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1. FORORD 
 
Kristiansand kommune skal utarbeide en områdereguelring for energiforedlende 
virksomhet ved Støleheia sør. Planarbeidet er startet opp av Kristiansand kommune i 
samarbeid med Vennesla kommune26T med tanke på etablering av energiforedlende 
virksomheter som for eksempel batterifabrikk og datalagring.12T26T  
   
En viktig premiss i planarbeidet er å innpasse en ny atkomstvei. Det skal vurderes om 
denne også kan benyttes som atkomst til eksisterende næringsområder på Støleheia. Det 
er også en viktig premiss i planarbeidet å hensynta allerede etablert næringsvirksomhet. 
 
Foreliggende dokument er et forslag til planprogram som legges ut til høring. 
Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av områdereguleringen for 
energiforedlende virksomhet, Støleheia sør. Samtidig meldes en utvidelse av 
planområdet mot Rv. 9 og opp mot Lona. Oppstart av planarbeidet ble meldt 24.08.20, 
med frist 25.09.20. 
 
Formålet med planprogrammet er å beskrive:  
- Bakgrunnen og formålet med planarbeidet. 
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene.  
- Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 
 
Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 
offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  
Dokumenter vil være tilgjengelig på kommunenes hjemmeside: 
19TUhttps://www.kristiansand.kommune.no/ 
19TUhttps://www.vennesla.kommune.no/ 
 
Områdereguleringen utarbeides av Plan og bygg i Kristiansand kommune. 
Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet er:  

- Ellinor Borgi: 19TUellinor.borgi@kristiansand.kommune.noU19T  
- Jøran Syversen: 19Tjoran.syversen@kristiansand.kommune.no19T  

 
 
Venke Moe 
Plan- og bygningssjef 
Kristiansand kommune 
13.12.2020/Sist revidert 24.02.2021 
 
 
 
 
  

https://www.kristiansand.kommune.no/
mailto:ellinor.borgi@kristiansand.kommune.no
mailto:joran.syversen@kristiansand.kommune.no


Energiforedlende virksomhet – Støleheia Sør – planprogram – sist revidert: 14.02.2021 
  Side 3 | 41 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. Forord ......................................................................................................... 2 
2. Innledning .................................................................................................... 4 

Bakgrunn for planarbeidet ................................................................................... 4 
Mål for planarbeidet ............................................................................................ 4 
Beliggenhet til planområdet ................................................................................. 4 
Planprogram og konsekvensutredningsplikt ........................................................... 6 
Valg av plantype ................................................................................................ 6 

3. Planområdet ................................................................................................. 7 
Planavgrensning ................................................................................................. 7 
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet ....................................................... 9 

4. Rammer og premisser...................................................................................24 
Overordna føringer og planer ..............................................................................24 

5. Alternativ som skal utredes ...........................................................................31 
Referansealternativet (0-alternativ) .....................................................................31 
Utbyggingsalternativet .......................................................................................31 
Utfordringsbildet ...............................................................................................32 

6. Forslag til utredninger i forhold til miljø og samfunn .........................................34 
Utredningstemaer og metode ..............................................................................34 

7. Planprosessen ..............................................................................................39 
Framdriftsplan...................................................................................................39 
Informasjon og medvirkning ...............................................................................39 

8. Kilder og referanser ......................................................................................41 
  



Energiforedlende virksomhet – Støleheia Sør – planprogram – sist revidert: 14.02.2021 
  Side 4 | 41 
 

2. INNLEDNING 
 

Bakgrunn for planarbeidet  
 
Kristiansand kommune skal utarbeide en områdereguelring for energiforedlende 
virksomhet ved Støleheia sør. Planarbeidet er startet opp av Kristiansand kommune i 
samarbeid med Vennesla kommune26T med tanke på etablering av energiforedlende 
virksomheter som for eksempel batterifabrikk og datalagring.12T26T  
 
Planprogrammet er første fase i en områderegulering. Planområdet er lokalisert i 
nærheten av etablert næringsareal på Støleheia, med tilgjengelig infrastruktur og nær 
kraftknutepunktet til Statnett. Andre virksomheter er interkommunalt avfall- og 
gjenvinningsanlegg og internasjonal datalagringspark med tilgjengelig fiberknutepunkt.  
 
De viktigste kriteriene for at Støleheia er valgt som lokalitet er: 

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

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

 
Mål for planarbeidet  

 
Målet for prosjektet er å regulere arealer for etablering av energikrevende virksomheter.  
 
For å oppnå målsettingene over, skal det i planprosessen arbeides med følgende 
konkrete tiltak: 

1. Tilrettelegge næringsarealer som tilfredsstiller virksomheter av typen 
datalagringssenter og batterifabrikker.   

2. Tilrettelegge for atkomst enten via Fv. 3329 eller via Rv.9. Primært vurderes det 
adkomst rett etter avkjøring fra Rv. 9 eller via Avfall Sør sitt anlegg.   

3. Tilrettelegge for nødvendig infrastruktur, som vei, vann, avløp og energi. 
4. Tilrettelegge for kjøling og infiltrering av prosessvann på en bærekraftig måte. 

 
Beliggenhet til planområdet 

 
Planområdet ligger i hovedsak i Kristiansand kommune, men en del ligger også i 
Vennesla kommune. Avstander til knutepunkter er: 

- Avstand til Kristiansand sentrum med internasjonal ferje- og containerhavn er 18 
km eller 20 min kjøretid.  

- Avstand til Vennesla sentrum er 13,5 km eller 20 minutter i kjøretid. 
- Avstand til Kjevik lufthavn som ligger sørøst for Kristiansand, er 28 km eller en 

kjøretid på ca. 30 min. 
- Avstand til godsterminal er 12.3 km eller 15 minutter kjøretid.  
- Avstand til Universitetet i Agder er 20.8 km eller 26 min kjøretid. 
- Arbeidsmarked Tangvall – Nodeland – Lillesand – Evje ligger innenfor 60 minutter 

kjøretid.   
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Figur 1: Støleheia vist i forhold til andre knutepunkt (hentet fra KRS/BIZ). 
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Planprogram og konsekvensutredningsplikt  
 
Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av 
områdereguleringer av en viss størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at 
hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i planprosessen. Planarbeidet innledes med 
utarbeidelsen av et planprogram. Planprogrammet fastsetter hvilke utredninger som er 
nødvendige for å vurdere planens virkninger. Planprogrammet legger føringer for 
hvordan planarbeidet skal gjennomføres og er første mulighet til å påvirke det endelige 
planforslaget. Etter at planprogrammet har vært ute til offentlig ettersyn, skal 
planprogrammet vedtas av planmyndigheten. 
 
Behovet for konsekvensutredning til denne områdereguleringen er vurdert ut ifra 
konsekvensutredningsforskriftens § 6a).  
 

«§ 6 Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding: 
a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan – og 

bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer 
etter § 12-2 når planen fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II.» 

   
Vedlegg I omhandler planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk 
som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Denne 
områdereguleringen faller inn under nr. 24. 
 

