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ENERGIFOREDLENDE VIRKSOMHET - STØLEHEIA SØR, FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM 

SAMMENDRAG: 
Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner av en 
viss størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 
vurdert i planprosessen.  
 
Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal lages, hva som skal utredes og 
hvordan prosessen skal legges opp.  
 
Planprogrammet omfatter områderegulering for Støleheia sør. Planområdet omfatter både 
Kristiansand og Vennesla kommuner. Planarbeidet er startet opp av Kristiansand kommune i 
samarbeid med Vennesla kommune for å utvikle næringsområder for energiforedlende 
virksomheter, for eksempel batterifabrikk og datalagring. 
 
En viktig premiss for utviklingen av ny næring er å innpasse en ny atkomstvei. Det vil også 
vurderes om denne kan benyttes som atkomst til eksisterende næringsområder på Støleheia. 
Det er videre viktig å hensynta allerede etablert næringsvirksomhet. Kristiansand kommune har 
foreløpig gjort en volumstudie som viser alternative adkomster og et mulig scenario for 
næringsutvikling. Volumstudiet er vist i planprogrammet og skal bearbeiders i den videre 
planprosessen 
 
Rådmannen vurderer at planprogrammet er dekkende for å belyse de viktige forholdene i 
denne områdereguleringen. Etter høringen er det gjort enkelte presiseringer av 
planprogrammet. Samtidig er det rådmannen sin vurdering at det ikke er ønskelig å ha et 
planprogram med for snevre rammer. Dette kan komplisere planleggingen som enda er i 
startfasen. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes. 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
  

 Vennesla kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogram for Områderegulering Energiforedlende virksomhet – Støleheia Sør, 
datert 13.12.2020 sist revidert 24.02.2021 
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Bakgrunn for saken: 
Planprogrammet gjelder for utarbeidelse av områderegulering for næringsområdet Støleheia 
sør. Planområdet ligger både i Kristiansand og Vennesla kommune, men med hovedvekt av 
arealer i Kristiansand kommune. Arealene er i hovedsak ubebygde skogsarealer som strekker 
seg fra Rv. 9 i vest over arealene til Avfall sør i øst og ned mot Mosby og Ravnåsveien i sør. 
Kartet under viser planavgrensningen. 
 

 
 
Reguleringsarbeidet er i regi av kommunene og skal tilrettelegge for arealer til 
energiforedlende virksomheter, for eksempel batterifabrikk, datalagringssenter eller andre 
virksomheter som har behov for større mengder energi i sin produksjon. Til sammenligning har 
Elkem sin virksomhet i Kristiansand behov for 80-100 MW, mens man for de typer virksomheter 
det planlegges for på Støleheia sør er det behov for opp mot 300 MW. Tilgangen til energi er 
derfor viktig og lokaliseringen på Støleheia med både Statnett og Agder Energi sin anlegg, er 
godt egnet.   
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Reguleringsarbeidet ble startet opp i forbindelse med at selskapet Morrow ønsket å etablere en 
batterifabrikk på Sørlandet. Støleheia sør var blant topp fire kandidater, men Morrow sitt valg 
falt til slutt på Eyde næringspark i Arendal. Det er likevel politisk og administrativ vilje til å gå 
videre med denne reguleringen på Støleheia sør.  
 
Merknader: 
Planprogrammet 
Av planprogrammet framgår det at temaene som skal konsekvensutredes er ikke-prissatte-
tema. Det vil si landskap, kultur-, natur- og vannmiljø. Dette er de temaene som vil få størst 
påvirkning av reguleringen. 
 
Det legges også opp til at tema som trafikk, samferdselsanlegg, mobilitet, klima og miljø, 
friluftsliv, naturressurser, teknisk infrastruktur osv. skal belyses og vurderes, men disse skal ikke 
være en del av konsekvensutredningen.  
 
ROS-analysen vil se spesielt på forholdene til de eksisterende virksomhetene og deres videre 
utvikling, vurdert oppimot utviklingen av det nye næringsområdet. Dette gjelder først og fremst 
Bulk Infrastructure Group sine datalagringssenter og kraftlinje traseen. 
 
Det henvises til planprogrammet for en komplett oversikt over utredningstema. 
 
Høring  
Oppstarten for planarbeidet ble varselet høsten 2020. Planprogrammet med en liten utvidelse 
av plangrensen ble varslet og lagt ut på høring i tidsrommet 17.12.20 – 05.02.21. Til 
planprogrammet kom det inn 13 merknader. Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse 
og rådmannen sin vurdering. 

 
Avsender Sammendrag av merknadene Plan og bygg sin kommentar 

 

Statsforvalteren Alternativer som skal utredes: 
- Anbefaler oppdeling i 

delutredningsalternativer. 
- Nødvendig teknisk infrastruktur 

bør utredes.  
- Tydeligere på influensområde 

 
Metodikk for konsekvensutredning: 

- Miljødirektoratet har utarbeidet 
en metodikk som anbefales tatt i 
bruk. 

 
 
 
 
 
Metodikk for naturtypekartlegging: 

- NiN-metodikk fra 2021 anbefales 
tatt i bruk. 

 
 
 
 
 
 

Planprogrammet er gjort noe 
tydeligere ang. influensområde 
og alternativer/oppdelingen i 
delområdet.  
 
 
 
Utgangspunkt er vegvesenets 
håndbok V712. Metodikken som 
Statsforvalteren viser til ble ikke 
lansert før 14.12.2020 og har 
ikke tidligere vært tilgjengelig. Vi 
kan se på om direktoratets nye 
metodikk kan supplere V712. 
 
