe sammenlignet med utbyggingsalternativer for 
å avbøte inngrep. 
 
Planforslaget er det eneste store næringsarealet med direkte tilgang til mye elekstisitet, 
og er en hovedsatsing for å tilrettelegge for større virksomheter innenfor det grønne 
skiftet i vår kommune. 
 
Plan- og bygningssjefen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn 
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B1_2 og B1_5 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 
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atkomst for Avfall sør sitt anlegg, som har bedre standard på hovedvei inn med 
gang/sykkelvei uten å kjøre gjennom tunell slik dagens atkomst. Hvis veilenken etableres 
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naturlig samarbeidspart, samtidig vil Kristiansand kommunens næringsselskap (KNAS) 
også være en viktig medspiller i dette. 

Planforslaget beslaglegger store uberørte landskap-, natur- og skogsområder, men det er 
ikke enkelt å finne tilsvarende arealer med tilgang til mengder med strøm uten store 
konsekvenser for natur og landskap. Konsekvensutredningen viser at verdiene i området 
er moderate, men at omfanget av en utbygging vil være stor. Konsekvensene er likevel 
moderate når en vurderer inngrep også opp mot planlagte inngrep i tilgrensende 
områder. Selve planforslaget er justert noe sammenlignet med utbyggingsalternativer for 
å avbøte inngrep. 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
Kristiansand kommune skal utarbeide en områderegulering 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.  
 
Dagens situasjon 
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 Mørkvann er de største.   
 
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. 
 

 
Figur 1 Oversikt over planområdet markert med stiplet strek 

 
 

BAKGRUNN FOR SAKEN 
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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. 

Dagens situasjon 
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 Mørkvann er de største. 
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Mens det øst i planområdet går et markant drag nord sør fra avfallsanlegget og ned mot 
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ingen av disse er etablerte utfartspunkter av regional verdi. Høyeste punkt innenfor 
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Kristiansand næringsselskap har hånd om arealer helt nord i planområdet mens det er 
andre private eiere lengre sør i planområdet.  
 
Planens innhold 
Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. Dette 
betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i sin 
produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv. I utgangspunktet skal Støleheia Sør ikke 
etableres med for eksempel lager og logistikkvirksomheter. Denne typen virksomheter 
har kommunene andre lokaliseringer som er bedre egnet. 
 
Planforslaget deler planområdet opp i delområdene BI_1 til BI_6. Hvor det i delfelt BI_3, 
BI_4 og  BI_6 er satt krav om videre detaljregulering for utvikling. For delfelt BI_1, BI_2 
og BI_5 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 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 ligger i Vennesla. På grunn av 
kraftlinjene er det en del arealer som kun kan utnyttes i samråd med linjeeier. 
 
Delfeltene gis en utviklingsmulighet på 80% BYA, som inkluderer parkering. Høydene på 
byggene legges opp til 30 meter for størsteparten, men at man kan tillate inntil 40 meter 
for en del av bygningsmassen. Høydene på delfeltene 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. 
 
Eksisterende kryssløsning ut på Rv. 9 utvides med et venstre svingefelt fra nord, og ved 
behov for ny kryssløsning lengre sør på Rv. 9 er det regulert inn mulighet til å 
opparbeide med tilsvarende kryss. Det legges opp til mulighet for to adkomstløsninger 
fra Rv. 9. Hvilken vei som etableres først kommer an på utviklingsrekkefølgene, men det 
er naturlig å se for seg en utbygging av de nordlige delene først i og med at det her ikke 
er krav til detaljregulering. Detter betyr altså etablering av o_SKV1 og o_SKV2 først. De 
regulerte veiene skal være i kommunalt eie, mens veiarealer internt på delfeltene er 
tenkt skal være private. 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 er realistisk hvis utviklingen blir slik at fv. 3922 nedklassifiseres mht. 
standard og eierskap, og hovedadkomsten frem til Avfall sør legges igjennom dette 
planområdet slik som vist i planene. I så fall kan dette bli den nye fylkesveien og får 
fylkeskommunal eierskap istedenfor kommunal. Veiene er derfor prosjekter ut fra 
fylkeskommunal standard.  
 
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. 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 enkelte av disse arealene for tilpasningen av vei og industritomt. 
 
 
 
 

Kristiansand næringsselskap har hånd om arealer helt nord i planområdet mens det er 
andre private eiere lengre sør i planområdet. 

Planens innhold 
Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. Dette 
betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i sin 
produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv. I utgangspunktet skal Støleheia Sør ikke 
etableres med for eksempel lager og logistikkvirksomheter. Denne typen virksomheter 
har kommunene andre lokaliseringer som er bedre egnet. 

Planforslaget deler planområdet opp i delområdene BI_l ti l BI_6. Hvor det i delfelt BI_3, 
BI_ 4 og BI_6 er satt krav om videre detaljregulering for utvikling. For delfelt B I_ l ,  BI_2 
og BI_S 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 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 ligger i Vennesla. På grunn av 
kraftlinjene er det en del arealer som kun kan utnyttes i samråd med linjeeier. 

Delfeltene gis en utviklingsmulighet på 80% BYA, som inkluderer parkering. Høydene på 
byggene legges opp til 30 meter for størsteparten, men at man kan tillate inntil 40 meter 
for en del av bygningsmassen. Høydene på delfeltene er satt med en maks høyde på 
planert terreng for å tilstrebe massebalanse, men har mulighet ti l justeringer nedover. 
For delfelt B I_ l ,  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. 

Eksisterende kryssløsning ut på Rv. 9 utvides med et venstre svingefelt fra nord, og ved 
behov for ny kryssløsning lengre sør på Rv. 9 er det regulert inn mulighet ti l å 
opparbeide med tilsvarende kryss. Det legges opp til mulighet for to adkomstløsninger 
fra Rv. 9. Hvilken vei som etableres først kommer an på utviklingsrekkefølgene, men det 
er naturlig å se for seg en utbygging av de nordlige delene først i og med at det her ikke 
er krav til detaljregulering. Detter betyr altså etablering av o_SKVl og o_SKV2 først. De 
regulerte veiene skal være i kommunalt eie, mens veiarealer internt på delfeltene er 
tenkt skal være private. I kryssområdet for fv. 3922 o_SKVl er det regulert inn noe 
ekstra areal med annen veigrunn for at man i fremtiden kan endre på hvilken vei som blir 
hovedvei. Dette er realistisk hvis utviklingen blir slik at fv. 3922 nedklassifiseres mht. 
standard og eierskap, og hovedadkomsten frem til Avfall sør legges igjennom dette 
planområdet slik som vist i planene. I så fall kan dette bli den nye fylkesveien og får 
fylkeskommunal eierskap istedenfor kommunal. Veiene er derfor prosjekter ut fra 
fylkeskommunal standard. 

Arealene som skal brukes til fylling, skjæring og tilpasning av industriformålet er regulert 
ti l vegetasjonsskjerm. Dette for å sikre mulighet ti l å revegetere etter gjennomført 
inngrep. Det samme prinsippet er brukt i områdereguleringen for NO1 Stolen 
datalagringspark. Videre er det også regulert ti l dette formålet langs adkomstveien 
o_SKVl som skal sikre at adkomstveien og industriarealene skal få en god tilpasning. Det 
tillates inngrep i enkelte av disse arealene for tilpasningen av vei og industritomt. 
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Figur 2 3D modell av mulig utforming av planområdet. Det er justert noe på vei rundt område BI-1 
(A) som ikke vises i modellen. Byggen har en høyde på 30 meter på det høyeste. 

Utvidelse av planområde 
Det er gjort en liten utvidelse av planområdet i sørøst mot Otra. Dette er for å ha en 
mulighet til å komme i land med VA-ledning eller prosessvann fra Otra. Utvidelsen 
omfatter ikke eiendommer og eiere som ikke tidligere er blitt varslet. Utvidelsen er vist 
på illustrasjonen under. 
 

 
Figur 3: Utvidelse av plangrensen er vist med svart strek (planbeskrivelsen). 

 
 

Figur 2 30 modell av mulig utforming av planomrädet. Det er justert noe pfi vei rundt omräde BI-1 
(AJ som ikke vises i modellen. Byggen har en høyde pfi 30 meter pfi det høyeste. 

Utvidelse av planområde 
Det er gjort en liten utvidelse av planområdet i sørøst mot Otra. Dette er for å ha en 
mulighet ti l å komme i land med VA-ledning eller prosessvann fra Otra. Utvidelsen 
omfatter ikke eiendommer og eiere som ikke tidligere er blitt varslet. Utvidelsen er vist 
på illustrasjonen under. 
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Figur 3: Utvidelse av plangrensen er vist med svart strek (planbeskrivelsen). 
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PLANPROSESSEN 
 
Gjeldende planer  
De henvises til planbeskrivelsen for en grundig oversikt over gjeldene plangrunnlag for 
området. I hovedsak er arealene i Vennesla kommune avsatt til næringsvirksomhet og 
også regulert til diverse næringsutvikling. Mens det i kommuneplanen til Kristiansand er 
avsatt til LNFR-formål med hensynssone friluftsliv og er uregulert. Se illustrasjonene 
under. 
 

 
Figur 4: Oversikt over kommuneplanen i 
Kristiansand og Vennesla kommune. 

 
Figur 5: Oversikt over gjeldende 
reguleringsplaner i Kristiansand og Vennesla 
kommune. 

Melding om oppstart 
Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 25.08.2020 med frist 25.09.2020. 
Disse er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. I etterkant ble det lagt ut et 
planprogram på høring 17.12.2020 som også inkluderte en utvidelse av planområdet 
rundt Rv. 9.  
 
Det er ikke varslet innsigelse av statlig eller fylkeskommunal enhet ved oppstart.  
 
Ekstern 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. De har også hatt noe dialog med andre grunneier i 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. 
 
Intern medvirkning 
Planforslaget er utarbeidet av planavdelinga i Kristiansand kommune og med dialog med 
Vennesla kommune underveis. Planforslaget er redusert i omfang innenfor arealet til 
Vennesla kommune. For administrasjonen i Vennesla kommune har det vært størst fokus 
på adkomstløsning og definering av virksomhetenes funksjoner. Dette er omforent i 
planforslaget som foreligger. 
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også regulert t i l  diverse næringsutvikling. Mens det i kommuneplanen til Kristiansand er 
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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. 

I n te rn  medvirkning 
Planforslaget er utarbeidet av planavdelinga i Kristiansand kommune og med dialog med 
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planforslaget som foreligger. 
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Sammen med planavdelingen har parkvesenet og ingeniørvesenet i Kristiansand 
kommune dannet prosjektgruppen for utarbeidelse. KrsBiz har også bidratt underveis. 
Samarbeidsgruppene i Kristiansand kommune har vært orientert underveis i prosessen.  
 
