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1 Innledning 
 
I henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 er det meldt om oppstart av detaljregulering for Tjaldal 
Næringsområde i Åseral kommune.  
 
Planområdet har et areal på totalt 87 daa og ønskes etablert som et nytt næringsområde i tilknytning 
til fv 3040 (Bortelidvegen).  
 
Utgangspunktet for valg av arealplan for regulering av planområdet har vært  
kommuneplanens bestemmelse 3.3 område for råstoffutvinning, R1 hvor det er lagt opp til en 
utviding av anlegget med krav om utarbeidelse av reguleringsplan.  
  
Byggeområder er utformet og med reguleringsbestemmelser som innebærer at det ikke er behov for 
ytterligere detaljering slik at utbyggere kan utforme rammesøknad for tiltak uten nye plankrav.    
 
TT Anlegg AS fremmer på vegne av grunneier Knut Repstad, et privat planinitiativ for å detaljregulere 
et nytt næringsområde sør for Bortelid sentrum.  
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2  Prosess og medvirkning 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles det krav til informasjon og medvirkning. 
Planarbeidet ble først innledet med et oppstartsmøte mellom forslagsstiller TT Anlegg AS og Åseral 
kommune den 12. mars 2020.  
 
Den 22. april 2020 ble det varslet oppstart av planarbeidet med frist for uttalelse innen 17.mai 2020.  
 
Framdrift 
 
Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for 
detaljreguleringsplanen for Tjaldal Næringsområde i Åseral kommune. 
 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 
uttalelse 

Varsel om oppstart av planarbeid: 
22. april 2020 – 17. mai 2020 

Innsending av forslag til 1 gangsbehandling April/Mai 2022 

1 gangsbehandling Juni 2022 

Offentlig ettersyn (6 uker) Sommer 2022 

2 gangsbehandling (antatt) September/oktober 2022 

Kommunestyrevedtak (antatt) Oktober/november 2022 
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3 Gjeldende planer og føringer 
 
Kommunedelplan 
 
Området er i kommunedelplanen for Bortelid 2006 – 2030 avsatt til LNF-område og masseuttak R1.  
 
Fra tekstdelen til kommunedelplanen hitsettes: 
 
3.2 LNF, landbruk, natur og friluftsområde 
I slike område er det bara tillate med bygg og anleggsverksemd knytt til stadbunden næring (jordbruk 
/ skogbruk). I arealdelen av kommunedelplanen kan ikkje LNF-områda delast vidare inn med rettsleg 
bindande verknad. Det er likevel markerte enkelte områder, for å signalisere kva interesser som er 
dominerande i enkeltsaker. 
 
3.3 R1 område for råstoffutvinning 
Det er eit etablert pukkverk/massetak på Tjaldal. I kommunedelplanen er det lagt opp til ei utviding 
av anlegget, dette føreset utarbeiding av reguleringsplan. Som ein etterbruk av anlegget ser ein føre 
seg etablering av parkeringsplass. Denne ser ein føre seg nytta i første rekke på dei største 
utfartsdagane, og med ei tilbringarteneste Tjaldal – Bortelid. Særleg aktuelt vil dette vera om det på 
sikt vert større arrangement i samband med skiskytteranlegget. 
Denne etterbruken bør kunne kombinerast med ein bane for små 4-hjularar, der barn og unge kan 
køyra i organiserte formar. 

 

 
Figur 1_utsnitt fra gjeldende reguleringsplan 
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Figur 2_utsnitt fra flyfoto 
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4 Beskrivelse av dagens situasjon 

 
Dette kapittelet omhandler planområdet slik det fremstår i dag. 
 
Beliggenhet og avgrensing 
 
Planområdet ligger i Åseral kommune og er lokalisert like ved eksisterende fv 4030 (Bortelidvegen) 
nord for Tjaldalsvatnet 

 
 

 
Figur 3 - kartutsnitt som viser planområdet sett i forhold til Bortelid sentrum 

Planområdet innbefatter eiendommene med gnr./bnr. 9/1, 9/5 og 101/31. 
 
For allmennheten vurderes det at området er i liten bruk. Deler av planområdet har tidligere vært 
benyttet som pukkverksdrift i tråd med gjeldende kommunedelplan for Bortelid. 
 
Tjaldal næringsområde er som område delvis kupert. I øst stiger det bratt opp mot Panorama 
hyttefelt. Område avsatt til næring har en varierende høyde fra innkjørsel i syd på kote +425 til en 
høyde i nord på +466. 
 
Planområdet består av små jorddekte flater, løsmassedekte fjellsider og åser med fjell i dagen og 
ellers mye vegetasjon samt noen steder er det grunne myrområder.   
Planområdet har ikke jordbruksarealer – hverken innmark eller arealer brukt til beite.  
 
For mer informasjon knyttet til natur vises til egne vedlegg. 
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Eierinteresser i området   
  
Området for næringsformål er i privat eie. Eierinteresse og naboer for området framkommer ved de 
navn som er gjengitt i naboliste i planbeskrivelsen.   
 
Geologi og grunnforhold  
 

Berggrunnen består av Båndgneis, stedvis migmatittisk (Amfibolitt, biotittgneis i bånding med lys 
gneis, stedvis granat-sillimanitt-cordieritt biotitt gneis og tynne lag av kvartsitt) (grønn stripe) 

 

Øyegneis, vesentlig omdannende porfyriske granitter og granodioritter med store krystaller (1-20 
cm) av alkaliefeltspat (rødlig farge). 

 
Berggrunnen er delvis dekket av torv mens høydedragene har bart fjell i  
dagen. 

