
 
Innkomne merknader ved oppstart, og ved høring av 
planprogram.  
 
 
Avsender Sammendrag av merknadene Plan og bygg sin 

kommentar 
 

Innkomne merknader ved oppstart 
Statens vegvesen En eventuell ny atkomst fra rv. 9 

vil ikke kunne påregnes. 
Når det nå vil bli regulert for en 
vesentlig større utbygging enn 
dagens planer må det foretas 
trafikkberegninger for kryss med 
rv. 9, og behov for et 
venstresvingefelt eller en 
passeringslomme må vurderes. 
 

Trafikkberegninger er 
foretatt og 
venstresvingfelt fra nord 
er innarbeidet. Det er 
avklart med SVV i 
etterkant med aksept for 
ny avkjøring fra Rv.9.  

Statsforvalteren Ved områdereguleringsplan, 
anbefaler vi at det allerede i 
planprogrammet redegjøres for 
hvor det vil gjelde plankrav og 
hvor planforslaget vil hjemle 
direkte utbygging. 
 
De bør sees helhetlig på arealene 
på begge sider av 
kommunegrensen  
ved innpassing av nye 
utbyggingsarealer ved Støleheia. 
 
Det må gjøres en feltkartlegging av 
naturtyper i planområdet i tråd 
med vurderingen av 
utredningsnivå og iht. anerkjent 
metodikk. 
 
Beregning av klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer må gjøres. 
 
Konsekvenser for lakse- og 
sjøørretførende bekker nedstrøms 
vil være et av elementene som bør 
tas inn i utredningen. 
 
Planens konsekvenser for 
hjorteviltets antatte bruk av 
området bør inngå i 
konsekvensutredningen. 
 
Konsekvenser ved valg av 
alternative adkomstløsninger må 
belyses grundig. 
 

Det er redegjort for valg 
av delfelt med plankrav og 
noen felt uten plankrav.  
 
 
 
 
Det er samarbeidet med 
Vennesla kommune og 
Bulk ved plassering av 
utbyggingsarealer og 
tilpasning til type 
virksomhet. 
Kartlegging er foretatt 
etter anerkjente metoder 
ved oppstart av planen, og 
avklart med 
Statsforvalteren. 
 
Er foretatt, se 
planbeskrivelsen. 
 
Hensynet til nedstrøms 
vannmiljø skal være 
ivaretatt. 
 
 
KU har utredet 
konsekvenser for 
naturmangfold inkl. 
hjortevilt. 
 
 
Er belyst i KU og 
planbeskrivelsen 
 
 

Innkomne merknader ved oppstart, og ved høring av 
planprogram. 

Avsender Sammendrag av merknadene Plan og bygg sin 
kommentar 

Innkomne merknader ved oppstart 
Statens vegvesen En eventuell ny atkomst fra rv. 9 Trafikkberegninger er 

vil ikke kunne påregnes. foretatt og 
Når det nå vil bli regulert for en venstresvingfelt fra nord 
vesentlig større utbygging enn er innarbeidet. Det er 
dagens planer må det foretas avklart med SVV i 
trafikkberegninger for kryss med etterkant med aksept for 
rv. 9, og behov for et ny avkjoring fra Rv.9. 
venstresvingefelt eller en 
passeringslamme må vurderes. 

Statsforvalteren Ved områdereguleringsplan, Det er redegjort for valg 
anbefaler vi at det allerede i av delfelt med plankrav og 
planprogrammet redegjøres for noen felt uten plankrav. 
hvor det vil gjelde plankrav og 
hvor planforslaget vil hjemle 
direkte utbygging. 

De bør sees helhetlig på arealene Det er samarbeidet med 
på begge sider av Vennesla kommune og 
kommunegrensen Bulk ved plassering av 
ved innpassing av nye utbyggingsarealer og 
utbyggingsarealer ved Støleheia. tilpasning til type 

virksomhet. 
Det må gjøres en feltkartlegging av Kartlegging er foretatt 
naturtyper i planområdet i tråd etter anerkjente metoder 
med vurderingen av ved oppstart av planen, og 
utredningsnivå og iht. anerkjent avklart med 
metodikk. Statsforvalteren. 

Beregning av klimagassutslipp fra Er foretatt, se 
arealbruksendringer må gjøres. planbeskrivelsen. 

Konsekvenser for lakse- og Hensynet ti l nedstrøms 
sjøørretførende bekker nedstrøms vannmiljo skal v e r e  
vil være et av elementene som bør ivaretatt. 
tas inn i utredningen. 

Planens konsekvenser for KU har utredet 
hjorteviltets antatte bruk av konsekvenser for 
omrädet bor innga i naturmangfold inkl. 
konsekvensutredningen. hjortevilt. 

Konsekvenser ved valg av 
alternative adkomstløsninger må Er belyst i KU og 
belyses grundig. planbeskrivelsen 



Videre er det opplistet viktige tema som 
må vurderes.   
 

Statnett Statnetts linjer i bakken og 
luftspenn må inntegnes med 
hensynsoner på plankartet, med 
restriksjoner i bestemmelsene som 
ivaretar Statnetts interesser. 
 
Det er også fremtidige planer om 
utvikling av nye linjer som bør 
hensyntas med hensynsone i øst.  
 