 
PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget legger til rette for større sammenhengende arealer som kan tilbys bedrifter 
som ønsker å ta del i det grønne skiftet med virksomheter som er avhengig av større 
kraftmengder og arealer i sin produksjon. Mulighetene for å få tilgjengelig større 
mengder kraft har høyt fokus i kommunene og må sees i sammenheng med det grønne 
skifte. Støleheia er en av få områdene hvor dette er mulig og også få tilgang til store 
arealer. Samtidig er tilgjengelig større mengder kraft også et knapphetsgode på grunn av 
begrensinger på eksisterende nettsystem. Dette arbeider Agder Energi og Statnett med å 
løse. Når det gjelder krafttilførsel til Støleheia Sør er denne avhengig av en 
konsesjonssøknad i etterkant av en godkjent reguleringsplan. Det er pr. pt. anslått et 
behov for effektuttak på 300 MW. Til sammenligning har hele Mjåvann Industriområde et 
effektuttak på under 20 MW og Elkem og Glencore opp mot 80 MW i effektuttak. Det er 
viktig for kommunene å ha tilgjengelige arealreserver for denne type virksomhet og det 
er en forutsetning at det ikke åpnes for annen type virksomhet selv om det er 
betalingsvillighet hos andre virksomheter for å etablere virksomhet som ikke er avhengig 
av denne kraftmengden. Utviklingen av området har en langsiktig horisont. Det 
forutsettes at kommunene gjennomfører konkrete vurderinger ved et hvert ønske om 
etablering. 
 
Naboforholdet til Bulk Infrastruktur som utvikler et større område for datalagringssenter i 
Vennesla kommune, i nord og i øst, har hatt fokus i planarbeidet med dialog om 
etablering. ROS-analysen er utarbeidet spesielt med tanke på naboskapet. Konklusjonen 
er at planforslaget ikke utgjør noen objektiv eller konkret sikkerhetsrisiko for deres 
virksomhet. Men det påpekes samtidig at den subjektive vurderingen for deres kunder er 
vanskelig å verifisere. Det er derfor lagt inn håndtering av funksjoner på område BI_1 og 
lagt opp til endring av veisystemet for å unngå økt trafikk på eksisterende fv. 3922 – 
Stølevegen. Det er også lagt inn bestemmelser om virksomhet underlagt 
storulykkeforskriften – at dette ikke kan etableres i delfelt BI_1 på grunn av naboskap.   
 
Det er viktig at arronderingen av byggeområdene må hensynta beliggenheten i nærheten 
av viktig strømlinjer. Det er krav at linjeeier skal avklare hvordan bearbeiding av 
terrenget skal foregå i nærheten av linjene slik at hensynet med drift og vedlikehold av 
linjer blir ivaretatt. De avsatte hensynsoner er absolutte soner hvor terrenget i ikke skal 
bearbeides eller benyttes uten at dette er avklart med linjeeier. Dette vil vurderes i hvert 
enkelt tilfelle.  
 
Landskap og- naturinngrepet vil være betydelig, og vil helt klart være negativt. Samtidig 
viser konsekvensutredningen at inngrep i dette området ikke vil ha betydelige negative 
konsekvenser i og med at verdiene i området vurderes til å være små til middels 
verdifulle. Verdien av området er stort sett typisk «hverdags natur» på Sørlandet. 
Inngrepet må også sees i sammenheng med den utviklingen som allerede er regulert på 
tilgrensende arealer i Vennesla kommune.   
 
Hvordan området får tilrettelagt vann- og avløp samt prosessvann må avklares i den 
videre detaljeringen når det kommer konkrete etablerere. Det er i planforslaget vist 
hvilke muligheter som kan være aktuelle og det er sikret mulighet for gjennomføring. 
Samtidig må det vurderes hvilke økonomiske muligheter en etablering kan bidra med for 
å få til disse anleggene innenfor økonomisk forsvarlige rammer hvor kommunene vil 
være naturlige samarbeidspartnere. 
 
Det vises forøvrig til planbeskrivelsen og konsekvensutredning som vurderes å være i 
samsvar med vedtatt planprogram. 
 
 

Sammen med planavdelingen har parkvesenet og ingeniørvesenet i Kristiansand 
kommune dannet prosjektgruppen for utarbeidelse. KrsBiz har også bidratt underveis. 
Samarbeidsgruppene i Kristiansand kommune har vært orientert underveis i prosessen. 

PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget legger til rette for større sammenhengende arealer som kan tilbys bedrifter 
som ønsker å ta del i det grønne skiftet med virksomheter som er avhengig av større 
kraftmengder og arealer i sin produksjon. Mulighetene for å få tilgjengelig større 
mengder kraft har høyt fokus i kommunene og må sees i sammenheng med det grønne 
skifte. Støleheia er en av få områdene hvor dette er mulig og også få tilgang til store 
arealer. Samtidig er tilgjengelig større mengder kraft også et knapphetsgode på grunn av 
begrensinger på eksisterende nettsystem. Dette arbeider Agder Energi og Statnett med å 
løse. Når det gjelder krafttilførsel ti l Støleheia Sør er denne avhengig av en 
konsesjonssøknad i etterkant av en godkjent reguleringsplan. Det er pr. pt. anslått et 
behov for effektuttak på 300 MW. Til sammenligning har hele Mjävann Industriomräde et 
effektuttak på under 20 MW og Elkem og Glencore opp mot 80 MW i effektuttak. Det er 
viktig for kommunene å ha tilgjengelige arealreserver for denne type virksomhet og det 
er en forutsetning at det ikke åpnes for annen type virksomhet selv om det er 
betalingsvillighet hos andre virksomheter for å etablere virksomhet som ikke er avhengig 
av denne kraftmengden. Utviklingen av området har en langsiktig horisont. Det 
forutsettes at kommunene gjennomfører konkrete vurderinger ved et hvert ønske om 
etablering. 

Naboforholdet til Bulk Infrastruktur som utvikler et større område for datalagringssenter i 
Vennesla kommune, i nord og i øst, har hatt fokus i planarbeidet med dialog om 
etablering. ROS-analysen er utarbeidet spesielt med tanke på naboskapet. Konklusjonen 
er at planforslaget ikke utgjør noen objektiv eller konkret sikkerhetsrisiko for deres 
virksomhet. Men det påpekes samtidig at den subjektive vurderingen for deres kunder er 
vanskelig å verifisere. Det er derfor lagt inn håndtering av funksjoner på område BI_l og 
lagt opp til endring av veisystemet for å unngå økt trafikk på eksisterende fv. 3922 - 
Stølevegen. Det er også lagt inn bestemmelser om virksomhet underlagt 
storulykkeforskriften - at dette ikke kan etableres i delfelt BI_l på grunn av naboskap. 

Det er viktig at arronderingen av byggeområdene må hensynta beliggenheten i nærheten 
av viktig strømlinjer. Det er krav at linjeeier skal avklare hvordan bearbeiding av 
terrenget skal foregå i nærheten av linjene slik at hensynet med drift og vedlikehold av 
linjer blir ivaretatt. De avsatte hensynsaner er absolutte soner hvor terrenget i ikke skal 
bearbeides eller benyttes uten at dette er avklart med linjeeier. Dette vil vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

Landskap og- naturinngrepet vil være betydelig, og vil helt klart være negativt. Samtidig 
viser konsekvensutredningen at inngrep i dette området ikke vil ha betydelige negative 
konsekvenser i og med at verdiene i området vurderes til å være små til middels 
verdifulle. Verdien av området er stort sett typisk «hverdags natur» på Sørlandet. 
Inngrepet må også sees i sammenheng med den utviklingen som allerede er regulert på 
tilgrensende arealer i Vennesla kommune. 

Hvordan området får tilrettelagt vann- og avløp samt prosessvann må avklares i den 
videre detaljeringen når det kommer konkrete etablerere. Det er i planforslaget vist 
hvilke muligheter som kan være aktuelle og det er sikret mulighet for gjennomføring. 
Samtidig må det vurderes hvilke økonomiske muligheter en etablering kan bidra med for 
å få til disse anleggene innenfor økonomisk forsvarlige rammer hvor kommunene vil 
være naturlige samarbeidspartnere. 

Det vises forøvrig til planbeskrivelsen og konsekvensutredning som vurderes å være i 
samsvar med vedtatt planprogram. 
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Bygningsmasse og estetikk 
Høyden på bygningsmassen i referanseprosjektene fra aktuelle fabrikker varierer i 
hovedsak fra 12 meter til 35 meter. Det antas at hovedvekten av bebyggelsen blir 
liggende mellom 20-30 meter. Det er gitt mulighet til å legge inn en mindre andel bygg 
på 40 meter. 
 
Typen bygnings konstruksjoner et 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. Se eget 
illustrasjonsvedlegg. 
 

 
Figur 6: Illustrasjon av synlighet fra Moseidvarden. Byggene er i 20-30 meters høyde. 

 
Figur 7: Illustrasjon av synlighet fra Slettehei i Vennesla. Byggene er i 20-30 meters høyde. 

Det er bestemmelser om at bygningene skal ha flatt tak eller pulttak. Det skal benyttes 
mørke og ikke reflekterende materialer på fasader.  Det skal benyttes naturtoneskala ved 
fargesetting og at kontrastfarger på enkeltelementer tillates. 

Bygningsmasse og estetikk 
Høyden på bygningsmassen i referanseprosjektene fra aktuelle fabrikker varierer i 
hovedsak fra 12 meter t i l  35 meter. Det antas at hovedvekten av bebyggelsen blir 
liggende mellom 20-30 meter. Det er gitt mulighet t i l  å legge inn en mindre andel bygg 
på 40 meter. 

Typen bygnings konstruksjoner et typiske lager og industribygg med tilhørende mindre 
bygningsstrukturer. Det er derfor valgt å legge opp t i l  en fleksibilitet mht.  utnyttelse og 
høyder slik at det er mulig å etablere ulike typer virksomheter. Se eget 
illustrasjonsvedlegg. 

Fra Moseidvarden, Vennesla 

Figur 6: Illustrasjon av synlighet fra Moseidvarden. Byggene er i 20-30 meters høyde. 

Figur 7: Illustrasjon av synlighet fra Stettehei i Vennesla. Byggene er i 20-30 meters høyde. 

Det er bestemmelser om at bygningene skal ha flatt tak eller pulttak. Det skal benyttes 
mørke og ikke reflekterende materialer på fasader. Det skal benyttes naturtoneskala ved 
fargesetting og at kontrastfarger på enkeltelementer tillates. 
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Tiltaket vil bli synlig fra toppen i området rundt. Det vil nok være størst synlighet knyttet 
til utviklingen av den sørlige delen av planområdet. Dette vil kunne vurderes nærmere i 
detaljreguleringen. Den nordlige delen vil i større grad blandes inn med planlagt 
bebyggelse i nærområdet. Plan og bygg mener utnyttelse, høyde og estetikk er passende 
for å ivareta fleksibiliteten som det er nødvendig at områdereguleringen ivaretar.  
 
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.  
 
Planforslaget legger til rette for flere muligheter for hovedadkomstvei til den nye 
næringsområdet. Den interne veistrukturen på delfeltene vil avklares i videre byggesak 
og tekniske planer eller detaljregulering.  
 
