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INNLEDNING
Roger Rustand har tatt initiativ til planarbeidene med formål om å detaljregulere 1 eksisterende og 4
nye råstoff-utvinningsområder, Ådalsvegen masseuttak. Planområde omfatter deler eiendommen med
g/bnr.: 17/4 og er avsatt til LNF-område i kommunedelplan for Blefjell, vedtatt i kommunestyret den
27.06.2005 og godkjent av Miljøverndepartementet 14.07.2006.
Planområdet ligger nord for Åslandsetra og Ådalsvegen, nordvest for planendringen mht fortetting av
godkjent reguleringsplan av 04.11.2010, k.-sak 48/10, med revisjon av 26.06.2014.
Oppstartsmøte for planarbeidet vedrørende Ådalsvegen massetak ble avholdt med Flesberg kommune
den 05.02.2020.
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Det planlagte
området er ikke avsatt til råstoffutvinning i gjeldende kommunedelplan for Blefjell. Det er derfor
avklart med Flesberg kommune at planprosessen gjennomføres med planprogram og konsekvensutredning. Arbeidet innledes med et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i
henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn i seks uker.
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Planavgrensning
Planområdet er på ca 169 dekar og skal tilrettelegges for råstoffutvinning - uttak av stein, pukk og
grusmasser. Vegetasjonsskjermen skal gå rundt hele uttaks-området. I tillegg til uttaksområdene tar
også planområdet for seg fritidstomt og seterområdet i utkanten av uttaksområdet. Planområdet
strekker seg også over og følger Ådalselva med fjell i dagen. Igjennom planområdet går også
Ådalsvegen med utvinningsområder på begge sider.

Planavgrensning
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Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart av
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Foreslått
utvinningssområde ligger ikke inne i gjeldende kommunedelplan og må konsekvensutredes.
Planarbeidet innledes derfor med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for
planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.
I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av:
a) Planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken
anses viktige for miljø og samfunn.
b) Forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å
skaffe nødvendig kunnskap.
c) Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.
d) Plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra
særlig berørte grupper og andre.

Selve planforslaget med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse skal utarbeides på grunnlag av
fastsatt planprogram. Konsekvensutredningen vil inngå som en del av planbeskrivelsen.
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RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
NASJONALE FØRINGER
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten
at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.
De nasjonale forventningene legger derfor føringer for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen for
Ådalsvegen Massetak.
-

Planen skal være med på å skape et sosialt og økologisk bærekraftig nettverk.

-

Ha en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning.

-

Skape et trygt og bærekraftig velferdssamfunn for alle.

St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Innenfor de globale temaene, slik som klima og biologisk mangfold, og i analysen av miljø- og
utviklingsspørsmål, må RM og regjeringens strategi for bærekraftig utvikling ses i sammenheng med
hverandre.
Stortingsmelding 26, Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand legger derfor føringer for
utarbeidelse av detaljreguleringsplanen Ådalsvegen Massetak.
-

Planen skal vise i hvilken grad den møter de klimapolitiske utfordringene.

-

Hvordan den er med på å ivareta det biologiske mangfoldet.

-

Hvordan planen sikrer kulturminnene og bruken av de i samfunnet.

-

Hvordan planen er med på å bekjempe miljøgifter og forurensning av luft og vann.

-

Hvordan planen benytter arealressursene på en bærekraftig måte.

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER OG RUNDSKRIV
Rikspolitisk retningslinje – Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
De rikspolitiske retningslinjene i kommunal og moderniseringsdepertementet legger derfor føringer
for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen Ådalsvegen Massetak.
-

Planen skal sikres igjennom samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet
og effektiv trafikkavvikling. Planen skal også vise til i hvilken grad den ivaretar bærekraftige
tettsteder samt legge til rette for verdiskapning, næringsutvikling, helse, miljø og livskvalitet.
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Retningslinje 2/2011 NVE, «Flaum- og skredfare i arealplanar», revidert 22.05.2014.
Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til i arealplaner.
Retningslinjene gjelder for fare knyttet til alle typer flom-, erosjons- og skredprosesser, og flodbølger
som kan oppstå som følge av skred.
Retningslinjene til NVE skal være med på å sikre område for flom, erosjon, skred og eventuelle
flodbølger. Disse skal belyses igjennom fagkyndig kompetanse.