Statnetts linjer er 
hensyntatt i plankart og 
bestemmelser 
 
 
 
Skal være ivaretatt. Det 
arbeides sammen med 
Statnett om nytt område 
for transformator. 
 

 
Agder 
fylkeskommune 

Legge til rette for gode 
adkomstløsninger som ikke berører 
eksisterende næringsvirksomhet 
negativt. Det forutsetter at det er 
fokus på å belyse konsekvensene 
utlegging av nye områder vil ha for 
etablerte og planlagt 
næringsvirksomhet på Støleheia. 
- Planarbeidet bør ha høye 

ambisjoner om innovative og 
fremtidsrettede løsninger for 
klima, transport, bærekraft og 
estetikk.  Utredningene må 
omfatte en analyse av 
arealbehovet for kraftkrevende 
næringer.  

- Ny arealbruk må forbeholdes 
kraftkrevende og 
«energiforedlende» 
virksomheter. Trafikkanalysene 
må omfatte en analyse av 
godsflyten til og fra området.  

- Det må legges til rette for at 
flest mulig kan sykle til 
området.  

- Kollektivtrafikk og 
vannforvaltning må tas inn som 
tema i konsekvensutredningen. 

- Nyttiggjøre seg de øvrige 
innspillene som fremgår av 
saksutredningen.   

 

Det er samarbeidet med 
Vennesla kommune og 
Bulk ved plassering av 
utbyggingsarealer og 
tilpasning til type 
virksomhet. 
 
 
Det er høye ambisjoner 
om fremtidsrettede 
løsninger, men disse må 
komme i dialog med de 
konkrete etableringene 
innenfor området.   
Arealbehovet for 
kraftkrevende næringer er 
vanskelig å fastsette. Det 
er lagt vekt på å kunne 
planere store flater på 
samme kote. 
Arealet er forbeholdt 
kraftforedlende industri.  
Trafikkanalysen har tatt 
utgangspunkt i kapasitet 
på dagens kryss, som har 
relativt god kapasitet. Det 
har ikke vært mulig å 
vurdere detaljer om 
godsflyt i og med at det 
ikke er konkrete 
etableringer på plass. 
Det er ikke realistisk med 
syklende i stort omfang til 
dette området.  
Kollektivtrafikk er 
beskrevet i mobilitetsplan. 
Kollektivtrafikk inn i 
område er gjort mulig 
mht. veistandard. 
Vannforvaltning er omtalt i 
konsekvensutredningen og 
planbeskrivelsen. 
 

Videre er det opplistet viktige tema som 
må vurderes. 

Statnett Statnetts linjer i bakken og Statnetts linjer er 
luftspenn må inntegnes med hensyntatt i plankart og 
hensynsaner på plankartet, med bestemmelser 
restriksjoner i bestemmelsene som 
ivaretar Statnetts interesser. 

Det er også fremtidige planer om Skal være ivaretatt. Det 
utvikling av nye linjer som bør arbeides sammen med 
hensyntas med hensynsone i øst. Statnett om nytt område 

for transformator. 

Legge til rette for gode Det er samarbeidet med 
Agder adkomstløsninger som ikke berører Vennesla kommune og 
fylkeskommune eksisterende næringsvirksomhet Bulk ved plassering av 

negativt. Det forutsetter at det er utbyggingsarealer og 
fokus på å belyse konsekvensene tilpasning til type 
utlegging av nye områder vil ha for virksomhet. 
etablerte og planlagt 
næringsvirksomhet på Støleheia. 
- Planarbeidet bør ha høye Det er høye ambisjoner 

ambisjoner om innovative og om fremtidsrettede 
fremtidsrettede løsninger for løsninger, men disse må 
klima, transport, bærekraft og komme i dialog med de 
estetikk. Utredningene må konkrete etableringene 
omfatte en analyse av innenfor området. 
arealbehovet for kraftkrevende Arealbehovet for 
næringer. kraftkrevende næringer er 

- Ny arealbruk må forbeholdes vanskelig å fastsette. Det 
kraftkrevende og er lagt vekt på å kunne 
«energiforedlende» planere store flater på 
virksomheter. Trafikkanalysene samme kote. 
må omfatte en analyse av Arealet er forbeholdt 
godsflyten til og fra området. kraftforedlende industri. 

- Det må legges til rette for at Trafikkanalysen har tatt 
flest mulig kan sykle til utgangspunkt i kapasitet 
omrädet. på dagens kryss, som har 

- Kollektivtrafikk og relativt god kapasitet. Det 
vannforvaltning må tas inn som har ikke vært mulig å 
tema i konsekvensutredningen. vurdere detaljer om 

- Nyttiggjore seg de ovrige godsflyt i og med at det 
innspillene som fremgår av ikke er konkrete 
saksutredningen. etableringer på plass. 

Det er ikke realistisk med 
syklende i stort omfang til 
dette området. 
Kollektivtrafikk er 
beskrevet i mobilitetsplan. 
Kollektivtrafikk inn i 
område er gjort mulig 
mht. veistandard. 
Vannforvaltning er omtalt i 
konsekvensutredningen og 
planbeskrivelsen. 



