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1. Innledning  
 
1.1 Bakgrunn 
Kristiansand kommune skal utarbeide en områderegulering 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 
 
Konsekvensutredningen er et ledd i utarbeidelse av områdereguleringen. Kravet om 
konsekvensutredning er hjemlet i forskriftens §6 a) i og med at planområdet i hovedsak ikke 
var avsatt til denne typen arealformål.  
 
I det pågående arbeidet med Kristiansand kommunes kommuneplan er det foreslått at 
Støleheia sør skal legges inn med arealformålet industri. I Vennesla kommune er arealer 
som berører avsatt til arealformålet industri. 
 
Planprogrammet som ligger til grunn for konsekvensutredningen ble vedtatt i begge 
kommuner i mars 2021. 
 
Det presiseres også at konsekvensutredningen og grunnlagsrapporter er utarbeidet i en 
overgang til oppdaterte metodikk fra Miljødirektoratet og revisjon av håndbok V712. Det er 
benytte gammel metodikk for å følge opp planprogrammet og ikke måtte kombinere to 
metodikker i samme utredning. 
 

  

l. Innledning 

l. l Bakgrunn 
Kristiansand kommune skal utarbeide en områderegulering for energiforedlende virksomhet 
ved Støleheia sør. Planarbeidet er startet opp av Kristiansand kommune i samarbeid med 
Vennesla kommune. med tanke på etablering av energiforedlende virksomheter som for 
eksempel batterifabrikk og datalagring. 

Konsekvensutredningen er et ledd i utarbeidelse av områdereguleringen. Kravet om 
konsekvensutredning er hjemlet i forskriftens §6 a) i og med at planområdet i hovedsak ikke 
var avsatt til denne typen arealformål. 

I det pågående arbeidet med Kristiansand kommunes kommuneplan er det foreslått at 
Støleheia sør skal legges inn med arealformålet industri. I Vennesla kommune er arealer 
som berører avsatt til arealformålet industri. 

Planprogrammet som ligger til grunn for konsekvensutredningen ble vedtatt i begge 
kommuner i mars 2021. 

Det presiseres også at konsekvensutredningen og grunnlagsrapporter er utarbeidet i en 
overgang til oppdaterte metodikk fra Miljødirektoratet og revisjon av håndbok V712. Det er 
benytte gammel metodikk for å følge opp planprogrammet og ikke måtte kombinere to 
metodikker i samme utredning. 
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2. Metode 
 
2.1 Gjennomføring 
 
Konsekvensutredningen for ikke-prissatte konsekvenser gjennomføres etter en noe forenklet 
metodikk av Håndbok V712. Det er kommet en oppdatert versjon av metodikken siden 
oppstarta av planarbeidet. Metoden går etter den eldreversjon. 
 
Det er definert et 0-alternativ (ikke utbygging) og et A-alternativ (utbygging) for å kunne 
sammenligne konsekvensene. Under gis en kort oppsummering av metodikken og 
gjennomføring. 
For hvert utredningsteam vil punkt 1 til 4 (under) gjennomføres. Til slutt gjøres det i punkt 5 
en samlet oppsummering og konklusjon for utredningsteamene. 
 
Beskrive dagens situasjon (1) 
Beskrivelse av dagens situasjon for temaet. Temaet verdsettes ut ifra skala som er vist 
under. Hvis det er behov så vil temaet deles opp i ulike deler. 
 

Liten Middels Stor 

 
 
 
Beskrive påvirkning og eller omgang (2) 
Det konkretet tiltakets påvirkning/omfanget på temaet beskrives, og ut ifra skalaen under 
settes en påvirkningsgrad. 
 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Litt 
negativt 

Nøytralt/Intet Litt positivt Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
 

Konsekvenser (3) 
Konsekvenser fremsettes som en sammenstilling av temaets verdi (1) og påvirkning/omfang 
(2), som plasseres i en konsekvensvifte.  

2. Metode 

2.1 Gjennomføring 

Konsekvensutredningen for ikke-prissatte konsekvenser gjennomføres etter en noe forenklet 
metodikk av Håndbok V712. Det er kommet en oppdatert versjon av metodikken siden 
oppstarta av planarbeidet. Metoden går etter den eldreversjon. 

Det er definert et 0-alternativ (ikke utbygging) og et A-alternativ (utbygging) for å kunne 
sammenligne konsekvensene. Under gis en kort oppsummering av metodikken og 
gjennomføring. 
For hvert utredningsteam vil punkt 1 til 4 (under) gjennomføres. Til slutt gjøres det i punkt 5 
en samlet oppsummering og konklusjon for utredningsteamene. 

Beskrive dagens situasjon ( 1 )  
Beskrivelse av dagens situasjon for temaet. Temaet verdsettes ut ifra skala som er vist 
under. Hvis det er behov så vil temaet deles opp i ulike deler. 

Liten Middels Stor 

Beskrive påvirkning og eller omgang ( 2 )  
Det konkretet tiltakets påvirkning/omfanget på temaet beskrives, og ut ifra skalaen under 
settes en påvirkningsgrad. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Litt Nøytralt/Intet Litt positivt Middels 
negativt positivt 

Stort 
positivt 

Konsekvenser(3)  
Konsekvenser fremsettes som en sammenstilling av temaets verdi (1) og påvirkning/omfang 
(2), som plasseres i en konsekvensvifte. 
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Figur 1: Konsekvensvifte hentet fra håndbok V712. 

Avbøtende tiltak (4) 
Ved behov vil avbøtende tiltak foreslås eller det kan for eksempel foreslås ytterligere 
utredninger. Det er også mulig å se på begrensinger eller kompenserende tiltak. 
 
Samlet vurdering (5) 
Etter at konsekvensen for hvert delområde eller fagtema er utredet, skal det gjøres en samlet 
konsekvensvurdering av hvert alternativ. Dette gjøres ved at konsekvensen for alle områder 
som blir påvirket av et alternativ, sammenstilles. 
 
2.2 Datagrunnlag 
 
Det er hentet inn grunnlag fra forskjellige databaser som er offentlig tilgjengelige. Det 
henvises til kildelisten for mer informasjon om disse.  
 

Verdi 'E 
% 

Omfang Liten 

Stort 
positivt 

Middels 
positivt 

Middels Stor 

Lite 
positivt 

lntet omfang} l ] ] ] batdalib {] ] 

Lite 
negativt 

Middels 
negativt 

Stort 
negativt 

Figur 1: Konsekvensvifte hentet fra M n d  bok V712. 

Avbøtende tiltak ( 4 )  
Ved behov vil avbøtende tiltak foreslås eller det kan for eksempel foreslås ytterligere 
utredninger. Det er også mulig å se på begrensinger eller kompenserende tiltak. 

Samlet vurdering ( 5 )  
Etter at konsekvensen for hvert delområde eller fagtema er utredet, skal det gjøres en samlet 
konsekvensvurdering av hvert alternativ. Dette gjøres ved at konsekvensen for alle områder 
som blir påvirket av et alternativ, sammenstilles. 

2.2 Datagrunnlag 

Det er hentet inn grunnlag fra forskjellige databaser som er offentlig tilgjengelige. Det 
henvises til kildelisten for mer informasjon om disse. 
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Kommuneplanene for Vennesla og Kristiansand kommuner har vært understøttende. Det 
samme har områdereguleringen for Stølen Campus N01 og dens utredningsmateriale vært.    
 
Innenfor planområdet er det gjort befaring og registreringsarbeid i forbindelse med 
naturmangfold, landskap, kulturminneregistrering og sulfidkartlegging og 
vannmiljøundersøkelser (se referanseliste for rapportnavn mm.). Det er gjort kartanalyser og 
beregninger knyttet til overvann og flom. Det er gjennomført samtaler med 
kompetansepersoner/ «kjentmenn» på friluftsliv, jakt og skogbruksaktivitet for å hente inn 
lokal kunnskap på bruk.  
 
I forbindelse med vei og teknisk infrastruktur er det gjort enkel beregninger på behov og 
fremtidig situasjon, bruk og gjenbruk. Dette er ikke hovedtema i konsekvensutredningen og vi 
viser til planbeskrivelsen og dens vedlegg for mer informasjon.    
 
Det er benyttet både ekstern og intern kompetanse i utarbeidelsen av 
dokumentasjonsgrunnlaget. Alt grunnlaget er vedlagt planforslaget.  

Kommuneplanene for Vennesla og Kristiansand kommuner har vært understøttende. Det 
samme har områdereguleringen for Stølen Campus N01 og dens utredningsmateriale vært. 

Innenfor planområdet er det gjort befaring og registreringsarbeid i forbindelse med 
naturmangfold, landskap, kulturminneregistrering og sulfidkartlegging og 
vannmiljøundersøkelser (se referanseliste for rapportnavn mm.). Det er gjort kartanalyser og 
beregninger knyttet til overvann og flom. Det er gjennomført samtaler med 
kompetansepersoner/ «kjentmenn» på friluftsliv, jakt og skogbruksaktivitet for å hente inn 
lokal kunnskap på bruk. 

