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FORORD 
 
I forbindelse med utviklingen av Brokke Næringspark, tidligere Setesdal Teknologipark, har det 
tidligere vært avholdt to oppstartsmøter med kommunen. Til møtet i oktober 2019 ble det fremlagt 
et utkast til planprogram utarbeidet av COWI. Fra 2020 overtok Trollvegg rollen som plankonsulent 
og har blitt engasjert som fagkyndige for utarbeidelse av revidert planprogram, varsel om oppstart og 
videre regulering. Samtidig er det spesifisert at forslagsstillerne er grunneierne ved Bergsam Eigedom 
AS.  
 
De siste årene er det etablert flere storskala-datasenter/teknologiparker i Norden for å håndtere 
informasjonsmengdene til store internasjonale datafirma. Facebook har etablert seg i Nord-Sverige, 
Google har et stort datasenter i Finland og Apple skal begynne å bygge to av verdens største 
datasenter i henholdsvis Danmark og Irland. Ytterligere flere titalls storskala-datasentre er ventet å 
bli etablert i Europa de neste fem årene. Nord-Europa er attraktivt på grunn av tilgang til billig 
fornybar energi, kjølig klima og til dels store ubebygde areal. 
 
Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen 
av detaljreguleringen for Brokke Næringspark og samtidig ledd i varsling av planoppstart.  
 
Formålet med planprogrammet er å beskrive:  

- Bakgrunnen og formålet med planarbeidet. 
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene.  
- Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 

 
Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra offentlige 
instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  
 
Kontaktperson i forbindelse med planarbeidet er Alf Petter Mollestad. 
 
 
 
Alf Petter Mollestad og Adi Dukic 
Trollvegg Arkitektstudio AS 
Kristiansand, 11. mai 2021 
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1. INNLEDNING 
 
1.1. Bakgrunn for planarbeidet 
 
Formålet med planen er å avklare rammer for utvikling av Brokke næringspark. Hensikten med 
planen er å legge til rette for næringsareal for nye etableringer i Valle kommune med hovedvekt på 
grønn kraftforedlende industri og næringspark for fremtiden. Det er i tillegg aktuelt å åpne for 
etablering av annen kraftkrevende næringsvirksomhet, samt tilhørende administrasjonsbygg. 
Området skal tilrettelegges med nødvendige adkomstveier og øvrig infrastruktur.  
 
En park for kraftforedlende industri er et komplisert og kraftkrevende industrianlegg som prosesserer 
og lagrer data, og når verden produserer digitale data raskere og raskere øker også behovet for 
datasentre. Disse områdene skal ha en rask og effektiv byggetid. Det er derfor en forutsetning at det 
foreligger en relevant reguleringsplan for industriformål som dekker karakteristika for slike anlegg før 
en lokalisering blir vurdert. I tillegg må følgende kriterier være oppfylt:  
 
En ferdig regulert tomt på sammenhengende, flat og lett bebyggelig grunn. Tomten skal ligge i 
umiddelbar nærhet til et sterkt og redundant kraftforsyningsnett. Det er også positivt om det er gode 
muligheter for kjøling med bruk av vann fra vassdrag, gjerne kombinert med leveranse av 
overskuddsvarme fra fjernvarmeanlegg eller annen varmekrevende industri. Det bør være god veg i 
tilknytning til området. I tillegg må det foreligge redundant høykapasitets datafiberlinjer fra området 
og ut av landet.  
 
Området som omfattes av planarbeidet innehar faktisk de krav som treffes til slike områder i dag. Og 
gjennom planarbeidet vil det gi ferdig regulerte tomter på sammenhengende, flat og bebyggelig 
grunn. Brokke kraftstasjon er nærmeste nabo, samt at området grenser til Otra med de mulighetene 
det vil gi med tanke på kjøling. Samlet sett betyr overnevnte evalueringskriterier at det er relativt få 
områder i Norge som er aktuelle for storskala senter for datalagring. I Østfold og Buskerud er det 
flere områder som er under utvikling for etablering av datasenter og annen kraftforedlende industri. 
Eksempler på slike områder er Follummoen i Ringerike kommune og Gylderåsen i Våler kommune. 
Planen vil dermed kunne gi kommunen, Brokke, Brokke kraftstasjon og bygda Nomeland en unik 
mulighet for etablering av grønn kraftforedlende industri og næringspark.  
 
Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for å utarbeide Brokke næringspark. Denne 
etableringen vil bli til en vekst for Valle kommune gjennom nye arbeidsplasser. I tillegg vil dette føre 
til at nærområdet opplever økt aktivitet og liv. 
 
 
1.2. Mål for planarbeidet 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av planområdet med følgende premisser: 
 

1. Bygningsvolumer – forholdet mellom bygninger og landskap. 
 

2. Landskap, vegetasjon og terreng – ta høyde for disse elementene i planprosessen. 
 

3. Infrastruktur – Sikre god adkomstvei, strømforsyning, kjølevann og datafiberlinjer.  
 

4. Kulturminner – ta hensyn til registrerte minner  
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5. Rekreasjon og aktivitet – utvikle eksisterende badeområde langs elva med aktivitetsområder 
og samfunnsnyttige tjenester. 
 

Visjonen er å etablere en moderne næringspark for nye etableringer i kommunen med fokus på 
teknologi og grønn kraftforedlende industri for fremtiden. 
 

o Bygningsvolumer 
Forslagsstiller ønsker med planforslaget å legge til rette for endring av formål med påfølgende økt 
utnyttelse og fortetting. 
 
I en volumstudie vil det ses nærmere på hvilke volumer som skal bygges og plasseringen av disse. I 
dette arbeidet vil premissene landskap, infrastruktur og kulturminner bli inkludert gjennom en 
integrert prosjekteringsprosess. 
 

o Landskap 
Utbygningen vil ha en påvirkning på dagens situasjon, men det skal bli lagt høyde for å planlegge gode 
løsninger som tar for landskapet, vegetasjon og terrenget. Eksempler på dette kan være gjennom 
vegetasjonsbuffere, soneinndelinger etc.  
 

o Infrastruktur 
Sikre at det er en god adkomstvei til planområdet. Her vil riksvei 9 stå som sentral adkomståre. 
Strømforsyningen og kjølevannet er tiltenkt å komme fra Brokke kraftverk og elven Otra. I tillegg vil 
det være nødvendig å etablere datafiberlinjer som går inn og ut fra området. Planarbeidet vil ta 
stilling til hvor og hvor mye, samt hvilke områder som er aktuelle.  
 

o Kulturminner 
Ta hensyn til historiske kulturminner og kulturmiljø som finnes på planområdet.  
 

o Rekreasjon og aktivitet 
Otra har et attraktivt badeområde som kan utvikles et aktivitetsområde og et område med 
samfunnsnyttige tjenester. Med ønsket industri er det nærliggende å bruke ressursene til ladeanlegg 
for elbiler. Samtidig utvikles området med rasteplass, kiosk, sanitæranlegg, serviceanlegg etc.    
 
Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for og klargjøre arealene for den planlagte utviklingen av 
en park for nyetableringer med grønn kraftforedlende industri og næring. 
 
  
1.3. Planprogram og konsekvensutredningsplikt 
 
Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner av en viss 
størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i 
planprosessen. Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal lages, hva som skal 
utredes og hvordan prosessen skal legges opp. 
 
Det er gjort en vurdering om planinitiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning. 
 
En reguleringsplan for denne type tiltak omfattes av "Forskrift om konsekvensutredninger av planer 
etter plan- og bygningsloven", som har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir 
ivaretatt under utarbeidelse av planer. Følgende paragrafer er førende for planarbeidet: 
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§ 6. punkt b): Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

Vedlegg I nr. 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.  