Avfall sør Ved etablering av næringstomter 
sør og vest for anlegget er det 
viktig med egen adkomstvei til nytt 
område. Det er ikke ønskelig eller 
forsvarlig å legge en ny 
adkomstvei over dagens 
avfallsanlegg. 
Det ligger viktig infrastruktur for 
Avfall Sør i veien langs 
Ravnåsveien og opp Lolandsdalen 
(vann og avløpsledning), samt at 
det ligger viktige strøm- og 
fiberkabler i veien. 
 

Ny atkomst er foreslått fra 
nordvest eller sørvest. 
Men det ligger mulighet 
for ny atkomst til Avfall 
sør via disse veiene hvis 
det er en løsning man 
kommer til enighet om. 
 
Det ligger en mulighet for 
å føre infrastruktur langs 
Lolandsdalen. Det må tas 
hensyn til eksisterende 
infrastruktur om det skal 
legges nytt anlegg i denne 
traseen. 
 

Mattilsynet Mattilsynet er ikke kjent med 
forhold som tilsier at 
områdereguleringen kan ha 
potensiell konflikt med nåværende 
eller kjent framtidig planlagt 
kommunale vannforsyningssystem.  
 
I den grad privat vannforsyning 
kan bli berørt av 
områdereguleringen, er dette et 
tema som må tas hensyn til i det 
videre planarbeidet. 
 
Alle som er ansvarlig for eller 
utfører bygge- og 
anleggsvirksomhet, har ansvar for 
å hindre at alvorlige 
planteskadegjørere og ugras spres 
fra en eiendom. 
 

Det skal ikke gjøres 
inngrep i vannkilder som 
er i nærheten, og det kan 
være snakk om samarbeid 
om nytt kommunalt vann 
og avløpsanlegg til 
område. Det vil være en 
del av prosessen videre 
avhengig av hvilke 
bedrifter som skal etablere 
seg her. 
 
 
Håndtering av masser skal 
skje på forskriftsmessig 
vis. 

NVE Det går vassdrag gjennom 
planområdet. NVE anbefaler 
generelt at det holdes god avstand 
til vassdragene, både av hensyn til 
tiltakets flomsikkerhet og av 
hensyn til vassdragsmiljø og 
biologisk mangfold. 
Dersom omgivelsene og/eller 
resipienten ikke har kapasitet til å 
ta imot økt avrenning, må det 
planlegges kompenserende tiltak i 
nedbørfeltet. 
Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne 
interesser i vassdrag eller 
grunnvann, kan utløse 
konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. 
 
Planområdet er potensielt 
skredutsatt. Våre aktsomhetskart 

Det er tatt hensyn til 
tilliggende vassdrag og 
avrenning skal skje fra 
området som i dag. Det 
skal fordrøyes vann inne 
på feltene. Dette er krav i 
bestemmelsene.  
 
Det skal fylles i to 
vann/tjern. Disse er 
vurdert mht. vannmiljø og 
bruk. Det anses ikke som 
viktige. Vi mener 
vurderingen er grundig 
nok til å ha avklart 
behovet for ytterligere 
konsesjonsbehandling.  
 
 
 
 

Avfall sør Ved etablering av næringstomter Ny atkomst er foreslått fra 
sør og vest for anlegget er det nordvest eller sørvest. 
viktig med egen adkomstvei ti l nytt Men det ligger mulighet 
område. Det er ikke ønskelig eller for ny atkomst ti l Avfall 
forsvarlig å legge en ny sør via disse veiene hvis 
adkomstvei over dagens det er en løsning man 
avfallsanlegg. kommer til enighet om. 
Det ligger viktig infrastruktur for 
Avfall Sør i veien langs Det ligger en mulighet for 
Ravnåsveien og opp Lolandsdalen å føre infrastruktur langs 
(vann og avlopsledning), samt at Lolandsdalen. Det må tas 
det ligger viktige strøm- og hensyn til eksisterende 
fiberkabler i veien. infrastruktur om det skal 

legges nytt anlegg i denne 
traseen. 

Mattilsynet Mattilsynet er ikke kjent med Det skal ikke gjøres 
forhold som tilsier at inngrep i vannkilder som 
områdereguleringen kan ha er i nærheten, og det kan 
potensiell konflikt med nåværende være snakk om samarbeid 
eller kjent framtidig planlagt om nytt kommunalt vann 
kommunale vannforsyningssystem. og avløpsanlegg til 

område. Det vil være en 
I den grad privat vannforsyning del av prosessen videre 
kan bli berørt av avhengig av hvilke 
områdereguleringen, er dette et bedrifter som skal etablere 
tema som må tas hensyn til i det seg her. 
videre planarbeidet. 

AIie som er ansvarlig for eller Håndtering av masser skal 
utfører bygge- og skje på forskriftsmessig 
anleggsvirksomhet, har ansvar for vis. 
å hindre at alvorlige 
planteskadegjorere og ugras spres 
fra en eiendom. 