I forbindelse med vei og teknisk infrastruktur er det gjort enkel beregninger på behov og 
fremtidig situasjon, bruk og gjenbruk. Dette er ikke hovedtema i konsekvensutredningen og vi 
viser til planbeskrivelsen og dens vedlegg for mer informasjon. 

Det er benyttet både ekstern og intern kompetanse i utarbeidelsen av 
dokumentasjonsgrunnlaget. Alt grunnlaget er vedlagt planforslaget. 
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3. Alternativene 
3.1 0-alternativet 
 
Referansealternativet er dagen situasjon. Altså å beholde LNFR-område med hensynssone 
friluftsliv i Kristiansand kommune og eksisterende reguleringer i Vennesla kommune.  
 
0-alternatiet blir å beholde det grønne arealet uberørt og eksisterende reguleringer utvikles 
som planlagt. Det vil si avfallsanlegget og datalagringsparken. 
 

 
 
Figur 2: Kommuneplanene i de to kommunen med varslet plangrense. 

3. Alternativene 
3. l D-alternativet 

Referansealternativet er dagen situasjon. Altså å beholde LNFR-område med hensynssone 
friluftsliv i Kristiansand kommune og eksisterende reguleringer i Vennesla kommune. 

0-alternatiet blir å beholde det grønne arealet uberørt og eksisterende reguleringer utvikles 
som planlagt. Det vil si avfallsanlegget og datalagringsparken. 

" / 

/ 
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Figur 2: Kommuneplanene i de to kommunen med varslet plangrense. 
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner og varslet planavgrensning. 

3.2 Utbyggingsalternativet 
 
Det er spesifikt energiforedlende næring/industri som det skal reguleres for. Dette er 
virksomheter som trenger store sammenhengende arealer og store mengder med elektrisitet. 
Størrelsen og utforming av utbyggingsarealer er vist med en foreløpig volumstudie som viser 
en mulig disponering av arealet. 
 

1 

r 

"- . "' %, 1 

·, •. l l 

- - - - •  Plangrense Ä , ,,,.., , " 
11-.,--c-..,,.,;;,.-,l::-·.l ,.,_oll l<"",,.,-=----i".,·,-.M-, : -  ; , ; \ : ;  ; •:,n /,1)1, 

Nlllrd.i.n.a!IJl=: t,,M = 3-2 fElll'll:li9 ,,.,,.,..,...,. r '/  
Hsy d o g  lg. 1 N 2 0 C O  

TEG<)IFORKLARING 

R.egttleringsplaner for Vennesla 
R.egttleringsplaner for Kristiansand 

Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner og varslet planavgrensning. 

3.2 Utbyggingsalternativet 

Det er spesifikt energiforedlende næring/industri som det skal reguleres for. Dette er 
virksomheter som trenger store sammenhengende arealer og store mengder med elektrisitet. 
Størrelsen og utforming av utbyggingsarealer er vist med en foreløpig volumstudie som viser 
en mulig disponering av arealet. 
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Figur 4: Utbyggingsalternativet med mulig adkomst fra rv. 9 og fra fv. 3922, og forbindelse til 
Avfall sør. 

Det er i utbyggingsalternativet lag inn to mulige adkomster inn i området, og 
begge to med kobling mot Avfall Sør AS sitt anlegg. 

- Veiløsning A er foreslått med en kryssløsning på Fv. 3922 før tunnelen. 
Veien ligger på høydedraget parallelt med Rv. 9 og svinger seg vest for 
Eptevann.  

- Veiløsning B er foreslått med ny kryssløsning på Rv.9. Veien går opp et 
daldrag som går diagonalt mot øst og svinger seg inn i midten av 
utbyggingsområdet før den dreier mot avfallsanlegget. 

  
Ut fra atkomstveien og høyden på flatene i naboreguleringen er det lagt inn 4 
forskjellige høydenivåer (+250- +230 moh.) på større flater. Høydenivåene skal 
detaljeres i prosjekteringen eller i detaljplaner. Til sammen er det flate arealer 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).  

- ? Rt' G 

-- Q 3 s s h !  kt. ' i k l f ' ?  f- 
Figur 4: Utbyggingsalternativet med mulig adkomst fra rv. 9 og fra fv. 3922, og forbindelse til 
Avfall sør. 

Det er i utbyggingsalternativet lag inn to mulige adkomster inn i området, og 
begge to med kobling mot Avfall Sør AS sitt anlegg. 

- Veilosning A er foreslått med en kryssløsning på Fv. 3922 før tunnelen. 
Veien ligger på høydedraget parallelt med Rv. 9 og svinger seg vest for 
Eptevann. 

- Veilosning B er foreslått med ny kryssløsning på Rv.9. Veien går opp et 
daldrag som går diagonalt mot øst og svinger seg inn i midten av 
utbyggingsområdet før den dreier mot avfallsanlegget. 

Ut fra atkomstveien og høyden på flatene i naboreguleringen er det lagt inn 4 
forskjellige høydenivåer (+250- +230 moh.) pä større flater. Høydenivåene skal 
detaljeres i prosjekteringen eller i detaljplaner. Til sammen er det flate arealer 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 - Ravnäsveien). 
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Vi har gjort en enkel illustrasjon av arealomfanget som utbyggingsalternativet 
omfatter sammenlignet med andre kjente områder i Vennesla og Kristiansand 
kommuner.  

 
Figur 5: Illustrasjon over arealomfanget til utbyggingsalternativet. 

3.3 Prosessvann 
Med hensyn til prosessvann er det gjort en foreløpig vurdering av at dette kan 
tas i fra Otra sammen med for eksempel annen VA-løsning via Lolandsdalen. 
Dette etableres som et lukket system og tar prosessvannet tilbake til Otra eller 
benyttes internt til annen virksomhet, før utslipp tilbake. Før utslipp i Otra må 
man sikre at vannet er tilstrekkelig nedkjølt. Hvilken temperatur og 
størrelsesorden på inn/uttak som kan tillates i Otra avgjøres i egen 
utslippstillatelse. Det kan derfor bli behov for å etablere en varmeveksler ved 
Otra. 

 
  

Vi har gjort en enkel illustrasjon av arealomfanget som utbyggingsalternativet 
omfatter sammenlignet med andre kjente områder i Vennesla og Kristiansand 
kommuner. 

Figur 5: Illustrasjon over area/omfanget til utbyggingsalternativet. 

3.3 Prosessvann 
Med hensyn t i l  prosessvann er det gjort en foreløpig vurdering av at dette kan 
tas i fra Otra sammen med for eksempel annen VA-løsning via Lolandsdalen. 
Dette etableres som et lukket system og tar prosessvannet tilbake t i l  Otra eller 
benyttes internt ti l annen virksomhet, før utslipp tilbake. Før utslipp i Otra må 
man sikre at vannet er tilstrekkelig nedkjølt. Hvilken temperatur og 
størrelsesorden på inn/uttak som kan tillates i Otra avgjøres i egen 
utslippstillatelse. Det kan derfor bli behov for å etablere en varmeveksler ved 
Otra. 
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4. Landskapsvirkning 
4.1 Situasjon 
Planområdet består av naturlandskap med en sammensetning av skogkledde 
heier, vann og myrer som karakteriserer området. Det er noen tydelige vannspeil 
innenfor planområdet, hvorav Eptevann og Mørkevann er de største. I 
forbindelse med avfallsanlegget er det anlagt et kunstig vannspeil som benyttes 
til fangdam for forurensing.   

Landskapsdrag 

Det er flere markante daldrag og de fleste av disse har sammenfallende retning 
øst-vest. Mens det øst i planområdet går et markant drag nord sør fra 
avfallsanlegget og ned mot Ravnåsveien. Det er flere små utkikkspunkter/topper 
i forbindelse med daldragene, men ingen av disse er etablerte utfartspunkter av 
regional verdi. Høyeste punkt innenfor planområdet er 294 moh., mens laveste 
punkt ved Ravnåsveien ligger 10 moh. 

 
Figur 6: Landskapselementer med markante drag markert med grønn strek 

Vegetasjon og bonitet 

Vegetasjonen veksler mellom bar- og lauvskog, blandingsskog, plantefelt 
og myr. Det er typisk furuskog på koller og skrinn mark, og lauv og gran i 
rikere lier og dalbunner. I daldrag og søkk er det flere steder myrlendt. 

4. Landskapsvirkning 
4.1 Situasjon 
Planområdet består av naturlandskap med en sammensetning av skogkledde 
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Vegetasjonsbildet gjenspeiler variasjonen i områdets bonitet. 
Hovedtallene for fordelingen av skogstyper er gitt i oppstillingen under. 
Med hensyn til bonitet er det arealene som ligger sør i planområdet mot 
Rv. 9 og Ravnåsveien som er mest produktive. 

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. 

 
Figur 7: Oversikt over ulike typer treslag (NIBIO). 
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Ferdsel og adkomst 

Det er adkomst til eksisterende næringsvirksomheter via fv. 3922 – Stølevegen. 
Denne har ikke ferdsel for myke trafikanter, men dette er planlagt utbedret.  