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til   
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 mP

2
P (mindre tiltak 

omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 
 
 

Valg av plantype 
 
Det skal utarbeides en områderegulering i kommunal regi. Utgangspunktet er at 
områdereguleringen skal inngå som direkte grunnlag for byggesaksbehandling, men det 
vil i prosessen vurderes om det er behov for å kreve detaljregulering for deler av 
planomrrådet. Pr. februar 2021 er det mest aktuelt å starte med utbygging på Bruliheia 
og at dette arealet i så fall vil bli mer detaljert enn resten av planområdet. Dette kan 
likevel endre seg utover i planprosessen. Det vil uavhengig av detaljreginsgrad bli stilt 
rekkefølgekrav til infrastruktur og etappevis utbygging. 
 
Områderegulering vil bestå av følgende dokumenter i tillegg til planprogrammet.  

• Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
• Planbestemmelser  
• Plankart  
• ROS-analyse  
• Analyser og ev. illustrasjoner for relevante tema.  

 
Plankart og bestemmelser utarbeides slik at de følger opp konklusjoner fra gjennomførte 
analyser og konsekvensutredning. Plankartet vil bli utarbeidet digitalt etter 
departementets og kommunens retningslinjer og i henhold til gjeldende SOSI-standard. 
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3. PLANOMRÅDET 
 

Planavgrensning  
 
Planområdet Støleheia sør ligger i Kristiansand kommune med atkomst via Vennesla 
kommune. Ca. 5 km 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. 
 
Planområdet ligger både i Kristiansand og Vennesla kommuner. Planavgrensningen er 
helt eller delvis overlappende med gjeldende reguleringsplaner i Vennesla kommune. 
Grunnen til dette er for å sikre at man i prosessen kan få ivaretatt best mulig tilpassing 
til eksisterende og planlagte virksomheter på Støleheia. Planavgrensningen skal ivareta 
etablering av energiforedlende næringsvirksomhet, mulige bufferarealer og utforming av 
hovedatkomstvei. Planområdet har et totalt areal på omtrent 4400 dekar, men det kan 
bli redusert i løpet av planprosessen. 
 

Figur 2: Planavgrensning vist med stiplet linje. 
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Utvidelse av planavgrensningen 
 
På bakgrunn av volumstudiet og enkelte innspill i forbindelse med oppstartsvarselet for 
planområdet er det valgt å utvide planområde med et areal i nordvest langs med Rv. 9. 
Dette er i hovedsak gjort på grunn av vurderinger knyttet til veiforbindelse til 
planområdet. Samtidig med at planprogrammet sendes på offentlig ettersyn varsles 
derfor også en utvidelse av planområdet i nordvest. Utvidelsen er vist under på figur 3. 
  

 
Figur 3: Utsnitt som viser utvidelse av plangrense med blå farge. 

Eierinteresser 
 
Eierinteressene i planområdet fordeler seg i hovedsak på følgende grunneiere.  
 
Gårds- og bruksnummer Eiere 
Kristiansand kommune  
27/6, 27/78 Ludvig Ilebekk 
27/13 Jostein Mosby 
27/467 Torunn Skottedal/Jon Ivar Konradsen 
27/28 Kristiansand kommune 
27/8, 18 Arild Hægeland 
27/70 Solfrid Svendsen 
27/93 Olav Greibrokk 
27/94,95 Anna Rigborg Lundstrøm 
27/1 Henriette/Tor Henrik Rosseland 
27/462 Avfall Sør 
  
Vennesla kommune  
25/12 og 26/16 Avfall Sør 
26/26 Vennesla kommune 
25/1 Gunhild Stensæter 
27/1 Øystein Enok Loland 
28/1 Magne/ Bjørg Therese Bue 
28/2 Kjell Magne Wehus 
29/9 Harald Loland 
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Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Landskap og vegetasjon 
 
Planområdet består av et svært kupert landskap med markante koller, åser og daldrag. 
Daldragene har en markant retning fra nordvest – sydøst og deler opp landskapet. Det er 
typisk furuskog på koller, lauv og gran i rikere lier og dalbunner. I enkelte daldrag og 
søkk er det myr. Landskapets variasjon sees tydelig på figurene under. 
 
Vegetasjonen veksler mellom bar- og lauvskog, myr og bart fjell.  
Det er flere vannforekomster og bekkedrag i området, hvor Eptevann er størst og ligger 
nordvest i planområdet. Utover dette er det mindre tjern og bekker.  
 

 
Figur 4: Illustrasjonen viser terrengmodell over planområdet (Kartverket).  
 
Planområdet har også flere markante daldrag som i hovedsak strekker seg øst-vest. Det 
er et tydelig drag nord-sør som går i fra avfallsanlegget ned til Otra. Figuren under viser 
markering av markante daldrag som danner viktige landskapstrekk. Høyeste punkt 
innenfor planområdet er 294 moh., mens laveste punkt ved Ravnåsveien ligger på 10 
moh.  
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Figur 5: Markerte daldrag.  

 

 
Figur 6: Terrengprofil 1 viser ca. 2 km fra sør 
til nord (Kartverket). 

 
Figur 7: Terrengprofil 2 viser ca. 4 km fra 
sørøst til nord vest (Kartverket).



 
Figur 8: Kartet viser hvor profilene går gjennom planområdet (Kartverket). 

Mulige utfordringer 
 

• Planområdet består av et kupert terreng og trenger en del bearbeidelse for å 
kunne benyttes til tomteareal. 

• Landskapet er i all hovedsak ubebygd terreng. 
• Daldrag, myrlandskap, og vannspeilene er viktig mht. fordrøyning  

 
Naturressurser – skog 
 
Det er en variert blandingsskog i planområdet bestående, av barskog, blandingsskog og 
lauvskog. Hovedvekten er barskog. Boniteten på skogen er vekslende. Hovedtallene for 
planområdet er gitt i oppstillingen under. 
 
Barskog Blandingsskog Lauvskog Ikke tresatte arealer 
2254 dekar 919 dekar 563 dekar 640 dekar 

 
I figuren under vises de ulike skogstypene. Mørk grønn er barskog, oliven grønn er 
blandingsskog, lysgrønn er lauvskog og brun er ikke tresatt areal 
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Figur 9: Kartet viser oversikt over treslag innenfor planområdet (NIBIO). 

Pr. i dag er det ingen større aktiv drift med hensyn til uttaket av skog. Med hensyn til 
bonitet er det arealene som ligger sør i planområdet mot Rv. 9 og Ravnås som er mest 
attraktive. I dette området er det noe aktivitet knyttet til uttak av ved. Det er også 
traktorveier/sleper som benyttes i planområdet. Disse er i hovedsak sammenfallende 
med turstiene.  
 
Figuren under viser boniteten i området. Mørk grønn er særs høy bonitet, mellomgrønn 
er høy bonitet, oliven grønn er middelsbonitet og lys grønn er lav bonitet. Deretter følger 
uproduktiv skog og ikke klassifisert areal. 
 