Den foretrukne veiløsningen er o_SKV1 og o_SKV2 med kryss ut på eksisterende fv. 
3922 og oppgradering av dagens kryss på Rv. 9. Denne veien ligger fint i terrenget uten 
for store inngrep. Ved å etablere T-kryss på Rv.9 med avkjøringsfelt/svingfelt i begge 
retninger har kryssløsningen kapasitet på ca. 1100 nye turer. Det vil da være mulig å 
endre kjøremønsteret slik at den nye veien blir hovedadkomst til dette planområdet og 
Avfall sør. Eksisterende fv. 3922 gjennom tunellen kan nedklassifiseres og muligens 
stenges for gjennomkjøring. Etablering av den nye veilenken vil også være svært positivt 
mht. beredskap på dagens veisystem.   
 
Ved en utvikling av den sørlige delen av planområdet er det regulert inn mulighet til å 
etablere et nytt kryss på Rv. 9 slik at denne kan få en separat adkomst, eller knyttes 
sammen med den nordlige delen via Kattetjønn – markert som bestemmelsesområde #1 
i plankartet. Hvis man velger å etablere begge T-kryssene vil kapasiteten på trafikken 
øke noe, men siden den største trafikkmengden kommer fra sør vil nok o_SKV3 bli 
høyest belastet og dermed er det lite å hente på dette. Plan og bygg mener at 
vurderinger knyttet til etablering av denne veien og nytt kryss må tas i forbindelse med 
detaljregulering av det sørlige området. Vi er derfor positive til at det reguleres inn for å 
skape en forutsigbarhet, men plassering, kapasitetsvurdering og utforming får avvente 
fremtidig detaljregulering. Jf. også under temaet Naturmangfold.  
 
Det er sett på muligheter for å anlegge gang- og sykkelvei langs Rv.9 sørover mot Mosby 
men dette er kompliserte løsninger som ikke er regningsvarende for forventet effekt av 
dette tiltaket. Gang/sykkelvei kan etableres langs hovedatkomstvei og ut til Rv. 9, så er 
det detaljprosjektering som må vise valgte løsninger i samarbeid med veieier ut til evt. 
busstopp.  
 
Kollektivtilbudet er begrenset forbi området, og mobilitetsplanen peker på interne 
løsninger som samkjøring, evt. interne shuttelbusser og andre tiltak som fremmer 
kollektive reisevaner. Type tiltak er selvsagt avhengig av hvilken bedrift som etablerer 
seg med hvor mange ansatte for å bestemme dette. Vi mener det er fornuftig at 
planforslaget ikke legger opp til krav ut over regulering av gang- og sykkelvei inn fra Rv. 
9.  
 
For vann og avløp (VA) er det gjort en vurdering av mulige trasevalg. Det er vist to 
mulige løsninger i overordnet VA-vurdering. Dette eliminerer ikke andre løsninger, men 
er realistiske alternativer mht. påkoblingspunkter på det kommunale systemet i 
Kristiansand rundt Mosbyområdet. 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. Videre diskusjoner rundt dette må tas i tekniske planer når man i 
større grad har mulighet til å beregne behov. Det er også fornuftig å se på en samkjøring 
med virksomhetene i Vennesla kommunen som på et tidspunkt også vil ha behov for 

Tiltaket vil bli synlig fra toppen i området rundt. Det vil nok være størst synlighet knyttet 
ti l utviklingen av den sørlige delen av planområdet. Dette vil kunne vurderes nærmere i 
detaljreguleringen. Den nordlige delen vil i større grad blandes inn med planlagt 
bebyggelse i nærområdet. Plan og bygg mener utnyttelse, høyde og estetikk er passende 
for å ivareta fleksibiliteten som det er nødvendig at områdereguleringen ivaretar. 

I nfrastru ktu r 
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. 

Planforslaget legger til rette for flere muligheter for hovedadkomstvei ti l den nye 
næringsområdet. Den interne veistrukturen på delfeltene vil avklares i videre byggesak 
og tekniske planer eller detaljregulering. 

Den foretrukne veiløsningen er o_SKVl og o_SKV2 med kryss ut på eksisterende fv. 
3922 og oppgradering av dagens kryss på Rv. 9. Denne veien ligger fint i terrenget uten 
for store inngrep. Ved å etablere T-kryss på Rv.9 med avkjoringsfelt/svingfelt i begge 
retninger har kryssløsningen kapasitet på ca. 1100 nye turer. Det vil da være mulig å 
endre kjøremønsteret slik at den nye veien blir hovedadkomst til dette planområdet og 
Avfall sør. Eksisterende fv. 3922 gjennom tunelien kan nedklassifiseres og muligens 
stenges for gjennomkjøring. Etablering av den nye veilenken vil også være svært positivt 
mht. beredskap på dagens veisystem. 

Ved en utvikling av den sørlige delen av planområdet er det regulert inn mulighet ti l å 
etablere et nytt kryss på Rv. 9 slik at denne kan få en separat adkomst, eller knyttes 
sammen med den nordlige delen via Kattetjonn - markert som bestemmelsesområde #1 
i plankartet. Hvis man velger å etablere begge T-kryssene vil kapasiteten på trafikken 
øke noe, men siden den største trafikkmengden kommer fra sør vil nok o_SKV3 bli 
høyest belastet og dermed er det lite å hente på dette. Plan og bygg mener at 
vurderinger knyttet ti l etablering av denne veien og nytt kryss må tas i forbindelse med 
detaljregulering av det sørlige området. Vi er derfor positive til at det reguleres inn for å 
skape en forutsigbarhet, men plassering, kapasitetsvurdering og utforming får avvente 
fremtidig detaljregulering. Jf. også under temaet Naturmangfold. 

Det er sett på muligheter for å anlegge gang- og sykkelvei langs Rv.9 sørover mot Mosby 
men dette er kompliserte løsninger som ikke er regningsvarende for forventet effekt av 
dette tiltaket. Gang/sykkelvei kan etableres langs hovedatkomstvei og ut ti l Rv. 9, så er 
det detaljprosjektering som må vise valgte løsninger i samarbeid med veieier ut til evt. 
busstopp. 

Kollektivtilbudet er begrenset forbi området, og mobilitetsplanen peker på interne 
løsninger som samkjøring, evt. interne shuttelbusser og andre tiltak som fremmer 
kollektive reisevaner. Type tiltak er selvsagt avhengig av hvilken bedrift som etablerer 
seg med hvor mange ansatte for å bestemme dette. Vi mener det er fornuftig at 
planforslaget ikke legger opp til krav ut over regulering av gang- og sykkelvei inn fra Rv. 
9. 

For vann og avløp (VA) er det gjort en vurdering av mulige trasevalg. Det er vist to 
mulige løsninger i overordnet VA-vurdering. Dette eliminerer ikke andre løsninger, men 
er realistiske alternativer mht. päkoblingspunkter pä det kommunale systemet i 
Kristiansand rundt Mosbyområdet. 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. Videre diskusjoner rundt dette må tas i tekniske planer når man i 
større grad har mulighet ti l å beregne behov. Det er også fornuftig å se på en samkjøring 
med virksomhetene i Vennesla kommunen som på et tidspunkt også vil ha behov for 

10 



 

11 
 

annet enn lokale løsninger for VA-anlegg. Det er i bestemmelsene stilt krav til tekniske 
planer som følger de delfelten som skal etableres. 
 
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. Foreløpig forutsettes det at kjølevannsanlegg må etableres og driftes som et 
privat anlegg. 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.  
 
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 måunder sprenges med minimum 1,5 meter for å kunne etablere 
infiltrasjonskummer for overvann fra veiflater/ kjørearealer. 
Overvannet skal i utgangspunktet ikke få tilført forurensing, men det kan i 
anleggsperioden bli endringer på grunn av endringer i massene, sprengstoffrester 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. 
 
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 
planbeskrivelsen/konsekvensutredningen for ytterligere omtale av de enkelte funnene. 
 
I forbindelse med høring av planarbeidet søkes det om frigivelse av flere automatisk 
fredede kulturminner. Dette gjelder i hovedsak spor etter Austre fjellmannsveg over 
Bruliheia. Administrasjonens vurdering er at samfunnsnytten knyttet opp til utviklingen 
kan forsvare frigivelsen av kulturminnene. 
 
Barn og unges interesser  
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 at planforslaget ikke 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 
prosessen. Planforslaget utløser heller ikke erstatningsareal i henhold til RPR for barn og 
unge. 
 
Universell utforming 
Alle nye bygg og uteområder skal tilrettelegges for universell utforming. Dette vil følges 
opp i utarbeidelse av tekniske planer og den videre byggesaksbehandlingen.  
 
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 storulykkeforskriften. 
 
Generelt er det ikke avdekket forhold som medfører at dette området ikke egner seg for 
tyngre 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 

annet enn lokale løsninger for VA-anlegg. Det er i bestemmelsene stilt krav til tekniske 
planer som følger de delfelten som skal etableres. 

Det er ti l 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. Foreløpig forutsettes det at kjølevannsanlegg må etableres og driftes som et 
privat anlegg. 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. 

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

AIie delfelt måunder sprenges med minimum 1,5 meter for å kunne etablere 
infiltrasjonskummer for overvann fra veiflater/ kjørearealer. 
Overvannet skal i utgangspunktet ikke få tilført forurensing, men det kan i 
anleggsperioden bli endringer på grunn av endringer i massene, sprengstoffrester 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. 

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

I forbindelse med høring av planarbeidet søkes det om frigivelse av flere automatisk 
fredede kulturminner. Dette gjelder i hovedsak spor etter Austre fjellmannsveg over 
Bruliheia. Administrasjonens vurdering er at samfunnsnytten knyttet opp til utviklingen 
kan forsvare frigivelsen av kulturminnene. 

Barn og unges interesser 
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 at planforslaget ikke 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 
prosessen. Planforslaget utløser heller ikke erstatningsareal i henhold til RPR for barn og 
unge. 

Universell utforming 
AIie nye bygg og uteområder skal tilrettelegges for universell utforming. Dette vil følges 
opp i utarbeidelse av tekniske planer og den videre byggesaksbehandlingen. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en egen ROS-analyse. Fokusområde i denne har vært knyttet ti l 
brann- og eksplosjonsfare, og utfordringer knyttet ti l tilgrensende virksomheter. Dette 
har vært fokusert på med bakgrunn av at reguleringen åpner opp for industri som kan 
omfattes av storulykkeforskriften. 

Generelt er det ikke avdekket forhold som medfører at dette området ikke egner seg for 
tyngre 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 
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til boliger, skoler, sykehus, bykjerner osv. Det som er pekt på som en mulig utfordring er 
nærheten til viktig teknisk infrastruktur (kraftlinjer) og datalagringssentrene. Hensynet til 
datasentrene er først og fremst med hensyn til omdømme og subjektiv vurdering av 
risiko fra datasentrenes kunder. 
 
Matjord 
Det er små arealer med dyrkbar eller dyrkbar mark som blir berørt av planområdet. Det 
forventes ikke at noe av disse arealene skal omdisponeres. Arealformålet forblir LNFR-
formål.  
 