 

 
Figur 4 - kartutsnitt fra berggrunnskart (NGU) 

Kulturminner  
 
Det er ikke registrert eldre bygninger, freda bygninger, spesielle kulturmiljø eller kulturminner i 
området.  
Fylkeskonservator har ikke merknader til ønsket utnyttelse av område, men om det oppdages 
kulturminner eller er mistanke om slike funn så skal arbeidene innstilles og fagmyndighet kontaktes.   
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Naturmangfoldloven 
 
Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om 
bærekraftig bruk. § 8 og 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. Vurderingene som gjøres skal fremgå, jf. § 7. Eksisterende kunnskap om området må 
skaffes og det må vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser. 
 
Det er ikke registrert utrydningstruede dyre- eller plantearter i planområdet.  
 
Konsekvensene for naturmangfoldet og miljøvirkningene av planen synes totalt sett å bli relativt små, 
ved etablering av steinbrudd og masseuttak som vist på detaljreguleringsplanen. 
 
Konkrete vurderinger av §§ 8-12: 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget ansees å være tilstrekkelig ut ifra de nasjonale databasene som foreligger. 
 
§ 9 – Føre-var-prinsippet 
Det planlagte tiltak er av en slik art at man har god kunnskap og erfaringsgrunnlag til å kunne forutsi 
konsekvensene av tiltaket. De potensielle skadelige konsekvensene, som i all hovedsak dreier seg om 
forurensing vil unngås ved å gjennomføre de vilkår som er satt. Vilkårene er beskrevet under og er 
gitt juridisk kraft gjennom bestemmelsene. 
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltakene vil ikke berøre arter eller naturtyper som det bør tas spesielle hensyn til. Økosystemet vil 
derfor ikke bli negativt påvirket. 
 
§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensing skulle inntreffe. 
Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i 
forhold til tiltakets og skadens karakter. 
 
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ved uttak og knusing av masser vil det bli tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 
naturmangfoldet. Dette er nærmere beskrevet under forurensing/avrenning. 
 
Miljøoppfølging -hjemmelsgrunnlag  
Ut over dokumentkrav etter pbl §4, 1-4 om planprogram (pbl §4-1), planbeskrivelse og 
konsekvensvurdering (pbl §4-2), krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (pbl §4-3 §, er det i planarbeidet 
under de generelle bestemmelsene etter pbl § 1, 2. ledd, krav til at miljø og samfunn blir hensyntatt. 
Planmyndigheten skal derfor etter pbl § 10, 2. ledd, vurdere om det også skal fastsettes vilkår for å 
klargjøre, overvåke og evt. også avbøte vesentlige negative virkninger av planen for miljø og 
samfunn. Likeså om  
det må utarbeides spesielle fagrapporter og et miljøoppfølgingsprogram. Det er ellers viktig å merke 
seg at selv om særlov med sine miljøkrav måtte være opphevet som følge av reguleringsplanens 
virkning, vil følgende lovverk fortsatt gjelde: 
 
✓ Naturmangfoldsloven som omhandler: forvaltning av arter, prinsipper for offentlig 

beslutningstaking, miljøforsvarlige teknikker, forskrift om utvalgte naturtyper. 
 

✓ Vannforskriften - Regional vannforvaltningsprogram om at man ikke skal forringe miljøstatus. 
 



Tjaldal Næringsområde  TT Anlegg AS 

Planbeskrivelse 
 

09.06.2022  Side 10 av 30 
 

✓ Bestemmelser om nye tiltak, brann og redning med tilhørende kommunale handlingsplaner og 
kriseplaner. 

 
✓ Forurensingsloven m/forskrifter, utslippstillatelse, plikt til å unngå forurensing §7 og i 

anleggsfasen også miljøkrav i henhold til byggherre- og internkontrollforskriftene. 
 

✓ Forurensingsforskriftens §7 sier: "Det er ikke er adgang til å forurense uten hjemmel i tillatelse." 
Det er svært viktig at vannkvalitet og økologisk status i disse vannforekomstene ikke blir 
forringet, jf. Vannforskriftens § 4 om miljømål. Det bør derfor tas prøver i de vannforekomstene 
som antas å bli 
berørt av tiltaket, slik at man har en referansetilstand for det videre arbeidet. 

 
Dyreliv og vegetasjon  
 
Området har vanlig forekommende arter av dyr og planter.   
Det er i Direktoratet for Naturforvaltning sin Naturbase ikke registrert verdifulle områder for 
beskyttelse og artsvern. Det er heller ikke registrert sårbare- eller truede arter i området.  
Vegetasjonen i området (tilgrenset planområde) er lav bonitets barskog på grunnlendt mark.   
  
Løsmasser (torv- og jordmasser) som kjøres ut av området må sikres en god bruk et annet sted mens 
stein- og bæremasser som kjøres til, må anbringes på tjenlig måte. Planerte flater og sideskråninger 
som ikke bebygges skal jordkles med vekstmasser for etablering av stedegen vegetasjon.   
 
Trafikkforhold og teknisk infrastruktur  
 
Adkomst til planområdet er i dag via eksisterende fv4030.   
 
I forslag til detaljert reguleringsplan for Tjaldal Næringsområde så er fylkesveg 4030 omlagt. 
Omleggingen innebærer å slake/rette ut partier opp Tjaldalsbakken. Det er et ønske om å kunne 
rette opp veilinja da dette er et krevende veistrekk på vinterføre med god stigning og mange kurver. 
 
Ny veiføring for fylkesvegen er tegnet etter veistandard HØ1.  

 

 
 
Figur 5 – Tverrprofil Hø1, 2-feltsveg (mål i m). 