 
Figur 10: Kartet viser oversikt over de ulike bonitetene i planområdet. l (NIBIO). 
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Det er ingen annen aktiv landbruksdrift innenfor planområdet, men det henger igjen noe 
gamle beiteretter. Disse benyttes ikke aktivt.  
 
Mulige utfordringer 
 

• Aktiviteter knyttet til skogbruk med driftsveier og om disse benyttes for å komme 
til bakenforliggende skogsdriftsområder.  

 
Naturmangfold 
 
Eksisterende kunnskapsgrunnlag knyttet til naturmangfold innenfor planområdet er 
relativt begrenset. Det er gjort en verdivurdering av tilgrensende arealer, dels innenfor 
planområdet, i forbindelse med områderegulering for N01 Stølen Datalagringspark. 
Arealene nord for Eptevann ble i den forbindelse vurdert til å ha mindre verdi for 
naturmangfoldet.   
 
Kjent kunnskap ligger i naturbase og er presentert i kartet under. I tillegg er det spredte 
områder oppført i databasen over miljøregistreringer i skog (MiS). Disse viser at det kan 
være innslag av den rødlistede naturtypen lågurt-eikeskog i dalen som strekker seg 
østover fra Rv 9, bl.a. ved Aslakshulene. Det er dokumentert svartlistearten parkslirekne 
i nærheten av avfallsanlegget.  
 

 
Figur 11: Kartet viser oversikt over kjent, kartfestet naturmangfold (Miljødirektoratet). 



Energiforedlende virksomhet – Støleheia Sør – planprogram – sist revidert: 14.02.2021 
  Side 14 | 41 
 

 
Vilt 
 
Det er registrert både elg, hjort og rådyr innenfor planområdet. Det er viktige trekkruter 
for hjortevilt gjennom planområdet som er viktige for artenes opprettholdelse i området. 
I tillegg til hjorteviltet er det også hare, bever, rugde, storfugl og orrfugl. Det er gode 
bestander som det jaktes på i regi av Torridal viltlag. Figuren under illustrerer det 
kunnskapsgrunnlaget som foreligger for vilt. Røde flater og punkter er områder for rådyr. 
Svarte prikker representerer bever registreringer og svart heltrukken linje representerer 
viktig elgtrekk, krysning over riksvei 9. 
 

 
Figur 12: Kartet viser eksisterende registreringer av hjortevilt og bever (Artsdatabanken 2020). 

Planområdet berører nordre del av Torridal viltlag. Dette er et godkjent jaktområde hvor 
det jaktes elg, hjort, rådyr, bever og småvilt. Viltlaget er på 32.645 dekar.  
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Viltlagets avgrensning er vist på kartet under med rød farge.  
 
I Vennesla berøres Vehus jaktvald, Øvrebø og Vennesla viltlag. Jaktvaldene i Vennesla er 
vist med grå farge. Planavgrensningen viser at nordre del av Torridal viltlag berøres og 
berøres i tillegg til deler av jaktvald i Vennesla. Områdene er gode jaktområder for 
hjortevilt. Den berørte delen i Kristiansand forvaltes av Øvre Mosby Jaktlag. 
 

 
Figur 13: Kartet viser oversikt over godkjente jaktvald i området med inntegnet planavgrensning i 
nord. 

Mulige utfordringer 
 

• Usikkerhet knyttet til verdien på område mht. naturmangfold. 
• Planområdet er del av et aktivt jaktareal, særlig den sørlige delen har 

registreringer. 
 
Vannmiljø og nedslagsfelt 
 
Planområdet drenerer til Storebekk/Høyebekken (021-1446-R) i vest og til Kjeksebekk 
(021-1232-R) i øst. Høyebekken bekkefelt utgjør det største arealet. Bekkefeltet består 
av flere mindre innsjøer, tjern og våtmark/myrområder, hvorav Eptevann er det største i 
planområdet. 
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Eptevann er av hensyn til damsikkerhet tappet kontrollert ned av Kristiansand kommune. 
I partiet mellom Bruliheia og Bjørnåsen er det myrterreng og mindre vann med vannsig 
både mot Høyebekken og Kjeksebekken. På sørsiden av Rebåsen i utkanten av 
planområdet er det også et lite vann som renner mot Høyebekken.  
 
Kjeksebekken går ifra avfallsanlegget, som har egen fordrøynings- og rensedam, og ned 
dalen til Ravnåsveien. 
 
Nord for planområdet innenfor områdereguleringen til datalagringsparken(e) er det flere 
større vann som skal fylles igjen som ledd i utbyggingen. Mørkvann vest for 
avfallsanlegget vil fortsatt være intakt.  
 

 
Figur 14: Nedslagsfelt, bekkeløp og vann i planområdet (NVE). 

Fisk 
 
I planområdet er det både innlandsfisk og sjøørret. Sjøørreten er knyttet til den nedre 
delen av planområdet hvor Kjeksbekken munner ut i Otra. Kjeksebekken er en viktig 
gytebekk for sjøørret. Otra Laxefiskelag har oppsyn med og kultiverer bekken. 
Det er fisk i Eptevann (ørret). Kvaliteten på fisken er dårlig, på grunn av mye måker i 
området. Det er ikke gyteplasser for ørret i Eptevann. 
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Høyebekken er et av Otras viktigste sidevassdrag, den nedre delen av bekken ved Mosby 
er svært viktig gytebekk for laks i Otravassdraget. Over vandringshinderet ved Stemmen 
er bekken også viktig for ål og stasjonær ørret. 
 

 
Figur 15: Foto viser Kjeksebekken som renner ut i Otra.  

Mulige utfordringer 
 

• Påvirkning av vannkvalitet mht. naturmangfold spesielt fisk. 
• Endring av naturlig overvannslager, for eksempel myrområder og mindre tjern 
• Endring av nedslagsfelt og bekkeløp 
• Håndtering av overvann fra opparbeidede tomteområder 

 
Friluftsliv 
 
Området har i lang tid blitt brukt som rekreasjonsområde for omkringliggende 
bebyggelse. Torridal idrettslag har tidligere drevet orientering i området, men dette er 
mange år siden det har vært noe aktivitet her nå. Det er ikke noe aktivt løypelag i 
området. 
 
Sti- og løypenettet i området er begrenset. Det er noe stinett sør i planområdet som er 
knyttet opp til Rv.9 og videre mot Ravnåsveien. Det er ikke tilrettelagt med 
utfartsparkering langs Rv. 9. Fra Ravnåsveien og via driftsveien til avfallsanlegget er det 
større turaktivitet. Denne knytter seg på løypenettet, også skiløyper, til Moseidvarden 
som ligger nord for Statnett sitt anlegg. De etablerte skogsveiene, primært traktorveier 
inngår i turløypenettet og gir adkomster inn i terrenget gjennom de karakteristiske 
daldragene og opp i høydene på gode utsiktspunkter.  
 