NVE Det går vassdrag gjennom Det er tatt hensyn til 
planområdet. NVE anbefaler tilliggende vassdrag og 
generelt at det holdes god avstand avrenning skal skje fra 
til vassdragene, både av hensyn til området som i dag. Det 
tiltakets flomsikkerhet og av skal fordroyes vann inne 
hensyn til vassdragsmiljø og på feltene. Dette er krav i 
biologisk mangfold. bestem meisene. 
Dersom omgivelsene og/eller 
resipienten ikke har kapasitet ti l å Det skal fylles i to 
ta imot økt avrenning, må det vann/tjern. Disse er 
planlegges kompenserende tiltak i vurdert mht. vannmiljø og 
ned børfeltet. bruk. Det anses ikke som 
Tiltak som kan medføre skader viktige. Vi mener 
eller ulemper for allmenne vurderingen er grundig 
interesser i vassdrag eller nok til å ha avklart 
grunnvann, kan utløse behovet for ytterligere 
konsesjonsplikt etter konsesjonsbehandling. 
vannressursloven. 

Planområdet er potensielt 
skredutsatt. Våre aktsomhetskart 



indikerer at det i deler av 
planområdet kan være fare for 
snøskred/steinsprang/jord- eller 
flomskred. 
 

Omveltingen av terrenget 
vil bli så store at vi har 
vurdert det som ikke 
nødvendig å gjøre 
spesielle undersøkelser. 
Sikring av veianlegg vil bli 
ivaretatt gjennom teknisk 
plan. 
 

Bulk Infrastructur Planinitiativet burde stoppes da en 
batterifabrikk innebærer 
risikoelementer og konsekvenser 
som ikke er forenlige med den 
samfunnskritiske infrastrukturen 
som allerede ligger på Støleheia og 
som er under etablering der.  
 
Sekundært, dersom reguleringen 
likevel gjennomføres bør det ikke 
tillates virksomheter som medfører 
økt risiko eller andre negative 
konsekvenser. 
 
De legger til grunn at en 
avgrensning skjer slik at det ikke 
under noen omstendighet blir 
overlappende planområde med 
gjeldende reguleringsplan for 
datasentervirksomheten. 
 
Det er kritiske konsekvenser både 
for næringsvirksomhetene isolert 
sett og for nasjonale og 
samfunnsmessige interesser 
knyttet til kritisk infrastruktur på et 
overordnet nivå. Dersom 
planinitiativet ikke stoppes (ref 
vårt primærstandpunkt), må disse 
momentene tas inn som egne 
utredningstemaer i 
planprogrammet og belyses nøye i 
det videre planarbeidet. 
 

ROS-analysen har vist at 
det er mulig å tilrettelegge 
for virksomheter som 
faller under 
storulykkesforskriften. 
Samtidig må det konkrete 
etableringer til for å 
fastsette dette. Samtidig 
er det tatt hensyn til Bulk 
ved å ikke tillate 
storulykkesvirksomhet 
nærmest mot dem. 
 
 
Det er god dialog med 
Bulk og det er regulert inn 
et areal nordøst som 
erstatning for deres 
næringsområde lengst 
nordvest som kan bli 
beslaglagt for ny trafo.   
 
Risiko elementene er 
utredet bl.a. gjennom 
dialog med Statnett, 
Agder energi og NKOM og 
gjennom utført ROS- 
analyse. 

Torridal viltlag En fullstendig utbygging av 
området vil avvikle Øvre Mosby 
Jaktlag sin aktivitet i området, 
dagens jaktareal på 4983 mål vil 
bli mer enn halvvert.  
Arealet som tas vil også redusere 
Torridal viltlags totalareal for 
tildeling av dyr. 
 
Utbyggingen vil redusere viltets 
naturlige trekkruter i enda større 
grad enn hva utbyggingen av 
avfallsanlegget på Støleheia har 
gjort.  

Utbyggingsområdet utgjør 
sammen med veier ca. 
1500 daa, og at det blir 
påvirkning på viltlagets 
aktiviteter er ikke til å 
unngå. 
 
 
 
Trekkrutene vil bli 
forandret, men det er tatt 
hensyn til ved å avsette 
en korridor mellom nordlig 
og sørlig del. 

indikerer at det i deler av Omveltingen av terrenget 
planområdet kan være fare for vil bli så store at vi har 
snøskred/steinsprang/jord- eller vurdert det som ikke 
flomskred. nodvendig ä gjore 

spesielle undersøkelser. 
Sikring av veianlegg vil bli 
ivaretatt gjennom teknisk 
plan. 

Bulk Infrastructur Planinitiativet burde stoppes da en ROS-analysen har vist at 
batterifabrikk innebærer det er mulig å tilrettelegge 
risikoelementer og konsekvenser for virksomheter som 
som ikke er forenlige med den faller under 
samfunnskritiske infrastrukturen storulykkesforskriften. 
som allerede ligger på Støleheia og Samtidig må det konkrete 
som er under etablering der. etableringer ti l for å 

fastsette dette. Samtidig 
Sekundært, dersom reguleringen er det tatt hensyn til Bulk 
likevel gjennomføres bør det ikke ved å ikke tillate 
tillates virksomheter som medfører storulykkesvirksomhet 
økt risiko eller andre negative nærmest mot dem. 
konsekvenser. 

De legger til grunn at en Det er god dialog med 
avgrensning skjer slik at det ikke Bulk og det er regulert inn 
under noen omstendighet blir et areal nordøst som 
overlappende planområde med erstatning for deres 
gjeldende reguleringsplan for næringsområde lengst 
datasentervirksomheten. nordvest som kan bli 

beslaglagt for ny trafo. 
Det er kritiske konsekvenser både 
for næringsvirksomhetene isolert Risiko elementene er 
sett og for nasjonale og utredet bl.a. gjennom 
samfunnsmessige interesser dialog med Statnett, 
knyttet ti l kritisk infrastruktur på et Agder energi og NKOM og 
overordnet nivå. Dersom gjennom utført ROS- 
planinitiativet ikke stoppes (ref analyse. 
vårt primærstandpunkt), må disse 
momentene tas inn som egne 
utredningstemaer i 
planprogrammet og belyses nøye i 
det videre planarbeidet. 