 
Nord i planen etter innkjørselen til Bortelid camping (Murtetjønnvegen) tilpasses ny vei eksisterende 
vei før brua over Tjaldalsåne (sidebekk fra Murtetjønnbekken). Det er ikke tenkt å utføre tiltak på 
strekningen som vist i bildet under. 
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Figur 6 - bildet er hentet fra Google maps (juli 2019) -  

 
Vegnavn  
 
Gate- og vegnavn (inn til Tjaldal Næringsområde) forutsettes definert av kommunen.  
 
Barns interesser og sosial infrastruktur  
 
Området består av uberørt natur og kan derfor ha kvaliteter for barn og unge. Det er ikke foretatt 
barnetråkkregistreringer innenfor området. Det er ingen bebyggelse, skoler, eller barnehager i 
nærheten, noe som gjør området mindre tilgjengelig for barn- og unge. Området har også vært 
benyttet til pukkverksdrift, noe som gjør område mindre tilgjengelig for fri ferdsel for barn- og unge.   
 
Støy   
 
Planlagt utnyttelse i området vil ikke kreve kartlegging av støy eller gjennomføring av spesielle 
støyreduserende tiltak. I forbindelse med opparbeidelse av området vil steinuttak som biprodukt 
være aktuelt. Det er i planprosessen utarbeidet en støyberegning som viser at hyttefeltet i Panorama 
ikke blir påvirket av støy, alle beregninger viser at støymålinger ved hyttene ligger under 50dB. Krav 
om støyvurdering vil bli ivaretatt i byggesaksbehandlingen.  

 
For de nærmeste bebygde eiendommen vil støynivået ligge på følgende uten tiltak i form av 
støyskjerming. Gnr.9 bnr.14, Bortelidvegen 739, 57,3 dB og for eiendommen gnr.9 bnr.3, 
Bortelidvegen 682, 61.8 dB. 
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Ved å utføre tiltak i form av støyskjerming vil en kunne redusere støynivået. Støydataen er kun i 
forbindelse med opparbeidelse av næringsområdet og ikke som etablert næringsområde.  
 
Universell utforming  
 
Planområdet er per dags dato ubebygd, og er ikke universelt utformet.   
 
Forurensing  
 
Tidligere bruk av området har vært landbruk/friluftsliv og pukkverksdrift. Det er ikke kjennskap om 
forurenset grunn eller noen forurensing i området.   
 
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet ved søk i offentlig database:  
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/.  
 
Høyspent  
 
Gjennom planområdet går det i dag en høyspentledning i luftstrekk. Luftstrekket er tenkt bevart som 
det ligger i dag. Høyspent ligger utenfor område regulert til næringsbebyggelse og vil ikke påvirke 
dette området.  
 
Natur, grønnstruktur og vegetasjon  
 
Ferdig opparbeidet næringsområdet på Tjaldal vil ikke endre situasjonen i forhold til grønnstruktur og 
vegetasjon utenfor planområdet. Forholdet til natur vil imidlertid kunne endres i den forstand at 
leveområdet for enkelte arter etter utbygging totalt sett kan bli for små og dermed endre noe på 
artssammensetninger, individtall og vandringsmønster i tilliggende naturområde. 
 
Massebalanse  
 
Området er på cirka for næringstomter er på ca. 14,6 dekar og har varierende terrenghøyde i fra 
kotehøyde 425 m.o.h – 466 m.o.h.  
Høydedragene i området vil bli tatt ned.  
Høyden på næringsområdet vil bli planert på kotehøyde 427. 
 
Foreløpig planlagt uttak av berg ved sprenging er totalt på 74 000 fm3 (fast) fjell. 
Av dette vil 103 000 am3 være løst fjell (275 000 tonn) 
Det er da kalkulert med utvidelse fra fast til anbrakt på 1,4 og  
egenvekt 2,65. Overskuddet forventes vil i stor grad å bli bearbeidet (til kult, pukk, singel og sand) og 
solgt/brukt i løpet av 7-10 år (avhengig av utbyggingsaktiviteten på Bortelid).  

 
Forurensing   
 
I byggefasen vil det bli mye sprengning, knuse- og anleggsaktivitet som kan medføre støv, støy og 
fare for avrenning.  Det gir likevel ingen rett til å forurense slik at krav fastsatt i forskrift må 
overholdes med mindre det er gitt særskilt tillatelse til noe annet.   
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Vurderinger i forhold til naturmangfold  
 
Tjaldal som næringsområde, berører ikke verdifulle naturtyper, og truer heller ikke sårbare eller 
truede arter. Ut over at et godt beite- og oppholdsareal for viltet vil forsvinne så vil ikke tapet i 
forhold til biologisk mangfold være dramatisk. 
 
Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven  
 
Etter Naturmangfoldloven § 7 om offentlige beslutninger så skal det framgå at saken er behandlet 
etter prinsippene i lovens §§ 8-12 for: kunnskapsgrunnlaget (§8), føre-var prinsippet (§9), samlet 
belastning (§10) og kostnadene ved miljøforringelse (§11).   
Det er for planområdet og tilliggende areal, utført en egen biomangfoldundersøkelse. Rapport for 
dette foreligger som vedlegg, og det vises til denne i sin helhet. Det er ellers nedenfor gitt en kort 
redegjørelse for hvordan prinsippene etter § 7 i Naturmangfoldslovener er vurdert og vektlagt:   
  
Kunnskapsgrunnlaget §8  
Kunnskapsgrunnlaget er i dette tilfellet basert på eksisterende informasjon fra nasjonale databaser 
som: Naturbase, artskart mfl. 
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig til å kunne vurdere tiltakets virkninger på 
naturmangfoldet.   
  
Føre-var prinsippet §9  
Det er på Tjaldal ikke registrert verdifulle naturområder, viktige naturtyper eller stedegne og faste 
arter som vil kunne ta varig skade eller bli desimert som følge av tiltaket.   
Hensynet til føre-var prinsippet regnes som godtgjort.   
   