REGIONALE FØRINGER
Regional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020
Planstrategien avklarer behovet for å revidere eksisterende regionale planer, eller igangsette nye
regionale planer. Avklaringen om planbehov skal baseres på hvilke samfunnsutfordringer som krever
avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser på tvers av sektorer og kommunegrenser.
Den regionale planstrategien for Buskerud legger føringer for planarbeidet ved Ådalsvegen massetak.
Disse skal være med på å sikre et variert næringsliv, minke klimautslippene, bedre levevilkårene
ivareta dyrket mark og naturressursene.
Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping 2015-2020
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal legge til rette for en fremtidsrettet og
bærekraftig næringsutvikling i Buskerud.
Den regionale planen for næringsutvikling og verdiskapning legger føringer for planarbeidet på
Ådalsvegen massetak. Planen skal være med på å:
-

Sikre tilfanget av talenter og bedrifter.

-

Øke tilgang på kapital.

-

Tydeliggjøre regionens ulikhet.

-

Øke det sterke samspillet mellom regioner.

-

Fremme verdiskapning.

Regional plan for Nordfjella 2014 - 2025
Bakgrunnen for den regionale planen for Nordfjella er en målsetting om at Norges unike fjellandskap
skal tas vare på som leveområder for sårbare arter, regionalt og nasjonalt rekreasjonsområde og som
næringsgrunnlag for levende bygder. Fjellområdene skal forvaltes som landskap der kultur- og
naturressursene, næringsmessig utnytting og friluftsliv sikres og gjensidig utfyller hverandre.
Hovedformålet med Regional plan for Nordfjella er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi
for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens leveområder.
Gjennom planprosessen skal ulike brukerinteresser avveies med sikte på at:
-

Planen sikrer villreinenes tilstrekkelige leveområder og langsiktige gode livsvilkår.

-

Planen bidrar til gode muligheter for næringsutvikling basert på naturressurser og bygdeutvikling
i lokalsamfunnene rundt Nordfjella.

-

Planen legger til rette for allment friluftsliv.
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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
Denne regionale planen fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og kystvann.
Miljømålene fastsettes iht. vannforskriften §§ 4-6 og unntak fastsettes iht. §§ 8-11. Den regionale
planen legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021
eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033).
Planarbeidet ved Ådalsvegen massetak skal hensynta følgende grunnleggende punkter i planarbeidet:
-

Rent og trygt drikkevann

-

Gode rekreasjonsområder

-

Biologisk mangfold

-

Trygg matproduksjon og trygg sjømat

-

Attraktive boligområder

-

God folkehelse

-

Reiseliv og naturbasert turisme

-

Lokal verdiskaping og næringsutvikling

-

Klimatilpasning og flomdemping

-

Miljøtilpasset vannkraftproduksjon

Regional plan for kulturminnevern
Kulturminnene er en viktig del av vår felles kulturarv. De er fysiske påminnelser om menneskelig
virksomhet i nær og fjern fortid. Kulturminner er grunnlag for opplevelse og refleksjon, og de er i flere
sammenhenger de eneste kildene til kunnskap om vår historie. Kulturminner er en ikke fornybar
ressurs som må forvaltes på en ansvarlig måte på vegne av våre etterkommere.
Kulturminneforvaltningen har naturligvis et særskilt ansvar for ivaretakelse av kulturminneinteresser.
Planarbeidet på Ådalsvegen massetak skal sikre eventuelle kulturminner i området igjennom
fagkyndig kompetanse.
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035
Regional plan for areal og transport er et verktøy for planlegging knyttet til attraktivitet i byer og
distriktene, effektiv arealbruk og transport. Dette for å møte klimautfordringer og utfordringer knyttet
til befolkningsvekt og arealbruk i fylket. Planen skal bidra til å samordna løsninger som kommer hele
regionen til gode.
Planarbeidet ved Ådalsvegen massetak skal sikre at den regionale planen for areal og transport sikrer:
-

Byer og tettsteder med gode levevilkår.