Klima- og miljøkonsekvenser 
Arealbruk 
Planområdet består hovedsakelig av ubebygd skogsareal og ubebygd myr. Nedbygging 
av natur gir klimagassutslipp. 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. 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. 
 
Transport 
Prosjektet vil medføre økt biltrafikk sammenlignet med dagens situasjon i området, 
grunnet lokasjonen til prosjektet (som er på ubebygde arealer) og uten direkte nærhet til 
et kollektivknutepunkt. Den samlede vurdering av transport er at dette området blir 
bilbasert. Så vil det være avhengig av virksomheten(e) som etablerer seg mht. hvor 
mange ansatte og hvor stort transportomfanget blir. For eksempel har et datasenter 
svært få ansatte pr. bygg, mens en produksjonsbedrift vil ha lang flere ansatte.  
 
Det kan tenkes at varetransporten kan automatiseres med tanke på innovative løsninger. 
Det må arbeides mer med fremtidige og forbedrede transportløsninger. 
Reguleringsplanen legger ingen føringer for bruk av transportmidler hverken for personer 
eller varer. 

 
Gjenbruk (sirkulærøkonomi) 
Det er mulig å tenke noe sirkulærøkonomi ved å nyttiggjøre seg overskuddsvarme, men 
hva dette skal være er vanskelig å komme mer konkret inn på da det ikke finnes en 
konkret etablerer, og det som utgangspunkt skal være bedrifter som er avhengig av 
strømkraft og i stor grad vil produsere sitt eget overskudd av varme. Det er klart at 
intern gjenbruk til ikke-produksjons enheter vil være en selvfølge. Reguleringsplanen 
legger ingen føringer for gjenbruk i og med at det er knyttet stor usikkerhet til 
gjennomføringsperspektivet. Administrasjonen mener det er bedre å ikke stille konkrete 
krav slik at løsningene er fremtidsrettet og ikke er bunnet opp i et utdatert krav ifra 
fortiden. 
Avgravningsmasser og overskudd av stein vil gjenbrukes innenfor planområdet. 
 
Samlet sett mener plan og bygg at planforslaget med tanke på areal- og transportbruk 
vil påføre kommunene negative klima- og miljøkonsekvenser. Etableringen vil medføre 
en negativ utvikling av klimaregnskapet og kan, i alle fall på kort sikt hindre at 
Kristiansand kommune når sitt mål om å redusere utslippet med 80 %. På den andre 
siden er det flere momenter i utvikling av denne typen virksomheter som vil gi et positiv 
tilskudd til klimaregnskapet. For eksempel at det benyttes fornybar energi til produksjon 
og produktet som kommer ut på andre siden bidrar til redusert klimagassutslipp fra 
andre kilder. For eksempel transportmidler. Så er det også mulighet til å ta i bruk 
biprodukter slik som overskuddsvarme til fornuftig utvikling. Eventuelle positive 
klimaeffekter av nærings- og industribedrifter som bidrar til grønn omstilling er vanskelig 
å tallfeste. Det er likevel et mål med planarbeidet å skaffe arealer som kan tilrettelegge 
for næringsetableringer innenfor det grønne skifte. 
 

ti l boliger, skoler, sykehus, bykjerner osv. Det som er pekt på som en mulig utfordring er 
nærheten til viktig teknisk infrastruktur (kraftlinjer) og datalagringssentrene. Hensynet ti l 
datasentrene er først og fremst med hensyn til omdømme og subjektiv vurdering av 
risiko fra datasentrenes kunder. 

Matjord 
Det er små arealer med dyrkbar eller dyrkbar mark som blir berørt av planområdet. Det 
forventes ikke at noe av disse arealene skal omdisponeres. Arealformålet forblir LNFR- 
formal. 

Klima- og miljokonsekvenser 
Arealbruk 
Planområdet består hovedsakelig av ubebygd skogsareal og ubebygd myr. Nedbygging 
av natur gir klimagassutslipp. 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 ä si for CO- pävirkningen. Det er gjennomfort en 
beregning via verktøyet ti l Miljødirektoratet. Dette viser at utslippet av klimagasser over 
20 är er pa 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. 

Transport 
Prosjektet vil medføre økt biltrafikk sammenlignet med dagens situasjon i området, 
grunnet lokasjonen til prosjektet (som er på ubebygde arealer) og uten direkte nærhet til 
et kollektivknutepunkt. Den samlede vurdering av transport er at dette området blir 
bilbasert. Så vil det være avhengig av virksomheten(e) som etablerer seg mht. hvor 
mange ansatte og hvor stort transportomfanget blir. For eksempel har et datasenter 
svært få ansatte pr. bygg, mens en produksjonsbedrift vil ha lang flere ansatte. 

Det kan tenkes at varetransporten kan automatiseres med tanke på innovative løsninger. 
Det må arbeides mer med fremtidige og forbedrede transportløsninger. 
Reguleringsplanen legger ingen føringer for bruk av transportmidler hverken for personer 
eller varer. 

Gjenbruk (sirkulerokonomi) 
Det er mulig å tenke noe sirkulærøkonomi ved å nyttiggjøre seg overskuddsvarme, men 
hva dette skal være er vanskelig å komme mer konkret inn på da det ikke finnes en 
konkret etablerer, og det som utgangspunkt skal være bedrifter som er avhengig av 
strømkraft og i stor grad vil produsere sitt eget overskudd av varme. Det er klart at 
intern gjenbruk til ikke-produksjons enheter vil være en selvfølge. Reguleringsplanen 
legger ingen føringer for gjenbruk i og med at det er knyttet stor usikkerhet til 
gjennomføringsperspektivet. Administrasjonen mener det er bedre å ikke stille konkrete 
krav slik at løsningene er fremtidsrettet og ikke er bunnet opp i et utdatert krav ifra 
fortiden. 
Avgravningsmasser og overskudd av stein vil gjenbrukes innenfor planområdet. 

Samlet sett mener plan og bygg at planforslaget med tanke på areal- og transportbruk 
vil påføre kommunene negative klima- og miljøkonsekvenser. Etableringen vil medføre 
en negativ utvikling av klimaregnskapet og kan, i alle fall på kort sikt hindre at 
Kristiansand kommune når sitt mål om å redusere utslippet med 80 %. På den andre 
siden er det flere momenter i utvikling av denne typen virksomheter som vil gi et positiv 
tilskudd til klimaregnskapet. For eksempel at det benyttes fornybar energi ti l produksjon 
og produktet som kommer ut på andre siden bidrar ti l redusert klimagassutslipp fra 
andre kilder. For eksempel transportmidler. Så er det også mulighet ti l å ta i bruk 
biprodukter slik som overskuddsvarme til fornuftig utvikling. Eventuelle positive 
klimaeffekter av nærings- og industribedrifter som bidrar til grønn omstilling er vanskelig 
å tallfeste. Det er likevel et mål med planarbeidet å skaffe arealer som kan tilrettelegge 
for næringsetableringer innenfor det grønne skifte. 
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Naturmangfoldloven §§ 8-12  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er foretatt kartleggingen etter både DN håndbok 13 og NiN2. Både i typer 
naturlokaliteter, avgrensing og vurdering er disse to kartleggingene forskjellige. 
Kartleggingene er ikke direkte sammenlignbare i og med at det ikke er de samme 
kriteriesettene om er brukt, men kartleggingen danner likevel et godt bilde av 
naturverdiene på Støleheia Sør. 
 
Plan og bygg vurderer informasjonsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne foreta 
vurdering etter naturmangfoldloven.  
 
§ 9 Føre-var prinsippet 
Det er flere naturtyper og arter som vil bli berørt av planforslaget. Reduksjon i 
utbyggingen sammenlignet med forslaget i konsekvensutredningen er betydelig og 
ivaretar naturverdier. Inngrep i verdiene er likevel ikke til å unngå. 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 den nordlige delen 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 allerede avsatt til utbygging i reguleringsplanen for 
avfallsanlegget. 

Når endelig utforming av delfeltene landes kan det være at større del av naturverdiene 
kan beholdes enn det som ses i dag. Felt BI_1 betinger uttak av gammel furu- og 
sumpskog uten særlige spor av menneskelig aktivitet tilknyttet myrarealer. Disse 
forekomstene fortsetter mot nordvest innover i Vennesla kommune. Dette er lokaliteter 
som er dokumentert i NIN-kartleggingen som naturtype, men som etter DN-13-
kartelggingen anses som forekomster av normal hverdagsnatur. Vi mener dette bekreftes 
av tilsvarende funn av disse naturverdiene rundt på Støleheia.  

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 den sørlige delen av planområdet at det er registrert 
enkeltforekomster av arter som er av stor forvaltningsinteresse. Dette knytter seg til 
barlind, eik og alm. Vei 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 lokalitetene vil denne veien derfor 
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. 
 
Plan og bygg kan ikke se at det er nødvendig å avslutte arbeidet i henhold til føre-var-
prinsippet. Vi er kjent med at det gjøres inngrep i naturverdier og enkeltarter. Vi mener 
at det er forvaltningsmessig forsvarlig å gjennomføre reguleringen på bekostning av noe 
naturverdier. 

 
§ 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.  

Plan og bygg mener at den samlede belastningen på naturmangfoldet og enkeltarter ikke 
blir for stor om utbyggingen tillates som foreslått. Artene og naturtypene som blir 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er foretatt kartleggingen etter både DN håndbok 13 og NiN2. Både i typer 
naturlokaliteter, avgrensing og vurdering er disse to kartleggingene forskjellige. 
Kartleggingene er ikke direkte sammenlignbare i og med at det ikke er de samme 
kriteriesettene om er brukt, men kartleggingen danner likevel et godt bilde av 
naturverdiene på Støleheia Sør. 

Plan og bygg vurderer informasjonsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne foreta 
vurdering etter naturmangfoldloven. 

§ 9 Føre-var prinsippet 
Det er flere naturtyper og arter som vil bli berørt av planforslaget. Reduksjon i 
utbyggingen sammenlignet med forslaget i konsekvensutredningen er betydelig og 
ivaretar naturverdier. Inngrep i verdiene er likevel ikke t i l  å unngå. Det er prioritert å ta 
vare på myr- og daldraget ved Kattetjonn. Dette fører t i l  at man også sparer 
naturforekomster knyttet t i l  lågurt- osp- og eikeskog. 

I den nordlige delen av felt B I _ l ,  BI_2 og BI_S 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 allerede avsatt t i l  utbygging i reguleringsplanen for 
avfallsanlegget. 

Når endelig utforming av delfeltene landes kan det være at større del av naturverdiene 
kan beholdes enn det som ses i dag. Felt BI_l betinger uttak av gammel furu- og 
sumpskog uten særlige spor av menneskelig aktivitet tilknyttet myrarealer. Disse 
forekomstene fortsetter mot nordvest innover i Vennesla kommune. Dette er lokaliteter 
som er dokumentert i NIN-kartleggingen som naturtype, men som etter DN-13- 
kartelggingen anses som forekomster av normal hverdagsnatur. Vi mener dette bekreftes 
av tilsvarende funn av disse naturverdiene rundt på Støleheia. 