Det er en del stinett og traktorveier i området. Særlig er driftsveien langs 
Lolandsdalen viktig turvei for lokalbefolkningen. Noen av stilingene stammer fra 
gamle ferdselsveier, jf. Temaet kulturminner. Det er ingen av løypene som er del 
av regionalt turveinett utover driftsveien i Lolandsdalen. Det er ingen aktiv drift 
av løypelag.   

 
Figur 8: Adkomstveier, traktorveier og turstier markert med grønne strek og svarte piler. 

Menneskeskapte elementer 

Av menneskeskapte elementer er nettstasjonen og datalagringsparken i 
influensområdet og avfallsanlegget i planområdet markante elementer i 
landskapet. De begrenser områdets visuelle kvaliteter. Det samme gjelder 
kraftledningene som krysser i området. Området mellom Avfall Sør og 
Kristiansand trafostasjon og sørvestover er noe preget av sjenerende lukt og 
støy.  
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Boligbebyggelsen som ligger i planområdets randområde og umiddelbare 
influensområde er små separate bygningsmiljøer uten større påvirkning eller 
kvaliteter for landskapet.  

Tilgrensende tiltak 

Nord og øst for planområdet innenfor områdereguleringen Stølen Campus N01 er 
det regulert for større tiltak som vil endre vesentlig på eksisterende terreng som 
omkranser planområdet. Flere vann vil forsvinne og Mørkvann vil bli liggende 
omkranset av bebyggelse. Avfallsanleggets mulighet til å ta ut masser går inn i 
arealet i utkanten av Bruliheia. 

 
 4.2 Verdi 
 
Området har visuelle kvaliteter som er typiske og representative for landskapet i 
regionen og har jevnt over vanlige visuelle kvaliteter, med enkeltvis gode 
elementer. Det er likevel ingen arealer innenfor planområdet som er vurdert til 
høyere enn «Middels verdi - Delområder med gode visuelle kvaliteter», jf. 
Landskapsanalysen. Det er heller ingen arealer med høyere verdi i 
influensområdet, jf. landskapsanalysen til områderegulering N01 Stølen 
datalagringspark. 

Så må man også ta i betraktning at det i tilgrensende reguleringsplaner allerede 
er gitt tillatelse til store utbyggingsvolumer og terrenginngrep i samme omfang 
som det ønskes tilrettelagt for nå. Dette ligger inne i 0-alternativet. Slik at 
verdien av på Støleheia som et større sammenhengende urørt areal ikke lengre 
er reelt. 

Boligbebyggelsen som ligger i planområdets randområde og umiddelbare 
influensområde er små separate bygningsmiljøer uten større påvirkning eller 
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Figur 9: Verdikart hentet fra Landskapsanalysen, Parkvesenet 2021. 

Etter en totalvurdering settes verdiens av arealet til liten til middels verdi. 

 

Liten Middels Stor 

 

4.3 Omfang 
 
Det legges opp til en utbygging som krever planering av store flater og 
fremføring av internveger og teknisk infrastruktur. I forhold til landskapet vil 
dette føre til store fysiske inngrep og en total endring av topografi, selv om det 
er beholdt en viktig terrengrandsone mot Kjeksebekk og Høyebekken, Eptevann 
og et større dal- og myrdrag Kattetjønn/ Kattetjønnmyr. Flere av de kareristiske 
landskapelementent som de mange øst-vest liggende daldragene, myrområder 
og bekkeløp med mindre vannspeil vil bli endret eller forsvinne fullstendig. 
Stisystemet vil bli påvirket, men dette er ikke det mest brukte turområdet. 
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Etter en totalvurdering settes verdiens av arealet t i l  liten ti l  middels verdi. 
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Terrenget blir erstattet av store flater, fyllinger og skjæringer. Disse tilpasses 
utbyggingen på bekostning av landskapet, for å oppnå tilgjengelige 
utbyggingsfelt. På flatene vil det bli oppført industribygg og tekniske 
installasjoner med en enkel utforming. Det må også avsettes plass til parkering, 
lager og annet som naturlig tilhører en industribedrift. 

Menneskelige opparbeidede strukturer i landskapet som veier, stier og bygninger 
vil i varierende grad påvirkes av utbyggingen. De fleste bygningene som har en 
eksisterende bruk, er ivaretatt. Det er ikke fastsatt detaljerte adkomstløsning 
internt i området. Begge alternativene vil gå gjennom urørt landskap før de 
kommer inn i utbyggingsområdet, og alternativet fra rv. 9 vil også være 
nærførende med noen bolighus. 

I forhold til eksisterende bygninger vil tiltaket bli mer dominerende og ruvende. 
Men sammenlignet med planlagt bebyggelse og inngrep i omkringliggende 
arealer operer man i samme skala. I tillegg er kraftlinjene tydelige inngrepssoner 
i landskapet selv om de ikke er like voluminøse som industribygg. 

Nær- og fjernvirkning 

Omfanget av utbyggingsalternativet vil bli visuelt synlig når man kommer opp på 
Støleheia og langs adkomsten inn i området. Utbyggingen vil bli lite synlig fra 
f.eks. Rv.9 eller fra Mosby området. Både eksisterende terreng og vegetasjon vil 
i stor grad kunne skjule inngrepene som fyllingene utgjør. Når man kommer på 
utsiktspunktene rundt om i kommunen vil anlegget være synlig, men dette er 
også de andre utbyggingene som er planlagt på Støleheia. Det er utarbeidet et 
eget hefte med illustrasjoner som er vedlagt. 

Sammenstilling av omfang 

Selv om enkelte landskapselementer blir beholdt blir tiltaket dårlig tilpasset 
landskapet og vil være i utakt med skalaen i landskapet. Så vil planlagt fremtidig 
utbygging både i nord og nordvest være med på å forringe den fremtidige 
verdien på det eksisterende landskapet.  Omfanget på landskapet vurderes totalt 
sett til å være middels til stor negativt.  
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positivt 

Stort 
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Viktige landkapselementer vil i stor grad bli ødelagt og føre til endringer i 
vanntilgang, vindforhold og mikroklima, som vil medføre endringer i vegetasjon 
og det kan også påvirke dyrelivet og ønsket om å bruke området. I forhold til 
bruk og endringer i vegetasjon/dyreliv kan en endring både være positiv og 
negativ. I den betydning av at der noe(n) forsvinner vil noe(n) annet komme inn. 

Oppfylling av vann og bekkeløp har en negativ virkning for den blågrønne 
strukturen som er et viktig landskapselement. Omlegging av vannveier må 
gjøres skånsomt og bør i all vesentlig grad holdes åpne for å redusere den 
negative effekten.  

Ny avkjøring fra rv. 9 vil være et større landskapsinngrep enn avkjøring fra fv. 
3392, og vi også berøre et område med noen få hus. Ellers vil man i stor grad 
holde seg borte fra arealer hvor det er fritids- eller boligbebyggelse. Når det 
gjelder VA-anlegg ved Otra vil dette også kunne tilpasses eksisterende 
bebyggelse ved Ravnåsvei og opp dalen mot avfallsanlegget kan det legges i 
bakken slik at inngrepet minimeres på sikt. 

Samlet settes konsekvensen til middels negativ konsekvens.  

Viktige landkapselementer vil i stor grad bli ødelagt og føre t i l  endringer i 
vanntilgang, vindforhold og mikroklima, som vil medføre endringer i vegetasjon 
og det kan også påvirke dyrelivet og ønsket om å bruke området. I forhold ti l 
bruk og endringer i vegetasjon/dyreliv kan en endring både være positiv og 
negativ. I den betydning av at der noe(n) forsvinner vil noe(n) annet komme inn. 

Oppfylling av vann og bekkeløp har en negativ virkning for den blågrønne 
strukturen som er et viktig landskapselement. Omlegging av vannveier må 
gjøres skånsomt og bør i all vesentlig grad holdes åpne for å redusere den 
negative effekten. 

Ny avkjøring fra rv. 9 vil være et større landskapsinngrep enn avkjøring fra fv. 
3392, og vi også berøre et område med noen få hus. Ellers vil man i stor grad 
holde seg borte fra arealer hvor det er fritids- eller boligbebyggelse. Når det 
gjelder VA-anlegg ved Otra vil dette også kunne tilpasses eksisterende 
bebyggelse ved Ravnåsvei og opp dalen mot avfallsanlegget kan det legges i 
bakken slik at inngrepet minimeres på sikt. 

Samlet settes konsekvensen ti l  middels negativ konsekvens. 
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Figur 10: Samlet konsekvens for landskapet. 