§ 7. punkt a): Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding:  

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. Vedlegg II nr. 3: ENERGIANLEGG  

a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann som krever 
konsesjon etter energiloven.  

b2) Kraftledninger som krever anleggskonsesjon  

I tillegg er deler av planområdet ikke i tråd med formål i overordnet plan (KPA). Basert på dette, samt 
paragrafene nevnt ovenfor, er det vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. 
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2. PLANOMRÅDET 
 
2.1. Planavgrensning 
Planområdet tar utgangspunkt i næringsarealer som allerede er vedtatt i gjeldende kommuneplan. 
Det er imidlertid valgt å varsle arealer utover dette, som strekker seg mot sør for eksisterende 
næringsområde mellom riksveien og Otra, område N1 i kommuneplanen. Det strekker seg til 
faresonen for høyspentledningen. Det er valgt å varsle område nord for N1 for å sikre offentlig og 
allmenn tilgjengelig friområde og badeplassområde. Langs riksveien er aktuelle atkomstveier til 
næringsområdet N2 og N3 sikret med tanke på frisiktsoner. Kartet nedenfor viser området som det 
varsles oppstart for. Planområdet er på ca. 300 dekar.  
 

 
1 Planavgrensning 
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Området har tidligere vært større, og tatt for seg store områder på østsiden av Otra. Som nevnt 
tidligere i dokumentet har det vært avholdt to oppstartsmøter med kommunen. Begge møtene har 
tatt utgangspunkt i et større planområde. I den forbindelse har det vært dialog med grunneierne på 
østsiden av Otra. Etter flere avklaring og nøye vurderinger er det i første omgang områdene ved 
riksveg 9, på vestsiden av Otra, som vi velger å varsle oppstart for. Områdene her er store, samt at 
området ligger inntil riksvei 9, noe som forenkler muligheten for atkomst til næringsområdet. 
Usikkerhet ved status og potensielle utfordringer for å løse atkomst til området øst for Otra er blant 
annet noe av grunnen for at planområdet er innskrenket. Dersom etterspørselen blir som ønsket, kan 
det i fremtiden bli aktuelt å også starte en egen planprosess for området øst for Otra. Det må i så fall 
bli etter at foreslått plan er blitt vedtatt og de overordnede vurderingene er foretatt i forbindelse 
med revisjon av fremtidig kommuneplan.  
 
Det har som sagt vært dialog med flere grunneiere under hele prosessen. Siden 2015 er det 
gjennomført en rekke relevante møter med involverte parter som alle har fått presentert planene til 
samt fått anledning til å gi sine innspill. Det er avholdt flere møter med kommunen, inklusiv ordfører, 
rådmann og teknisk etat. Det er vært fire møter og befaring med Otra Kraft. Kontaktperson ved Otra 
Kraft har da vært Torstein Bjørgum. Det har vært avholdt fem møter med Agder Energi Nett. Der har 
det vært detaljerte diskusjoner om kapasitet, linjevalg, traséer, spenningsnivå og kostnadsstrukturer. 
Både Otra Kraft og Agder Energi Nett er i tillegg holdt løpende orientert og det har vært en løpende 
dialog med disse. Det er utarbeidet flere møter med «Digitale Agder», et prosjekt fra 
fylkeskommunen om fibersituasjonen. Det er utarbeidet egen kraftstatusrapport som er delt med 
alle involverte parter. Det er blitt avholdt flere møter med grunneiere i området, og det er blitt gitt 
grundig informasjon. Samtidig har det vært møter med det offentlige virkemiddelapparatet gjennom 
Invest in Norway/Innovasjon Norge. Fra 2015 og til dags dato er det ikke kommet innsigelser, 
kommentarer eller annen info fra noen av de nevnte parter på prosjektet som vi oppfatter som 
negative eller avgrensede. Vi har heller ikke notert spørsmål eller kommentarer på usikkerhet rundt 
prosjektet.  
 
Følgende eiendommer er innenfor forslag til planavgrensning:  

Gårdsnummer Bruksnummer 
61 1 
64 1 

 
samt del av eiendommene: 

64 33, 104 
600 39 (rv. 9) 

 
Tiltakshaverne har hånd eiendommene 61/1 og 64/1, som utgjør cirka 92 % av planområdet.   
 
 
2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet  
 
Beliggenhet og adkomst 
Planområdet ligger på Nomeland i Setesdal i midtre del av Valle kommune. Nomeland ligger ca. 140 
km nord for Kristiansand og 65 km sør for Hovden. Planområdet strekker seg fra sør til nord langs 
begge sider av riksvei 9, men på vestsiden av Otra.  
 