-

Reduserte klimautslipp

-

Mindre transportbehov.
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Fylkesmannen for Oslo og Viken, forventningsbrev 30.01.2020
Fylkesmannen ønsker at forventningsbrevet skal belyse sentrale oppgaver som kommunene forvalter
og som regjeringen har klare forventninger om. Herunder Flesberg Kommune.
Planarbeidet skal derfor følge opp:
-

Nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål tillegges stor vekt og at omdisponering av dyrka og
dyrkbar jord unngås.

-

Retningslinjene i regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre jordvern og
matproduksjon.

-

Det innarbeides jordvernmål og strategier for landbruk, klima- og energi og landbruksbasert
næringsutvikling i kommunens planstrategier og overordnede planer.

KOMMUNALE FØRINGER
Kommunedelplan for Blefjell
Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt den 27.06.2005 og godkjent av Miljøverndepartementet den
14.06.2006, revidert den 11.12.2008.
Relevante punkter i kommunedelplanen for detaljreguleringsplanen for Ådalsvegen massetak er:
- §1 Fellesbestemmelser
- §3 Landbruks, natur og friluftsområder.
- §4 Områder for råstoffutvinning.
- §5 Stier og løyper.
-

PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE
Beliggenhet
Planområdet ligger nord for Åslandsetra, vest for Ådalsvegen og Ådalselva. Planområdet ligger
innenfor kommunedelplan for Blefjell og er avsatt til LNF-formål samt et eksisterende
råstoffutvinningsområde. Planområdet Ådalsvegen Massetak ligger ca 13 kilometer fra tettstedet
Lampeland i Flesberg kommune. Planområdet ligger med nær tilknytning til Beinsvatnet og i nærhet til
flere hytteområder omkring Blestølen og Blefjell.

Oversiktskart med planområdets lokasjon.
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Beskrivelse av området
Det er i dag pågående aktivitet i deler av foreslått planområdet . Planområdet består av blandingsskog
og fjellskogspreg med noe nærliggende fritidsbebyggelse. Området egner seg godt til uttak av
grusmasser samt knust stein. Grunnforholdene består i hovedsak av amfibolgneis og øyegneis som er
gode masser som kan utnyttes ved den lokale hytteutbyggingen på Blefjell. Planlagte tiltak er
steinbrudd/masseuttak. Utover selve planavgrensningen finner vi flere hytteområder omkring
Blestølen og Blefjell samt flere råstoffutvinningsområder. Området brukes i dag til skogbruk og er
avsatt som LNF-område samt til uttak av sand og grus. Området ligger mellom 400 – 470 meter over
havet. Helt sør i planområdet ligger det i dag en fritidstomt samt et seterområde som må hensyntas i
planleggingen av utviningsområdet.

Foto: Per Ingvald Kraft, sept. 2019
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Avgrensningen av planområdet Ådalsvegen Massetak PlanID:2019004
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Turstier og skiløyper
Det er ikke kartlagte sommerstier, skiløyper eller friluftssruter innenfor kartverkets nasjonale database
for tur og friluftsruter innenfor planområdet. Det er gode muligheter for friluftsliv og turer i
nærliggende områder omkring Blefjell og Blestølen med fine turmål hele året.

Planområdets beliggenhet med (rød pil). De røde linjene er markerte turstier, mens de blå linjene er skiløyper.
Kilde: www.ut.no
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Naturmangfold og landskap
Naturresursene innenfor planområdet består i hovedsak av barskog med middels bonitet. Jorden er
ikke dyrkbar innenfor planområdet. Det er også registrert ferskvann innenfor planområdet som
danner et enkelt bekkeløp. Det er ikke registrert vernskog eller naturvernområder innenfor
planavgrensningen. Utenfor området er det registrert naturreservat ved Svarttjern. Langs med
Ådalsvegen er vegetasjonen delvis fjernet i forbindelse med etablering av utvinning av råstoff.
Landskapet er stedvis bratt og har varierende terrengformasjoner langs Ådalsvegen.