 
 
4.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
 
Utbyggingens krav til store områder og veifremføring gjøre det vanskelig å 
tilpasse utbyggingsområdet til landskapet. Det er mulig å gjøre forbedringer med 
hensyn til inngrep ved å:  

- Reduser omfanget av utbyggingsområdet. 
- Trekke seg bort fra Eptevann og Mørkevann. 
- Trekke utbyggingen bort fra større myr- og bekkedrag. 
- Plassere atkomstveier i terrenget og ikke gjennom terrenget. 
- Prioritere atkomst fra fv. 3392. 
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- Krav til revegetering av fyllinger og tomteareal som ikke benyttes 
- Krav til avtrapping og terrassering av tomtearealene 
- Krav til situasjonsplaner for tomtearealene 
- Krav til grønne tak 
- Krav til naturfarger og ikke reflekterende materialer 
- Krav til permeable flater og fordrøyingsbasseng  

 

5. Kulturminner/ Kulturmiljø 
 
5.1 Situasjon 
 
Planområdet ligger i all hovedsak i utmark. I forbindelse med områderegulering 
Stølen Campus N01 i 2015 ble det gjennomført registreringer i 2015 og 2019, 
som også omfatter planområdet for Støleheia Sør. Det ble da avdekket en del 
kulturminner som tidligere ikke hadde vært registrert. Dette var i hovedsak 
knyttet til ulike steinsettinger for vandreveger og noe knyttet til bosetninger.  

Hovedvekten av kjente kulturminner frem til 2019 er plassert mellom Statnett og 
avfallsanlegget i området sør for Krokvann på heia nord for Eptevann – Salen og 
Bruliheia. Kartet under viser utsnitt fra den nylige undersøkelsen Agder 
fylkeskommune gjorde i 2021 i forbindelse med planarbeidet for Støleheia Sør 
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avfallsanlegget i området sør for Krokvann på heia nord for Eptevann - Salen og 
Bruliheia. Kartet under viser utsnitt fra den nylige undersøkelsen Agder 
fylkeskommune gjorde i 2021 i forbindelse med planarbeidet for Støleheia Sør 
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Figur 11: Oversikt over kulturminneregistreringer pr. 2019 på Støleheia (Agder fylkeskommune - 
Arkeologisk rapport Støleheia 2021/22). 

Den nye registreringer har avdekket ytterligere kulturminner. Disse er i samme 
kategori, altså i stor grad knyttet til ferdsel, men også en del grensemerker 
knyttet til eiendom- eller kommunegrensen. Det er i området rundt Eptevann, 
Bruliheia, Katttjønn og Lolandsdalen som er kjerneområdene for funnene. Se 
kartutsnittet under. 
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Figur 11 :  Oversikt over kulturminneregistreringer pr. 2019 pfi Støleheia (Agder fylkeskommune - 
Arkeologisk rapport Støleheia 2021/22). 

Den nye registreringer har avdekket ytterligere kulturminner. Disse er i samme 
kategori, altså i stor grad knyttet ti l ferdsel, men også en del grensemerker 
knyttet t i l  eiendom- eller kommunegrensen. Det er i området rundt Eptevann, 
Bruliheia, Katttjønn og Lolandsdalen som er kjerneområdene for funnene. Se 
kartutsnittet under. 
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Figur 12: Oversikt over kulturminneregistreringer pr november 2021 på Støleheia 
(Askeladden.ra.no). 

I undersøkelsen er det avdekket to nye enkeltminner som er automatisk fredet. I 
tillegg er vandreruten Vestre Fjellmannsveg datert og plassert opp gjennom 
Lolandsdalen og over Bruliheia videre over Salen. Det ble tatt ut prøver av denne 
og sendt til datering tilbake til Folkevandringstiden 500-600 tallet. Dermed er 
dette veifaret automatisk fredet. Det er også blitt avkreftet en mulig 
steinalderboplass på nordvestsiden av Eptevann.  

Bruliheia 

Over Bruliheia går en vandrerute som antas å være en del av Vestre 
fjellmannsveien. Denne går videre over Salen til Lona, og nedover langs 
Kattetjønnmyr og ned Lolandsdalen. Sentralt på Bruliheia ligger det en eldre 
husmannsplass. Her er det flere forgreininger av veier knyttet til utmarksdrift. 
Vandreruten er automatisk fredet  
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Figur 12 :  Oversikt over kulturminneregistreringer pr november 2021 pfi Støleheia 
(Askeladden. ra. no J. 

I undersøkelsen er det avdekket to nye enkeltminner som er automatisk fredet. I 
tillegg er vandreruten Vestre Fjellmannsveg datert og plassert opp gjennom 
Lolandsdalen og over Bruliheia videre over Salen. Det ble tatt ut prøver av denne 
og sendt ti l datering tilbake t i l  Folkevandringstiden 500-600 tallet. Dermed er 
dette veifaret automatisk fredet. Det er også blitt avkreftet en mulig 
steinalderboplass på nordvestsiden av Eptevann. 

Brui i heia 

Over Bruliheia går en vandrerute som antas å være en del av Vestre 
fjellmannsveien. Denne går videre over Salen t i l  Lona, og nedover langs 
Kattetjonnmyr og ned Lolandsdalen. Sentralt på Bruliheia ligger det en eldre 
husmannsplass. Her er det flere forgreininger av veier knyttet t i l  utmarksdrift. 
Vandreruten er automatisk fredet 
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Husmannsplassen antas å være fra 1700-tallet med bosetning i ulike perioder 
oppigjennom. Dette sees også igjen på flere av myrer i nærområdet som har blitt 
oppdyrket på et tidspunkt 

Vegfarene er delvis synlig i terreng eller er merket med steinformasjoner.  

 
Figur 13: Kartutsnitt over Bruliheia (Askeladden.ra.no). De to røde prikkene markerer automatisk 
fredede kulturminner. 

Eptevann 

Ved og rundt Eptevann er det registrert vandreruter. De er sannsynligvis knyttet 
opp mot utmarksdrift og husmannsplassen, og etablering av dammen for 
Høyefabrikker. Det er også registrert en heller i vannkanten fra 1600-tallet, og et 
registrert funn ifra steinalderen langs vannet. Mulighet for steinalder bosetning 
er avkreftet. Det er ingen automatisk fredede kulturminner her. 

På vestsiden av Børrufsåsen ikke så langt fra rv. 9 er det registrert et 
bergverk/gruveanlegg. Det anses av fylkeskonservator at dette bør ivaretas, 
men er ikke automatisk fredet. 

Husmannsplassen antas å være fra 1700-tallet med bosetning i ulike perioder 
oppigjennom. Dette sees også igjen på flere av myrer i nærområdet som har blitt 
oppdyrket på et tidspunkt 

Vegfarene er delvis synlig i terreng eller er merket med steinformasjoner. 
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Figur 13 :  Kartutsnitt over Bruliheia (Askeladden.ra.no). De to røde prikkene markerer automatisk 
fredede kulturminner. 

Eptevann 

Ved og rundt Eptevann er det registrert vandreruter. De er sannsynligvis knyttet 
opp mot utmarksdrift og husmannsplassen, og etablering av dammen for 
Høyefabrikker. Det er også registrert en heller i vannkanten fra 1600-tallet, og et 
registrert funn ifra steinalderen langs vannet. Mulighet for steinalder bosetning 
er avkreftet. Det er ingen automatisk fredede kulturminner her. 

På vestsiden av Børrufsåsen ikke så langt fra rv. 9 er det registrert et 
bergverk/gruveanlegg. Det anses av fylkeskonservator at dette bør ivaretas, 
men er ikke automatisk fredet. 
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Figur 14: Utsnitt av kulturminner rundt Eptevann (Askeladden.ra.no). 

Lolandsdalen 

I dalsøkket ned mot Ravnåsvegen – Lolandsdalen - finnes rester av Austre 
fjellmannsveg/Setesdalsvegen som rideveg. Vegen er delvis ødelagt som 
kulturminne i forbindelse med opparbeidelse av infrastruktur til avfallsanlegget 
på 90-tallet. Restene av vandreruten er automatisk fredet. Det er gjort 
dateringer på prøvene tilbake til Folkevandringstiden. 

Det er også registrert en husmannsplass ved Skodane og et senterområde ved 
Ånestjønn. I området ved Prestefallet ligger det også et bergverk/gruveanlegg. 
Dette anses av fylkeskonservator som bør ivaretas, men er ikke automatisk 
fredet.  
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Figur 14 :  Utsnitt av kulturminner rundt Eptevann (Askeladden.ra.no). 

Lolandsdalen 

I dalsøkket ned mot Ravnäsvegen - Lolandsdalen - finnes rester av Austre 
fjellmannsveg/Setesdalsvegen som rideveg. Vegen er delvis ødelagt som 
kulturminne i forbindelse med opparbeidelse av infrastruktur t i l  avfallsanlegget 
på 90-tallet. Restene av vandreruten er automatisk fredet. Det er gjort 
dateringer på prøvene tilbake t i l  Folkevandringstiden. 

Det er også registrert en husmannsplass ved Skodane og et senterområde ved 
n e s t j o n n .  I området ved Prestefallet ligger det også et bergverk/gruveanlegg. 
Dette anses av fylkeskonservator som bør ivaretas, men er ikke automatisk 
fredet. 
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Figur 15: Austrefjellmanns veg/Setesdalsvegen som rideveg (Askeladden.ra.no).  