Adkomsten til planområdet skjer fra rv.9. Det strekker seg i tillegg mindre veger innad i planområdet, 
blant annet adkomstvegen til Otra Kraft som har avkjørsel fra rv.9. 
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Arealbruk og virksomheter  
Planområdet er i dag hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse og LNFR i kommuneplanens arealdel. 
Nord-vest for planområdet ligger Otra Kraftverk, hvor høyspentlinjer fra kraftverket strekker seg på 
tvers av planområdet (krysser riksvei 9 og Otra).  
 
Landskapsbilde – bebyggelsesstruktur 
   

Området er stort 
sett ubebygd. Selv 
om det er i 
underkant av ti 
bygninger innenfor 
området, 
landbruksbygg, 
lager-, kontor- og 
industribygg, er 
tettheten svært 
lav. Det meste av 
planområde består 
av skog og mark 
som vist i figuren. 

 
2 Planområdet som viser at det meste består av skog og mark 

 
 
Trafikkforhold – harde trafikanter 
 
Området har eksisterende adkomst fra rv. 9. Siden planområdet stort sett er ubebygd, er det relativt 
liten trafikkmengde rundt og innad i planområdet. Trafikken konsentrerer seg hovedsakelig til rv. 9, 
som ifølge Statens vegvesens vegkart har en ÅDT på 1900 (2019). 
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3 ÅDT henter fra vegkart.no, Statens vegvesen 

 
 
Trafikkforhold – myke trafikanter 
 
Det er bussforbindelser langs rv. 9, med flere busstopp i nærheten av planområdet. Det er etablert 
fortau på deler av strekningen (markert med oransje – Figur 4). 
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4 Temakart som viser busstopp og fortau (gul strek) 
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Naturmangfold 
 
Innenfor område er det registrert enkelte rødlistede arter. Se kart nedenfor. Det er registrert tre 
fuglearter. Fugleartene som er registrert er stær (nær truet), taksvale (nær truet) og gulspurv (nær 
truet). De er ikke direkte innenfor planområdet, men er registrert på Nomeland, langs riksvei 9.  I 
nord-øst for planområdet er det registret Vipe (15.06.1982) som er kategorisert som sterkt truet. 
Observasjonsområdet overlapper med den nordligste delen av planområdet. Det er i tillegg registret 
flere arter langs Otra og rundt planområdet. Disse er imidlertid ikke rødlista og er kategorisert som 
livskraftige (figur 5).  
 

 
5 Funn av arter, artsdatabanken.no 
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Kulturminner 
 
Ifølge Kulturminnesøk av Riksantikvaren er det per i dag registret ingen arkeologiske minner innenfor 
planområdet (figur 6). Men det består en del kulturminner i omkringliggende områder, nærområdet. 
Kulturminnene er automatisk fredet, og består av gravfelt og gravminner datert fra jernalderen. 
 

 
6 Registrerte kulturminner i nærområdet 
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Flom 
 
Planområdets nærhet til Otra vil påvirke flomfaren for området. NVEs aktsomhetskart for flom er et 
nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer (figur 7) som kan være utsatt for flomfare. 
Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør 
vurderes nærmere i fremtiden. 
 

 
7 Flomfare, hentet fra miljøstatus.no 
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Grunnforhold 
Ifølge NGU består løsmassene innenfor planområdet av breelveavsetning, sammenhengende og 
usammenhengende morenemateriale. I tillegg til noe bart fjell (Se figur 8) 
 

 
8 Løsmasse, hentet fra miljøstatus.no 
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Infrastruktur i luften 
Agder Energi eier og drifter Brokke kraftstasjon. På figur 9 vises kraftstasjonens lokasjon og 
høyspentledninger i området. 
 

 
9 Temakart: Otra Kraft DA, Brokke kraftstasjon og høyspentledninger 
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Støy 
Støykildene innenfor og som berører planområdet er i all hovedsak Otra Kraftverk og rv.9. 
Årsdøgntrafikken til rv.9 er relativt lav, og tilhørende støykart utarbeidet av Statens vegvesen (figur 
10) viser at støynivået er relativt lavt. Helt inntil veggrøften er støynivået klassifisert som rød 
støysone. Støynivået avtar umiddelbart til gul støysone, som har en kort utstrekning.  
 