Torridal viltlag En fullstendig utbygging av Utbyggingsomrädet utgjor 
området vil avvikle Øvre Mosby sammen med veier ca. 
Jaktlag sin aktivitet i området, 1500 daa, og at det blir 
dagens jaktareal på 4983 mål vil påvirkning på viltlagets 
bli mer enn halvvert. aktiviteter er ikke til å 
Arealet som tas vil også redusere 

0 
unnga. 

Torridal viltlags totalareal for 
tildeling av dyr. 

Utbyggingen vil redusere viltets Trekkrutene vil bli 
naturlige trekkruter i enda større forandret, men det er tatt 
grad enn hva utbyggingen av hensyn til ved å avsette 
avfallsanlegget på Støleheia har en korridor mellom nordlig 
gjort. og sørlig del. 



Faren for dyrepåkjørsler kan øke 
om ikke det blir gjort tilstrekkelig 
sikringer. 
 
Dyremangfoldet av både jaktbart 
og ikke-jaktbare arter vil bli 
redusert og/eller forsvinne. 
Fra et folkehelseperspektiv vil 
utbyggingen gjøre at dette 
naturskjønne området som er et 
yndet turmål vil forsvinne. 
Nærmiljøet vil få et sterkt forringet 
turområde og flere kulturminner vil 
forsvinne. 
 
Det forventes en grundig utredning 
av kulturminner i området og en 
ivaretakelse av disse. 
 

 
 
 
 
Det er ikke funnet at det 
er stor tur-aktivitet i 
området, og det er 
turstinettet mot 
Moseidvarden som er 
utfartsområde lokalt. 
Dette området unngås. 
Samtidig vil det for de 
som bruker område bli et 
redusert tilbud.  
 
Kulturminner er utredet og 
vil bli søkt frigitt. Det er 
vanskelig å bevare alle 
påviste funn. 
 

Eier av 
Setesdalsveien 632 

Ønsker å bli informert om hvordan 
eiendommen blir berørt. 
 

Eier skal bli kontaktet for 
dialog. 

Eier av gnr. 27, bnr. 
8 og 12, 
Kristiansand 
kommune 

Eiendommen blir brukt til jakt, 
friluftsliv vedhogst osv. 
Eiendommen vil bli kraftig forringet 
og betydelig mindre verd, dersom 
det ender med en masse industri. 
 
Fra RV-9 nede ved lasteplassen der 
går Trågedalsveien 600 m opp til 
Rebåstjønna. Ønske om at det 
kunne se på muligheten av å 
bevare dette området.  
 

Utbyggingsområdet utgjør 
sammen med veier ca. 
1500 daa, og at det blir 
påvirkning på viltlagets 
aktiviteter er ikke til å 
unngå. 
 
Området ved Trågedalen 
og Rebbåstjønna er ikke 
berørt av planen. Hvor 
framtidig vann – og avløps 
trase kommer er for tidlig 
å si noe om.  
 

Eier av 
Setesdalsveien 626 

Eier en hytte ved Rebbåstjønna, og 
den har en historisk verdi fra 
krigen. Opptatt av at den skal 
bevares og at ikke bekken og 
vannet blir forurenset. Mye dyreliv 
i området. 
 

Området ved Trågedalen 
og Rebbåstjønna er ikke 
berørt av planen. Hvor 
framtidig vann – og avløps 
trase kommer er for tidlig 
å si noe om.  
 

Eier av gnr.25, bnr. 
5 i Vennesla 
kommune 
 

Eier er opptatt av at plangrensen 
følger hennes eiendomsgrense og 
ikke berører hennes eiendom.  

Ravnåsveien går gjennom 
området og det er derfor 
denne er tatt med. Det er 
evt. infrastruktur i bakken 
det her er snakk om. 
 

Eier av gnr.26, 
bnr.6 i Vennesla 
kommune 

Eier en hytte i nordøst, og 
industriformål er uforenelig med 
hytte og friluftsliv. Har hatt en 
omfattende prosess mot tilliggende 
planer i Vennesla, og ønsker 
innløsning eller erstatningstomt. 
 

Eiendommen blir ikke 
berørt av planen, da den 
ligger utenfor planområdet 
i nordøst 

Faren for dyrepäkjorsler kan oke 
om ikke det blir gjort tilstrekkelig 
sikringer. 

Dyremangfoldet av både jaktbart Det er ikke funnet at det 
og ikke-jaktbare arter vil bli er stor tur-aktivitet i 
redusert og/eller forsvinne. området, og det er 
Fra et folkehelseperspektiv vil turstinettet mot 
utbyggingen gjøre at dette Moseidvarden som er 
naturskjonne omrädet som er et utfartsområde lokalt. 
yndet turmål vil forsvinne. Dette omrädet unngäs. 
Nærmiljøet vil få et sterkt forringet Samtidig vil det for de 
turområde og flere kulturminner vil som bruker område bli et 
forsvinne. redusert tilbud. 