Tilgrensende tiltak 

Nord og vest for planområdet innenfor områdereguleringen Stølen Campus N01 
er det regulert for store tiltak som påvirker sammenhengen i kulturminnene som 
er nevnt over. Dette gjelder spesielt Vestre fjellmannsveg som er regulert bort 
langs hele området Salen.  

I forbindelse med anleggsveier og kablegater er det gjort inngrep i Lolandsdalen, 
men det ligger noen arealer igjen som kan ivaretas.  

5.2 Verdi 
Det er ferdsel- og utmarksregistreringer som utgjør hoveddelen av 
kulturminnefunnene på Støleheia. Det er rester etter bosetning og seterdrift 
både innenfor og en utenfor planområdet.  
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Figur 15 :  Austrefjellmanns veg/Setesdalsvegen som rideveg (Askeladden.ra.no). 

Tilgrensende tiltak 

Nord og vest for planområdet innenfor områdereguleringen Stølen Campus N01 
er det regulert for store tiltak som påvirker sammenhengen i kulturminnene som 
er nevnt over. Dette gjelder spesielt Vestre fjellmannsveg som er regulert bort 
langs hele området Salen. 

I forbindelse med anleggsveier og kablegater er det gjort inngrep i Lolandsdalen, 
men det ligger noen arealer igjen som kan ivaretas. 

5.2 Verdi 
Det er ferdsel- og utmarksregistreringer som utgjør hoveddelen av 
kulturminnefunnene på Støleheia. Det er rester etter bosetning og seterdrift 
både innenfor og en utenfor planområdet. 
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Kartet under viser oversikt over en verdisetting av registreringene. Dette viser at 
det er avgrensede arealer langs Lolandsdalen, Bruliheia, Eptevann og Salen som 
har størst verdi knyttet til kulturminner og ses i en kulturlandskapssammenheng 
– markert 1 i verdikartet. Denne sammenhengen er gitt middels verdi. To andre 
områder nord for Avfallsanlegget har også fått denne verdien. Begge disse 
områdene er eller vurderes for frigivelsen på grunn av avklart industrietablering 
– markert 2 og 3 i verdikartet. 

Enkelte andre avgrensede miljøer har fått en verdi liten til middel – markert 4, 5, 
6, 7 og 8 i plankartet. Disse er også kulturmiljøer mot utmark og ferdsel, men 
har ikke den samme store sammenhengen eller viktighet som 1, 2 og 3.   

Utover dette har området ingen verdi mht. kulturminner. Enkeltminner 
forekommer, men uten større sammenheng og interesse.  

Kulturminnene som finnes, er ikke uvanlige for utmarksområder av denne typen. 
De fleste minnene har nyere tids dateringer og hører sammen med et 
bruksmønster som har endret seg de siste 100-årene. Unntaket er 
vandringsruten opp Lolandsdalen og over Bruliheia og Salen. Sammenhengen i 
Austre- og Vestre Fjellmannsvei er allerede delvis ødelagt av vedtatte 
utbygginger.  

Samlet sett vurderes området til å ha en liten til middels verdi. 

Kartet under viser oversikt over en verdisetting av registreringene. Dette viser at 
det er avgrensede arealer langs Lolandsdalen, Bruliheia, Eptevann og Salen som 
har størst verdi knyttet t i l  kulturminner og ses i en kulturlandskapssammenheng 
- markert 1 i verdikartet. Denne sammenhengen er gitt middels verdi. To andre 
områder nord for Avfallsanlegget har også fått denne verdien. Begge disse 
områdene er eller vurderes for frigivelsen på grunn av avklart industrietablering 
- markert 2 og 3 i verdikartet. 

Enkelte andre avgrensede miljøer har fått en verdi liten til middel - markert 4, 5, 
6, 7 og 8 i plankartet. Disse er også kulturmiljøer mot utmark og ferdsel, men 
har ikke den samme store sammenhengen eller viktighet som 1, 2 og 3. 

Utover dette har området ingen verdi mht. kulturminner. Enkeltminner 
forekommer, men uten større sammenheng og interesse. 

Kulturminnene som finnes, er ikke uvanlige for utmarksområder av denne typen. 
De fleste minnene har nyere tids dateringer og hører sammen med et 
bruksmønster som har endret seg de siste 100-årene. Unntaket er 
vandringsruten opp Lolandsdalen og over Bruliheia og Salen. Sammenhengen i 
Austre- og Vestre Fjellmannsvei er allerede delvis ødelagt av vedtatte 
utbygginger. 

Samlet sett vurderes området t i l  å ha en liten ti l  middels verdi. 
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Figur 16: Verdikart Kulturminner-/miljø. 

 
Liten Middels Stor 

 
5.3 Omfang 
Utbyggingsalternativet vil komme i konflikter med flere kulturminner. Særlig 
restene etter Vestre Fjellmannsvei (216325, 237722, 279018, 281727, 278857) 
og husmannsplassen knyttet til Bruliheia forsvinner. Samt en del spor knyttet til 
vandringsruter gjennom området og knyttet til seter, bergdrift og jakt.  
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Figur 16 :  Verdikart Kulturminner-/miljo. 
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5.3 Omfang 
Utbyggingsalternativet vil komme i konflikter med flere kulturminner. Særlig 
restene etter Vestre Fjellmannsvei (216325, 237722, 279018, 281727, 278857) 
og husmannsplassen knyttet t i l  Bruliheia forsvinner. Samt en del spor knyttet ti l 
vandringsruter gjennom området og knyttet ti l seter, bergdrift og jakt. 
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De automatisk fredede kulturminnet Brudledet (156705-1) på Bruliheia og også 
grensemerket mellom Vennesla og Kristiansand kommuner (216191-1) vil 
forsvinne som en del av utbyggingen.  

Samlet sett vurderes derfor påvirkningen til å være middels negativ. Det er 
ingen store verdier knyttet til kulturminner i området, men de arealene som har 
størst betydning og kan dateres lengst tilbake forsvinner ved utbygging. 
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Stort 
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5.4 Konsekvens 
Utbyggingen vil i stor grad forringe eller ødelegge kulturmiljøet rundt 
vandringsveiene og husmannsplassen. Sett i sammenheng med omliggende 
utbyggingsarealer fortsetter trenden med å fjerne kulturminner på Støleheia. 

Utbyggingen vurderes til å ha en liten negativ konsekvens for kulturmiljøet. 
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Figur 17: Samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

 
5.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
Utbyggingens krav til store områder og veifremføring gjøre det vanskelig å 
tilpasse utbyggingsområdet i de områdene som er viktig med hensyn til 
kulturminnene. Det er mulig å gjøre avbøtende tiltak med å trekke seg så langt 
som mulig bort i fra Eptevann, og rundt vandringsveiene ned Lolandsdalen.  

Videre må det vurderes om det skal settes av hensynssoner/båndleggingssoner 
på følgende kulturminner slik at de blir synlige i den videre planelanleggingen.  

 

6. Naturmiljø 
6.1 Situasjon 
 
Støleheia sør fremstår som et sammenhengende skogsområde og er typisk for 
innlandet på Sørlandet. Skogen deles opp av flere myrer, vann eller tjern og 
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Figur 17 :  Samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 
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bekkedrag. Løsmasse kart viser for en stor grad bart fjell, tynn morene eller 
humusdekke og myrarealer.  

 
Figur 18: Løsmassekart (NGU) 

Det ble gjennomført en naturkartelegging i 2020/2021 etter metodikken i 
håndbok DN 13. Den avdekket stort sett det man må kalle normal 
hverdagsnatur, men at det er enkelt områder med rikere skogstyper og 
rødlistearter er blitt dokumentert. Det ble også registrert flere myrer på over 5 
daa som er utvalgt naturtype. I forbindelse med regulering av 
datalagringssentere nord for planområdet ble det også gjort en kartlegging. Vi 
anser situasjonen på Støleheia til å være godt kartlagt.   

Skog og vegetasjon 

Det er barskog som dominerer, men det er også områder hvor det er større 
andel lauvskog som er forholdsvis unge. Dette gjelder særlig i daldragene og i 
sør ned mot Ravnås, Rebåsen og mot rv. 9, hvor det har vært større 
menneskelig aktivitet med hensyn til utnytting av ressurser. På høydedragene 
mot nord er det skrin mark og furu som dominerer. Bruliheia merker seg ut med 
eldre skog av furu med innslag av eik. Dette tyder på tidligere plukkhogst så 
skogen vurderes ikke til å være urskog. 
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mot nord er det skrin mark og furu som dominerer. Bruliheia merker seg ut med 
eldre skog av furu med innslag av eik. Dette tyder på tidligere plukkhogst så 
skogen vurderes ikke t i l  å være urskog. 
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Det er registrert en del barlind, ask og alm i forbindelse med kartleggingen. Alle 
disse er registrert som sårbare på rødlisten. Det er også gjort noen registreringer 
av rik edellauvskog som er utvalgt naturtype. En hul eik er registrert nede ved 
Dale, rett ved et eldre gårdsbruk. Flere forekomster er blitt registrert som 
naturtype Eikeskog, rik edellauvskog, gammel granskog og alm-lindeskog av 
verdi B og C (se verdikart figur 22 nr. 1, 2, 5, 6, 10, 12 og 13). 