Samlet belastning §10  
Naturområdet Tjaldal som skal omgjøres til næringsområde, omfatter et areal på cirka 14,6 dekar. De 
endringer som planen vil hjemle, vil lokalt- og i en overgangsperiode kunne ha betydelige 
konsekvenser for enkelte arter og for mange individ. Det er imidlertid grunn til å tro at disse vil kunne 
ta i bruk andre områder slik at endringen ikke vil bety noe vesentlig i forhold til forringelse av 
naturmiljøet  
eller for arter i "storområdet" totalt sett.   
  
Kostnadene ved miljøforringelse §11  
Tiltaket forventes ikke å gi noen vesentlig forringelse som behøver å avbøtes spesielt. Prosjektering 
og gjennomføring av tiltak, vil ellers måtte følge det lovverk, forskrifter og regelverk som gjelder. 
Likeså følges opp etter foreliggende miljøplan og de styrings- og kvalitetssystemer som gjelder for 
tiltaket.   
 
Vannsig (naturlig)  
 
Overvann fra planområdet må ikke påføre noen vesentlig ulempe for naboarealer eller 
naboeiendom.  
 
Bekk, øst for næringsområdet skal ivaretas som den ligger, det legges opp til en buffersone på 3 
meter fra bekk for å forhindre at masser i opparbeidelsesfasen glir ut i bekk. Østlig bekk tar imot 
overflate vann fra Panorama og ned til naturlig søkk i terreng, øst for høyspentlinje. Dette er «rent» 
vann som ikke blir påvirket av tomteopparbeidelsen. 
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«Bekk», tilsig som i dag renner i vestlig side av område vil bli berørt av tiltaket. Bekken tar i dag imot 
overflatevann, nord for planområdet. I forbindelse med opparbeidelsen vil det være aktuelt å bygge 
et sedimenteringsbasseng i sørenden av denne bekken for å samle opp små steinpartikler i 
overflatevannet før det ledes videre mot Tjaldalsåna. 
 
Vestlig bekk vil etter endt tomteopparbeidelse bli tilpasset terreng og stelt opp. 

 
Økonomiske konsekvenser 
 
Planen vil bidra til å øke tilbudet med næringsareal på Bortelid. En utbygging av området vil også 
kunne bidra til en raskere finansiering- og omlegging av fylkesvegen. 
  
Utbyggingsavtale  
 
Utbyggingsavtale skal framforhandles med kommunen/fylkeskommunen før tiltak kan iverksettes.   
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5 Beskrivelse av planforslaget  
  
Planen er utarbeidet som en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3. Arealformål og 
hensynssoner er angitt i henhold til PBL §§ 12-5 og 12-6. Reguleringsbestemmelser i 
reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til PBL § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet etter 
PBL § 4-2.   
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av nytt næringsareal samt en mindre 
justering av fylkesveg 4030 opp Tjaldalsbakken. 
  
Omleggingen av fylkesvegen er for å slake/rette ut partier opp Tjaldalsbakken som i dag er krevende 
på vinterføre. Etablering av et næringsområde vil være innenfor intensjonen med etterbruken av 
området R1 i kommunedelplanen.  
 
Omlegging av fylkesvegen vi ikke endre noe særlig arealmessig (vegformål). Ved omlegging av 
fylkesvegen vil gammel veiføring tilbakeføres til LNF-formål. 
 
Det er i planforslaget avsatt 14,6 daa med areal for næringsformål. I kommunedelplanen er område 
R1 i størrelse 14,7 daa.  
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Figur 7 - viser plankart for planforslag 

Under planarbeidet er det utarbeidet en enkel illustrasjon (3D-modell) som viser hovedtrekkene for 
hvordan planområdet kan bli i framtiden. Illustrasjonen viser også hvordan planområdet vil være 
plassert i forhold til ny fylkesveg.  
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Figur 8 - illustrasjon av planområdet 

 

 

 
Figur 9 - illustrasjon av planområdet (sett fra fv4030 før innkjørsel til Tjaldal næringsområde) 
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Figur 10 - Avkjørsel til Tjaldal Næringsområde 

 

Figur 11 - Viser bygd jordvoll lengst sør i planområdet 
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Figur 12 - Avkjørsel til Murtetjønnvegen 

 
Figur 13 - profil som viser avtrapping av inngrepet mot eksisterende terreng  
 (inngrepet trappes 15m opp og en hylle på 12m). Skjæringer skal begrenses med innfylling av masser fra masseutvinningen.   
Egnede arealer skal gjenplantes. 
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Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Planområdet har et totalt areal på 85,7 daa og det foreslås følgende arealbruk på planområdet: 

 
Bebyggelse og anlegg, NÆ1 
 
Kombinert bebyggelse og anlegg NÆ_1.  
14,6 daa av planområdet er regulert til kombinert bebyggelse.  
Innenfor området kan det oppføres næringsvirksomhet herunder lager‐ og logistikkvirksomheter. 
 
Bebyggelsens plassering og utforming  
 
Bebyggelsen i området vil være mindre næringsbygg for logistikk og lager. På nåværende tidspunkt er 
det uklart hva slags arkitektur næringsbyggene vil ha, men på bakgrunn av foreslåtte 
reguleringsbestemmelser og arealbehov antas det bygninger med preg av minimalisme i ulike 
høyder. 
 
Lager: 
Lagerhaller for tørrlagring av landbrukskalk, strøsand, bygningsmaterialer i form av trevare, rør etc. 
samt utendørs lagerområder for andre fraksjoner. Bebygde lagerhaller seksjoneres etter interesser 
og behov. 
 