Selve Eptevannet er ikke lengre attraktivt som badevann grunnet dårlig vannkvalitet og 
mye måker. Det går gamle skiløyper gjennom området som leder til Loland. Det er uklart 
hvor mye disse brukes i dag. Nord for planområdet i området rundt Statnett sitt anlegg 
er det tilrettelagt/ skal det tilrettelegges for skiutfart i et regionalt ski- og turløypenett. 
Dette løypenettet er knyttet til Moseidvarden.  
 



 
Figur 16: Foto viser traktorvei som gir 
adkomst til planområdet. 

 
Figur 17: Foto viser parti fra Ravnåsveien 
med utsikt mot syd. 

Mulige utfordringer 
 

• Det er usikkert hvor mye aktivt friluftsliv det er innenfor planområdet, og hvor 
mye brukt eksisterende stinett er.  

 
Kulturminner 
  
Innenfor planområdet finnes det noen registrerte kulturminner rundt Bruliheia, og 
registreringer mellom anleggene til Statnett og Avfall sør. Det er ulike typer 
kulturminner, men de er i hovedsak knyttet til ferdsel, og noen er knyttet til bosetning og 
oppdemming av vann. Det er omtalt en brudeled gjennom området og steinsettinger som 
markerer denne. 
 
I forbindelse med reguleringen av datalagringsparken(e) ble det gjennomført en større 
feltkartlegging i 2015. Nærområdet til planområdet er derfor godt registrert. 
Fjellmannsvegen, som er en gammel ferdselsvei, er registrert i området mellom Statnett 
sitt anlegg og avfallsanlegget.  
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Figur 18: Kart over kulturminner hentet fra kommunal og Riksantikvaren sin base. 

Mulige utfordringer 
 

• Funnene i nærområdet tyder på at det kan være kulturminner av samme verdi i 
planområdet.  

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

• Kompostering – et av Norges mest høyteknologiske anlegg hvor bioavfall, 
avvannet septik og avløpsslam blir omdannet til kompost 

• Hugging av treavfall og hageavfall – omdanner treavfall til flis som brukes i 
energigjenvinningsanlegg. Hageavfall komposteres. 

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

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

 
Figur 19: Eksisterende kraftlinjer innenfor og rundt planområdet. 
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Bulk Infrastructure – datalagringsparker 
 
Den største etableringen på Støleheia er datalagringsparken(e) til Bulk Infrastructure. 
Planområdet grenser inn mot og er delvis overlappende med områdereguleringen som 
styrer utviklingen av datalagrinsparken(e). Utviklingen har startet vest for 
avfallsanlegget og strekker seg sør til Rv. 9 og nordøst for avfallsanlegget. Totalt er 
områdereguleringen for datalagringsparken(e) på drøye 3100 daa. Det antas at arealene 
som ligger øst for Statnett er fremtidig utbyggingsreserve.  
  
Utbygging av datalagringsparken(e) utover det som allerede er under utbygging betinger 
utbedring av fylkesveien, etablering av gang- og sykkelvei, turvei, turparkering og 
etablering av vann- og avløpssystemer. Pr. i dag er det ikke avklart når disse arbeidene 
kommer til å starte opp. 
 
Annen bebyggelse 
 
Innenfor planområdet er det et noen boliger øverst ved Lona og sør ved Ravnåsveien, en 
bolig langs med Rv. 9, en hytte ved Eptevann og en hytte rett sør for planområdet. 
 

 
Figur 20: Oversikt over virksomheter og veisystem i og utenfor planområdet. 
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Mulige utfordringer 
 

• Aktørene som er etablert i planområdet er en type virksomheter som også har 
valgt denne plassering ut ifra preferanser om avstand til tettbebyggelse og 
kraftknutepunkt. 

• Eksisterende infrastruktur er tunge konstellasjoner som må tas hensyn til. 
• Risikobildet mht. nye aktører er utfordrende for eksisterende virksomheter. 
• Det er viktig å sikre forsyningen til etablert virksomhet og regionalt og nasjonalt 

strømnett. 
• Nye virksomheter kan være omfattet av storulykkes forskriften. 

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

 
Figur 21: Illustrasjonen viser Rv. 9, tunell på Stølevegen, beredskapsvei og boligbebyggelse. 

Det er etablert et avkjøringsfelt på Rv.9 ved avkjøringen til Støleheia når man kommer 
fra sør. Statens vegvesen har til oppstartsvarselet kommentert at det kan bli behov for å 
endre avkjøringsfeltet i forbindelse med områdereguleringen. Det er ikke gang- og 
sykkelveg langs Rv. 9. Til overordnet plan er det uttalt at det er lite aktuelt å anlegge 
gang- og sykkelvei på strekningen langs Rv. 9. Dette er begrunnet i avstand fra 
tettbebyggelse og stigning.  
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Sørøst i planområdet kommer det opp en driftsvei som går opp til avfallsanlegget. I 
denne ligger det også teknisk infrastruktur. Denne driftsveien er forbundet med 
Ravnåsveien Fv. 3920. Den har en forbindelse til Moseidmoen og Venneslaveien mot Rv. 
9 eller Vennesla sentrum.  
 
Annen teknisk infrastruktur 
 
I planområdet er eksisterende avløpsnett knyttet til avfallsanlegget sitt eget renseanlegg 
som går videre ned til Ravnåsveien og ledes inn på interkommunal avløpsledning i Otra. 
De til nå etablerte datalagringsparkene er også knyttet til denne. Det er usikkert hvor 
stor ekstra kapasitet denne ledningen har.  
 
Vannforsyningen til avfallsanlegget består av en 100 mm vannledning som er koblet til 
kommunalt anlegg ved Ravnåsveien. Denne bruker både avfallsanlegget og etablerte 
datalagringspark. Ledningene går i driftsveien. Det er ikke kapasitet på denne til å ta 
større utbygginger. Det er planlagt for et høydebasseng ved Moseidjord (Kvarstein) som 
vil kunne bedre kapasiteten på vannledning opp til Støleheia. I forbindelse med 
regulering av datalagringsparken(e) ble det også gjort en vurdering av mulighet for å 
hente drikkevann fra Smååsane i Vennesla. De prøvene som er gjort av grunnvannet 
tilsier at dette ikke er egnet drikkevannskilde. 
 
Mulige utfordringer 
 

• Det er lite kapasitet på eksisterende teknisk infrastruktur mht. vann og avløp.  
• Foreslått ny virksomheter trenger større mengder prosessvann. Eksisterende 

teknisk infrastruktur tar ikke høyde for dette. 
• På grunn av mengde og varme vil etterhåndtering av prosessvann kreve egne 

løsninger.  
• Kryssende traseer for kraftlinjer både i luftspenn og i bakken som må tas hensyn 

til.  
• Behovet for fremtidige traser til kraftlinjer for å sikre fremtidig 

forsyningssituasjon. 
 
Grunnforhold geologi og mineralske forekomster 
 
Kartlegginger fra 1982 angir berggrunnen til å være ulike typer gneis på Støleheia. 
Eksisterende uttak er kategorisert som en lokal forekomst hos direktoratet for 
mineralforvaltning. 
 