 
Kartleggingen var bestilt og er 
delvis gjennomført i 2020. Det er 
avklart med Statsforvalterens 
miljøvernavdeling at DN håndbok 
13 derfor kan benyttes. 
Naturtypekartlegging vil bli 
gjennomført. 
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Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 

- De har opplysninger om 
registreringer av rovfugl. Dette må 
vurderes. 
 

 
Mobilitetsplan og transportkonsekvenser: 

- Viser til sin tidligere uttalelse mht. 
lokalisering og behovet for arealer. 

- Kommunens mål om 
klimagassutslipp. 

- Analyse og påvirkning av regional 
utbyggingsstruktur med 
rekkefølgekrav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Støy: 

- Kartlegging av trafikkøkning og 
støy på friluftsområder. 

- Anbefaler bruk av endringskart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risiko og sårbarhet: 

- Klima skal også belyses i en ROS-
analyse 

- Utbyggingen vil muligens falle inn 
under storulykkes forskriften. DSB 
er myndighet. Fare- eller 
sikringssoner må i så fall ivaretas, 
eller konsekvenser for omliggende 
virksomheter. 
 
 

Klimagassutslipp og klimatilpasning: 
- Regnskap for klimagassutslipp 
- Myrer og våtmarker må vurderes 

spesielt. Anbefaler direktoratet sin 
veileder. 

- Klimatilpasning må vurderes og 
beregnes med klimapåslag. 
 

Direkte utslipp til luft og vann: 
- Det er lite beskrevet mht. mulig 

utslipp. Utslipp omfattes av 
forurensingsforskriften, gjelder 
også temperaturendringer i vann. 

 
Tas med videre i prosessen. Vi er 
informert om disse artene. 
 
 
 
 
Mobilitetsplan blir utarbeidet. 
Turproduksjon vil vurderes så 
langt dette er mulig mht. hva vi 
vet om virksomhetenes behov 
pr. pt. Transportløsninger i 
forhold til utbyggingstrinn vil 
vurderes.  
Vi anser ikke at lokalisering er 
ikke et tema i denne prosessen.  
Det er regionalt fundert at dette 
er virksomheter Agder skal satse 
på. De større linjen for utvikling 
er den del av 
kommuneplanprosessen.  
 
 
Den isolerte trafikkveksten fra 
utbyggingen vil svare på om og 
når skjerming vil bli et behov. Vår 
vurdering er at viktige 
friluftsområder vil i liten grad bli 
berørt av støy i områdene det 
først er aktuelt å bygg ut. Videre 
kan det blir aktuelt å stille 
rekkefølgekrav for 
støypåvirkning. 
 
 
Temaet i planprogrammet gjøres 
noe mer utfyllende.  
Kommentarer om storulykkes 
forskriften tas med videre i 
prosessen. Vi vil ta kontakt med 
Bulk ang. firma for vurdering av 
ROS-analysen. 
 
 
 
 
Temaet i planprogrammet gjøres 
noe mer utfyllende. Dette vil 
også gå inn under temaet 
vannmiljø og vil vurderes i 
konsekvensutredningen. 
 
 
 
Krav som kommer av 
forurensingsforskriften vil 
vurderes i prosessen, men mye 
av dette vil tilhøre prosesser 
etter at reguleringen er ferdig. 
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- Konsesjon mht. uttak fra vassdrag 
kan være aktuelt.  

- Avløpssystemet må oppgraderes 
og få en permanent løsning. 

- Lukt i fra avfallsanlegget må 
påregnes. 

 
 
 
 
Anleggsfasen: 

- Utredninger mht. anleggsfasen må 
gjennomføres for forutsigbarhet 
for reguleringen samt mht. 
rekkefølgekrav. 

- Midlertidig og permanent plankart 
må utarbeides. 

- Massedisponeringplan må 
utarbeides og oversikt over 
uønskede arter 
 

 
 
 
Grunnforurensning: 

- Inngrep i forurensede masser 
krever tiltaksplan spredning må 
forhindres – Avfall Sør sitt område. 
 
 

Vannmiljø: 
- Vannforskriften § 12 må vurderes. 

Regional plan for vannforvaltning 
Agder. 

- Strekt anmode om ikke å fylle igjen 
vannspeil.  

- Eptevann og Høyebekken er viktige 
vassdrag. 

- Minner om forbud om tiltak i 
vassdrag. 

- Flomdynamikk og avrenning må 
vurderes. Det må avsettes plass til 
fordrøyning og sedimentasjon. 

 
 
Landskap og grønnstruktur 

- Kommer med innspill mht. 
bevaring av landskapskvaliteter. 
 

Medvirkning 
- Interessene bør kartlegges og 

planprogrammet bør være mer 
konkret på de forskjellige 
medvirkningsprosessene. 
  

Det er aktuelt å sette krav til 
miljøoppfølgingsprogram ol. for 
ivaretagelse. Utslipp av 
prosessvann vil vurderes. 
Permanent løsning for vann og 
avløp vil etableres. 
Lukt anses ikke som 
problematisk.   
 
 
Vi har forståelse for at 
Statsforvalteren ser på dette som 
en omfattende plan. Dette gjør vi 
også, men en del av omtalte 
temaet er ikke relevant mht. en 
konsekvensutredning på dette 
nivået. Det meste vil håndteres i 
ulike faseplaner under anlegget. 
Massehåndtering og plassering 
for skrotmasser/deponi vil 
håndteres på et «godt nok nivå» 
i planprosessen. 
 