Vegetasjonen i bunnsjiktet er i hovedsak lyng, ulike typer bregner og blåbær, på 
myrene er det blåtopp, rome og torvmose som dominerer. Det er funnet enkelte 
arter som tyder på tidligere kultivering. Dette er i forbindelse med traktorsleper 
og oppdyrkede myrarealer. Arter fra svartelisten ses tydelig langs rv. 9 og langs 
driftsveien opp mot Avfall Sør.  

Våtmark og myrer 

Det er flere større myrområder på Støleheia, flere av dem har en størrelse som 
er over 5 daa og 10 daa, og karakteriseres som dypmyrer. Myrene følger naturlig 
i daldragene og kobles til bekkesystemet. Flere av myrene som er registrert 
vurderes til å være Inntakt lavlands myr av verdi B og C (se verdikart figur 22 
nr. 3, 4, 7, 8, 9 og 11). 

Bekker og vann 

Området deles mellom to småvassdrag som begge drenerer ut i Otra. Otra er 
lakseførende, men ikke inn i planområdet. I Storebekken/Høyebekken som går 
lang rv. 9 er det registrert ørret. Denne er en markant bekkekløft sørover langs 
rv. 9. Lolandsbekken er registrert som naturtypen Viktig gytebekk verdi C (se 
verdikart figur 22 nr. 14). 

Fisk 

Det er gjort undersøkelser av Eptevann, Mørkvann, Ukjent vann og Kattjønn. Det 
ble ikke avdekke gode forhold for fisk i noen av disse vannene. Vi antar derfor at 
det er forholdsvis fisketomt i og rundt planområdet. Utover det som er knyttet til 
Kjeksebekken og Høyebekken.  

I Kjeksebekken er det sjøørret i nedre del knyttet til Otra og er en viktig 
gytebekk. Det er gyteområder for laks i Otra rett ved utløpet av bekken. Disse 
ble kartlagt i regi av Otra Laxefiskelag i 2020. 

Storebekken/Høyebekken er et av Otras viktigste sidevassdrag. Den nedre delen 
av bekken ved Mosby er svært viktig gytebekk for laks i Otra vassdraget og 
utløpet er i nærheten av kartlagte gyteplasser i Otra. Over vandringshinderet ved 
Stemmen er bekken også viktig for ål og stasjonær ørret. 

Det er registrert ørret i Lona og bekkedraget langs Stølevegen som ligger nord 
for planområdet. 

Det er registrert en del barlind, ask og alm i forbindelse med kartleggingen. AIie 
disse er registrert som sårbare på rødlisten. Det er også gjort noen registreringer 
av rik edellauvskog som er utvalgt naturtype. En hul eik er registrert nede ved 
Dale, rett ved et eldre gårdsbruk. Flere forekomster er blitt registrert som 
naturtype Eikeskog, rik edellauvskog, gammel granskog og alm-lindeskog av 
verdi B og C (se verdikart figur 22 nr. 1 , 2 , 5 , 6 ,  10, 12 og 13).  

Vegetasjonen i bunnsjiktet er i hovedsak lyng, ulike typer bregner og blåbær, på 
myrene er det blåtopp, rome og torvmose som dominerer. Det er funnet enkelte 
arter som tyder på tidligere kultivering. Dette er i forbindelse med traktorsleper 
og oppdyrkede myrarealer. Arter fra svartelisten ses tydelig langs rv. 9 og langs 
driftsveien opp mot Avfall Sør. 

Våtmark og myrer 

Det er flere større myrområder på Støleheia, flere av dem har en størrelse som 
er over 5 daa og 10 daa, og karakteriseres som dypmyrer. Myrene følger naturlig 
i daldragene og kobles t i l  bekkesystemet. Flere av myrene som er registrert 
vurderes t i l  å være Inntakt lavlands myr av verdi B og C (se verdikart figur 22 
nr. 3 , 4 , 7 , 8 , 9 0 0  11) .  

Bekker og vann 

Området deles mellom to småvassdrag som begge drenerer ut i Otra. Otra er 
lakseførende, men ikke inn i planområdet. I Storebekken/Høyebekken som går 
lang rv.  9 er det registrert ørret. Denne er en markant bekkekløft sørover langs 
rv.  9. Lolandsbekken er registrert som naturtypen Viktig gytebekk verdi C (se 
verdikart figur 22 nr. 14) .  

Fisk 

Det er gjort undersøkelser av Eptevann, Mørkvann, Ukjent vann og Kattjonn. Det 
ble ikke avdekke gode forhold for fisk i noen av disse vannene. Vi antar derfor at 
det er forholdsvis fisketomt i og rundt planområdet. Utover det som er knyttet t i l  
Kjeksebekken og Høyebekken. 

I Kjeksebekken er det sjøørret i nedre del knyttet t i l  Otra og er en viktig 
gytebekk. Det er gyteområder for laks i Otra rett ved utløpet av bekken. Disse 
ble kartlagt i regi av Otra Laxefiskelag i 2020. 

Storebekken/Høyebekken er et av Otras viktigste sidevassdrag. Den nedre delen 
av bekken ved Mosby er svært viktig gytebekk for laks i Otra vassdraget og 
utløpet er i nærheten av kartlagte gyteplasser i Otra. Over vandringshinderet ved 
Stemmen er bekken også viktig for ål og stasjonær ørret. 

Det er registrert ørret i Lona og bekkedraget langs Stølevegen som ligger nord 
for planområdet. 
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Fugl og dyr 

Det er registrert både elg, hjort og rådyr innenfor planområdet. Det er en viktig 
trekkrute for elg over rv. 9 i nordvest. De store arealene i sør er knyttet til rådyr. 
Det også hare, bever, rugde, storfugl og orrfugl. Det er gode bestander som det 
jaktes på i regi av Torridal viltlag.  

 
Figur 19:Eksisterende registreringer av hjortevilt og bever (artsdatabanken 2020). 

  

Fugl og dyr 

Det er registrert både elg, hjort og rådyr innenfor planområdet. Det er en viktig 
trekkrute for elg over rv. 9 i nordvest. De store arealene i sør er knyttet ti l rådyr. 
Det også hare, bever, rugde, storfugl og orrfugl. Det er gode bestander som det 
jaktes på i regi av Torridal viltlag. 
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Figur 19:Eksisterende registreringer av hjortevilt og bever (artsdatabanken 2020). 
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Tilgrensende tiltak 

Nord for planområdet innenfor områdereguleringen Stølen Campus N01 er det 
flere vann som skal fylles igjen som ledd i utbyggingen. Mørkvann nordvest for 
avfallsanlegget vil fortsatt være intakt. Arealet i Vennesla kommune mellom 
planområdet og Stølevegen skal bygges ut med datalagringssenter som betinger 
store terrenginngrep. Det samme gjelder for et stort areal nordøst for 
planområdet. 

Registeringer 

De to kartene under viser registeringer på Støleheia etter gjennomført 
kartlegging. Kartleggingen og registrering er gjennomført etter håndbok DN13.  

 
Figur 20: Artsregisteringer pr. juni 2021 (Artsdatabanken). Grønne prikker eller områder betegner 
livskraftige bestander, grå prikker er svartlistede arter og røde og oransje prikker betegner sårbare 
og truede arter. 
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Figur 20:  Artsregisteringer pr. juni 2021 (Artsdatabanken). Grønne prikker eller omräder betegner 
livskraftige bestander, gd1 prikker er svartlistede arter og røde og oransje prikker betegner sflrbare 
og truede arter. 
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Figur 21: Nye kartlagte naturtyper vises med rødt omriss. Noen av disse er samlinger av flere av 
artsforekomsten som vist over (Naturmuseum og botanisk hage) 

6.2 Verdi 
To naturtypeområder I og II er registrert med bakgrunn i større forekomster av 
rødlistearten barlind og rik bunnvegetasjon. Videre er det registrert tre områder 
III, IV og XIII med rik edelløvskog eller eikeskog. Det er registrert et område V 
med gammel furuskog og ett område med Alm-lindeskog XII. I hovedsak ligger 
alle disse i den sørlige delen av planområdet. De fleste har en verdi B – som 
tilsier regional verdi. Skogområdene lenger nord har en mindre rik vegetasjon og 
høyere andel av gammel furuskog og skogsarealer kombinert med myr. 

Det strekker seg to småvassdrag gjennom området, som begge munner ut i 
Otra, nedre del av disse er kjent av lokalbefolkningen som lakseførende. Nedre 
del av Kjeksebekken er verdsatt som naturtype viktig gytebekk nr. XIV og er 
vedsatt med C – som lokal verdi.  