Naturressursene i planområdet (foto: Per Ingvald Kraft, sept. 2019)

Arealressurskart AR50 for området. Kilde: NIBIO
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Kulturminner
Det er ikke registrert kjente kulturminner innenfor planområdet. Kulturarvenheten i Viken
fylkeskommune skal ta befaring og registrere kulturminner innen planområdet for eventuelt å påvise
kulturminner.

Kilde: www.Kulturminnesok.no

Grunnforhold
Bergrunn og Løsmasser
Grunnforholdene består i hovedsak av biotitt amfibolgneis som vanligvis er granatførende og
migmattistisk. Deler av området har også granattisk øyegneis med middels til grovkornet gneis med
fenoklaster av k-feltspat. Arealene består i hovedsak av fjell i dagen. Den lysegrønne delen av
området har usammenhengende moremateriale med et tynt dekke over berggrunnen. Den
mørkegrønne delen av området har rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran
brefronten. Materialet er usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk.

Berggrunn N50 (Kilde:www.ngu.no)

Løsmassekart (Kilde:www.ngu.no)

Side - 15 -

Radon
Det er registrert fra moderat til lav og særlig høy aktsomhetskrav for radon innenfor området.

Aktsomhetskart for radon (Kilde: ngu.no)

Infrastruktur
Veger
Ådalsvegen går i dag igjennom planområdet og er selve innfartsveien inn til de planlagte
uttaksområende for Ådlandsvegen Massetak PlanID: 2019004. Innfartsvegen til planområdet går fra
FV 98 ved Nummedalslågen med avkjøring retning sørvest langs Søre Ble vei. Videre følges veien frem
til avkjøringspunktet ca 1 km nordvest for planområdet og Ådlandsvegen.

Ådalsvegen (foto: Per Ingvald Kraft, sept. 2019)
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Høyspent
Vest i planområdet i nær tilknytting til eksisterende hyttebebyggelse og seterområde går det idag en
høyspent. Planlagte tiltak vil bli liggende i god avstand fra høyspent og faresone og er derfor ikke
premissgivende for planarbeidet.

Ortofoto av planområdet med påvist høyspent vest i planområdet.

Vann og avløp
Det er ifølge grunneier ikke tilrettelagt for og planlegges ikke for tilrettelegging av vann og avløp frem
til planområdet.

Naturmiljø
Det er ikke registrert særlige eller verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Det er heller ikke
registrert livskraftige eller truede arter. I nærhet av planområdet er det blant annet registrert
Stiftfitlav, Rome, Ørret, Kvinand, Gubbeskjegg, Småsalamander og Frynseskjold.

Artsmangfold (Kilde: www.nibio.no )
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Naturfarer
Det er ikke registrert aktsomhetsområder for flom, steinsprang eller snøskred innenfor tiltenkt
området for råstoffutvinning. Det er allikevel registrert et bekkeløp «Ådalselva» igjennom område som
betegnes som et nedbørfelt for alle små og store vassdrag i området med en maksimal vannstigning
på 4-5 meter. (www.nve.no )

Registrert nedbøfelt for vassdrag igjennom planområdet. (www.nve.no )

Videre er det påvist en rekke myromårder innenfor området som fungerer som flomdemping og
karbonlagring av åpen våtmark. Myrområdene bør bevares for å ta vare på dyre og plantelivet og er
derfor premissgivende for planarbeidet.

Flesberg kommunes kartjenester viser registrerte myrområder innenfor planområdet. De lilla skraverte
områdeme viser myrområder, mens de blå områdene viser vassdrag og bekkeløp.
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Friluftsliv
Området er registrert som et viktig utfarts og friluftsområdet omkring Åslandsetra og Blefjell. Det er
også seterområde og fritidsbolig innenfor planavgrensningen.