Det er ikke gjort konkrete undersøkelser av sulfidforekomster, men ut ifra de anleggene 
som er der i dag antas det å ikke være forekomster av sulfid. NGU skal gjennomføre 
kartlegginger i Kristiansand de neste to årene og Støleheia vil få prioritet for 
undersøkelser i sesongen 2021.  
 
Det er store terrengforskjeller i planområdet. Det vil derfor finnes lokal områder hvor det 
kan være aktuelt med rasfare. 
 
Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense. Det er kun noen arealer ved 
Ravnåsveien som er innenfor marin grense.  
 
Mulige utfordringer 
 

• Det er ukjent om det er sulfid i området. 
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Miljøforhold  
 
Grunnforurensing 
 
Innenfor planområdet er avfallsanlegget registrert som forurenset grunn. De har egne 
rutiner med hensyn til forhindring av forurensing som forvaltes etter forurensningsloven.  
Utover dette er det lite som tilsier at det er større grunnforurensninger i planområdet 
eller i nærområdet, men tidligere og pågående anleggsarbeider kan ha medført lokale 
områder med forurensing.  
 
Støy 
 
Planområdet er lite påvirket av støy. Noe støy er det fra avfallsanlegget og masseuttaket. 
Det er ikke gjort eksakt kartlegging, men i forbindelse med områdereguleringen av 
datalagringsparken(e) ble det gjort en kalkulering av støy fra avfallsanlegget og 
veianlegget. Utbygging av datalagringsparken(e) vil føre til noe støy, men dette er ikke 
sjenerende for den typen virksomhet reguleringen skal planlegge for. 
 
Luftforurensning 
 
Dette er ikke et bynært strøk og luftkvaliteten med hensyn til for eksempel 
trafikkforurensing antas ikke å være aktuelt. Det er heller ikke fabrikker eller andre 
luftforurensende virksomheter på Støleheia. Luktplager kan forekomme fra avfallsanlegg.  
  
Mulige utfordringer 
 

• Støy i fra den enkelte virksomheten på viktige friluftsområder. 
• Lukt fra anlegget til Avfall sør. 

 
 
4. RAMMER OG PREMISSER 

 
Overordna føringer og planer 

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

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

 
 

Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet 
 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018) 
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• T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planlegging (1995) 

• Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08 
• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012) 
• T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
• Statlig strategi – Norge som datasenternasjon (2018) 

  
Aktuelle lover 
 

• Plan- og bygningsloven 
• Naturmangfoldloven (§§ 8-12) 
• Folkehelseloven (§ 4) 
• Kulturminneloven 
• Vegloven 
• Vannressursloven 
• Friluftsloven 
• Forurensingsloven 
• Laks- og innlandsfiskeloven 

 
Regionale føringer 
 
26TRegionplan Agder 2030 12T26T  
12T  
26TPlanen er ert overordnet strategis styringsdokument for hele Agder. Målet er å utvikle 
Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt 
lavutslippsamfunn med gode levekår. Det er definert fem hovedsatsningsområder: 12T26T  
26T 12T26T  

• 26TAttraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter12T26T  
• 26TVerdiskaping og bærekraft 12T26T  
• 26TUtdanning og kompetanse12T26T  
• 26TTransport og kommunikasjon 12T26T  
• 26TKultur12T26T  

12T  
26TFølgende tre dimensjoner av bærekraft er definert: 12T26T  

• 26TNæringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser12T26T  
• 26TLevekår, likestilling, inkludering og mangfold 12T26T  
• 26TKlima og miljø12T26T  

12T  
26TNæringslivet i regionen har store muligheter for å utvikle nye klimavennlige løsninger og 
produkter, og dermed nye grønne arbeidsplasser. For å få dette til må Agder styrke 
innsatsen innen forskning, utvikling og innovasjon. 12T26T  
12T  
26T «Det er et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke 
teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft» (side 7 i planen).12T26T  
 
26TRegional plan for Kristiansandsregionen 2020 -2050 12T26T  
12T  
26TRegional plan er nylig blitt revidert for å ha en bedre tilpassing til målet om nullvekst i 
klimagassutslipp. Planen har blitt et tydeligere prinsipp- og strategidokument, og er 
mindre konkret med hensyn til spesielle områder for arealreserve. 
Planen adresserer heller dagens bebygde og planlagt bebygde arealer, og legger vekt på 
utviklingsprinsipper for disse. 12T26T  
12T  
26TFor å nå målet om nullvekst er «Electric Region Agder» en strategi. Det er vektlagt at 
Agder kan bruke sin posisjon med fornybare ressurser, kraftoverskudd og 
teknologikompetanse for å redusere utslippene og øke verdiskapningen.12T26T  
12T  
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26TRegionen har god reserve når det gjelder næringsarealer for industri og lager. Det legges 
vekt på at virksomheter skal lokaliseres etter ABC-prinsippet.12T26T  
12T  
26TPlanen har som mål å 26T  

• 26TEffektivisere transportarbeidet og arealforbruket 26T  
• 26TLegg til rette for sikker og effektiv transport 26T  
• 26TStyrke kollektivtransporten og gang- og sykkeltransporten 26T  

 

 
Figur 22: 26TUtsnitt fra plankartet til Regional plan for Kristiansandsregionen. Dagens regulerte arealer 
på Støleheia er markert som byggesone. 

26TRegional vannforvaltningsplan Agder 2016 – 2021 
 
Planen fastsetter miljømål som skal sikre mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstenen. 
 
«Hovedutfordringene i vannregionen er: Krypsiv, vannkraftregulering, forurensa 
sedimenter, fremmede arter, andre fysiske inngrep i vassdrag, avløpsutslipp fra spredt 
bebyggelse og renseanlegg, avrenning fra landbruk, avrenning fra tette flater i 
byer/tettsteder/industriomåder og eutrofiering av kysten.» 
 



Energiforedlende virksomhet – Støleheia Sør – planprogram – sist revidert: 14.02.2021 
  Side 27 | 41 
 

Det er på gang en revisjon av planen som forventer en høringsperiode i løpet av våren 
2021. 
 
Kommunale føringer 
 
Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030, kommuneplanens samfunnsdel, 2020 – 
2030, vedtatt 23.09.2020 
  
Det heter blant annet at kommunen skal:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kristiansand – kommuneplanens arealdel 2011 – 2022, vedtatt 22.06.2011 
 
Området er avsatt til LNFR-område, samt at det er hensynsone høyspent, hensynsone 
friluftsliv, enkelte arealer med ras/skredfare, samt støysoner langs Rv. 9.  
 