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 den sørlige delen av planområdet at det er registrert 
enkeltforekomster av arter som er av stor forvaltningsinteresse. Dette knytter seg t i l  
barlind, eik og alm. Vei O_SKV3 opp t i l  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 lokalitetene vil denne veien derfor 
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 t i l  det sørlige området. 

Plan og bygg kan ikke se at det er nødvendig å avslutte arbeidet i henhold t i l  føre-var- 
prinsippet. Vi er kjent med at det gjøres inngrep i naturverdier og enkeltarter. Vi mener 
at det er forvaltningsmessig forsvarlig å gjennomføre reguleringen på bekostning av noe 
naturverdier. 

§ 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, j f .  rapport og 
konsekvensutredning. Det er kartfestet færre forekomster av skog/vegetasjon enn i NIN- 
kartleggingen, men har tatt med myrarealer. 

Plan og bygg mener at den samlede belastningen på naturmangfoldet og enkeltarter ikke 
blir for stor om utbyggingen tillates som foreslått. Artene og naturtypene som blir 
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påvirket av reguleringen finnes bevart 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. Jf. også under 
punktet føre-var-prinsippet. 
 
§ 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 som utbygger blir 
pålagt å gjennomføre. 

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

 
Vannmiljø og vannforskriften § 12 
Planområdet drenerer til Storebekk/Høyebekken i vest og til Kjeksebekk (også kalt 
Lolandsbekken) i øst. Det er gjort en vurdering av kapasitet og flom for eksisterende 
situasjon. Den viser Storebekken/Høyebekken og nedre del av Kjeksebekken som viktig 
flomveier. Planområdet er i all hovedsak ubebygd om man ser bort ifra avfallsanlegget og 
noe spredt boligbebyggelse i utkantene av planområdet. Dette tilsier at området på 
generell basis har god forrøyningsevne og magasinerer en del vann. De viktigste 
forekomstene er likevel bekke- og myrdragene og vannene med hensyn til magasinering 
og fordrøyning. Nedslagsfelt, flomveier og kapasitet nedstrøms må hensyntas ved 
oppbyggingen av delfeltene slik at det sikres at tilstrømming av vann til resipientene 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. Detaljerte forhold knyttet til 
håndtering av overvann og drenering vil avklares i den videre detaljplanleggingen.  
 
Mht. naturverdier og vannkjemi er det gjort undersøkelser av Eptevann, Mørkvann, 
«Gjensetjernet» og Kattetjønn. Det er ikke påvis at disse forekomsten har noen spesielle 
verdier på disse områdene. «Grensetjernet» har liten sammenheng med omliggende 
vannforekomster. Eptevann er tappet ned og regulert av Kristiansand kommune. 
Mørkvann er benyttes av eksisterende virksomheter til brannvann og 
overvannshåndtering. Det er ingen forhold i eller rundt disse vannforekomstene som 
tilsier at dem ikke kan fylles helt eller delvis. Dette er hjemlet i planforslaget for 
forekomsten Mørkvann og «Grensetjernet». Plan og bygg mener dette avklares i 
områdereguleringen og ikke trenger ytterligere konsesjonsbehandling. 
Både Storebekken/Høyebekken og Kjekksebekken er det nyere undersøkelser mht. 
vannkvalitet. Kjeksebekken og Mørkvann undersøkes i forbindelse med driften til 
avfallsanlegget. I Storebekken/Høyebekken er det nylig etablert kalkingsanlegg. Det er 
viktig at tiltak på Støleheia sør ikke forringer vannkvaliteten. Det er i planforslaget lagt 
inn krav om miljøoppfølgingsplan med vekt på vannmiljø. Dette gjelder både i 
anleggsperiode og i permanent drift. Plan og bygg anser vannforeskriften §12 for å være 
tilstrekkelig vurdert i planarbeidet. 
 
Landskap og friluftsliv 
Landskapsanalysen er godt dekkende for planområdet med omland. Den verdsetter 
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. 
 
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 
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§ 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 som utbygger blir 
pälagt ä gjennomfore. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
Det er ikke satt krav til spesifikke tiltak, men det er lagt inn krav til 
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driftsfase om den permanente virksomhetens drift skulle tilsi et behov for dette. 
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situasjon. Den viser Storebekken/Høyebekken og nedre del av Kjeksebekken som viktig 
flomveier. Planområdet er i all hovedsak ubebygd om man ser bort ifra avfallsanlegget og 
noe spredt boligbebyggelse i utkantene av planområdet. Dette tilsier at området på 
generell basis har god forrøyningsevne og magasinerer en del vann. De viktigste 
forekomstene er likevel bekke- og myrdragene og vannene med hensyn til magasinering 
og fordroyning. Nedslagsfelt, flomveier og kapasitet nedstrøms må hensyntas ved 
oppbyggingen av delfeltene slik at det sikres at tilstrømming av vann til resipientene blir 
tilnærmet som før. Myrdraget mellom delfelt BI_2, BI_S og BI_3, BI_ 4 er tatt vare på for 
å kunne fungere som et bufferareal ved større hendelser. Detaljerte forhold knyttet til 
håndtering av overvann og drenering vil avklares i den videre detaljplanleggingen. 

Mht. naturverdier og vannkjemi er det gjort undersøkelser av Eptevann, Mørkvann, 
«Gjensetjernet» og Kattetjonn. Det er ikke påvis at disse forekomsten har noen spesielle 
verdier på disse områdene. «Grensetjernet» har liten sammenheng med omliggende 
vannforekomster. Eptevann er tappet ned og regulert av Kristiansand kommune. 
Mørkvann er benyttes av eksisterende virksomheter til brannvann og 
overvannshåndtering. Det er ingen forhold i eller rundt disse vannforekomstene som 
tilsier at dem ikke kan fylles helt eller delvis. Dette er hjemlet i planforslaget for 
forekomsten Mørkvann og «Grensetjernet». Plan og bygg mener dette avklares i 
områdereguleringen og ikke trenger ytterligere konsesjonsbehandling. 
Både Storebekken/Høyebekken og Kjekksebekken er det nyere undersøkelser mht. 
vannkvalitet. Kjeksebekken og Mørkvann undersøkes i forbindelse med driften til 
avfallsanlegget. I Storebekken/Høyebekken er det nylig etablert kalkingsanlegg. Det er 
viktig at tiltak på Støleheia sør ikke forringer vannkvaliteten. Det er i planforslaget lagt 
inn krav om miljooppfolgingsplan med vekt pä vannmiljo. Dette gjelder bade i 
anleggsperiode og i permanent drift. Plan og bygg anser vannforeskriften §12 for å være 
tilstrekkelig vurdert i planarbeidet. 

Landskap og friluftsliv 
Landskapsanalysen er godt dekkende for planområdet med omland. Den verdsetter 
sentrum av planområdet og topparealene av landskapet ti l middels høy verdi, men 
randsonene har fått lavere verdi. Det er stort sett i den delen som er avsatt ti l middels 
verdi at utbyggingen kommer. Det er likevel lagt vekt på å skjerme enkelte 
landskapselementer slik som daldraget Aslaksdalhulene over til Kattetjonn og ned til 
Lolandsdalen. 

Etter kommunikasjon med lokalkjente knyttet ti l andre interesser er det ikke oppdaget at 
planområdet er i utstrakt bruk til friluftsliv og rekreasjon. Den største interessen knytter 
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seg til driftsveien opp fra Ravnåsveien i øst av planområdet. Denne svinger av før Avfall 
Sør sine fangdammer og går videre rundt Statnett sitt anlegg og opp til Moseidvarden. 
 
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. 
Ny virksomhet må forholde seg til støyforskriften.  
 
Forurensning 
NGU har grovkartlagt område og det er ikke fare for sulfidholdig stein i dette området. 
Andre forurensningskilder finnes ikke i området. 
 
Energi 
Planforslaget legger 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». 
 
Det er utfordrende å definere hva energikrevende virksomheter er, men det er i stor grad 
bedrifter med behov 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.    
 
Støleheia er det et av få steder i kommunene hvor det er mulig å tilstrebe å få tilgang til 
den mengde kraft det her snakkes om. Samtidig er det en kjensgjerning at det skal 
jobbes godt for å få tilgang til denne kraften av linjerere og konsesjonsmyndighet. Første 
skritt på veien er å ha en vedtatt plan for et større næringsområde slik denne planen 
legger til rette for.  
 
Veinavn 
Hovedveien i nord som er forlengelsen av eksisterende Stølevegen i Vennesla, kan ha 
dette navnet videre innover i Kristiansand og rundt Eptevann tilbake til eksisterende 
hovedvei. Den andre veien som starter lenger nede i Setesdalsveien kan hete 
Broneheiveien da det heter Bronehei der veien slutter. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Gjennomføringen av områdereguleringen betinger opparbeidelse av vei og annen teknisk 
infrastruktur. I tillegg må prosessvann etableres hvis det er behov for dette. 
Inngangsinvesteringene i planforslaget er relativt høye i og med at planområdet mangler 
infrastruktur pr i dag. Kommunene må være beredt på å bidra inn i disse investeringene. 
Hvordan fordelingen mellom kommunenes investering og utbyggers investering vil bli er 
ikke mulig å si noe om i denne fasen. 
 
Kommunene vil stå for driften av kommunal vei og annen teknisk infrastruktur.  
Kostnadene er anslått til ca. 400.000,- (2021-priser Kristiansand kommune). Økte 
driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av handlingsprogrammet. 
 
Det er et mål for kommunene å tilby byggeklare arealer for virksomheter som er 
avhengig av større mengder kraft. Samtidig er dette arealkrevende og Støleheia er pekt 
ut som Kristiansand kommunens område for dette i denne kommuneplanperioden. 
Tilsvarende har Vennesla kommunen store etableringer i samme område. I den 
forbindelse mener plan og bygg at kommunene må være beredt til å bidra med 
investeringskostnadene og ivareta økonomisk store samfunnsinteresser. 
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Oppsummering 
Plan og bygg ser at det er vanskelig å finne en optimal plassering av denne type 
næringsarealer. En sentralt beliggende tomt med sjøtilknytning og med god tilgang til 
strøm er ikke å oppdrive i kommunene. Støleheia Sør er det området som peker seg ut i 
begge kommunene med tilgang til strøm og har tilgjengelige arealer. Området ligger tett 
opptil et større næringsareal i Vennesla kommune som er under etablering med samme 
type virksomhet som er energi- og arealkrevende. Støleheia Sør ligger i umiddelbar 
nærhet til Statnett og Agder Energi sine store trafo anlegg og har potensiale til å ta ut 
store menger kraft. Støleheia Sør tilfredsstiller derfor de fleste lokaliseringskriterier som 
er viktige for denne type industriell virksomhet. Statnett har nå startet planleggingen av 
en ny transformatorstasjon på Støleheia. 
 