Kilde: www.ngu.no
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TILTAKET
Forventet og planlagt drift
Med forutsetning for vedtatt plan vil det kunne forventes noe høyere aktivitet i utvinngsområdet.
Innenfor planavgresningen planlegges det for råstoffutvinning av 5 nye områder. Det planlegges ingen
ny bebyggelse innenfor planavgrensningen. Det planlagte uttaket av masser vil foregå i ulike
tidsperspektiv for å hensynta naboer og berørte. Uttaksområdene blir tilbakeført med stegen
vegetasjon og tilsåes før det begynnes med nye uttaksområder.
Massene skal i hovedsak benyttes lokalt i området med bakgrunn for forflytting av masser til
hytteutbygging på Blefjell og Blestølen. Det forventes derfor en økning av tungtransport trafikk innad i
området og langs Ådalsvegen frem til de fremtidige hytteområdene på Åsland Fjellgrend, Lie Åsland og
generelt for hytteområdene på Blestølen og Blefjell.

Illustrasjon av foreløpige aktuelle uttaksområder.
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Illustrasjonen over viser de mest lokale hytteområdene der uttaket av massene primært vil bli transportert til.

For hvert av de fem råstoffutvinningsområde skal massene tas ut etappevis for å hensynta berørte
naboer og grunneiere. En alternativ etappebeskrivelse er derfor listet opp under for å beskrive hver
etappes uttaksdybde, uttakshastighet , tidsperspektiv og uttaksområdets massetype.
Tidsperspektiv

Areal m2

Uttaksområde

Etappe 1

14 286 m2

1

Etappe 2

7 890 m2

2

Etappe 3

16 799 m2

3

Etappe 4

8 496 m2

4

Etappe 5

7 213 m2

5

Uttaksdybde
m.o.h
Ca 417/425
moh
Ca 401 moh

Type
masser
Grus, sand
og morener
Sand og
Grus

Volum m3

Uttakshastighet/driftstid

Ca 70 000 m3

2020-2030

Ca 105 000 m3

2020-2030

Ca 425/435
moh
Ca 410/416
moh
Ca 410/416
moh

Pukkverk

Ca 125 000 m3

2022-2030

Sand og
Grus
Sand og
Grus

Ca 30 000 m3

2022-2035

Ca 20 000 m3

2022-2035
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Landskapstilpasning og grønnstruktur
Terrenget innenfor planområdet er delvis bratt. Det må videre utarbeides snitt, og etappeplaner for
uttaksområdet. Det typiske terrenget innenfor området vil bli endret. Det bør derfor etableres
grøntstruktur rundt området med vegetasjonsskjerm.

Foto: Per Ingvald Kraft, sept. 2019

Planbestemmelser
Planbestemmelsene skal i hovedsak følge kommunedelplanen for Blefjell. God massehåndtering og
klimanøytralitet bør også nedfelles i bestemmelsene. Krav om revegetering med stedegen vegetasjon
vil være spesielt viktig.

Begrunnelse for endret arealbruk
-

Den foreslåtte arealbruken av område for råstoffutvinning, fremstår som en naturlig utvidelse
av eksisterende område for uttak av grusmasser.

-

Planområdet ligger mellom Åsland Massetak PlanId:2018008 og Åsland Fjellgrend
PlanID:2018009 med en lite fremtredende plass i det overordnede landskapet.

-

Området har en lav jord og skogbruksmessig betydning og arealet er delvis snauhogd.

-

Det er en stor miljøgevinst med korte transportavstander for lastebiler med stein, pukk og
grus til anlegg og byggeplasser på Blefjell.

-

Areal+ AS tilrår at planprogrammet for område Ådalsvegen masseuttak PlanID: 2019004
behandles og sendes på høring, samtidig som Areal+ AS varsler oppstart av
detaljreguleringsplanen. Senere legges planmaterialet ut på offentlig ettersyn og fastsettes/
godkjennes i kommunestyret.
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METODE
Prinsipper for videre utredning
I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som
skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. Statens vegvesens sin håndbok v712 er lagt
til grunn for konsekvensutredningen.