 
Dette håndteres i planarbeidet 
om det blir aktuelt. Se punktene 
over. 
 
 
 
Temaet i planprogrammet gjøres 
noe mer utfyllende. Merknadene 
vil bli undersøkt og håndtert i 
den videre prosessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas med i den videre 
planprosessen. 
 
 
 
Det er kontakt med ulike 
aktører/interesser. Vi vurderer 
medvirkning fortløpende. 

Fylkeskommunen Deres interesser og tidligere innspill er 
ivaretatt i planprogrammet. Gjentar de 
viktigst punktene fra sitt saksframlegg. 
 

Merknaden tas med i den videre 
planprosessen. 
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Statens vegvesen Aksepterer mulighet for nytt kryss på Rv. 9. 
 
Behovet for g/s-vei må vurderes. 

  

Merknadene tas med i den 
videre planprosessen. 

 

Statnett Informerer om nettforbindelser og hvilke 
utvidelsesmuligheter de har behov for.  
 
De informerer om konkrete krav som må 
ivaretas i plandokumentene – plankart og 
bestemmelser. 

 

Merknadene tas med i den 
videre planprosessen. 

 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

De ber om en vurdering av inngrepet ut ifra 
mineralforvaltningsloven. 
 
 
 
De ber om at planprogrammet også 
omfatter mineralske forekomster som 
naturressurs.  

Det reguleres for massebalanse i 
planområdet. Dette er unntatt 
fra omtalt lovverket. 
 
Planprogrammet er oppdatert 
mht. beskrivelse av de 
mineralske forekomstene. 

 
Mattilsynet Private drikkevannskilder må dokumenteres 

og hvordan disse kan bli påvirket av 
utbyggingen.   

Merknaden tas med i den videre 
planprosessen. 
 

 
Avfall Sør Ber om at de rettes opp i begrepsbruk i 

planprogrammet. De har ingen planer om å 
legge ned gjenvinningsstasjonen for private. 
 
Henstiller til en bedre plassering av 
adkomstveien gjennom deres anlegg og at 
det ikke medfører økonomiske 
konsekvenser. 

 

Rettes opp. 
 
 
 
 
Det er tatt kontakt med Avfall 
sør ang. fremføring av en vei. 

Christianssands byselskap 

 
Orienterer om kulturminner som er 
registrert. Viser til viktigheten av å se 
kulturminnene i sammenheng.  

Fylkeskonservator skal 
gjennomføre en befaring og 
vurdering av planområdet. 
Avklaringer gjøres i den 
forbindelse. 

 
Bulk Infrastructure Group Deres arealer bør ikke omfattes av denne 

planen eller utredningene knyttet til annen 
bruk. 
 
 
 
 
Ber om at utbyggingen etablerer egen 
adkomst. Adkomst fra fv. 3922 er i konflikt 
med deres regulering. 
 
 
 
 
 
 
 
Under rammer og premisser bør også 
regjeringens melding om Norge som 
datasenternasjon nevnes. 

Arealbehovet for regulering vil 
bli avklart i prosessen. I 
utgangspunktet skal man ikke 
omregulere i områdereguelring 
til Bulk. 
 
 
Å løse adkomst er en del av 
planprosessen og det er ikke 
aktuelt å ta ut noen av de tre 
alternativene på dette 
tidspunktet. Arealet hvor veien 
er foreslått er pr. pt. ikke 
regulert, men er eid av Bulk I. G. 
 
 
Rammer og premisser er 
oppdatert. 
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Samfunnshensyn som skal belyse 
omliggende virksomheter må tas på et 
internasjonalt nivå. De antar at denne 
kompetansen sannsynligvis ikke finnes i 
Norge.  
 
 
Samfunnskritisk infrastruktur må legges til 
som et eget utredningstema av hensyn til 
eksisterende virksomheter. Både kraftlinjer 
og fiberlinjer går utenlands. 
 

 
Vi vil kontakte Bulk I. G. mht. 
gjennomføring av ROS-analysen 
og samfunnshensyn for deres 
anbefaling av kompetent firma. 
 
 
 
Dette vil tas hånd om i ROS-
analysen, og under temaet 
samfunnshensyn. 
 
 

Elin Utgård Det har vært en sterk økning i trafikk og 
støy de siste årene. Ønsker støyskjerming. 

Den isolerte trafikkveksten fra 
utbyggingen vil svare på om og 
når skjerming vil bli et behov. 

 
Knut Ivar Bakkland Det har vært en sterk økning i trafikk og 

støy de siste årene. Ønsker støyskjerming. 
Den isolerte trafikkveksten fra 
utbyggingen vil svare på om og 
når skjerming vil bli et behov. 

 
Harald Loland Han må ha tilgang til eksisterende sag nord 

for krysset rv.9 fv. 3922. 
Det er lite sannsynlig at saga inkl. 
adkomst blir berørt. 

 
Intern merknad – 
Kristiansand ved Klima og 
arealenheten 

Typen virksomheter som foreslås vil 
sansynligvis være arbeidsintensive. Mht. 
arbeidsreier anbefaler de at det legges til 
grunn at privatbiler i størst mulig grad 
unngås. Buss, snarvier og 
trafikksikkreløsninger må utredes i 
planprosessen.  
 
 
Nærheten til avfallsanlegget kan medføre 
sjenerede lukt. Lokalisering og/eller 
avbøtende tiltak bør vurderes mht. til å 
minske denn ulempen. 
 
 
De har følgende kommentarer til teksten I 
planprogrammet: 

- Tabellen side 11 bør også 
inneholde myrer og vann 

- Statnett har ansvar for flere kabler 
enn kun SK 4. 