Det er forventet en oppstart av kommuneplanens arealdel i overgangen 2020/2021. 
Denne områdereguleringen vil spilles inn til arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
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Vennesla - kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, vedtatt 11.10.2018 
 
Fokusområdene er satt til (s. 6): 

• 41TLevekår: 
o 41Tlikeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse 

• 41TUtvikling: 
o 41Tbefolknings-/næringsutvikling  

 
«I dette ligger også fokus på «det grønne skiftet» og den digitale omstillingen som skjer i 
samfunnet. Det er da viktig å ha en langsiktig tilnærming til hvordan kommunen skal 
håndtere dette. Utvikling av Støleheia, og bruk av energiressursene er således viktige 
utviklingstema.» 
 
Det er satt som et tydelig mål at kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling, og 
bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i kommunen.  
 
Vennesla - kommuneplanens arealdel 2018-2030, 25.04.2019 
 
I arealdelen er Støleheia avsatt til følgende formål:  

• 41TNæringsbebyggelse41T  
• 41TBebyggelse26T41T 26T41Tog 26T41T 26T41Tanlegg 26T41T (Statnett og avfallsanlegget) 
• 26TLNFR 26T-område 

  
I arealdelens planbeskrivelse er det sagt følgende om Støleheia (s. 19 og 20): 

 
«Plasskrevende og transportrelatert næring lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei. 
Støleheia videreutvikles som et næringsområde for datalagringssenter.» og «På Støleheia 
er det lagt inn et helt nytt område til næring. Området er tenkt benyttet i forbindelse 
med området som er regulert til datalagringssenter.» 
 
Det er også omtalt en kabeltrase fra Støleheia til Smååsane for teknisk infrastruktur.  
 
Under vises en illustrasjon av varslet avgrensing av planområdet og de to kommunenes 
arealdel for Støleheia. 
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Figur 23: Kommuneplanenes arealdel med planområdet for områdereguleringen. 

Reguleringsplaner 
 
Reguleringsplan Støleheia Avfallsanlegg del av 25/1, 25/5, 26/1, 26/2 og 27/1 
 
Den delen av planområdet som ligger i Vennesla kommune er i hovedsak regulert. 
Planområdet omfatter helt gjelder reguleringsplan for Støleheia Avfallsanlegg del av 
25/1, 25/5, 26/1, 26/2 og 27/1. Den ble vedtatt 10.10.1995. Den regulerer til 
avfallsanlegg og pukkverk med nødvendig buffersone rundt.  
 
Områderegulering Stølen N01 
 
Planområdet grenser inntil og overlapper noe med områderegulering for Stølen N01. Den 
ble vedtatt 16.06.16. Den regulerer i hovedsak arealet til næring – datalagringsparker og 
LNFR-område.  
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Figur 24: Illustrasjonen viser gjeldende reguleringsplaner og planområdet. 
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5. ALTERNATIV SOM SKAL UTREDES 
 

Referansealternativet (0-alternativ) 
  

Referansealternativet er dagen situasjon. Altså å beholde LNFR-område og eksisterende 
reguleringer. 0-alternativet er omtalt i kapittel 3. Det er ut ifra kjent informasjon ikke et 
område med viktige miljø eller samfunnsinteresser, men er i stor grad et uberørt areal 
med store planer for utbygging i umiddelbar nærhet nord for planområdet.  
 
 

Utbyggingsalternativet 
 
Det er spesifikt energiforedlende næring/industri som det skal reguleres for. Dette er 
virksomheter som trenger store sammenhengende arealer. Størrelsen og utforming av 
utbyggingsarealer er avhengig av videre analysearbeid, men det er gjort en foreløpig 
volumstudie som viser en mulig disponering av arealet. 
 
Det er i volumstudien lagt vekt på å finne en mulig løsning for adkomst fra Fv. 3922 før 
tunellen. Adkomstveien er lagt med en HØ1 (øvrige hovedveier)-standard med mulighet 
for gang og sykkelvei med ca. 5,5 % stigning. Veien ligger på høydedraget parallelt med 
Rv. 9 og svinger seg vest for Eptevann og tilbake til avfallsanlegget slik at den kobler seg 
sammen med Fv. 3922 igjen. Det er også et alternativ med adkomstvei direkte fra Rv.9 
som ønskes utredet, se figur 26. Denne adkomsten fra Rv. 9 vil også vurderes om kan 
knyttes opp til Avfall Sør sitt anlegg, i likhet med adkomsten som vises i figur 25.  
 
Ut fra atkomstveien og høyden på flatene i naboreguleringen er det lagt inn 4 forskjellige 
høydenivåer (250-230 moh) på større flater. Til sammen er det flatearealer på ca. 1740 
daa. Prinsippet er at man legger en buffer langs med Rv. 9 og på toppen av daldraget 
som går nord-sør (avfallsanlegget – Ravnåsveien). På denne måten vil 
utbyggingsområdet ikke «falle ned», og nærvirkningen blir mindre. 
 

 
Figur 25: Volumstudie i tidlig fase som viser areal for næringsområder og vei. Kartet er orientert 
mot øst. 
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Volumstudien danner grunnlaget for å gjennomføre en konsekvensutredning. Det ser ut 
til at det først er aktuelt å bebygge på Bruliheia, vest for avfallsanlegget. Det er likevel 
flere usikkerhetsmomenter knyttet til vurderingene som gjør at volumstudiet ikke deles 
opp i flere utbyggingsalternativer i planprogrammet. Det er ønskelig å se på utviklingen 
under ett.  
 
Det vil i reguleringsarbeidet angis utbyggingsvolum, høyder på bebyggelsen og 
planeringshøyder. Aktuelle reguleringsformål vil i all hovedsak være bebyggelse og 
anleggsformål knyttet til næring, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og LNFR- 
formål ev. grønnstruktur. Hensynssoner og båndleggingssoner i forbindelse med 
eksisterende tekniske anlegg i området er aktuelt å benytte. 
 

 
Figur 26 Alternativ forslag til atkomstvei direkte fra Rv. 9. Kartet er orientert mot øst. 

 
Utfordringsbildet  

 
Terrenget er krevende med store høydevariasjoner. Dette er utfordrende med hensyn til 
god adkomst og at man må gjøre store inngrep for å etablere tilstrekkelige 
næringsarealer. Landskapsendringen vil bli store i denne typen område, og det er viktig å 
vurdere fjern- og nærvirkning av inngrepene, og se på hvordan tomteplassering og 
høyder kan brukes til å «skjule» inngrepene og gjøre det visuelt mindre synlig. 
  
Eksisterende virksomheter har båndlagt arealer til tekniske infrastrukturer i form av 
kraftlinjer, både eksisterende og fremtidige. Disse må hensyntas i forbindelse med 
reguleringen. Samtidig er det aktuelt å se på energibehovet som denne reguleringen 
krever, og vurdere dette opp mot eksisterende uttak og fremtidig uttak.  
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Adkomst inn til planområdet må ta hensyn til eksisterende virksomheter. Sikkerhet er en 
svært viktig problemstilling. Derfor er det valgt å se på en mulighet for ny 
hovedadkomstvei fra Fv. 3329 inn til de nye næringsarealene, og som kan knyttes til 
dagens adkomst til avfallsanlegget. Slik kan det etableres en mulighet for å flytte en del 
av dagens trafikk bort fra Fv. 3329. Det samme vil gjelde for alternativet som har 
atkomst direkte fra Rv.9, men denne kan være utfordrende med hensyn til kryssløsning 
på Rv.9. 
 