Det vil og innenfor dette området tillates bebygd/montert nødvendige tiltak for å kunne etablere 
tilstrekkelig med vann og avløpsforhold. 
 
Grad av utnytting  
 
Utnyttelsesgraden på næringsområdet er satt til %-BYA = 50 % 
 
Bebyggelsens høyde og utforming  
 
Maksimal gesimshøyde for nye bygninger innenfor området NÆ_1 er satt til 14 meter.  

Formål Areal daa 
Bebyggelse og anlegg  
Kombinert bebyggelse og anlegg, NÆ1 14,6 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, o_SKV1 – o_SKV2 5,5 
Kjøreveg, p_V1 – p_V2 0,6 
Annen veggrunn – grøntareal, o_SVT 5,8 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift  
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift  
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens  
ressursgrunnlag, LNFR1 – LNFR2 

58,8 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende  
strandsone, NV1 

0,3 

Hensynssoner: 

Frisikt, H140 

Høyspenningsanlegg, H370 
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Næringsområdet skal ha takflater og fasade i mørk, ikke reflekterende farge  
på bygninger  
  
Det er satt krav til at ny bebyggelse skal ha flatt tak eller pulttak.   
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, o_SKV1 – o_SKV2 
 
Kjøreveg, o_SKV1 – o_SKV2 
 
o_SKV1 er fylkesveg 4030.  
o_SKV2 er innkjøring til Murtetjønnvegen  
 
Kjøreveg p_V1 og p_V2 er private veier (adkomst til Tjaldal næringsområde og adkomst til fritidsbolig 
9/14.  
 
Annen veggrunn – teknisk anlegg, o_SVT   
Områdene vil benyttes som tilhørende areal for grøfter, sideområder, skråninger, skjæring, fylling og 
andre tilhørende anlegg knyttet til vegformål og teknisk infrastruktur både for ny fylkesveg og nye 
kommunale adkomstveger. 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift, LNRF 
 
Landbruksformål, LNRF1 og LNRF2 
Området regulerer eksisterende landbruksformål og er privat eiet. 
 
Det vil være viktig å bevare et vegetasjonsbelte som skjerm mellom næringsområdet og Bortelid 
camping i nord. Kantsoner og kantvegetasjon har viktige økologiske funksjoner og bidrar til å ivareta 
dyreliv samtidig som det vil ha en visuelt dempende effekt 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, NV1 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, NV1 
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Miljøplaner og oppfølging  
 
Miljøplaner har til hensikt å sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift tar hensyn til det 
som er framkommet av miljøinformasjon under arbeidet med planen. Det være seg fra rapporter, 
utredninger og ellers de vurderinger som er gjort i prosjekterings- og forberedelsesfase. Av 
miljømessig underlag for denne planen, nevnes spesielt rapport for: kulturminner, biomangfold, 
landbruk/friluftsliv, overvanns- 
håndtering, miljøoppfølging for overvann og miljøplan.  
  
Når det gjelder forholdet til kulturminner, landbruk- og friluftsliv samt biomangfold så vil disse ha 
begrenset relevans når det kommer til gjennomføringsfasen med store terrengarbeider. 
Avgravningsmasser og håndtering av rensk massene samt sprengningsarbeider med masseknusing og 
masseutlegging, kan alle være tiltak med betydelige miljøutfordringer, og det vil derfor være viktig å 
hindre partikkelspredning til vann og luft slik at ytre miljø ikke forringes eller skades.   
 
For å unngå dette så er resipientforholdene blitt undersøkt i en periode i forkant av når man 
planlegger utbyggingen av næringsområde. Dette er et program som vil vedvare inntil området er 
ferdig opparbeidet. Avvik i vannkvalitet vil kunne oppdages underveis og skade på ytre miljø dermed 
avverges. Et tilsvarende program for måling av støvnedfall, vil i utgangspunktet startes opp når 
anleggsarbeidene igangsettes mens forholdet til støy normalt ikke vil bli et problem. Miljøplaner skal 
også påpeke risiko for forurensing som kan oppstå under anleggsarbeidet.  
  
Risiko for skade på person, ytre miljø og gjenstander og krav til oppfølging for å unngå hendelse, er 
ellers strengt regulert gjennom byggherreforskriften, internkontrollforskriften og krav til sikker 
jobbanalyse for alt risikofylt arbeid. Regelverket har også krav til streng oppfølging, egenkontroll, 
samordning, felles  
tiltak og møteplasser. Byggherre / deres representant vil regelmessig samles i bl.a. i bygge møter og 
ellers oppfølging/kontroll/vernerunde i felt slik at skade kan forebygges.   
 
Universell utforming  
 
Næringsområdet vil bli liggende på en flate.  
Forutsetningene for universell tilrettelegging av tomtearealer er derfor god, men det vil ikke bli stilt 
krav om universell utforming for næringsbebyggelse eller tomteareal ut over det kommunen måtte 
kreve i forbindelse med byggesaksbehandlingen.   
 
Universell utforming av industriområdet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven og gjeldende 
teknisk forskrift. 
 
Friluftsliv  
 
Bortelid er tilrettelagt for aktivt friluftsliv både sommer og vinter.   
Det er innenfor planområdet ikke registrert spesielle rekreasjonsinteresser.  
Området er heller ikke i særlig grad brukt til friluftsaktiviteter. 
 
Ved realisering av planen så vil området under opparbeidelse være et anleggsområde og stengt for 
uvedkommende. Dette vil likevel ikke hindre folk i å benytte nye stopp- og parkeringsmuligheter og 
kunne ta seg forbi anleggsområdet og bruke tilgrensende områder for friluftsliv.   
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6 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 
 
Kulturminner  
 
Det er ikke registrert eldre bygninger, freda bygninger, spesielle kulturmiljø eller kulturminner i 
området.  
Fylkeskonservator har ikke merknader til ønsket utnyttelse av område, men om det oppdages 
kulturminner eller er mistanke om slike funn så skal arbeidene innstilles og fagmyndighet kontaktes.   
 
