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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN, OG OFFENTIG
ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ÅDLANDSVEGEN MASSETAK I
FLESBERG KOMMUNE PLANID:2019004
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, og iht. § 12-9 varsles
offentlig ettersyn av forslag til planprogram med konsekvensutredning for Ådlandsvegen Massetak.
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Roger Rustand.

HENSIKT
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 4 nye uttaksområdet for råstoff, samt utvidelse av et
eksisterende. Planområde omfatter deler av eiendommen gnr/bnr.: 17/4 og er avsatt til LNF-område i
kommunedelplan for Blefjell.
Planområdet ligger nord for Åslandsetra og Ådalsvegen, som vist på flyfoto.
Massene skal i hovedsak benyttes lokalt i området til hytteutbygging på Blefjell og Blestølen. Det forventes
derfor en økning av tungtransport trafikk innad i området og langs Ådalsvegen frem til de fremtidige
hytteområdende på Åsland Fjellgrend, Lie Åsland og generelt for hytteområdene på Blestølen og Blefjell. Det
vil gjennomføres en konsekvensutredning som tar for seg eventuelle konsekvenser av tiltaket. Det bes nå om
innspill til temaene som skal utredes, og dette er beskrevet i vedlagt planprogram.
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PLANOMRÅDET
Planområdet er på 169 dekar og skal tilrettelegges for råstoffutvinning med uttak av stein, pukk og
grusmasser. I tillegg til uttaksområdene tar også planområdet for seg fritidstomt og seterområdet i utkanten
av uttaksområdet. Planområdet strekker seg også over Ådalselva med fjell i dagen. Igjennom planområdet
går også Ådalsvegen med utvinningsområder på begge sider. 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.

Figur 1: Avgrensningen av planområdet Ådalsvegen massetak PLANID:2019004
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Figur 2: Oversiktskart med planområdets lokasjon.

Figur 3: Planavgrensning
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for uttalelser er 8. mai 2020.
Når uttalelser fra høringsinstansene og naboer er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i
planprogrammet, og dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen.
Når planen blir fremmet til kommunal behandling vil planutvalget vurdere om planen skal legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden vil da være i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme
med merknader til det konkrete planforslaget og innholdet i dette. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne
merknader før planen sluttbehandles i kommunestyret og det fattes endelig vedtak i saken.
Innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS v. Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no
Eller per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.
Kopi sendes Flesberg kommune: post@flesberg.kommune.no
Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Flesberg kommune og hos Areal+ AS: www.arealpluss.no.

Med vennlig hilsen
(sign.)
Anders Kampenhøy
Arealplanlegger
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