Områder med intakt lavlandsmyr er vurdert ut fra størrelse og grad av urørthet. 
Myrene er ikke detaljkartlagt i felt, men gjennom kartleggingen har vi fått et 
godt innblikk i artssammensetningen. Blåtopp, pors, rome og klokkelyng oftest 
er dominerende, men med ulik fordeling, i fattigere myrer kommer også røsslyng 

Lona 

vannet 

Figur 21:  Nye kartlagte naturtyper vises med rødt omriss. Noen av disse er samlinger av flere av 
artsforekomsten som vist over (Naturmuseum og botanisk hage) 

6.2 Verdi 
To naturtypeområder I og II er registrert med bakgrunn i større forekomster av 
rødlistearten barlind og rik bunnvegetasjon. Videre er det registrert tre områder 
I I I ,  IV og XIII med rik edelløvskog eller eikeskog. Det er registrert et område V 
med gammel furuskog og ett område med Alm-lindeskog XII. I hovedsak ligger 
alle disse i den sørlige delen av planområdet. De fleste har en verdi B - som 
tilsier regional verdi. Skogområdene lenger nord har en mindre rik vegetasjon og 
høyere andel av gammel furuskog og skogsarealer kombinert med myr.  

Det strekker seg to småvassdrag gjennom området, som begge munner ut i 
Otra, nedre del av disse er kjent av lokalbefolkningen som lakseførende. Nedre 
del av Kjeksebekken er verdsatt som naturtype viktig gytebekk nr. XIV og er 
vedsatt med C- som lokal verdi. 

Områder med intakt lavlandsmyr er vurdert ut fra størrelse og grad av urørthet. 
Myrene er ikke detaljkartlagt i felt, men gjennom kartleggingen har vi fått et 
godt innblikk i artssammensetningen. Blåtopp, pors, rome og klokkelyng oftest 
er dominerende, men med ulik fordeling, i fattigere myrer kommer også røsslyng 
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inn i våtere partier torvmyrull og duskmyrull. De myrene som er registrert er IV, 
VII, VIII, IX, XI har fått verdi B – regional verdi, en har fått verdi C nr. III. 

Med hensyn til vilt er overgangen for elg i nordvest viktig og arealene i sør er 
områder hvor det ferdes rådyr. 

Basert på lokal kunnskap og kartleggingen vurderes den samlede verdien til å 
være liten til middels for naturmangfold. Det er større arealer uten særlige 
verdi, men det poengteres at det også er områder hvor man både har 
registeringer av både rødlisteartet og naturtyper, og det er mye myrarealer 
intakt. Arealene med størst verdi befinner seg sør og vest i planområdet, mot 
Ravnåsveien og rv. 9.  

 
Figur 22: Verdikart naturmangfold. 

inn i våtere partier torvmyrull og duskmyrull. De myrene som er registrert er IV, 
VII, VII I ,  IX, XI har fått verdi B - regional verdi, en har fått verdi C nr. I I I .  

Med hensyn t i l  vilt er overgangen for elg i nordvest viktig og arealene i sør er 
områder hvor det ferdes rådyr. 

Basert på lokal kunnskap og kartleggingen vurderes den samlede verdien til å 
være liten ti l  middels for naturmangfold. Det er større arealer uten særlige 
verdi, men det poengteres at det også er områder hvor man både har 
registeringer av både rødlisteartet og naturtyper, og det er mye myrarealer 
intakt. Arealene med størst verdi befinner seg sør og vest i planområdet, mot 
Ravnåsveien og rv. 9. 
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Figur 22:  Verdikart naturmangfold. 
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Liten Middels Stor 

 

6.3 Omfang 
Det legges opp til en utbygging som krever planering av store flater og 
fremføring av internveger og teknisk infrastruktur. Dette vil føre til store inngrep 
i naturmiljøet. Topografien vil endres mye noe som gjør forholdene annerledes 
for fugle- og dyrelivet. Utbyggingen vil gjøre inngrep i flere av naturtypene som 
er kartlagt. Det vil forsvinne flere myrområder. Noen mindre vann og bekker vil 
også gå tapt. Samtidig vil det ikke bli direkte berøring av 
Storebekken/Høyebekken og Kjeksebekken. Se for øvrig eget tema om 
vannmiljø. Så er det klart at større omveltninger i natur og terreng også kan få 
indirekte virkning for bekke- og elvemiljøet nedstrøms. 

De fleste av naturtypene og rødlisteartene som vil bli helt eller delvis ødelagt i 
denne utbyggingen. Totalt sett er derfor belastningen på naturmiljøet.   

Samlet belastning av omfanget i utbyggingsskissen settes til stor negativ.  

  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Litt 
negativt 

Nøytralt/Intet Litt positivt Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

6.4 Konsekvens 
Siden omfanget av utbyggingen er så pas stor er vil det gå med store 
naturområder i likhet med landskap. Så er verdien av området ikke så stor i og 
med at det er begrensende område som har verdier. Den samlet konsekvens for 
områdets naturmiljø settes til middels belastning. 
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Figur 23: Samlet konsekvens for naturmiljø. 

6.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
For å redusere belastingen bør det ses på mulighet for å redusere arealene som 
skal benyttes til utbygging. Spesielt i områdene hvor det er naturtyper eller 
artsforekomsters som er sårbare eller truede. 

Det er også en fordel om det er mulig å revegetere fyllinger med stedegen 
vegetasjon. Og tenke på utforming av fyllingene slik at de kan fungere som 
ferdselsområder for dyr.  

Det kan også være verd å gå nærmer inn i på enkelte naturforekomster for å 
gjøre en mer detaljert kartlegging for kunne tilpasse utbyggingen bedre. Eller at 
arealer får en bedre oppfølging i forbindelse med påfølgende detaljreguleringer.  
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Figur 23:  Samlet konsekvens for naturmiljø. 

6.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
For å redusere belastingen bør det ses på mulighet for å redusere arealene som 
skal benyttes t i l  utbygging. Spesielt i områdene hvor det er naturtyper eller 
artsforekomsters som er sårbare eller truede. 

Det er også en fordel om det er mulig å revegetere fyllinger med stedegen 
vegetasjon. Og tenke på utforming av fyllingene slik at de kan fungere som 
ferdseisområder for dyr. 

Det kan også være verd å gå nærmer inn i på enkelte naturforekomster for å 
gjøre en mer detaljert kartlegging for kunne tilpasse utbyggingen bedre. Eller at 
arealer får en bedre oppfølging i forbindelse med påfølgende detaljreguleringer. 
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7. Hydrologi - vannmiljø og nedslagsfelt 
 
7.1 Situasjon 
 

Planområdet drenerer til Storebekk/Høyebekken (021-1446-R) i vest og til 
Kjeksebekk (også kalt Lolandsbekken) (021-1232-R) i øst. Se figur på neste 
side. 

Høyebekken bekkefelt består av en del mindre innsjøer, tjern og 
våtmarksområder/myr. Både Mørkvann og Eptevann inngår i bekkefeltet, 
sammen med Lona og Engelsvann som ligger utenfor planområdet. Bekkefeltet 
har en økologisk tilstand som er «antatt dårlig» og kjemisk tilstand som er 
«udefinert».  Er miljømålet nådd 2021? Forsuring antas å være grunnen til den 
dårlige tilstanden. Mørkvann benyttes av avfallsanlegget til brannvann og 
produksjonsvann. Eptevann som er det største vannet innenfor planområdet er 
av hensyn til damsikkerhet tappet kontrollert ned av Kristiansand kommune. 

Kjeksebekken bekkefelt består i større grad av strømmende vassdrag enn 
Storebekk/Høyebekken bekkefelt. Et større myr- og våtmarksområde, 
Kattemyra, drenerer mot Kjeksebekken. Det samme gjelder for fang- og 
fordrøyningsdammen til avfallsanlegget. Avfallsanlegget gjennomfører jevnlig 
overvåkning av biologien i bekken sist i 2020 av Aa-vann AS. Bekkefeltet har 
oppgitt «god økologisk tilstand» og forventetes ikke å ha problemer med å nå 
miljømålene. Historisk er tilstanden til bekken blitt bedre og bedre, men har en 
økt tetthet av organisk materiale i øvre del. 

Siste miljøtekniske undersøkelse i bekken i regi av avfallsanlegget (2020, Cowi) 
anser det ikke som nødvendig å gjøre umiddelbare tiltak hos avfallsanlegget med 
hensyn til Kjeksebekken. Det er enkelte forurensingsparametere som må følges 
nøye med på i kommende undersøkelser. 

 

7. Hydrologi - vannmiljø og nedslagsfelt 

7. l Situasjon 

Planområdet drenerer t i l  Storebekk/Hoyebekken (021-1446-R) i vest og t i l  
Kjeksebekk (også kalt Lolandsbekken) (021-1232-R) i øst. Se figur på neste 
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nøye med på i kommende undersøkelser. 
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Figur 24: Bekkefelt/nedslagsfelt (planprogrammet 2020). 