Prosessen med å utarbeide er områderegulering for virksomheter som man ikke vet vet 
hvem som vil etablere seg og hvordan behov de skal ha, har vært svært utfordrende. 
Referanseprosjekter og fleksibilitet har derfor vært viktig. Vi mener planen gir rom og 
muligheter for utvikling fremover. Så vil det nok være behov for å se på justeringer for å 
tilrettelegge for utvikling, men reguleringen skal ha god mulighet for å løse det som 
kommer. Vi mener at dette er et område som har et stort potensiale med synergier som 
vi i dag ikke kjenner til.  
 
Store næringsarealer vil gjøre inngrep i naturen og beslaglegger uberørt natur, men 
konsekvensutredningen viser at det totalt sett ikke vil ha store konsekvenser i og med at 
verdien av områdene ligger på en middelsskala. 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.   
 
Det er viktig at arealene kan vente på de rette næringene og at KNAS som eier ikke 
selger til virksomheter som ikke er tiltenkt området.  
 
I det pågående arbeidet med kommmuneplanens arealdel er dette arealet pekt ut som 
viktig fremtidig næringsområde. 
 
Planforslaget er i skrivende stund det eneste store næringsarealet med direkte tilgang til 
mye elekstisitet, og er en hovedsatsing for å tilrettelegge for større virksomheter 
innenfor det grønne skiftet i vår kommune. 
 
Planforslaget anbefales lagt ut på offentlig ettersyn. 
 
 
Saksbehandlere: Ellinor Borgi / Jøran Syversen, dato 05.04.2022 
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en ny transformatorstasjon på Støleheia. 

Prosessen med å utarbeide er områderegulering for virksomheter som man ikke vet vet 
hvem som vil etablere seg og hvordan behov de skal ha, har vært svært utfordrende. 
Referanseprosjekter og fleksibilitet har derfor vært viktig. Vi mener planen gir rom og 
muligheter for utvikling fremover. Så vil det nok være behov for å se på justeringer for å 
tilrettelegge for utvikling, men reguleringen skal ha god mulighet for å løse det som 
kommer. Vi mener at dette er et område som har et stort potensiale med synergier som 
vi i dag ikke kjenner til. 

Store næringsarealer vil gjøre inngrep i naturen og beslaglegger uberørt natur, men 
konsekvensutredningen viser at det totalt sett ikke vil ha store konsekvenser i og med at 
verdien av områdene ligger på en middelsskala. 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. 

Det er viktig at arealene kan vente på de rette næringene og at KNAS som eier ikke 
selger til virksomheter som ikke er tiltenkt området. 

I det pågående arbeidet med kommmuneplanens arealdel er dette arealet pekt ut som 
viktig fremtidig næringsområde. 

Planforslaget er i skrivende stund det eneste store næringsarealet med direkte tilgang til 
mye elekstisitet, og er en hovedsatsing for å tilrettelegge for større virksomheter 
innenfor det grønne skiftet i vår kommune. 

Planforslaget anbefales lagt ut på offentlig ettersyn. 

Saksbehandlere: Ellinor Borgi / Joran Syversen, dato 05.04.2022 
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Saksgang Møtedato 

Bygg- og miljøutvalget 21.04.2022 
 

   

ENERGIFOREDLENDE VIRKSOMHET - STØLEHEIA SØR - OFFENTLIG ETTERSYN 

SAMMENDRAG: 
Kristiansand kommune har utarbeidet et planforslag som nå ønskes lagt på høring. 
Planområdet er sør for eksisterende plan for datalagringssenter på Støleheia. De største 
arealene ligger i Kristiansand kommune men det er også avsatt områder i Vennesla 
kommune både til utbyggingsområder og vei/teknisk infrastruktur. 
 
Utbyggingsområdene er avsatt til energiforedlende industri med støttefunksjoner. 
Gjennom planarbeidet er det gjort et betydelig og utførlig utredningsarbeid. Dette 
beskrives gjennom dette saksframlegget. Vedlegg og dokumentasjon følger vedlagt. 
 
Gjennom planarbeidet har det vært viktig for Vennesla kommune å sikre etablert og 
planlagt virksomhet (datalagringssenter) på Vennesla-siden mot risiko, både objektiv og 
subjektiv. Dette er nå ivaretatt i planarbeidet og kommunene fremmer et felles 
omforent forslag til offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling: 
 

 Vennesla kommune legger områderegulering for energiforedlende 
virksomhet - Støleheia Sør med plankart sist 14.03.22 og bestemmelser 
sist 14.03.22, ut til offentlig ettersyn 
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Vedlegg:  
01 Støleheia Sør Plankart Hele planområdet datert 04.04.2022 
02 Støleheia Sør Plankart Venneslasiden dater 04.04.2022 
03 Støleheia Sør Bestemmelser datert 04.04.2022 
04 Støleheia Sør Planbeskrivelse sist revidert 14.03.2022 
05 Støleheia Sør konsekvensutredning sist revidert 14.03.2022 
06 Støleheia Sør Landskapsanalyse sist revidert 12.08.2021 
07 Støleheia Sør Illustrasjoner landskap  
08 Støleheia Sør Trafikkanalyse datert 03.11.2021 
09 Støleheia Sør Mobilitetsplan datert 15.02.2022 
10 Støleheia Sør Notat gang-sykkelvei 
11 Støleheia Sør Vegtegninger 
12 Støleheia Sør Biologisk Mangfold datert 2021 
13 Støleheia Sør Biologisk av Grimsby datert 03.12.2021 
14 Støleheia Sør Biologisk av Terrateknikk datert 08.11.2021 
15 Støleheia Sør Sulfidkartlegging 
16 Støleheia Sør Arkeologisk rapport datert 25.11.2021 
17 Støleheia Sør VA-Oversiktskart 
18 Støleheia Sør Notat Kjølevann fra Otra datert 22.02.2021 
19 Støleheia Sør ROS-analyse 
20 Støleheia Sør Planprogram sist revidert 24.02.2021 
21 Støleheia Sør Varsel om oppstart 26.08.2020 
22 Støleheia Sør Innkomne merknader ved oppstart 
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Bakgrunn for saken: 
Kristiansand kommune utarbeider en områderegulering 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.  
 
Dagens situasjon 
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 Mørkvann er de største.   
 
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. 

  
Figur 1: Oversikt over planområdet markert med stiplet strek 
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Kristiansand næringsselskap har hånd om arealer helt nord i planområdet mens det er 
andre private eiere lengre sør i planområdet.  
 
Planens innhold 
Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. Dette 
betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i sin 
produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv. I utgangspunktet skal Støleheia Sør ikke 
etableres med for eksempel lager og logistikkvirksomheter. Denne typen virksomheter 
har kommunene andre lokaliseringer som er bedre egnet. 
 
Planforslaget deler planområdet opp i delområdene BI_1 til BI_6. Hvor det i delfelt BI_3, 
BI_4 og  BI_6 er satt krav om videre detaljregulering for utvikling. For delfelt BI_1, BI_2 
og BI_5 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 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 ligger i Vennesla. På grunn av 
kraftlinjene er det en del arealer som kun kan utnyttes i samråd med linjeeier. 
 
Delfeltene gis en utviklingsmulighet på 80% BYA, som inkluderer parkering. Høydene på 
byggene legges opp til 30 meter for størsteparten, men at man kan tillate inntil 40 
meter for en del av bygningsmassen. Høydene på delfeltene 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. 
 
Eksisterende kryssløsning ut på Rv. 9 utvides med et venstre svingefelt fra nord, og ved 
behov for ny kryssløsning lengre sør på Rv. 9 er det regulert inn mulighet til å 
opparbeide med tilsvarende kryss. Det legges opp til mulighet for to adkomstløsninger 
fra Rv. 9. Hvilken vei som etableres først kommer an på utviklingsrekkefølgene, men det 
er naturlig å se for seg en utbygging av de nordlige delene først i og med at det her ikke 
er krav til detaljregulering. Detter betyr altså etablering av o_SKV1 og o_SKV2 først. De 
regulerte veiene skal være i kommunalt eie, mens veiarealer internt på delfeltene er 
tenkt skal være private. 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 er realistisk hvis utviklingen blir slik at fv. 3922 nedklassifiseres mht. 
standard og eierskap, og hovedadkomsten frem til Avfall sør legges igjennom dette 
planområdet slik som vist i planene. I så fall kan dette bli den nye fylkesveien og får 
fylkeskommunal eierskap istedenfor kommunal. Veiene er derfor prosjektert ut fra 
fylkeskommunal standard.  
 
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 
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inngrep. Det samme prinsippet er brukt i områdereguleringen for N01 Stølen 
datalagringspark. 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 enkelte av disse arealene for tilpasningen av vei og industritomt. 

 
Figur 2: 3D modell av mulig utforming av planområdet. Det er justert noe på vei rundt område BI-1 (A) 
som ikke vises i modellen. Byggen har en høyde på 30 meter på det høyeste. 

 
Utvidelse av planområde 
Det er gjort en liten utvidelse av planområdet i sørøst mot Otra. Dette er for å ha en 
mulighet til å komme i land med VA-ledning eller prosessvann fra Otra. Utvidelsen 
omfatter ikke eiendommer og eiere som ikke tidligere er blitt varslet. Utvidelsen er vist 
på illustrasjonen under. 

  
Figur 3: Utvidelse av plangrensen er vist med svart strek (planbeskrivelsen). 
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PLANPROSESSEN 
 
Gjeldende planer  
De henvises til planbeskrivelsen for en grundig oversikt over gjeldende plangrunnlag for 
området. I hovedsak er arealene i Vennesla kommune avsatt til næringsvirksomhet og 
også regulert til diverse næringsutvikling. Mens det i kommuneplanen til Kristiansand er 
avsatt til LNFR-formål med hensynssone friluftsliv og er uregulert. Se illustrasjonene 
under. 
 

 
Figur 4: Oversikt over kommuneplanen i 
Kristiansand og Vennesla kommune. 

 

  

 
Figur 5: Oversikt over gjeldende 
reguleringsplaner i Kristiansand og Vennesla 
kommune. 

  
Melding om oppstart 
Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 25.08.2020 med frist 25.09.2020. 
Det kom inn 18 merknader. Disse er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. I 
etterkant ble det lagt ut et planprogram på høring 17.12.2020 som også inkluderte en 
utvidelse av planområdet rundt Rv. 9. Varsel om oppstart og planprogrammet er vedlagt 
saken. 
 
Det er ikke varslet innsigelse av statlig eller fylkeskommunal enhet ved oppstart.  
 
Ekstern 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. 
De har også hatt noe dialog med andre grunneier i 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. 
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I forbindelse med noen av fagvurderingene er det også blitt tatt direkte kontakt med 
personer eller foreninger som har spesiell kunnskap om Støleheia. 
 
Intern medvirkning 
Planforslaget er utarbeidet av planavdelinga i Kristiansand kommune og med dialog 
med Vennesla kommune underveis. Planforslaget er redusert i omfang innenfor arealet 
til Vennesla kommune. For administrasjonen i Vennesla kommune har det vært størst 
fokus på adkomstløsning og definering av virksomhetenes funksjoner. Dette er 
omforent i planforslaget som foreligger. 
 