I og med at det ikke er støysensitive funksjoner som skal etableres anses det ikke som 
nødvending å utrede støy i planprosessen. Hvis det kommer opp nye momenter med 
hensyn til for eksempel friluftsliv kan det likevel bli aktuelt. Støykartlegging vurderes å 
tas med som et krav i forbindelse med etablering av virksomhetene. Med hensyn til 
trafikkstøy for boliger vil dette vurderes med hensyn til økning i trafikkbelastningen. 
 
Natur-, klima- og miljøhensyn knyttet til inngrep i urørt natur er generelt utfordrende. 
For dette planområdet har vi i dag lite kunnskap om naturmangfold. Dette må derfor 
kartlegges. Primært er det dyr og planter som er hovedtema for en kartlegging og det 
skal bl.a. dokumenteres naturtyper. Med hensyn til myrarealer som planen muligens vil 
bygge ned vil det være naturlig å se på et regnestykke for klimagasseffekten (CO2). 
Kristiansand kommunen har en målsetning om 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 
2015. Dette målet er utfordrende. Man må se på helheten til man må se på 
klimaregnskapet som   
 
Nedslagsfeltene for vann bør i utgangspunktet ikke endres, men det er utfordrende å 
arbeide med slike terrenginngrep uten at man påvirker fordrøyningseffekt eller hvor 
vannet renner. Den eksisterende og fremtidige situasjonen må derfor kartlegges. Det bør 
tilstrebes at arrondering av terrenget ikke får negativ påvirkning av nedbørsfeltet eller 
vannstrømmer. 
 
Tilstandene til vannforekomsten skal ikke forringes, jf. vannforskriften. Det må derfor 
fremskaffes dokumentasjon på tilstandene til relevante forekomster. Slik det ser ut nå vil 
ikke utviklingsområdene berøre vannforekomstene direkte (Høyebekken og 
Kjeksebekken), men nedslagsfeltene vil bli berørt. Hvilken betydning dette vil ha må 
undersøkes. Denne typen næringsvirksomhet har behov for store mengder prosessvann. 
Utredningen skal beskrive effekten uttaket og tilbakeføring av prosessvann vil ha på 
berørte vannforekomster og naturen rundt. Eptevann og Lona kan være aktuelle kilder til 
prosessvann. I den sammenheng vil det være aktuelt å se på hvilke muligheter det er til 
å benytte seg av prosessvannet til andre funksjoner, for eksempel oppvarming.  
 
Ut ifra den kunnskapen vi har om friluftsliv og naturressurser (skogbruk og jakt) tilsier 
det at det er den sørlige og østlige delen som er mest brukt. Disse arealene ligger i 
randsonen eller blir ikke berørt, av de fremtidige utviklingsområdene. Vi anser det derfor 
ikke som nødvendig med en større kartlegging, men den aktive bruken må undersøkes 
og dokumenteres. 
 
Beliggenheten i et klimaperspektiv er utfordrende med tanke på bærekraftig mobilitet og 
tilgjengelighet. Samtidig er dette en type næring som er både areal- og energikrevende, 
og den bør derfor ikke lokaliseres i et hvilket som helst næringsområde. God 
tilgjengelighet til nasjonalt viktig infrastruktur med etablering av Ytre ringvei og utvikling 
av godsterminalen på Langemyr kan forsvare plasseringen. Denne typen næring har også 
et arbeidsmarked som er av regional og nasjonal interesse og plassering etter ABC-
prinsippet må kunne vurderes om kan fravikes. Samtidig skal områdets mobilitet 
beskrives. 
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6. FORSLAG TIL UTREDNINGER I FORHOLD TIL 
MILJØ OG SAMFUNN 

 
Utredningstemaer og metode 

 
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 
ivaretatt under utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten 
med utredningen er å synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. 
 
I oversikten under er de fagfelt og tema som skal vurderes/ utredes listet opp. For hvert 
tema er det markert hvilken type utredningsnivå som forventes: egen fagrapport eller 
som del av planbeskrivelsen. Til sammen utgjør dette konsekvensutredningen. 
 

TEMA DET SKAL UTARBEIDES EGEN FAGRAPPORT FOR SOM INNGÅR I 
KONSEKVENSUTREDNINGEN 

 

Tema 
Hva skal utredningen 
inneholde? 

Eksisterende 
dokumentasjon 

Influensområde 

Landskapsvirkning Det skal gjøres en 
landskapsanalyse med 
søkelys på det overordnede 
landskapet.  
 
Fjern og nærvirkning skal 
belyses. 
 

Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 
 

 
 

Kartlegging 
innenfor 
planavgrensningen. 
 
Fjernvirkning vil 
være aktuell å se 
på fra enkeltsteder 
utenfor 
planområdet.  
 

Kulturminner Det skal gjennomføres en 
arkeologisk registrering. 
 
Denne utføres av Agder 
fylkeskommune. 
 

Registrerte 
kulturminner i 
nasjonale baser. 

Kartlegging 
innenfor 
planavgrensningen. 

Naturmiljø Det gjennomføres en 
kartlegging i henhold til DNs 
håndbok 13. Det skal også 
kartlegges naturtyper, 
fremmede- og rødlistearter.  
 
Vilt og vilttrekk skal 
utredes. 
 
Konsekvenser av 
prosessvann må beskrives. 
 

Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 
 

Kartlegging 
innenfor 
planavgrensningen. 
 
Vilttrekk og 
prosessvann må ses 
på i tilstrekkelig 
sammenheng 
utenfor 
planavgrensningen. 

Vannmiljø og 
nedslagsfelt 

Kartlegging av nedslagsfelt 
og flomveier. 
Berøres bekk eller 
myrområder må disse 
vurderes særskilt. 

Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 

Hele nedslagsfelt vil 
være 
influensområde. 
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Kartlegging av kvaliteten på 
vannforekomstene. 
Områder for lakse- og 
innlandsfisk beskrives i 
forhold til gyte- og 
oppvekstområder.  
 
Konsekvenser av 
prosessvann må beskrives. 
 

andre planarbeider 
på Støleheia. 
Regional 
vannforvaltningsplan 
Agder. 
 

 
ROS-ANALYSE 

ROS-analyse Det gjennomføres ROS-
analyse ihht. plan- og 
bygningsloven. 
 
Fokus på tilliggende 
næringsaktivitet og hvordan 
en ny utvikling kan påvirke 
disse. Hvilke hensyn er 
relevante å ta. Jf. også 
temaet samfunnshensyn. 
 
Belyse om denne typen av 
virksomheter vil omfattes av 
storulykkesforskriften, og 
eventuelle tiltak som i så fall 
må ivaretas gjennom 
reguleringsplanen. 
 

Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 
Kontakt med 
tilgrensende 
virksomheter. 
 

- 

TEMA SOM INNGÅR I PLANBESKRIVELSEN 

Tema 
Hva skal beskrivelsen 
inneholde? 

Eksisterende 
dokumentasjon 

Influensområde 

Samfunnshensyn  Belyse behov for 
oppgradering av kraftnettet 
fra Agder Energi eller 
Statnett. Belyse arealbehov 
for kraftkrevende næringer. 
 
Belyse påvirkningen av nye 
arbeidsplasser lokalt og 
regionalt. 
 
Belyse forholdet til 
omkringliggende næringer 
på Støleheia, nåværende og 
planlagte. 
 
Det vil vurderes om det er 
behovet for å regulere inn 
utvidelser for eksisterende 

Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 
 

- 
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virksomheter på Støleheia, 
innenfor planområdet. 

Klima og miljø Belyse klimagassutslipp 
mht. endringer i arealbruk, 
infrastruktur og utbygging. 
Hvilke muligheter er det for 
avbøtende tiltak eller 
klimatilpassede tiltak?   
 
Belyse støy knyttet til denne 
typen industri, og 
veiforbindelsen. Hvordan 
påvirker dette nærområdene 
og bruken? 
 
Belyse forurensing knyttet 
til denne typen virksomhet. 
Vurdere behovet for krav til 
miljøoppfølgingsplaner. 
 
Vannressursloven § 12 vil 
bli vurdert, og behovet for 
egne konsesjoner i 
forbindelse med utfylling av 
vannspeil vil bli belyst. 
 

 - 

Naturressurser Skog- og 
landbruksressurser skal 
kartlegges og beskrives 
inkludert landbruksveier til 
bakenforliggende arealer. 
 
Berggrunn med hensyn til 
mineralske forekomster skal 
omtales. 
 

Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 

Planområdet med 
aktuelle 
tilknytningspunkter 
utenfor. 

Geologi - sulfid 
 

Undersøkelser av sulfid 
gjennomføres av NGU i 
løpet av sesongen 2021. 
Behovet for videre 
utredninger avventer NGU 
sine undersøkelser. 
 

Kart over 
berggrunnen og 
informasjon fra 
eksisterende 
pukkverk. 
Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 
 

Planområdet. 
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Friluftsliv Beskrivelse og kartlegging 
av bruk og eksisterende 
turstier eller andre 
friluftsmål / kvaliteter. 

Offentlige kartbaser. 
Lokalkunnskap. 
Utredninger i 
forbindelse med 
andre planarbeider 
på Støleheia. 

Planområdet. 

Trafikk og veg Trafikkberegning med 
hensyn til økt belastning på 
eksisterende veisystem som 
skal benyttes. Godstrafikk 
skal vurderes. Behovet og 
mulighet for gang- og 
sykkelvei vurderes både til 
planområdet og i 
planområdet. 
 
Mobilitetsplan vil utarbeides 
med fokus på miljøvennlig 
transportløsninger (buss, 
sykkel og gange). 
 
Alle adkomstalternativene 
vurderes for sammenkobling 
med Avfall Sør sitt anlegg, 
og mulighet for å legge om 
trafikken fra Fv. 3329. 
 
Overordnet veistruktur og 
adkomst inn i planområdet 
skal avklares. Nødvendig 
oppgradering av 
eksisterende veianlegg skal 
avklares. 
 

Eksisterende ÅDT. 
Antatt antall nye 
arbeidsplasser. 
Volumstudiet i 
planprogrammet. 
 

Planområdet med 
aktuelle 
tilknytningspunkter 
utenfor. 

Teknisk 
infrastruktur 

Bruk og behandling av 
prosessvann skal belyses. 
 
Påkoblingspunkter for 
drikkevann og avløp skal 
avklares. Nødvendig 
oppgradering av kommunale 
anlegg skal avklares. 
 
Hensynet til høyspentlinjer 
avklares.  
 
Overordnet teknisk plan for 
hovedadkomstveien og vann 
– og avløp. 
 

Volumstudiet i 
planprogrammet. 
Antatt antall nye 
arbeidsplasser. 
 
 

Planområdet med 
aktuelle 
tilknytningspunkter 
utenfor. 

Barn og unges 
interesser 

Belyse forholdet til RPR for 
barn og unge. 

 Planområdet. 
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Utbyggingsvolum 
og 
utbyggingsetapper 

Avklare utbyggingstakt og 
utviklingen 
områdereguleringen. 
Estetikk og kvalitetskrav til 
utforming av området med 
bebyggelse. 
 
Avklare krav til tekniske 
planer, utomhusplaner og 
miljøoppfølgingsprogram. 
 

Volumstudiet i 
planprogrammet. 

Planområdet. 

Anleggsperioden Vurdere om det må 
gjennomføres noen 
midlertidige tiltak i 
utbyggingsperioden. 

 Planområdet. 
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7. PLANPROSESSEN  
 

Framdriftsplan  
 

 
 
Informasjon og medvirkning 

 
I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i 
løpet av planprosessen.  
 
For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre 
potensialene i planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog 
med offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  
 
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter: 
 
Dialog med lokale interesseorganisasjoner og beboere: 

• 41TAvholde møter med berørte parter og åpen dag under offentlig høring av 
planforslag.  

• 41TDialogmøter med berørte interesseorganisasjoner og velforeninger. 
 

Dialog og koordinering med offentlig instanser: 
• 41TBehandling i regionalt planforum eller egne møter hvor representanter fra 

Fylkesmannen, Statens Vegvesen, fylkeskommunen, Statens Kartverk m.fl. 
møtes. 

 

09-11 
/2020 

12.20 –
02.21 
02 01 21 03-

04/21 

03-09/21 

09-11/21 

09/21 

11/21- 
02/22 

02/22  
Politisk sluttbehandling: 

Kommunestyret/Bystyret 

Politisk 1. behandling: 
  

 

Politisk behandling: 
 

Utarbeidelse av forslag til planprogram 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av 
planprogram 

Fastsettelse av planprogram 

Utredninger og vurderinger ihht. 
planprogrammet 

Ut b id l   l d k t  

Informasjonsmøter og arbeidsmøter med 
interessenter og aktører i området 

Ferdigstilling av planforslag 

1.gangsbehandling av planforslag med 
konsekvensutredning 

 

Revisjon av planen 

Offentlig ettersyn 
Åpent møte 

Vedtak av plan 
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Høring, offentlig ettersyn og informasjon (jf. pbl kapittel 5): 
• 41TLovens minstekrav til informasjons- og høringsrunder gjennom planprosessen. 

Alle høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til 
planprogram. Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig 
ettersyn. Informasjon vil også publiseres via annonser i avis og digitale medier, 
og informasjon publiseres på kommunens hjemmeside: 
41T19Twww.kristiansand.kommune.no19T41T og 41T19Twww.vennesla.kommune.no19T 

 
 
  

http://www.kristiansand.kommune.no/
http://www.vennesla.kommune.no/
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