Vann- og flomveier 

Det er gjort en vurdering av kapasitet og flom for eksisterende situasjon. Den 
viser Storebekken/Høyebekken og nedre del av Kjeksebekken som viktig 
flomveier. Videre understrekes viktigheten av myr- og daldragene som 
vannveier. Eptevann, Mørkvann, Katttjønn, Bjortjønn og Rebåstjønna er aktive 
vannspeil. Det viser også at det er større arealer som har mindre hydrologisk 
betydning med hensyn til fordrøyning.   
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Figur 25: Oversikt over flom- og vannveier (Ingeniørvesenet, Kristiansand kommune).  

Myr og våtmarksområder 

Det er flere større myrområder på Støleheia, flere av dem her en størrelse som 
er over 5 daa og 10 daa, og karakteriseres som dypmyrer. Myrene følger naturlig 
i daldragene og kobles til bekkesystemet. Hydrologisk er denne typen 
forekomster viktig for fordrøyning.  

Kattmyra og Katmyrtjønna er det største draget. Dette drenerer mot 
Kjeksebekken. Myrarealene på Bruliheia går mot Eptevann og videre til 
Storebekken/Høyebekken. I forbindelse med naturmangfoldkartleggingen er flere 
av disse myren kartlagt som naturtypen lavlands myr.  

Fisk og andre bunndyr 

Jf. under temaet naturmiljø så er det lite fisk i Eptevann og Mørkvann anses som 
fisketomt. Siden begge vannene er regulert i forbindelse med tidligere industri på 
Høye er det begrenset kontakt med bekkeløp nedstrøms. Det er også gjort 
undersøkelser av Kattetjønn og et tjern på grensen mellom kommunene. Det er 
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ingen av disse som utpeker seg som spesielle, men fremstår som typiske 
nærings- og ionefattige vannforekomster på Agder.  

Storebekken/Høyebekken er lakseførende og i den nedre delen av Kjeksebekken 
er det sjøørret. Begge feltene har utløp i Otra. 

Tilgrensende tiltak 

Nord for planområdet innenfor områdereguleringen Stølen Campus N01 er det 
flere større vann som skal fylles igjen som ledd i utbyggingen - Krokvann. 
Mørkvann vest for avfallsanlegget vil fortsatt være intakt i den reguleringen. Det 
er forutsatt i tilgrensende reguleringen at avrenning og nedslagsfeltene ikke skal 
endre seg. Den forutsetningen tas med videre i utarbeidelsen av denne 
områderegulering.  

 
7.2 Verdi 
 
Planområdet er i all hovedsak ubebygd om man ser bort ifra avfallsanlegget og 
noe spredt boligbebyggelse i utkantene av planområdet. Dette tilsier at området 
på generell basis har god forrøyningsevne og magasinerer en del vann. De 
viktigste forekomstene er likevel bekke- og myrdragene og vannene med hensyn 
til magasinering og fordrøyning. Enkelte bekkedrag er tilknyttet myrer som også 
øker forekomstens verdi. 

De biologiske verdiene knyttet til vannmiljøet kan på et generelt nivå definere 
som mindre, men med viktige unntak. Forekomstene hvor det er fisk er 
verdivurdert som høyere enn de uten. Kjeksebekken og 
Storebekken/Høyebekken som er gytebekker er derfor definert enda høyere. 

Arealene som ikke er farge satt er ikke uten verdi, men ligger i et nivå på ingen 
til liten verdi. Totalt settes verdien knyttet til vannmiljø og nedslagsfelt til 
middels. Grunnen til at verdien settes til middels er de to viktige forekomstene 
Storebekken/Høyebekken og Kjeksebekken, og at området totalt sett anses som 
ubebygd og derfor generelt har gode fordrøyningsegenskaper. 
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Figur 26: Verdikart vannmiljø. 
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Utbyggingsalternativet vil utgjøre drastiske endringer i terrenget, men det to 
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direkte berørt med inngrep ut over at Storebekken/Høyebekken vil måtte krysses 
av vei ved alternativ ny atkomst fra rv.9.  

Det er knyttet usikkerhet til hvordan eventuelle VA-anlegg i Lolandsdalen vil 
påvirke Kjeksebekken, men en ledningstrase vil være mulig å plasser inn.  

Nedslagsfeltene berøres både i form av endring i terreng og det vil bli en 
markant økning med harde flater (bebyggelse og dekke) ved en utbygging. Siden 
man fortsatt arbeider på et overordnet nivå er det vanskelig å si eksakt hvordan 
dette vil slå ut, men man ser av utbyggingsalternativet at mange av bekke- og 
myrdragene vil bli endret, og utbyggingsalternativet går på tvers mellom 
nedslagsfeltene. Uten tiltak vil dette med stor sannsynlighet endre vannføringen 
til både Storebekken/Høyebekken og Kjeksebekken. Endring av nedslagsfelt og 
endringer i fordrøyning kan føre til et negativt omfang om det ikke håndteres i 
den videre planleggingen.  

Det har vært mye diskusjon rundt prosessvann. Den løsningen som ligger inne i 
utviklingskonseptet er at dette skal skje i en lukket ledning til og fra Otra. Det 
antas derfor at prosessvannet ikke kommer til å påvirke hydrologien internt i 
planområdet. Det er ikke gjort noen vurderinger av dette forholdet. Ved opptak 
og utslipp i Otra vil prosessvannet være i lukket system og dermed ikke utsettes 
for forurensing, men varmen fra prosessen vil være en aktuell problemstilling. 
Her kan det f.eks. bli snakk om utnyttelse av varmen i prosessvannet videre eller 
som et biprodukt i annen produksjon. Hvilken temperatur som kan tillates styres 
av utslippstillatelse gitt etter forurensingslovverket. Dette må behandles som en 
egen sak.  

Samlet settes omfanget av utbyggingsalternativet til middels negativ.  
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Figur 27: Samlet konsekvens for hydrologi og vannmiljø. 

7.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
 
Det er mulig med flere avbøtende tiltak i videre planleggingsprosess som kan 
forhindre at det dette prosjektet blir ødeleggende for hydrologien.  

Det bør helt klart ses på mulighet for å begrenses utbyggingen i bekke- og 
myrdragene. Videre må det legges opp til lokale fordrøyning i tomten. Disse 
anbefales å etableres på mest mulig naturlig måte. Det viktigste er at man kan 
fordøye de minste/normalhendelsene. Dette vil også føre til at man opprettholder 
et naturlig tilsig i vannforekomstene. Grønne overflater på tomt og bygg vil også 
avhjelpe i en normalsituasjon.  

Det anbefales at tomtene får en oppbygging slik at nedslagsfeltene ikke endres. 
Det vil i hovedsak si at størrelsen på arealet ikke endres og at tilførselen til de 
vannforekomstene som skal holdes naturlige opprettholdes. Det bør settes krav 
til detaljerte flomvurderinger i forbindelse med opparbeidelse av 
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tomteområdene. Kravet kan med fordel være en bestemmelse slik at tilpassing 
følger utbyggingsprosessen for beste tilpasning.  

Videre bør det stilles krav til bruk av typer masser og vask av masser før de 
benyttes. Tiltak som hindrer spredning av finstoff i nedenforliggende 
vannforekomster bør gjennomføres. Oppfølging gjennom en ytremiljø-plan 
foreslås. Det vil videre jobbes med utnyttelse av prosessvann og hvordan 
energien/varmen kan gjenbrukes før vannet evt. skal slippes ut. Krav til videre 
arbeidet med prosessvann løsninger bør vurderes. 
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8. Samlet vurdering 
 

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

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

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

 

Fagtema 0-alternativet Utbyggingsalternativ 
Landskapsvirkning 
 

Nøytralt  

Kulturminner 
 

Nøytralt  

Naturmiljø 
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Vannmiljø og nedslagsfelt 
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Figur 28: Tabell sammenstilling av konsekvenser. 
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Landskapsvirkning Nøytralt Middels konsekvens 

Kulturminner Nøytralt Liten konsekvens 

Naturmiljo Noytralt Middels konsekvens 

Vannmiljø og nedslagsfelt Noytralt Middels konsekvens 

Figur 28:  Tabell sammenstilling av konsekvenser. 

8.2 Anbefalte avbøtende tiltak 
Fagtema Anbefalte avbøtende tiltak 
Landskapsvirkning Redusere omfanget av utbyggingen. 

Krav t i l  revegetering av opparbeidet areal. 

Kulturminner Redusere omfanget av utbyggingen. 

Naturmiljo Redusere omfanget av utbyggingen. 
Sette krav til påfølgende undersøkelser for å detaljere 
avgrensing. 
Krav t i l  revegetering av opparbeidet areal. 
Krav til miljooppfolging. 
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Vannmiljø og 
nedslagsfelt 
 

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

Figur 29: Tabell forslag til avbøtende tiltak. 

  

Vannmiljo og 
nedslagsfelt 

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

Figur 29:  Tabell forslag til avbøtende tiltak. 
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