Ut fra dagens situasjon (0-alternativet) gjøres en skjønnsmessig vurdering av konsekvenser i en
sjudelt skala:
• Stor positiv konsekvens
• Middels positiv konsekvens
• Liten positiv konsekvens
• Ubetydelig konsekvens
•Middels negativ konsekvens
• Liten negativ konsekvens
• Stor negativ konsekvens

Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering gis en kort undersøkelse. Konsekvensvurderingene
sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne. Dagens situasjon og konsekvensene ved
gjennomføring av tiltak skal komme tydelig fram i konsekvensutredningen.
Det er vurdert at det ikke fins aktuelle alternativer til den tenkte plassering av masseuttak.
Konsekvenser vil derfor bli kartlagt og vurdert ift. "0-alternativet", dvs. konsekvensene dersom tiltaket
ikke realiseres.
Verdivurderingen synliggjøres på en skala fra liten via middels til stor verdi, se figur under. Statens
vegvesen sin håndbok V712 gir føringer for hva som skal vektlegges i verdivurderingen for de enkelte
vurderingstemaene.
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Verdiskala

Omfanget sier noe om i hvor stor grad tiltaket påvirker influens-/delområdet. I omfangsvurderingen
benyttes også en skala. Som vist under strekker skalaen seg fra særlig negativ til særlig positiv.
Omfangskala

Til slutt vurderes konsekvensen av tiltaket. Dette gjøres ved å benytte en konsekvensvifte fra Statens
håndbok V712. I konsekvensvifta sammenstilles verdi og omfang. Verdiskalaen beskrevet over utgjør
x-aksen, mens omfangsskalaen utgjør y-aksen. Konsekvensen av et tiltak vil strekke seg på en ni-delt
skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv konsekvens.

Konsekvensvifte fra Statens vegvesen sin håndbok v712
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Oppsummering
Konsekvensutredningen skal inneholde
1. Metode og datagrunnlag
2. Gjeldende føringer og retningslinjer
3. Planområde og influensområde
4. Beskrivelse av alternativer
5. Dagens situasjon
6. Tiltakets virkninger
7. Konsekvenser av tiltaket
8. Avbøtende og kompenserende tiltak
9. Oppsummering

PLAN OG UTREDNINGSTEMA
I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. Det er skilt på temaer som skal
konsekvensutredes og på tema som skal utredes i planbeskrivelsen.

Utredningsteama

Vidensgrunnlag

Utredningsbehov

Metode

Overvann

Overvann og grunnvann

Utredes av
hydrogeolog

Befaring,
prøvetakning og
overflateregistrering.

Skred

Skredfareutredning

Utredes av
hydrogeolog

Befaring,
prøvetakning og
overflateregistrering.

Landskapsbilde og
terrenginngrep

Landskapsanalyse og 3D
modell.

Landskapsanalyse samt
visualisering av
området i 3D modell.

Kartlegging,
visualisering og
modellering.

Naturmangfold/naturverdier

Fagrapport med
kartlegging av
naturmangfold og
vurdering av
konsekvenser.

Utredes av Biolog eller
annen fagkyndig.

Befaring,
prøvestikking og
overflateregistrering.

Kulturminner

Registreringsrapport
kulturminner

Kulturminnebefaring
fra fylkeskommunen

Befaring,
prøvestikking og
overflateregistrering.

Økt trafikk vektrafikkstøy og støy

Fagrapport støy og
generering av
trafikkmengde.

Fagkyndig støyanalyse.
Samt generering av økt
trafikkmengde i
uttaksområdet.

Befaring,
visualisering og
kartlegging.

Støy fra sprengning og knusing

Fagrapport støy av
sprengning og knuseverk.

Fagkyndig støyanalyse.
Samt generering av økt

Befaring,
visualisering og
Side - 25 -

støy fra
knusing/sprengning i
uttaksområdet.

kartlegging.

Illustrasjon av viltråkk
Biolog eller annen
som en del av
fagkyndig
naturmangfoldrapporten.

Befaring,
prøvestikking og
overflateregistrering.

Trenger ikke ytterligere
utredning.

Kunnskap og
undersøkelser
igjennom
kartdatatjenester.