Det forventes en grundig utredning Kulturminner er utredet og 
av kulturminner i området og en vil bli søkt frigitt. Det er 
ivaretakelse av disse. vanskelig å bevare alle 

påviste funn. 

Eier av Ønsker å bli informert om hvordan Eier skal bli kontaktet for 
Setesdalsveien 632  eiendommen blir berørt. dialog. 

Eier av gnr. 27, bnr. Eiendommen blir brukt ti l jakt, Utbyggingsomrädet utgjor 
8 og 12, friluftsliv vedhogst osv. sammen med veier ca. 
Kristiansand Eiendommen vil bli kraftig forringet 1500 daa, og at det blir 
kommune og betydelig mindre verd, dersom påvirkning på viltlagets 

det ender med en masse industri. aktiviteter er ikke til å 
0 

unnga. 
Fra RV-9 nede ved lasteplassen der 
gr Trägedalsveien 600 m opp til Omrädet ved Trägedalen 
Rebästjonna. Onske om at det og Rebbästjonna er ikke 
kunne se på muligheten av å berørt av planen. Hvor 
bevare dette området. framtidig vann - og avløps 

trase kommer er for tidlig 
0 
a si noe om. 

Eier av Eier en hytte ved Rebbästjonna, og Omrädet ved Trägedalen 
Setesdalsveien 626 den har en historisk verdi fra og Rebbästjonna er ikke 

krigen. Opptatt av at den skal berørt av planen. Hvor 
bevares og at ikke bekken og framtidig vann - og avløps 
vannet blir forurenset. Mye dyreliv trase kommer er for tidlig 
i omrädet. 

0 
a si noe om. 

Eier av gnr.25, bnr. Eier er opptatt av at plangrensen Ravnåsveien går gjennom 
5 i Vennesla følger hennes eiendomsgrense og området og det er derfor 
kommune ikke berører hennes eiendom. denne er tatt med. Det er 

evt. infrastruktur i bakken 
det her er snakk om. 

Eier av gnr.26, Eier en hytte i nordøst, og Eiendommen blir ikke 
bnr.6 i Vennesla industriformål er uforenelig med berørt av planen, da den 
kommune hytte og friluftsliv. Har hatt en ligger utenfor planområdet 

omfattende prosess mot tilliggende i nordøst 
planer i Vennesla, og ønsker 
innløsning eller erstatningstomt. 



Eier av gnr.27, bnr. 
33, Kristiansand 
kommune 

Eier ønsker at deres eiendom som 
ligger sør for planområdet blir tatt 
med inn i planen. Eiendommen er 
regulert til LNF – formål, med 
dårlig bonitet og er ikke viktig som 
del av gården. 
 

Eiendommen er ikke 
aktuell som byggeområde, 
da det ligger på et høyere 
platå mot nord. Hvor 
framtidig vann – og avløps 
trase kommer er for tidlig 
å si noe om. 
 

Eier av gnr. 27, bnr. 
83/260, 
Kristiansand 
kommune 

Stiller seg bak uttalelsen fra 
Torridal viltlag. 
Rettigheter som følger 
eiendommen må ivaretas som 
veiretter, fellesbeite og torvuttak.  
Ved utbygging bør veinettet rustes 
opp betraktelig. 

Se kommentar for 
merknaden til viltlaget. 
Rettighetene som følger 
eiendommen, er 
privatrettslig som må evt. 
løses mot utbygger. 
Veinettet blir noe 
utbedret. 

   
Innkomne merknader ved høring av planprogram 

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. 

 
 
 
 
 
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. 

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. 
 
 
Kartleggingen var bestilt 
og er delvis gjennomført i 
2020. Det er avklart med 
Statsforvalterens 
miljøvernavdeling at DN 
håndbok 13 derfor kan 
benyttes.  
 
 
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 

Eier av gnr.27, bnr. Eier ønsker at deres eiendom som Eiendommen er ikke 
33, Kristiansand ligger sør for planområdet blir tatt aktuell som byggeområde, 
kommune med inn i planen. Eiendommen er da det ligger pä et hoyere 

regulert t i l  LNF - formål, med platå mot nord. Hvor 
dårlig bonitet og er ikke viktig som framtidig vann - og avløps 
del av gården. trase kommer er for tidlig 

0 
a si noe om. 

Eier av gnr. 27, bnr. Stiller seg bak uttalelsen fra Se kommentar for 
8 3 / 2 6 0 ,  Torridal viltlag. merknaden til viltlaget. 
Kristiansand Rettigheter som følger Rettighetene som følger 
kommune eiendommen må ivaretas som eiendommen, er 

veiretter, fellesbeite og torvuttak. privatrettslig som må evt. 
Ved utbygging bør veinettet rustes løses mot utbygger. 
opp betraktelig. Veinettet blir noe 

utbedret. 

Innkomne merknader ved haring av planprogram 
Statsforvalte ren Alternativer som skal utredes: Planprogrammet er gjort 

- Anbefaler oppdeling i noe tydeligere ang. 
delutredningsalternativer. influensområde og 

- Nødvendig teknisk alternativer/oppdelingen i 
infrastruktur bør utredes. delområdet. 