- Parkslirekne hører ikke til under 
grunnforurensing. 

- Benytt enten kjølevann eller 
prosessvann. 

 

Merknaden tas med i den videre 
planprosessen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi anser ikke dette som 
problematisk, men tar 
merknaden med videre i 
prosessen. 
 
 
Kommentarene er rettet opp. 

 

Intern medvirkning 
I Kristiansand kommune har planprogrammet blitt gjennomgått internt og planprosessen er 
forankret i ledergruppa for by- og stedsutvikling. I forbindelse med høringsperioden er det 
kommet en merknad fra Klima- og arealenheten, se tabell over. Forholdene er ivaretatt. Siden 
det ikke er kommet inn større innspill til planprogrammet i høringsperioden har det ikke vært 
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på ny intern runde. Berørte interne kommunalområder v/samarbeidsgruppa vil bli informert 
om planprogrammets fastsettelse. 
 
I Vennesla kommune har planprogrammet blitt gjennomgått av prosjektgruppa som følger 
prosessen og kommunalsjef samfunnsutvikling. I prosjektgruppa sitter rådgiver 
samfunnsutvikling og beredskapsleder, kommunens næringsrådgiver og leder for plan og 
utbygging. Gruppa har fulgt prosessen til Kristiansand kommune tett og kommet med flere 
innspill underveis, som er blitt hensyntatt i prosessen. 
 
De viktigste innspillene fra Vennesla har handlet om å ivareta eksisterende og planlagt 
næringsvirksomhet på Venneslassiden av kommunegrensa. Det har blitt lagt klare premisser for 
arbeidet med tanke på dette, særlig rundt adkomstspørsmål, men også hvilken innvirkning nye 
virksomheter vil ha for risikobildet og risikosituasjonen til datalagringssenteret til Bulk 
Infrastructure Group. 
 
Når det gjelder adkomst tilsier Vennesla kommunes foreløpige vurderinger at alternativet med 
etablering av ny avkjørsel fra Rv9 er klart å foretrekke for å minimere risiko for etablert og 
planlagt næring med datalagringssenter, som altså vurderes som sårbar og kritisk infrastruktur. 
Det er også viktig for Vennesla at dette adkomstalternativet utredes med tanke på å legge om 
adkomst også til Avfall Sør da dette vil ha positiv virkning for de mer sårbare arealene i 
Vennesla kommune. 
 
De øvrige adkomstalternativene oppfattes etter en foreløpig vurdering som svært utfordrende. 
Alternativet som følger fylkesvegen og går gjennom Avfall Sør vil trolig gi en uakseptabel 
trafikkmengde og risiko for datalagrings-sentra. Alternativet med felles avkjørsel fra Rv9 og 
avkjørsel med separat adkomst før tunellen, planlegges over område allerede avsatt til næring i 
Vennesla kommune sin kommuneplan. Området er eid av Bulk. Vennesla kommune har vært, 
og vil fortsatt være tydelig på at det skal svært mye til før slike områder eksproprieres, så 
alternativet er i praksis ikke et reelt alternativ uten enighet med Bulk. Med andre ord står vi, 
etter Vennesla kommunes oppfatning, egentlig bare igjen med et alternativ som innbefatter 
separat avkjørsel fra Rv9 og at hovedinnsatsen bør ligge på å få dette alternativet til å fungere. 
 
Bulk har blant annet spilt inn at enkelte av områdene innenfor planavgrensningen bør tas ut av 
områdeplanen. Samtidig ser vi at det også kan ligge fordeler i at noen av disse områdene er 
med i planarbeidet da en i arbeidet kan innarbeide og utforme planen også til fordel for Bulk og 
i tråd med deres ønsker. På denne måten vil også Bulk ha større innflytelse på planarbeidet som 
selvstendig part. Dersom det ikke blir aktuelt kan man ta ut disse områdene på et senere 
tidspunkt – ved fastsettelse av planprogram blir det feil tidspunkt da det vurderes fordelaktig å 
ha mange muligheter åpne og god fleksibilitet. 
 
Det vil også være viktig for Vennesla kommune å være delaktig i hele prosessen videre, og 
særlig i vurderinger rundt konsekvenser for etablert og planlagt næringsvirksomhet både når 
det gjelder adkomst, men også generelle risiko og konsekvensvurderinger. Vennesla kommune 
forutsetter å være delaktig i disse prosessen og ved utvelgelse av de konsulenter/foretak som 
skal gjøre analyser da vi ser at dette er komplisert, omfattende og i en skala som tilsier at det 
ikke har vært gjort vurderinger av denne type for datalagringssenter i Norge tidligere. 
 
 
RÅDMANNENS VURDERING AV PLANPROGRAMMET 



10 
 

 
Rådmannen vurderer at planprogrammet er dekkende for å belyse de viktige forholdene i 
denne områdereguleringen. Dette er som sagt en prosess hvor det ikke er en diskusjon med 
hensyn til lokalisering. Lokaliseringen er en beslutning som er forankret både på politisk- og 
administrativt ledernivå i Kristiansand kommune. For Vennesla kommune er det viktig å være 
delaktig i prosessen for å ha størst mulig påvirkningskraft. 
Jf. noe av merknaden til Statsforvalteren, vurderer Rådmannen at disse vurderingene hører til i 
kommuneplanprosesser på begge sider av kommunegrensa og også dels i forbindelse med 
regionale planprosesser. Alle merknader er derfor ikke innarbeidet i det omfanget som 
Statsforvalteren henstiller til. Det vil i den videre prosessen tas et møte med Statsforvalteren 
for å få avklart forventingene. 
 