Befaring og
utredning igjennom
kjent kunnskap.
www.nibio.no

Infrastruktur

Trenger ikke ytterligere
utredning.

Undersøkelser av
infrastruktur som er
tilknyttet området.

Utredes igjennom
kjent kunnskap.

Risiko og sårbarhet

Kjent kunnskap samt
fagrapportet utarbeidet i
forbindelse med KU.

Utredes i henhold til
hovedprinsippene i
DSBs veileder
Samfunnssikkerhet i
kommunens
arealplanlegging
(2017).

Bruk av faglige
utredninger i
rapporter samt
igjennom kjent
kunnskap.
www.nve.no ,
www.ngu.no ,
vegdatabanken etc.

Vilttråkk

Naturresurser/landbruk/skogbruk

Temaer som skal konsekvensutredes
• Overvann
Det må gjøres en vurdering av aktsomhetsområder for overvann og flomutsatte områder. Ut ifra disse
utredningene skal det tas stilling til aktuelle hensynssoner inne planområdet. Dagens og fremtidig
status for utslipp av farlig avfall til natur samt forurensning av vann skal belyses. Fagkyndige må utrede
for vannkvalitet og forurensning av vann nedstrøms og bekken må undersøkes gjennom prøvetakning.
Det skal derfor gjøres prøvetakning under planprosessen for å avdekke kvaliteten på vannet.
Utredningsbehov: Egen fagrapport overvann og grunnvann utarbeidet av hydrogeolog.
•

Skred

Det skal også gjøres utredninger for steinsprang, jordskred og snøskred innenfor planområdet. Ut ifra
disse utredningene skal det tas stilling til aktuelle hensynssoner inne planområdet. Det skal også
utarbeides eventuelle avbøtende tiltak for å sikre uttaksområdene.
Utredningsbehov: Egen fagrapport for skred, steinsprang, jordskred og snøskred utarbeidet av
fagkyndig hydrogeolog.
• Landskapsbilde og terrenginngrep
Store deler av planområdet er bratt, og det vil være krevende å få til en utbygging som gir god
landskapstilpasning. Landskapsbildet er derfor et svært viktig tema i konsekvensutredningen.
Eventuelle konsekvenser/påvirkning for landskapsbildet og aktuelle terrenginngrep skal belyses. Det
skal utarbeides helningskart og veiberegning skal vises med skjærings- og fyllingsutslag. Nær- og
fjernvirkning må belyses. Det må lages en detaljert etappeplan som viser hvilken best mulig
terrengtilpasning i forskjellige deler av planområdet.
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Utredningsbehov: Det utarbeides landskapsanalyser med illustrasjoner av planområder før, under og
etter driften av uttaksområdet. Det kan også være aktuelt å visualisere driften av anlegget i en egen
3D modell. Terrenget innenfor planområdet er delvis bratt. Det må derfor utarbeides snitt, og
etappeplaner for uttaksområdene som beskriver uttaksdybden samt uttaksmengden.

• Naturmangfold/naturverdier
Eventuelle konsekvenser/påvirkning for naturmangfold skal belyses i egen rapport av fagkyndig biolog.
Naturmangfold må kartlegges innenfor planområdet og utsatte/nært truede arter må belyses.
Utredningsbehov: Verdivurdering av planområdet utarbeidet av biolog eller annen fagkyndig.

•

Kulturminner

Det må redegjøres for om det er registrerte kulturminner innenfor planområdet. Kulturarvenheten i
Viken fylkeskommune skal ta befaring og registrere kulturminner innen planområdet for eventuelt å
påvise kulturminner.
Utredningsbehov: Utredes igjennom kulturminnebefaring fra fylkeskommunen.
•