- Tydeligere pä 
influensområde 

Metodikk for konsekvensutredning: Utgangspunkt er 
- Miljodirektoratet har vegvesenets håndbok 

utarbeidet en metodikk som V712. Metodikken som 
anbefales tatt i bruk. Statsforvalteren viser t i l  

ble ikke lansert før 
14.12.2020 og har ikke 
tid I igere vært tilgjengelig. 

Metodikk for naturtypekartlegging: Kartleggingen var bestilt 
- NiN-metodikk fra 2021 og er delvis gjennomført i 

anbefales tatt i bruk. 2020. Det er avklart med 
Statsforvalterens 
miljøvernavdeling at DN 
håndbok 13 derfor kan 
benyttes. 

Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse: Tas med videre i 

- De har opplysninger om prosessen. Vi er informert 
registreringer av rovfugl. om disse artene. 
Dette må vurderes. 

Mobilitetsplan og Mobilitetsplan blir 
transportkonsekvenser: utarbeidet. Turproduksjon 

- Viser t i l  sin tidligere vil vurderes så langt dette 
uttalelse mht. lokalisering er mulig mht. hva vi vet 
og behovet for arealer. om virksomhetenes behov 

- Kommunens mål om pr. pt. Transportløsninger i 
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. 

- Konsesjon mht. uttak fra 
vassdrag kan være aktuelt.  

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. Det 
er aktuelt å sette krav til 
miljøoppfølgingsprogram 
ol. for ivaretagelse. Utslipp 

- Analyse og påvirkning av forhold t i l  utbyggingstrinn 
regional utbyggingsstruktur vil vurderes. 
med rekkefølgekrav. 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. 

Stoy: 
- Kartlegging av trafikkøkning Den isolerte trafikkveksten 

og stoy pä friluftsomräder. fra utbyggingen vil svare 
- Anbefaler bruk av på om og når skjerming vil 

endringska rt.  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 
stoypävirkning. 

Risiko og sårbarhet: Temaet i planprogrammet 
- Klima skal også belyses i en gjøres noe mer utfyllende. 

ROS-analyse Kommentarer om 
- Utbyggingen vil muligens storulykkes forskriften tas 

falle inn under storulykkes med videre i prosessen. Vi 
forskriften. DSB er vil ta kontakt med Bulk 
myndighet. Fare- eller ang. firma for vurdering 
sikringssoner må i så fall av ROS-analysen. 
ivaretas, eller konsekvenser 
for omliggende 
virksomheter. 

Klimagassutslipp og Temaet i planprogrammet 
klimatilpasning: gjøres noe mer utfyllende. 

- Regnskap for Dette vil også gå inn 
klimagassutslipp under temaet vannmiljø 

- Myrer og våtmarker må og vil vurderes i 
vurderes spesielt. Anbefaler konsekvensutredningen. 
direktoratet sin veileder. 

- Klimatilpasning må 
vurderes og beregnes med 
klimapåslag. 

Direkte utslipp t i l  luft og vann: Krav som kommer av 
- Det er lite beskrevet mht. forurensingsforskriften vil 

mulig utslipp. Utslipp vurderes i prosessen, men 
omfattes av mye av dette vil tilhøre 
forurensingsforskriften, prosesser etter at 
gjelder også reguleringen er ferdig. Det 
temperaturendringer i vann. er aktuelt å sette krav t i l  

- Konsesjon mht. uttak fra miljooppfolgingsprogram 
vassdrag kan være aktuelt. ol. for ivaretagelse. Utslipp 



- 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. 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas med i den 
videre planprosessen. 
 
 
 
 

- Avløpssystemet må av prosessvann vil 
oppgraderes og få en vurderes. Permanent 
permanent løsning. løsning for vann og avløp 

- Lukt i fra avfallsanlegget vil etableres. 
0 0 

Lukt anses ikke som ma paregnes. 
problematisk. 

Anleggsfasen: Vi har forståelse for at 
- Utredninger mht. Statsforvalteren ser på 

anleggsfasen må dette som en omfattende 
gjennomføres for plan. Dette gjør vi også, 
forutsigbarhet for men en del av omtalte 
reguleringen samt mht. temaet er ikke relevant 
rekkefølgekrav. mht. en 

- Midlertidig og permanent konsekvensutredning på 
plankart må utarbeides. dette nivået. Det meste vil 

- Massedisponeringplan må håndteres i ulike 
utarbeides og oversikt over faseplaner under anlegget. 
uønskede arter Massehåndtering og 

plassering for 
skrotmasser/deponi vil 
händteres pa et «godt nok 
nivå» i planprosessen. 
Dette håndteres i 
planarbeidet om det blir 
aktuelt. Se punktene over. 

Grunnforurensning: Temaet i planprogrammet 
- Inngrep i forurensede gjøres noe mer utfyllende. 

masser krever tiltaksplan Merknadene vil bli 
spredning må forhindres - undersøkt og håndtert i 
Avfall Sør sitt område. den videre prosessen. 

Vannmiljo: 
- Vannforskriften § 12 må 

vurderes. Regional plan for 
vannforvaltning Agder. Merknaden tas med i den 

- Strekt anmode om ikke å videre planprosessen. 
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 
fordroyning og 
sedimentasjon. 