Flere av merknadene er relevante å ta med videre i planprosessen. Det er gjort enkelte 
presiseringer av planprogrammet på grunn av merknadene. Samtidig er det Rådmannen sin 
vurdering at det ikke er ønskelig å ha et planprogram med for snevre rammer. Dette kan 
komplisere planleggingen som enda er i startfasen. Det er all mulighet til å spesialisere 
utredninger om man ser at det er behov for dette undervegs. Vi tar også i betraktning at dette 
er en områderegulering som omfatter et stort areal og det er relevant å vurdere bruk av 
detaljregulering(er) for å oppnå full arealutvikling. I så måte er det hovedtrekkene som må 
vurderes i områdereguleringen. Planprogrammet må derfor ikke være for detaljert og 
ambisiøst. Rådmannen kjenner ikke til alle fremtidige virksomheter eller funksjoner for 
planområdet og må derfor vurdere på et generelt grunnlag med hensyn til flere typiske 
prissatte-tema. 
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1575 Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - 

Støleheia sør - fastsettelse av planprogram 
 

 
 
By- og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for områderegulering 
Støleheia sør, sist datert 24.02.21.  
 

Sammendrag 

Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner 
av en viss størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir vurdert i planprosessen.  
 
Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal lages, hva som skal 
utredes og hvordan prosessen skal legges opp.  
 
Planprogrammet omfatter områderegulering for Støleheia sør. Planområdet omfatter 
både Kristiansand og Vennesla kommuner. Planarbeidet er startet opp av Kristiansand 
kommune i samarbeid med Vennesla kommune for å utvikle næringsområder for 
energiforedlende virksomheter, for eksempel batterifabrikk og datalagring. 
 
En viktig premiss for utviklingen av ny næring er å innpasse en ny atkomstvei. Det vil 
også vurderes om denne kan benyttes som atkomst til eksisterende næringsområder på 

Støleheia. Det er videre viktig å hensynta allerede etablert næringsvirksomhet. 
Kommunen har foreløpig gjort en volumstudie som viser alternative adkomster og et 
mulig scenario for næringsutvikling. Volumstudiet er vist i planprogrammet og skal 
bearbeiders i den videre planprosessen 
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Plan- og bygningssjefen vurderer at planprogrammet er dekkende for å belyse de viktige 
forholdene i denne områdereguleringen. Etter høringen er det gjort enkelte presiseringer 
av planprogrammet. Samtidig er det plan og bygg sin vurdering at det ikke er ønskelig å 
ha et planprogram med for snevre rammer. Dette kan komplisere planleggingen som 

enda er i startfasen. Plan- og bygningssjefen anbefaler at planprogrammet fastsettes. 
 
 
 
 
 
 

 
Venke Moe  
Plan- og bygningssjef Eirik Heddeland Martens 
Sign. Planleder 
 Sign. 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Planprogram 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
Planprogrammet gjelder for utarbeidelse av områderegulering for næringsområdet 
Støleheia sør. Planområdet ligger både i Kristiansand og Vennesla kommune, men med 
hovedvekt av arealer i Kristiansand kommune. Arealene er i hovedsak ubebygde 
skogsarealer som strekker seg fra Rv. 9 i vest over arealene til Avfall sør i øst og ned 

mot Mosby og Ravnåsveien i sør. Kartet under viser planavgrensningen markert med 
stiplet linje på situasjonskartet. 
 

 
 

Reguleringsarbeidet er i regi av kommunene og skal tilrettelegge for arealer til 
energiforedlende virksomheter, for eksempel batterifabrikk, datalagringssenter eller 
andre virksomheter som har behov for større mengder energi i sin produksjon. Til 
sammenligning har Elkem sin virksomhet i Kristiansand behov for 80-100 MW, mens man 
for de typer virksomheter det planlegges for på Støleheia sør er det behov for opp mot 
300 MW. Tilgangen til energi er derfor viktig og lokaliseringen på Støleheia med både 
Statnett og Agder Energi sin anlegg, er godt egnet.   
 
Reguleringsarbeidet ble startet opp i forbindelse med at selskapet Morrow ønsket å 
etablere en batterifabrikk på Sørlandet. Støleheia sør var blant topp fire kandidater, men 
Morrow sitt valg falt til slutt på Eyde næringspark i Arendal. Det er likevel politisk og 
administrativ vilje til å gå videre med denne reguleringen på Støleheia sør. 
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Fylkeskommunen støtter også arbeidene med lokalisering av denne typen virksomheter i 
Agder.  
 
Planprogrammet 
Av planprogrammet framgår det at temaene som skal konsekvensutredes er ikke-

prissatte-tema. Det vil si landskap, kultur-, natur- og vannmiljø. Dette er de temaene 
som vil få størst påvirkning av reguleringen. 
 
Det legges også opp til at tema som trafikk, samferdselsanlegg, mobilitet, klima og miljø, 
friluftsliv, naturressurser, teknisk infrastruktur osv. skal belyses og vurderes, men disse 
skal ikke være en del av konsekvensutredningen.  
 

ROS-analysen vil se spesielt på forholdene til de eksisterende virksomhetene og deres 
videre utvikling, vurdert oppimot utviklingen av det nye næringsområdet. Dette gjelder 
først og fremst Bulk Infrastrucure Group sine datalagringssenter og kraftlinje traseen. 
 
Det henvises til planprogrammet for en komplett oversikt over utredningsteam. 
 