Økt trafikk og støy

Det skal redgjøres for anslått generert trafikk til og fra uttaksområdene både før, under og etter
driften i uttaksområende. Videre skal støykartleggingen ta høyde for terreng og hvordan støyen
påvirker andre interessenter herunder fritidstomter og andre naboeiendommer. Veiene som berøres
av transportering av overskuddsmasser må også utredes for å vurdere tilstrekkelig vegkapasitet
mellom uttaksområdene og mottaksområdene. Dette skal kartlegges igjennom faglig vurdering.
Utredningsbehov: Det skal utarbeides eksterne analyser for vegtrafikkstøy, generering av anslått
vegkapasitet og aktivitetsnivå innad i planområdet for de alle de aktuelle uttaksområende.
•

Støy fra sprengning og knuseverk

Det skal redegjøres for anslått generert støy fra selve driften i uttaksområdene. Her med hensyn til
omkringliggende fritidstomter og naboeiendommer. Dette skal kartlegges igjennom faglig vurdering.
Utredningsbehov: Det skal utarbeides eksterne analyser fra det mobile knuseverket i form av knusing
og sprengning.
• Nærmiljø og friluftsliv
Dagens situasjon skal beskrives med bilder både sommers og vinterstid.. Det bør også redegjøres for
barn og unges interesser innenfor området. Det må igjennom planarbeidet avklares i hvor stor grad
området blir benyttet som et aktivt friluftslivsområde.
Utredningsbehov: Utredes igjennom kjent kunnskap igjennom turistforeningen og lokale
interesseorganisasjoner. Det skal også foretas befaring i området for å kartlegge eventuelle stier.
•

Vilttråkk

Eventuelle vilttråkk igjennom planområdet skal kartlegges av biolog eller annen fagkyndig. Dette skal
også hensyntas ved eventuelle avbøtende tiltak. Gjennomgående vilttråkk skal illustreres.

Utredningsbehov: Utredes igjennom naturmangfoldrapport utarbeidet av biolog eller annen fagkyndig.
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Andre temaer som skal undersøkes i planbeskrivelsen
• Naturressurser/ Landbruk/ Skogbruk
Konsekvensene for skogareal og beitebruk/-verdi skal utredes og belyses. Det skal vises et
arealregnskap over de ulike naturressursene og foreslåtte arealformål. Beiterettigheter og ev
inngjerding i området må avklares.
Utredningsbehov: Utredes og belyses igjennom kjent kunnskap.
•

Sosial infrastruktur

Det er ikke kollektivforbindelser , skoler, butikker eller andre anlegg eller tjenester i umiddelbar
nærhet av planområdet. Temaet må allikevel belyses i planbeskrivelsen for å sikre barn og unges
interesser.
Utredningsbehov: Utredes igjennom kjent kunnskap
•

Infrastruktur

Det skal utarbeides redegjørelser for eksisterende vann, avløpsanlegg og veg.
Utredningsbehov: Utredes igjennom kjent kunnskap.
• Risiko og sårbarhet
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse iht. plan- og bygningslovens § 4-3. Eventuell risiko for
naturverdier utredes i konsekvensutredningen. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til
hovedprinsippene i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).
Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe.
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade
på eiendom/infrastruktur med mer.
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ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS
Organisering og styring
Areal+ AS utarbeider planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning på vegne av
oppdragsgiver Roger Rustand.

Medvirkning, informasjon og planprosess
Det legges vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir mulighet for medvirkning
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål. Berørte parter og interessenter sikres
mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram.
Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.
Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli kunngjort
i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Flesberg kommunes nettsider.
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset.

Tentativ fremdriftsplan
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet og
ett offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Endringer i framdriftsplanen kan skje dersom det
blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av kapasitetsmessige årsaker.

AKTIVITETER

Mar.
2020

Apr.
2020

Mai
2020

Juni.
2020

Juli.
2020

Aug
2020

Sept.
2020

Okt.
2020

Okt.
2020

Nov.
2020

Des.
2020

Vedtak av endelig
planprogram
Planutvikling og
utredningsarbeid, inkl.
medvirkning
Utarbeidelse av
konsekvensutredning og
forslag til
reguleringsplan inkludert
endelig forslag til
illustrasjonsplan.
Levering til kommunen

1. gangs behandling av
reguleringsplanen

Offentlig ettersyn av
planforslaget
Mulig vedtaksdato
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