Sammen med planavdelingen har parkvesenet og ingeniørvesenet i Kristiansand 
kommune dannet prosjektgruppen for utarbeidelse. Biz har også bidratt underveis. 
Samarbeidsgruppene i Kristiansand kommune har vært orientert underveis i prosessen. 
 
Merknader: 
Planforslaget legger til rette for større sammenhengende arealer som kan tilbys 
bedrifter som ønsker å ta del i det grønne skiftet med virksomheter som er avhengig av 
større kraftmengder og arealer i sin produksjon. Mulighetene for å få tilgjengelig større 
mengder kraft har høyt fokus i kommunene og må sees i sammenheng med det grønne 
skifte. Støleheia er en av få områdene hvor dette er mulig og også få tilgang til store 
arealer. Samtidig er tilgjengelig større mengder kraft også et knapphetsgode på grunn 
av begrensinger på eksisterende nettsystem. Dette arbeider Agder Energi og Statnett 
med å løse. Når det gjelder krafttilførsel til Støleheia Sør er denne avhengig av en 
konsesjonssøknad i etterkant av en godkjent reguleringsplan. Det er pr. pt. anslått et 
behov for effektuttak på 300 MW. Til sammenligning har hele Mjåvann Industriområde 
et effektuttak på under 20 MW og Elkem og Glencore opp mot 80 MW i effektuttak. Det 
er viktig for kommunene å ha tilgjengelige arealreserver for denne type virksomhet og 
det er en forutsetning at det ikke åpnes for annen type virksomhet selv om det er 
betalingsvillighet hos andre virksomheter for å etablere virksomhet som ikke er 
avhengig av denne kraftmengden. Utviklingen av området har en langsiktig horisont. 
Det forutsettes at kommunene gjennomfører konkrete vurderinger ved et hvert ønske 
om etablering. 
 
Naboforholdet til Bulk Infrastruktur som utvikler et større område for datalagringssenter 
i Vennesla kommune, i nord og i øst, har hatt fokus i planarbeidet med dialog om 
etablering. ROS-analysen er utarbeidet spesielt med tanke på naboskapet. Konklusjonen 
er at planforslaget ikke utgjør noen objektiv eller konkret sikkerhetsrisiko for deres 
virksomhet. Men det påpekes samtidig at den subjektive vurderingen for deres kunder 
er vanskelig å verifisere. Det er derfor lagt inn håndtering av funksjoner på område BI_1 
og lagt opp til endring av veisystemet for å unngå økt trafikk på eksisterende fv. 3922 – 
Stølevegen. Det er også lagt inn bestemmelser om virksomhet underlagt 
storulykkeforskriften – at dette ikke kan etableres i delfelt BI_1 på grunn av naboskap.   
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Det er viktig at arronderingen av byggeområdene må hensynta beliggenheten i 
nærheten av viktig strømlinjer. Det er krav at linjeeier skal avklare hvordan bearbeiding 
av terrenget skal foregå i nærheten av linjene slik at hensynet med drift og vedlikehold 
av linjer blir ivaretatt. De avsatte hensynsoner er absolutte soner hvor terrenget i ikke 
skal bearbeides eller benyttes uten at dette er avklart med linjeeier. Dette vil vurderes i 
hvert enkelt tilfelle.  
 
Landskap og- naturinngrepet vil være betydelig, og vil helt klart være negativt. Samtidig 
viser konsekvensutredningen at inngrep i dette området ikke vil ha betydelige negative 
konsekvenser i og med at verdiene i området vurderes til å være små til middels 
verdifulle. Verdien av området er stort sett typisk «hverdags natur» på Sørlandet. 
Inngrepet må også sees i sammenheng med den utviklingen som allerede er regulert på 
tilgrensende arealer i Vennesla kommune.   
 
Hvordan området får tilrettelagt vann- og avløp samt prosessvann må avklares i den 
videre detaljeringen når det kommer konkrete etablerere. Det er i planforslaget vist 
hvilke muligheter som kan være aktuelle og det er sikret mulighet for gjennomføring. 
Samtidig må det vurderes hvilke økonomiske muligheter en etablering kan bidra med for 
å få til disse anleggene innenfor økonomisk forsvarlige rammer hvor kommunene vil 
være naturlige samarbeidspartnere. 
 
Det vises forøvrig til planbeskrivelsen og konsekvensutredning som vurderes å være i 
samsvar med vedtatt planprogram. 
 
Bygningsmasse og estetikk 
Høyden på bygningsmassen i referanseprosjektene fra aktuelle fabrikker varierer i 
hovedsak fra 12 meter til 35 meter. Det antas at hovedvekten av bebyggelsen blir 
liggende mellom 20-30 meter. Det er gitt mulighet til å legge inn en mindre andel bygg 
på 40 meter. 
 
Typen bygnings konstruksjoner et 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. Se eget 
illustrasjonsvedlegg. 
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Figur 6: Illustrasjon av synlighet fra Moseidvarden. Byggene er i 20-30 meters høyde. 

  

 
Figur 7: Illustrasjon av synlighet fra Slettehei i Vennesla. Byggene er i 20-30 meters høyde. 

 
Det er bestemmelser om at bygningene skal ha flatt tak eller pulttak. Det skal benyttes 
mørke og ikke reflekterende materialer på fasader.  Det skal benyttes naturtoneskala 
ved fargesetting og at kontrastfarger på enkeltelementer tillates. 
 
Tiltaket vil bli synlig fra toppen i området rundt. Det vil nok være størst synlighet knyttet 
til utviklingen av den sørlige delen av planområdet. Dette vil kunne vurderes nærmere i 
detaljreguleringen. Den nordlige delen vil i større grad blandes inn med planlagt 
bebyggelse i nærområdet. Plan og utbygging mener utnyttelse, høyde og estetikk er 
passende for å ivareta fleksibiliteten som det er nødvendig at områdereguleringen 
ivaretar.  
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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.  
 
Planforslaget legger til rette for flere muligheter for hovedadkomstvei til det nye 
næringsområdet. Den interne veistrukturen på delfeltene vil avklares i videre byggesak 
og tekniske planer eller detaljregulering.  
 
Den foretrukne veiløsningen er o_SKV1 med kryss ut på eksisterende fv. 3922 og 
oppgradering av dagens kryss på Rv. 9. Denne veien ligger fint i terrenget uten for store 
inngrep. Ved å etablere T-kryss på Rv.9 med avkjøringsfelt/svingfelt i begge retninger 
har kryssløsningen kapasitet på ca. 1100 nye turer. Det vil da være mulig å endre 
kjøremønsteret slik at den nye veien blir hovedadkomst til dette planområdet og Avfall 
sør. Eksisterende fv. 3922 gjennom tunellen kan nedklassifiseres og muligens stenges for 
gjennomkjøring. o_SKV2 vil bli benyttet som beredskapsvei med planlagt bom nord i 
planområdet. Etablering av den nye veilenken vil også være svært positivt mht. 
beredskap på dagens veisystem.  
 
Ved en utvikling av den sørlige delen av planområdet er det regulert inn mulighet til å 
etablere et nytt kryss på Rv. 9 slik at denne kan få en separat adkomst, eller knyttes 
sammen med den nordlige delen via Kattetjønn – markert som bestemmelsesområde #1 
i plankartet. Hvis man velger å etablere begge T-kryssene vil kapasiteten på trafikken 
øke noe, men siden den største trafikkmengden kommer fra sør vil nok o_SKV3 bli 
høyest belastet og dermed er det lite å hente på dette. Kommunedirektøren vurderer at 
vurderinger knyttet til etablering av denne veien og nytt kryss må tas i forbindelse med 
detaljregulering av det sørlige området. Vi er derfor positive til at det reguleres inn for å 
skape en forutsigbarhet, men plassering, kapasitetsvurdering og utforming får avvente 
fremtidig detaljregulering. Jf. også under temaet Naturmangfold.  
 
Det er sett på muligheter for å anlegge gang- og sykkelvei langs Rv.9 sørover mot Mosby 
men dette er kompliserte løsninger som ikke er regningsvarende for forventet effekt av 
dette tiltaket. Gang/sykkelvei kan etableres langs hovedatkomstvei og ut til Rv. 9, så er 
det detaljprosjektering som må vise valgte løsninger i samarbeid med veieier ut til evt. 
busstopp.  
 
Kollektivtilbudet er begrenset forbi området, og mobilitetsplanen peker på interne 
løsninger som samkjøring, evt. interne shuttlebusser og andre tiltak som fremmer 
kollektive reisevaner. Type tiltak er selvsagt avhengig av hvilken bedrift som etablerer 
seg med hvor mange ansatte for å bestemme dette. Vi mener det er fornuftig at 
planforslaget ikke legger opp til krav ut over regulering av gang- og sykkelvei inn fra Rv. 
9.  
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For vann og avløp (VA) er det gjort en vurdering av mulige trasevalg. Det er vist to 
mulige løsninger i overordnet VA-vurdering. Dette eliminerer ikke andre løsninger, men 
er realistiske alternativer mht. påkoblingspunkter på det kommunale systemet i 
Kristiansandrundt 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. Videre diskusjoner rundt dette må tas i tekniske planer når man i 
større grad har mulighet til å beregne behov. Det er også fornuftig å se på en samkjøring 
med virksomhetene i Vennesla kommunen som på et tidspunkt også vil ha behov for 
annet enn lokale løsninger for VA-anlegg. Det er i bestemmelsene stilt krav til tekniske 
planer som følger de delfelten som skal etableres. 
 
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. Foreløpig forutsettes det at kjølevannsanlegg må etableres og driftes som et 
privat anlegg. 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.  
 
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. 
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. 
 
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 
planbeskrivelsen/konsekvensutredningen for ytterligere omtale av de enkelte funnene. 
 
I forbindelse med høring av planarbeidet søkes det om frigivelse av flere automatisk 
fredede kulturminner. Dette gjelder i hovedsak spor etter Austre fjellmannsveg over 
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Bruliheia. Administrasjonens vurdering er at samfunnsnytten knyttet opp til utviklingen 
kan forsvare frigivelsen av kulturminnene. 
 
Barn og unges interesser  
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  at planforslaget ikke 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 prosessen. Planforslaget utløser heller ikke erstatningsareal i henhold til RPR for 
barn og unge. 
 
Universell utforming 
Alle nye bygg og uteområder skal tilrettelegges for universell utforming. Dette vil følges 
opp i utarbeidelse av tekniske planer og den videre byggesaksbehandlingen.  
 
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 storulykkeforskriften. 
 
Generelt er det ikke avdekket forhold som medfører at dette området ikke egner seg for 
tyngre 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, sykehus bykjerner osv. Det som er pekt på som en mulig utfordring er 
nærheten til viktig teknisk infrastruktur (kraftlinjer) og datalagringssentrene. Hensynet 
til datasentrene er først og fremst med hensyn til omdømme og subjektiv vurdering av 
risiko fra datasentrenes kunder. 
 