Høring  

Oppstarten for planarbeidet ble varselet høsten 2020. Planprogrammet med en liten 
utvidelse av plangrensen ble varslet og lagt ut på høring i tidsrommet 17.12.20 – 
05.02.21. Til planprogrammet kom det inn 13 merknader. Under følger sammendrag av 
hver enkelt uttalelse og plan og bygg sin vurdering. 
 
Endringer i planprogrammet 
Som en følge av høringen er det gjort mindre justeringer og presiseringer i teksten. 
Dette knytter seg til følgende kapittel: 

- Valg av plantype  
- Eksisterende virksomheter og annen bebyggelse 
- Grunnforhold, geologi og mineralske forekomster 
- Statlige og nasjonale føringer 
- Referansealternativet (0-alternativet) 
- Utbyggingsalternativet 

- Utfordringsbildet 
- Utredningsteam og metode 

 
Etter dialog mellom kommunene er det blitt presisert at alle adkomstalternativene skal 
vurderes for sammenkobling med Avfall Sør sitt anlegg, og mulighet for omlegging av 
trafikk fra Fv. 3329. Det er også presisert at arealbehov for utvikling av eksisterende 
virksomheter skal vurderes innenfor planavgrensningen.  
 
 

Avsender Sammendrag av merknadene Plan og bygg sin 
kommentar 
 

Statsforvalteren Alternativer som skal utredes: 
- Anbefaler oppdeling i 

delutredningsalternativer. 
- Nødvendig teknisk 

infrastruktur bør utredes.  
- Tydeligere på 

influensområde 
 
Metodikk for konsekvensutredning: 

- Miljødirektoratet har 
utarbeidet en metodikk som 
anbefales tatt i bruk. 

 
 

Planprogrammet er gjort 
noe tydeligere ang. 

influensområde og 
alternativer/oppdelingen i 
delområdet.  
 
 
 
Utgangspunkt er 

vegvesenets håndbok 
V712. Metodikken som 
Statsforvalteren viser til 
ble ikke lansert før 
14.12.2020 og har ikke 
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Metodikk for naturtypekartlegging: 

- NiN-metodikk fra 2021 
anbefales tatt i bruk. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse: 

- De har opplysninger om 
registreringer av rovfugl. 
Dette må vurderes. 
 

 
Mobilitetsplan og 
transportkonsekvenser: 

- Viser til sin tidligere 
uttalelse mht. lokalisering 
og behovet for arealer. 

- Kommunens mål om 
klimagassutslipp. 

- Analyse og påvirkning av 
regional utbyggingsstruktur 

med rekkefølgekrav. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Støy: 

- Kartlegging av trafikkøkning 
og støy på friluftsområder. 

- Anbefaler bruk av 
endringskart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risiko og sårbarhet: 

- Klima skal også belyses i en 
ROS-analyse 

tidligere vært tilgjengelig. 
Vi kan se på om 
direktoratets nye 
metodikk kan supplere 
V712. 
 
 
Kartleggingen var bestilt 
og er delvis gjennomført i 
2020. Det er avklart med 
Statsforvalterens 
miljøvernavdeling at DN 

håndbok 13 derfor kan 
benyttes. 
Naturtypekartlegging vil 
bli gjennomført. 
 
 
 

Tas med videre i 
prosessen. Vi er informert 
om disse artene. 
 
 
 
 

Mobilitetsplan blir 
utarbeidet. Turproduksjon 
vil vurderes så langt dette 
er mulig mht. hva vi vet 
om virksomhetenes behov 
pr. pt. Transportløsninger i 
forhold til utbyggingstrinn 

vil vurderes.  
Vi anser ikke at 
lokalisering er ikke et 
tema i denne prosessen.  
Det er regionalt fundert at 
dette er virksomheter 
Agder skal satse på. De 

større linjen for utvikling 
er den del av 
kommuneplanprosessen.  
 
Den isolerte trafikkveksten 
fra utbyggingen vil svare 
på om og når skjerming vil 

bli et behov. Vår vurdering 
er at viktige 
friluftsområder vil i liten 
grad bli berørt av støy i 
områdene det først er 
aktuelt å bygg ut. Videre 
kan det blir aktuelt å stille 
rekkefølgekrav for 
støypåvirkning. 
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- Utbyggingen vil muligens 
falle inn under storulykkes 
forskriften. DSB er 
myndighet. Fare- eller 
sikringssoner må i så fall 
ivaretas, eller konsekvenser 
for omliggende 
virksomheter. 
 

Klimagassutslipp og 
klimatilpasning: 

- Regnskap for 

klimagassutslipp 
- Myrer og våtmarker må 

vurderes spesielt. Anbefaler 
direktoratet sin veileder. 

- Klimatilpasning må 
vurderes og beregnes med 
klimapåslag. 

 
Direkte utslipp til luft og vann: 

- Det er lite beskrevet mht. 
mulig utslipp. Utslipp 
omfattes av 
forurensingsforskriften, 
gjelder også 

temperaturendringer i vann. 
- Konsesjon mht. uttak fra 

vassdrag kan være aktuelt.  
- Avløpssystemet må 

oppgraderes og få en 
permanent løsning. 

- Lukt i fra avfallsanlegget 

må påregnes. 
 
 
Anleggsfasen: 

- Utredninger mht. 
anleggsfasen må 
gjennomføres for 

forutsigbarhet for 
reguleringen samt mht. 
rekkefølgekrav. 

- Midlertidig og permanent 
plankart må utarbeides. 