Landskap og grønnstruktur Merknaden tas med i den 
- Kommer med innspill mht. videre planprosessen. 

bevaring av 
landskapskvaliteter. 



Medvirkning 
- Interessene bør kartlegges 

og planprogrammet bør 
være mer konkret på de 
forskjellige 
medvirkningsprosessene. 
  

 
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. 
 

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. 

Medvirkning 
- Interessene bør kartlegges Det er kontakt med ulike 

og planprogrammet bør aktører/interesser. Vi 
være mer konkret på de vurderer medvirkning 
forskjellige fortløpende. 
medvirkningsprosessene. 

Fylkeskommunen Deres interesser og tidligere Merknaden tas med i den 
innspill er ivaretatt i videre planprosessen. 
planprogrammet. Gjentar de 
viktigst punktene fra sitt 
saksframlegg. 

Statens vegvesen Aksepterer mulighet for nytt kryss Merknadene tas med i den 
p RV. 9. videre planprosessen. 

Behovet for g/s-vei må vurderes. 

Statnett Informerer om nettforbindelser og Merknadene tas med i den 
hvilke utvidelsesmuligheter de har videre planprosessen. 
behov for. 

De informerer om konkrete krav 
som må ivaretas i 
plandokumentene - plankart og 
bestemmelser. 

Direktoratet for De ber om en vurdering av Det reguleres for 
mineralforvaltning inngrepet ut ifra massebalanse i 

mineralforvaltningsloven. planområdet. Dette er 
unntatt fra omtalt 
lovverket. 

De ber om at planprogrammet Planprogrammet er 
også omfatter mineralske oppdatert mht. beskrivelse 
forekomster som naturressurs. av de mineralske 

forekomstene. 

Mattilsynet Private drikkevannskilder må Merknaden tas med i den 
dokumenteres og hvordan disse videre planprosessen. 
kan bli påvirket av utbyggingen. 

Avfall Sør Ber om at de rettes opp i Rettes opp. 
begrepsbruk i planprogrammet. De 
har ingen planer om å legge ned 
gjenvinningsstasjonen for private. 

Henstiller ti l en bedre plassering av Det er tatt kontakt med 
adkomstveien gjennom deres Avfall sør ang. fremføring 
anlegg og at det ikke medfører av en vei. 
økonomiske konsekvenser. 

Christianssands Orienterer om kulturminner som er Fylkeskonservator skal 
byselskap registrert. Viser ti l viktigheten av å gjennomføre en befaring 

se kulturminnene i sammenheng. 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 
områderegulering 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. 
 
 

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 

Merknaden tas med i den 
videre planprosessen. 
 
 
 
 

Bulk Infrastructure Deres arealer bør ikke omfattes av Arealbehovet for 
Group denne planen eller utredningene regulering vil bli avklart i 

knyttet ti l annen bruk. prosessen. I 
utgangspunktet skal man 
ikke omregulere i 
områderegulering til Bulk. 

Ber om at utbyggingen etablerer Å løse adkomst er en del 
egen adkomst. Adkomst fra fv. av planprosessen og det 
3922 er i konflikt med deres er ikke aktuelt å ta ut 
regulering. 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. 

Under rammer og premisser bør Rammer og premisser er 
også regjeringens melding om oppdatert. 
Norge som datasenternasjon 
nevnes. 

Samfunnshensyn som skal belyse Vi vil kontakte Bulk I. G. 
omliggende virksomheter må tas mht. gjennomføring av 
på et internasjonalt nivå. De antar ROS-analysen og 
at denne kompetansen samfunnshensyn for deres 
sannsynligvis ikke finnes i Norge. anbefaling av kompetent 

firma. 

Samfunnskritisk infrastruktur må Dette vil tas hånd om i 
legges til som et eget ROS-analysen, og under 
utredningsteam av hensyn til temaet samfunnshensyn. 
eksisterende virksomheter. Både 
kraftlinjer og fiberlinjer går 
utenlands. 

Elin Utgård Det har vært en sterk økning i Den isolerte trafikkveksten 
trafikk og støy de siste årene. fra utbyggingen vil svare 
Ønsker støyskjerming. på om og når skjerming vil 

bli et behov. 

Knut Ivar  Bakkland Det har vært en sterk økning i Den isolerte trafikkveksten 
trafikk og støy de siste årene. fra utbyggingen vil svare 
Ønsker støyskjerming. på om og når skjerming vil 

bli et behov. 

Harald Loland Han må ha tilgang til eksisterende Det er lite sannsynlig at 
sag nord for krysset rv.9 fv. 3922. saga inkl. adkomst blir 

berørt. 

In tern merknad - Typen virksomheter som foreslås Merknaden tas med i den 
Kristiansand ved vil sansynligvis være videre planprosessen. 
Klima og arbeidsintensive. Mht. arbeidsreier 
arealenheten 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. 
 

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

 

trafikksikkreløsninger må utredes i 
planprosessen. 

Nærheten til avfallsanlegget kan Vi anser ikke dette som 
medføre sjeneredenlukt. problematisk, men tar 
Lokalisering og/eller avbøtende merknaden med videre i 
tiltak bør vurderes mht. ti l å prosessen. 
minske denn ulempen. 

De har følgende kommentarer ti l Kommentarene er rettet 
teksten I planprogrammet: opp. 
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 kjolevann eller 
prosessvann. 