Teknisk infrastruktur, VVA 
 
Det er ikke offentlig vann og avløpsnett i området. For vannforsyning er borehull eneste mulighet 
frem til det kommer offentlig vann til området. 
 
Avløp, her må det etableres et felles avløpsrenseanlegg for næringstomtene. Størrelse og plassering 
av et slik anlegg tas i byggesaksbehandlingen. Det vil være fordelaktig å velge en løsning for 
renseanlegg som gradvis kan utbygges etter antall virksomheter. 
 
Det går i dag høyspent i luftlinje over deler av planområdet. Luftstrekket ligger utenfor det areal som 
er avsatt til næringsbebyggelse og vil ikke få innvirkninger på planforslaget. Næringsområdet vil bli 
forsynt via det elektriske anlegget og alle elektriske kabler for ny bebyggelse legges i bakken, og 
føringsrør kan legges i felles grøft sammen med VA-anlegg fram til tomtegrense.   
 
Renovasjon 
Det legges til rette for at det i starten av NÆ_1 kan etableres felles avfallsordning enten i form av 
renovasjonsdunker/containere eller et nedgravd avfallssystem.  
I starten legges det opp til en ordning med renovasjonsdunker i dagen, så vil en vurdere muligheter 
for nedgravd avfallssystem etter hvordan næringsområdet utvikler seg. 
 
Trafikksikkerhet 
Adkomst til planområdet er i dag via eksisterende fv4030.   
 
I forslag til detaljert reguleringsplan for Tjaldal Næringsområde så er fylkesveg 4030 omlagt. 
Omleggingen innebærer å slake/rette ut partier opp Tjaldalsbakken. Det er et ønske om å kunne 
rette opp veilinja da dette er et krevende veistrekk på vinterføre med god stigning og mange kurver. 
 
Ny veiføring for fylkesvegen er tegnet etter veistandard HØ1. 
 
Det vil før opparbeidelse av ny veitrase bli utarbeidet tekniske planer som skal godkjennes av 
fylkeskommunen. Avkjørsler fra fv4030 er beregnet med en svingradius på minimum 12. 
Veien prosjekteres og bygges etter håndbok N100 og N200. 
 
Barn og unges interesser 
Området består av uberørt natur og kan derfor ha kvaliteter for barn og unge. Det er ikke foretatt 
barnetråkkregistreringer innenfor området. Det er ingen bebyggelse, skoler, eller barnehager i 
nærheten, noe som gjør området mindre tilgjengelig for barn- og unge. Området har også vært 
benyttet til pukkverksdrift, noe som gjør område mindre tilgjengelig for fri ferdsel for barn- og unge.   
 
 
 
 



Tjaldal Næringsområde  TT Anlegg AS 

Planbeskrivelse 
 

09.06.2022  Side 24 av 30 
 

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Det er vedlagt en egen rapport for risiko- og sårbarhetsanalyse der mulig risiko for hendelse er 
vurdert.  I analysen så er følgende forhold gjenstand for særlig vurdering:  
 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 
 Resultatet av ROS-analysen identifisert følgende hendelser: 
 

1. Veg, trafikk (Lav risiko) 
I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk på tilliggende offentlige veger og i adkomstområdet.  

 
2. Radon (Middels Lav risiko) 
Aktsomhetskart for radon (miljostatus.no) viser at det er moderat til lav risiko for radon på 
planområdet og høy risiko øst for høyspenttrase. Det er ikke foretatt radonprøver av grunnen på 
planområdet som underbygger dette. For nye bygninger og anlegg som skal oppføres ivaretar 
gjeldende krav og forskrifter (Pbl) om radonproblematikk på planområdet. Avbøtende tiltak kan 
være etablering av radonbrønn, radon duk m.m. 

 
Radonsituasjonen i området er ikke kjent, men risiko for inntrengning av radon i nybygg som 
følge av tilkjørt steinmasse, forebygges med legging av radonduk etter kravene i byggteknisk 
forskrift.   

 
3. Naturlige terrengformasjoner (stup) utgjør spesiell fare (Lav risiko)  
Høydeforskjellene i området gir noen bratte skrenter. Disse anses likevel ikke å utgi spesiell fare 
siden eksisterende terreng skal bearbeides, og for eventuelle stup vil det være behov for sikring.  
Toppen av skjæringene bør avsperres med gjerde. 
Sannsynlighet for ulykker/uønskede hendelser vurderes å være lav. 
 

4. Høyspentlinje (Lav risiko) 
Det går en eksisterende høyspentlinje gjennom planområdet. Linjen ligger utenfor det som er 
regulert til næringsbebyggelse og vil ikke ha innvirkninger på opparbeidelse av tomt. 

 
ROS-analysen må ellers legges til grunn i kommunens arbeid med samfunns-sikkerhet og beredskap 
og følges opp i beredskapsplan.  
  
I tillegg må overvann ledes på en god måte slik at overvann ikke blir til vesentlig ulempe for 
lavereliggende område. Fyllinger må også prosjekteres slik at utrasing ikke skal skje.   
 