- Massedisponeringplan må 
utarbeides og oversikt over 

uønskede arter 
 

 
 
 
 
 
Grunnforurensning: 

- Inngrep i forurensede 
masser krever tiltaksplan 
spredning må forhindres – 
Avfall Sør sitt område. 

Temaet i planprogrammet 
gjøres noe mer utfyllende.  
Kommentarer om 
storulykkes forskriften tas 
med videre i prosessen. Vi 
vil ta kontakt med Bulk 
ang. firma for vurdering 
av ROS-analysen. 
 
 
 
 

Temaet i planprogrammet 
gjøres noe mer utfyllende. 
Dette vil også gå inn 
under temaet vannmiljø 
og vil vurderes i 
konsekvensutredningen. 
 

 
 
 
 
Krav som kommer av 
forurensingsforskriften vil 
vurderes i prosessen, men 

mye av dette vil tilhøre 
prosesser etter at 
reguleringen er ferdig. Det 
er aktuelt å sette krav til 
miljøoppfølgingsprogram 
ol. for ivaretagelse. Utslipp 
av prosessvann vil 

vurderes. Permanent 
løsning for vann og avløp 
vil etableres. 
Lukt anses ikke som 
problematisk.   
 
Vi har forståelse for at 

Statsforvalteren ser på 
dette som en omfattende 
plan. Dette gjør vi også, 
men en del av omtalte 
temaet er ikke relevant 
mht. en 
konsekvensutredning på 

dette nivået. Det meste vil 
håndteres i ulike 
faseplaner under anlegget. 
Massehåndtering og 
plassering for 
skrotmasser/deponi vil 
håndteres på et «godt nok 
nivå» i planprosessen. 
Dette håndteres i 
planarbeidet om det blir 
aktuelt. Se punktene over. 
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Vannmiljø: 

- Vannforskriften § 12 må 
vurderes. Regional plan for 
vannforvaltning Agder. 

- Strekt anmode om ikke å 
fylle igjen vannspeil.  

- Eptevann og Høyebekken er 
viktige vassdrag. 

- Minner om forbud om tiltak 
i vassdrag. 

- Flomdynamikk og avrenning 

må vurderes. Det må 
avsettes plass til 
fordrøyning og 
sedimentasjon. 

 
Landskap og grønnstruktur 

- Kommer med innspill mht. 

bevaring av 
landskapskvaliteter. 
 

Medvirkning 
- Interessene bør kartlegges 

og planprogrammet bør 
være mer konkret på de 

forskjellige 
medvirkningsprosessene. 
  

 
 
Temaet i planprogrammet 
gjøres noe mer utfyllende. 
Merknadene vil bli 
undersøkt og håndtert i 
den videre prosessen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Merknaden tas med i den 

videre planprosessen. 
 
 
 
Det er kontakt med ulike 
aktører/interesser. Vi 
vurderer medvirkning 

fortløpende. 

Fylkeskommunen Deres interesser og tidligere 
innspill er ivaretatt i 
planprogrammet. Gjentar de 
viktigst punktene fra sitt 

saksframlegg. 
  

Merknaden tas med i den 
videre planprosessen. 

 

Statens vegvesen Aksepterer mulighet for nytt kryss 
på Rv. 9. 
 
Behovet for g/s-vei må vurderes. 

  

Merknadene tas med i den 
videre planprosessen. 

 

Statnett Informerer om nettforbindelser og 
hvilke utvidelsesmuligheter de har 
behov for.  
 
De informerer om konkrete krav 
som må ivaretas i 

plandokumentene – plankart og 
bestemmelser. 

 

Merknadene tas med i den 
videre planprosessen. 

 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

De ber om en vurdering av 
inngrepet ut ifra 
mineralforvaltningsloven. 
 
 
 
De ber om at planprogrammet 
også omfatter mineralske 
forekomster som naturressurs.  

Det reguleres for 
massebalanse i 
planområdet. Dette er 
unntatt fra omtalt 
lovverket. 
 
Planprogrammet er 
oppdatert mht. beskrivelse 
av de mineralske 
forekomstene. 
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Mattilsynet Private drikkevannskilder må 

dokumenteres og hvordan disse 
kan bli påvirket av utbyggingen.   

Merknaden tas med i den 
videre planprosessen. 
 

 
Avfall Sør Ber om at de rettes opp i 

begrepsbruk i planprogrammet. De 
har ingen planer om å legge ned 
gjenvinningsstasjonen for private. 
 
Henstiller til en bedre plassering av 
adkomstveien gjennom deres 

anlegg og at det ikke medfører 
økonomiske konsekvenser. 

 

Rettes opp. 
 
 
 
 
Det er tatt kontakt med 
Avfall sør ang. fremføring 

av en vei. 

Christianssands 
byselskap 

 

Orienterer om kulturminner som er 
registrert. Viser til viktigheten av å 
se kulturminnene i sammenheng.  

Fylkeskonservator skal 
gjennomføre en befaring 
og vurdering av 
planområdet. Avklaringer 

gjøres i den forbindelse. 

 
Bulk Infrastructure 
Group 

Deres arealer bør ikke omfattes av 
denne planen eller utredningene 
knyttet til annen bruk. 
 

 
 
 
Ber om at utbyggingen etablerer 
egen adkomst. Adkomst fra fv. 
3922 er i konflikt med deres 
regulering. 

 
 
 
 
 
 
Under rammer og premisser bør 
også regjeringens melding om 
Norge som datasenternasjon 
nevnes. 
 
Samfunnshensyn som skal belyse 
omliggende virksomheter må tas 
på et internasjonalt nivå. De antar 

at denne kompetansen 
sannsynligvis ikke finnes i Norge.  
 