Matjord 
Det er små arealer med dyrkbar eller dyrkbar mark som blir berørt av planområdet. Det 
forventes ikke at noe av disse arealene skal omdisponeres. Arealformålet forblir LNFR-
formål.  
 
Klima- og miljøkonsekvenser 
Arealbruk 
Planområdet består hovedsakelig av ubebygd skogsareal og ubebygd myr. Nedbygging 
av natur gir klimagassutslipp. 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. 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. 



13 
 

 
Transport 
Prosjektet vil medføre økt biltrafikk sammenlignet med dagens situasjon i området, 
grunnet lokasjonen til prosjektet (som er på ubebygde arealer) og uten direkte nærhet 
til et kollektivknutepunkt. Den samlede vurdering av transport er at dette området blir 
bilbasert. Så vil det være avhengig av virksomheten(e) som etablerer seg mht. hvor 
mange ansatte og hvor stort transportomfanget blir. For eksempel har et datasenter 
svært få ansatte pr. bygg, mens en produksjonsbedrift vil ha lang flere ansatte.  
 
Det kan tenkes at varetransporten kan automatiseres med tanke på innovative 
løsninger. Det må arbeides mer med fremtidige og forbedrede transportløsninger. 
Reguleringsplanen legger ingen føringer for bruk av transportmidler hverken for 
personer eller varer. 
 
Gjenbruk (sirkulærøkonomi) 
Det er mulig å tenke noe sirkulærøkonomi ved å nyttiggjøre seg overskuddsvarme, men 
hva dette skal være er vanskelig å komme mer konkret inn på da det ikke finnes en 
konkret etablerer, og det som utgangspunkt skal være bedrifter som er avhengig av 
strømkraft og i stor grad vil produsere sitt eget overskudd av varme. Det er klart at 
intern gjenbruk til ikke-produksjons enheter vil være en selvfølge. Reguleringsplanen 
legger ingen føringer for gjenbruk i og med at det er knyttet stor usikkerhet til 
gjennomføringsperspektivet. Administrasjonen mener det er bedre å ikke stille konkrete 
krav slik at løsningene er fremtidsrettet og ikke er bunnet opp i et utdatert krav ifra 
fortiden. 
Avgravningsmasser og overskudd av stein vil gjenbrukes innenfor planområdet. 
 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren at planforslaget med tanke på areal- og 
transportbruk vil påføre kommunene negative klima- og miljøkonsekvenser. 
Etableringen vil medføre en negativ utvikling av klimaregnskapet og kan, i alle fall på 
kort sikt hindre at Kristiansand kommune når sitt mål om å redusere utslippet med 80 
%. På den andre siden er det flere momenter i utvikling av denne typen virksomheter 
som vil gi et positiv tilskudd til klimaregnskapet. For eksempel at det benyttes fornybar 
energi til produksjon og produktet som kommer ut på andre siden bidrar til redusert 
klimagassutslipp fra andre kilder. For eksempel transportmidler. Så er det også mulighet 
til å ta i bruk biprodukter slik som overskuddsvarme til fornuftig utvikling.  
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er foretatt kartleggingen etter  både DN håndbok 13 og NiN2. Både i typer 
naturlokaliteter, avgrensing og vurdering er disse to kartleggingene forskjellige. 
Kartleggingene er ikke direkte sammenlignbare i og med at det ikke er de samme 
kriteriesettene om er brukt, men kartleggingen danner likevel et godt bilde av 
naturverdiene på Støleheia Sør. 
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Kommunedirektøren vurderer informasjonsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne 
foreta vurdering etter naturmangfoldloven.  
 
§ 9 Føre-var prinsippet 
Det er flere naturtyper og arter som vil bli berørt av planforslaget. Reduksjon i 
utbyggingen sammenlignet med forslaget i konsekvensutredningen er betydelig og 
ivaretar naturverdier. Inngrep i verdiene er likevel ikke til å unngå. 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 den nordlige delen 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 allerede avsatt til utbygging i reguleringsplanen for 
avfallsanlegget. 
Når endelig utforming av delfeltene landes kan det være at større del av naturverdiene 
kan beholdes enn det som ses i dag. Felt BI_1 betinger uttak av gammel furu- og 
sumpskog uten særlige spor av menneskelig aktivitet tilknyttet myrarealer. Disse 
forekomstene fortsetter mot nordvest innover i Vennesla kommune. Dette er lokaliteter 
som er dokumentert i NIN-kartleggingen som naturtype, men som etter DN-13-
kartelggingen anses som forekomster av normal hverdagsnatur. Vi mener dette 
bekreftes av tilsvarende funn av disse naturverdiene rundt på Støleheia.  
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 den sørlige delen av planområdet 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 lokalitetene vil denne veien derfor 
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. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er nødvendig å avslutte arbeidet i henhold til 
føre-var-prinsippet. Vi er kjent med at det gjøres inngrep i naturverdier og enkeltarter. 
Vi mener at det er forvaltningsmessig forsvarlig å gjennomføre reguleringen på 
bekostning av noe naturverdier. 
 
§ 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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Kommunedirektøren vurderer at den samlede belastningen på naturmangfoldet og 
enkeltarter ikke blir for stor om utbyggingen tillates som foreslått. Artene og 
naturtypene som blir påvirket av reguleringen finnes bevart 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. Jf. også under punktet føre-var-prinsippet. 
 
§ 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 som utbygger blir 
pålagt å gjennomføre. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
Det er ikke satt krav til spesifikke tiltak, men det er lagt inn krav til 
miljøoppfølgingsprogram slik at f.eks. vannmiljøet sikres oppfølging i anleggsfasen og ev. 
driftsfase om den permanente virksomhetens drift skulle tilsi et behov for dette. 
 
Vannmiljø og vannforskriften § 12 
Planområdet drenerer til Storebekk/Høyebekken i vest og til Kjeksebekk (også kalt 
Lolandsbekken) i øst. Det er gjort en vurdering av kapasitet og flom for eksisterende 
situasjon. Den viser Storebekken/Høyebekken og nedre del av Kjeksebekken som viktig 
flomveier. Planområdet er i all hovedsak ubebygd om man ser bort ifra avfallsanlegget 
og noe spredt boligbebyggelse i utkantene av planområdet. Dette tilsier at området på 
generell basis har god forrøyningsevne og magasinerer en del vann. De viktigste 
forekomstene er likevel bekke- og myrdragene og vannene med hensyn til magasinering 
og fordrøyning. Nedslagsfelt, flomveier og kapasitet nedstrøms må hensyntas ved 
oppbyggingen av delfeltene slik at det sikres at tilstrømming av vann til resipientene 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. Detaljerte forhold knyttet til 
håndtering av overvann og drenering vil avklares i den videre detaljplanleggingen.  
 
Mht. naturverdier og vannkjemi er det gjort undersøkelser av Eptevann, Mørkvann, 
«Gjensetjernet» og Kattetjønn. Det er ikke påvis at disse forekomsten har noen spesielle 
verdier på disse områdene. «Grensetjernet» har liten sammenheng med omliggende 
vannforekomster. Eptevann er tappet ned og regulert av Kristiansand kommune. 
Mørkvann er benyttes av eksisterende virksomheter til brannvann og 
overvannshåndtering. Det er ingen forhold i eller rundt disse vannforekomstene som 
tilsier at dem ikke kan fylles helt eller delvis. Dette er hjemlet i planforslaget for 
forekomsten Mørkvann og «Grensetjernet». Kommunedirektøren mener dette avklares 
i områdereguleringen og ikke trenger ytterligere konsesjonsbehandling. 
Både Storebekken/Høyebekken og Kjekksebekken er det nyere undersøkelser mht. 
vannkvalitet. Kjeksebekken og Mørkvann undersøkes i forbindelse med driften til 
avfallsanlegget. I Storebekken/Høyebekken er det nylig etablert kalkingsanlegg. Det er 
viktig at tiltak på Støleheia sør ikke forringer vannkvaliteten. Det er i planforslaget lagt 
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inn krav om miljøoppfølgingsplan med vekt på vannmiljø. Dette gjelder både i 
anleggsperiode og i permanent drift. Kommunedirektøren anser vannforeskriften §12 
for å være tilstrekkelig vurdert i planarbeidet. 
 
Landskap og friluftsliv 
Landskapsanalysen er godt dekkende for planområdet med omland. Den verdsetter 
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. 
 
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 i øst av planområdet. Denne svinger av 
før Avfall Sør sine fangdammer og går videre rundt Statnett sitt anlegg og opp til 
Moseidvarden. 
 
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. 
Ny virksomhet må forholde seg til støyforskriften.  
 
Forurensning 
NGU har grovkartlagt område og det er ikke fare for sulfidholdig stein i dette området. 
Andre forurensningskilder finnes ikke i området. 
 
Energi 
Planforslaget legger 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». 
 
Det er utfordrende å definere hva energikrevende virksomheter er, men det er i stor 
grad bedrifter med behov 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.    
 
Støleheia er det et av få steder i kommunene hvor det er mulig å tilstrebe å få tilgang til 
den mengde kraft det her snakkes om. Samtidig er det en kjensgjerning at det skal 
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jobbes godt for å få tilgang til denne kraften av linjerere og konsesjonsmyndighet. 
Første skritt på veien er å ha en vedtatt plan for et større næringsområde slik denne 
planen legger til rette for.  
 
Veinavn 
Hovedveien i nord som er forlengelsen av eksisterende Stølevegen i Vennesla, kan ha 
dette navnet videre innover i Kristiansand og rundt Eptevann tilbake til eksisterende 
hovedvei. Den andre veien som starter lenger nede i Setesdalsveien kan hete 
Broneheiveien da det heter Bronehei der veien slutter. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Gjennomføringen av områdereguleringen betinger opparbeidelse av vei og annen 
teknisk infrastruktur. I tillegg må prosessvann etableres hvis det er behov for dette. 
Inngangsinvesteringene i planforslaget er relativt høye i og med at planområdet mangler 
infrastruktur pr i dag. Kommunene må være beredt på å bidra inn i disse investeringene. 
Hvordan fordelingen mellom kommunenes investering og utbyggers investering vil bli er 
ikke mulig å si noe om i denne fasen. 
 
Det er et mål for kommunene å tilby byggeklare arealer for virksomheter som er 
avhengig av større mengder kraft. Samtidig er dette arealkrevende og Støleheia er pekt 
ut som Kristiansand kommunens område for dette i denne kommuneplanperioden. 
Tilsvarende har Vennesla kommunen store etableringer i samme område. I den 
forbindelse mener kommunedirektøren at kommunene må være beredt til å bidra med 
investeringskostnadene og ivareta økonomisk store samfunnsinteresser, også på 
bekostning av natur og landskapsverdier 
 
Konklusjon og oppsummering 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget, hovedsakelig utarbeidet av Kristiansand 
kommune, i samarbeid med Vennesla kommune, anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. 
Vennesla kommune har fått gehør for sine vesentligste punkter hvor fokus har vært å 
verne planlagt og eksisterende virksomhet på venneslasiden mot risiko, både objektiv og 
subjektiv, som kunne oppstå gjennom utbyggingen. 
 