 
SANNSYNLIGHET  
 

 
KONSEKVENS 

 

K1 – Liten   K2 – Middels K3 – Stor K4 – Svært stor 

S4 – Svært stor     

S3 – Stor     

S2 – Middels            2  

S1 – Liten        1,3,4    
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7 Innkomne merknader og innspill 
 
Varsling av oppstart av planarbeid  
 
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning. Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved 
varsling av oppstart. Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn.   
Det er avholdt oppstartsmøte 12.03.2020 med kommunen og plankonsulent til stede.   
Planarbeidet ble varslet 22.04.2020, med frist for å inngi merknad 17.05.2020.   
Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt TT Anleggs 
kommentarer til merknadene: 
 
Høringsuttalelsenes innhold er kort beskrevet og besvart nedenfor.  De mottatte høringssvarene er 
ellers i sin helhet vedlagt i vedlegg.   

 
Innkomne merknader: Merknad: TT Anleggs kommentar: 

 
 

Statens vegvesen 
30.04.2020 
 

1. Varslet planområde er for et 
næringsområde ved fylkesveg 4030, 
Bortelidvegen, og omfatter også 
fylkesveg på strekning ved 
næringsområde. Et forslag til 
detaljregulering for området vil ikke 
være av interesse for Statens 
vegvesen. Oppgaver og ansvar i 
tilknytning til fylkesveger i Agder ble 
overført til Agder fylkeskommune 
fra 1.01.2020. 

1.  Tas til orientering. 

Fylkesmannen i Agder 
18.05.2020 

1. Fylkesmannen vil minne om at       
forslag til planprogram skal ha 
minst 6 ukar høyringsfrist, jf. KU-
forskrifta § 15. Fylkesmannen 
minner elles om krava til innhald 
planprogram i KU-forskrifta § 14 og 
ber om at planprogrammet vert 
retta opp i tråd med desse krava. 
Dette gjelder spesielt i høve kva for 
tilhøve som skal utgreiast og meir 
detaljerte skildringar av planen eller 
tiltaket. 

 
2. Fylkesmannen ber elles om at 

følgande blir vurdert og gjort reie 
for i det videre planarbeidet:  
✓ Klima- og energiplanlegging, jf. 

pbl § 3-1 første ledd bokstav g).   
✓ Folkehelse, jf. lov om  

folkehelsearbeid § 4.   
✓ Estetisk utforming/ 

landskapsestetikk, jf.  

1. Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Tiltak er beskrevet i 

planbeskrivelsen 
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pbl. § 1-1 femte ledd.  
✓ Risiko- og sårbarheitsanalyse.  

Resultatet frå analysen skal 
inngå i plan og føresegn, jf. pbl. 
§ 4-3.  

✓ Klimaendringar/klimatilpasning  
skal også vere del av ROS-  
analysen, sjå i denne 
samanheng bl.a. 
www.klimatilpasning.no.  

✓ Prinsippa i naturmangfoldloven 
§§ 8 til 12, jf. § 7.  

✓ Vannforskriften § 12. 
 

Agder 
fylkeskommune 
27.05.2020 

1. Fylkeskommunen har ingen 
kommentarar til planprogrammet, 
men har følgande innspel til  
planarbeidet:   
✓ Forvaltning av vatn  

Regional plan for 
vannforvaltning for vannregion 
Agder 2016-2021, med 
nasjonale og regionale  
føringar, skal sikre eit mest 
mogleg heilskapleg vern og 
berekraftig bruk av 
vassførekomstane.  
Planen skal leggjast til grunn for 
kommunal planlegging og 
verksemd i vassregion Agder, jf.  
vassforskrifta § 29 siste ledd 

✓ Samferdsel  
Avkøyringa frå fylkesveg og inn 
til planområdet som blir brukt i 
dag er svært utflytende og må 
bli stramma opp i 
reguleringsplanen. 
Byggjegrensa mot fylkesveg og 
frisikt i avkøyringa må  
innarbeidast i planen.   

 
 

 

Nina og Matthias 
Banholzer 
17.05.2020 

1. Etter hva vi forstår søkes det om 
reguleringsendring av LNF-område 
til næringsareal for gnr. 9 bnr. 3 og 
5 samt gnr.101 bnr.31 

Når og hvor lenge skal 
byggearbeidene foregå og hvordan 
skal resultatet se ut? 

1. Tidshorisont for 
utbyggingen av området 
er avhengig av flere 
faktorer da 
opparbeidelse er 
avhengig av salg av 
bearbeidet stein. 
Anslagsvis har vi 
planbeskrivelsen antydet 
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Som fastboende i Hestheivegen 
162, er vi usikker på om 
reguleringsendring vil påvirke 
livskvaliteten vår ift mye støy, 
skyting/vibrasjon, støv osv over 
lang tid. Vi går ut ifra at det vil 
være mest aktivitet i ukedagene. 
Noe som berører hytteeiere 
mindre, men oss som fastboende 
veldig mye. Derfor ønsker vi at 
planene fremlegges mer nøyaktig. 
Vi har tidligere opplevd både bråk 
på kveldstid og rysting på hele 
huset under skyting. Derfor er vi 
bekymret for skader på 
hus/hytter/fundamenter (selv om 
de kommer snikende over lengre 
tid) dette kan medbringe. 

 

at det kan gå 7-10 år før 
hele næringsområdet er 
opparbeidet. Dette 
forutsetter da at det årlig 
tas ut 15.000am3 med 
stein. 
Sprengning og 
bearbeiding av stein 
begrenser seg til 
perioder på 1-2 uker 
omgangen. Arbeidet vil i 
stor grad bli tilpasset slik 
at dette ikke faller inn i 
ferietider. 
Sprengningsarbeider 
loggføres og 
rystelsesmåler settes ut. 

Rune Torgersen mfl. 
15.05.2020 

1. Det er i planprogrammet ikke   
nærmere beskrevet hva       
næringsareal skal benyttes til, 
utover at «områder opparbeides 
gradvis hvor uttak av stein er et 
biprodukt til opparbeidelsen av 
næringsområdet». Vi ønsker mer 
opplysninger om dette. 