 
Samfunnskritisk infrastruktur må 
legges til som et eget 
utredningsteam av hensyn til 
eksisterende virksomheter. Både 
kraftlinjer og fiberlinjer går 
utenlands. 
 

Arealbehovet for 
regulering vil bli avklart i 
prosessen. I 
utgangspunktet skal man 

ikke omregulere i 
områdereguelring til Bulk. 
 
Å løse adkomst er en del 
av planprosessen og det 
er ikke aktuelt å ta ut 
noen av de tre 

alternativene på dette 
tidspunktet. Arealet hvor 
veien er foreslått er pr. pt. 
ikke regulert, men er eid 
av Bulk I. G. 
 
Rammer og premisser er 
oppdatert. 
 
 
 
Vi vil kontakte Bulk I. G. 
mht. gjennomføring av 
ROS-analysen og 

samfunnshensyn for deres 
anbefaling av kompetent 
firma. 
 
Dette vil tas hånd om i 
ROS-analysen, og under 
temaet samfunnshensyn. 
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Elin Utgård Det har vært en sterk økning i 
trafikk og støy de siste årene. 
Ønsker støyskjerming. 

Den isolerte trafikkveksten 
fra utbyggingen vil svare 
på om og når skjerming vil 
bli et behov. 

 
Knut Ivar Bakkland Det har vært en sterk økning i 

trafikk og støy de siste årene. 
Ønsker støyskjerming. 

Den isolerte trafikkveksten 
fra utbyggingen vil svare 
på om og når skjerming vil 
bli et behov. 

 
Harald Loland Han må ha tilgang til eksisterende 

sag nord for krysset rv.9 fv. 3922. 
Det er lite sannsynlig at 
saga inkl. adkomst blir 

berørt. 

 

Intern merknad – 

Kristiansand ved 

Klima og 

arealenheten 

Typen virksomheter som foreslås 
vil sansynligvis være 
arbeidsintensive. Mht. arbeidsreier 
anbefaler de at det legges til grunn 
at privatbiler i størst mulig grad 

unngås. Buss, snarvier og 
trafikksikkreløsninger må utredes i 
planprosessen.  

 
Nærheten til avfallsanlegget kan 
medføre sjeneredenlukt. 
Lokalisering og/eller avbøtende 
tiltak bør vurderes mht. til å minske 
denn ulempen. 
 
De har følgende kommentarer til 
teksten I planprogrammet: 

- Tabellen side 11 bør også 
inneholde myrer og vann 

- Statnett har ansvar for flere 
kabler enn kun SK 4. 

- Parkslirekne hører ikke til 
under grunnforurensing. 

- Benytt enten kjølevann eller 
prosessvann. 

 

Merknaden tas med i den 
videre planprosessen. 
 
 
 

 
 
 
 
Vi anser ikke dette som 
problematisk, men tar 
merknaden med videre i 
prosessen. 

 
 
 
Kommentarene er rettet 
opp. 

 
Intern medvirkning 
I Kristiansand kommune har planprogrammet blitt gjennomgått internt og planprosessen 

er forankret i ledergruppa for by- og stedsutvikling. I forbindelse med høringsperioden er 
det kommet en merknad fra Klima- og arealenheten, se tabell over. Forholdene er 
ivaretatt. Siden det ikke er kommet inn større innspill til planprogrammet i 
høringsperioden har det ikke vært på ny intern runde. Berørte interne kommunalområder 
v/samarbeidsgruppa vil bli informert om planprogrammets fastsettelse. 
 

 
PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANPROGRAMMET 
 
Plan og bygg vurderer at planprogrammet er dekkende for å belyse de viktige forholdene 
i denne områdereguleringen. Dette er som sagt en prosess hvor det ikke er en diskusjon 
med hensyn til lokalisering. Lokaliseringen er en beslutning som er forankret både på 
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politisk- og administrativt ledernivå i Kristiansand kommune. Arbeidet er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel og vil bli forankret i det pågående arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Jf. noe av merknaden til Statsforvalteren, mener plan og 
bygg at disse vurderingene hører til i kommuneplanprosessen og også dels i forbindelse 
med regionale planprosesser. Alle merknader er derfor ikke innarbeidet i det omfanget 

som Statsforvalteren henstiller til. Det vil i den videre prosessen tas et møte med 
Statsforvalteren for å få avklart forventingene. 
 
Flere av merknadene er relevante å ta med videre i planprosessen. Det er gjort enkelte 
presiseringer av planprogrammet på grunn av merknadene. Samtidig er det plan og bygg 
sin vurdering at det ikke er ønskelig å ha et planprogram med for snevre rammer. Dette 
kan komplisere planleggingen som enda er i startfasen. Det er all mulighet til å 

spesialisere utredninger om man ser at det er behov for dette undervegs. Vi tar også i 
betraktning at dette er en områderegulering som omfatter et stort areal og det er 
relevant å vurdere bruk av detaljregulering(er) for å oppnå full arealutvikling. I så måte 
er det hovedtrekkene som må vurderes i områdereguleringen. Planprogrammet må 
derfor ikke være for detaljert og ambisiøst. Plan – og bygg kjenner ikke til alle fremtidige 
virksomheter eller funksjoner for planområdet og må derfor vurdere på et generelt 
grunnlag med hensyn til flere typiske prissatte-tema.  

 
 
Plan og bygg anbefaler at planprogrammet fastsettes. 
 
 
 
Ellinor Borgi og Jøran Syversen, 02.03.2021 
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