2. Hva er tidshorisonten, hvor lenge 
skal uttak av stein pågå, når vil 
området være ferdigstilt og 
hvordan vil det da se ut? Hvilken 
type næringsbygg/næring skal 
etableres utover biproduktet (ref. 
pkt. 4.2.)? 

 

 

 

 

3. Som hytteeiere i Hestheivegen nr. 
154, 156, 158 og 160, er vi 
bekymret for hva 
reguleringsendring kan medføre av 
støy, forurensning, støv, endring 

1. Det regulerte 
næringsarealet er tenkt 
benyttet til fremtidig 
lagerbygg og mindre 
næringsvirksomhet  

 
 
 
2. Tidshorisont for 

utbyggingen av området 
er avhengig av flere 
faktorer da 
opparbeidelse er 
avhengig av salg av 
bearbeidet stein. 
Anslagsvis har vi 
planbeskrivelsen antydet 
at det kan gå 7-10 år før 
hele næringsområdet er 
opparbeidet. Dette 
forutsetter da at det årlig 
tas ut 15.000am3 med 
stein. 

 
3. Deler av området ligger 

allerede i dag i 
kommunedelplanen for 
Bortelid, inne som 
masseuttak og har vært 
benyttet som dette. I 
kommunedelplanen er 
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av utsikt og generell inngripen i 
sårbare naturområder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Når det gjelder utretting av veien, 
er dette ikke utelukkende positivt, 
da det også vil medføre inngripen i 
naturen. Rett vei vil kunne føre til 
økt hastighet fra bilistene. 
Dette kombinert med redusert 
vegetasjon (ved fjerning av skog) 
samt at veien kommer nærmer 
eiendommene i tilgrensende 
område, vil sannsynligvis også 
medføre økt støy fra trafikken. 

 

det åpnet opp for å 
kunne utvide arealet 
som er avsatt til 
masseuttak forutsatt at 
dette tas gjennom en 
reguleringsplan. Vi har 
nå fremmet et 
planforslag hvor det er 
ønskelig å regulere 
området til næring med 
uttak av stein som et 
biprodukt. Da deler 
allerede er opparbeidet 
over flere år kan en ikke 
se at en utvidelse av 
området vil endre 
forholdene mht. støy, 
støv etc. 

       Det er i plan-   
       bestemmelsene lagt inn  
       at:  
✓ Det skal ikke være  

støyende aktivitet i  
området nattperioden kl. 
22-07.  

✓ Knusing i skolens  
      sommerferie, helger og  
      helligdager unngås. 
✓ Ved knusing i tørre 

sommermåneder skal det 
vannes under knusingen 
for å dempe 
støvavviklingen. 
 
 

4. En utretting av vei vil 
nødvendigvis ikke 
medføre økt hastighet. 
Veistrekket innehar i dag 
en fartsgrense på 80 
km/t. Det positive med 
endringen av 
fylkesvegen er at en 
bedre vei til Bortelid 
med en rett vei og jevn 
stigning opp 
Tjaldalsbakken. Det må i 
anleggsfasen fjernes noe 
skog for å anlegge veien 
som kan medføre noe 
mer trafikkstøy mot 
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Panoramafeltet. Gammel 
veilinje vil bli tilbakeført 
til LNRF formål og 
revegeteres. 

Thor Kjell og Reidunn 
Kaddeberg 
16.05.2020 

1. Vi er grunneiere og naboer (Hytte) 
på Tjaldal og har noen innspill til 
planen.  
Vi er i utgangspunktet positive til 
at området kan utvikles og har 
noen synspunkter vi ønsker dere 
vil ta hensyn til i den videre 
planleggingen.  
✓ Vi ønsker at den skjermingen 

som er mellom vegen og dagens 
massetak opprettholdes og 
videreføres når området 
utvides iht. ny plan. Dette er 
viktig både for støy og innsyn til 
området. Det er også et ønske 
om at vegetasjon bevares så 
lenge som mulig.   

✓ At det ikke planlegges 
virksomhet som medfører støy 
og andre ulemper for 
omgivelsene. (Vi tenker da ikke 
på midlertidig 
anleggsvirksomhet)  

✓ Da dette er et stort område 
mener vi det er viktig at det 
settes krav til ferdigstillelse av 
delområder.  
Disse punktene er også viktige 
for Bortelid som 
turistdestinasjon da dette er 
innfallsporten/nabo til 
området. 

1. Tiltaket med etablering 
av næringsområde fullt 
ut etter 
reguleringsplanforslaget 
tar tid, vi har i 
planbeskrivelsen antydet 
7-10 år, forutsatt at det 
tas ut stein som 
biprodukt med et årlig 
volum på 15.000am3. 
Opparbeidelsen av 
området vil bli gradvis 
utbygd slik at vegetasjon 
rundt området for 
næringsbebyggelse vil i 
størst mulig grad bli 
skjermet. Som beskrevet 
over så vil det være 
midlertidig anleggsdrift i 
forbindelse med 
opparbeidelse av 
området da vi er 
avhengige av å kunne bli 
kvitt overskuddsmassen i 
området. 

Gradvis ferdigstillelse 
av delområder kan 
være utfordrende da 
opparbeidelsen er 
avhengige av 
lagringsplass for 
bearbeidede masser. 
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8 Andre dokumenter i planforslaget / vedlegg  
  

✓ Reguleringsplan.   
✓ Bestemmelser.  
✓ Planprogram.  
✓ ROS 
✓ Referat forhåndskonferanse 
✓ Annonse om oppstart av reguleringsarbeidet.  
✓ Varslingsbrev.  
✓ Mottaksliste for varslingsbrev. 
✓ Innkomne merknader. 