Ved etablering av kraftforedlende industri kan selve tiltakene som reguleringsplanen legger til rette 
for generere mer støy i forhold til dagens situasjon. Det gjelder støy i forhold til den næringen som 
kan komme, og hvordan dette sikrer kvalitet for beboere i nærheten. I tillegg kan økt trafikk til og fra 
planområdet medføre økt trafikkstøy (også under anleggsperioden).  
 

 
10 Temakart, støykart hentet fra vegvesen.no 

 



   

  Side 18 | 29 
 

3. RAMMER OG PREMISSER 
 
3.1. Overordna føringer og planer 
 
Statlige føringer 
 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. 
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.  
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 

 
 

Regionale planer og føringer 
 

- Regionalplan Agder 2030. 
- Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei 
- VINN Agder – Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030. 
- Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2016-2030. 
- Internasjonal strategi for Agder (2012). 

 
 
3.2. Kommuneplanen 
Kommuneplanen for Valle kommune 2016-2028 ble vedtatt 22. juni 2016. I tillegg til 
kommuneplanens arealdel vil samfunnsdelen og retningslinjer til arealdelen i kommuneplan 2016-
2028 legges til grunn i videre arbeid med planforslaget. Området er avsatt til næringsformål (lilla), 
LNF-areal (lys grønt), bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (lys blått). Skraverte 
områder viser områder med skredfare snø- og steinsprang. 
 

Gnr/bnr Arealformål i kommuneplan Hensynssone Feltnavn 
61/1 Næringsvirksomhet  N3 
  Ras- og skredfare H310_4, H310_5 
  Høyspenningsanlegg H370_2 
 LNFR-areal   
64/1 Næringsvirksomhet  N1, N2 
 LNFR-areal   
  Ras- og skredfare H310_1, H310_4, 

H310_5 
  Høyspenningsanlegg H370_2 
64/104  Detaljeringssone 88 
  Ras- og skredfare H310_4, H310_5 
64/33  Detaljeringssone 88 
  Ras- og skredfare H310_4 
600/39 LNFR-areal   
 Regulert samferdsel   Fjernvei 
  Ras- og skredfare H310_4 
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11 Utsnitt av kommuneplanen, hentet fra kommunekart.com 
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3.3. Reguleringsplaner  
 
Innenfor planområdet er det bare én gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplanen, "Statleg 
reguleringsplan 420 kV leidning Skåreheia – Holen", ble vedtatt i 2008 av Olje- og energi- 
departementet. Formålet med planen var å regulere for høyspentledning. Innenfor planområdet for 
Setesdal Teknologipark regulerer gjeldende plan areal til område for transformatorstasjon, område 
for jord- og skogbruk og høgspenningsanlegg. Det er ellers ikke kjent med pågående planarbeid.  
 

 
12 Reguleringsplandatabase, hentet fra kommunekart.com 
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4. ALTERNATIV SOM SKAL UTREDES  
 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for ulike alternativer.  
 
 
4.1. Referansealternativet (0-alternativ)  
 
0-alternativet er et generelt uttrykk som fungerer som sammenligningsgrunnlaget for andre 
alternative utbygginger. Hvis det ikke blir vedtatt en ny reguleringsplan i det foreslåtte planområdet 
vil området kun utvikle seg innenfor de muligheter og begrensninger som dagens planer for området 
gir. 0- alternativet benyttes også̊ som sammenligningsgrunnlag når konsekvensene av planforslaget 
skal utredes.  
 
I dagens situasjon er det i all hovedsak kommuneplanens arealdel som er førende. I all hovedsak vil 
det si at næring etableres på vestsiden av riksvei 9, kommuneplanens felt N2 og N3. Samtidig tar 0-
alternativet utgangspunkt i at næringsvirksomheten innenfor kommuneplanens felt N1 ikke økes i 
areal. 0- alternativet tar ikke utgangspunkt i etablering av aktivitetsområde ved Marhyl.  
 
4.2. Planforslagets alternativ  
 
Det utarbeides bare ett alternativ i planforslaget. Nedenfor er vist tidlige volumstudier av hvordan 
området kan utnyttes. Planprosessen må avklare innhold, størrelser etc.  
 
Som nevnt så er formålet med planen er å avklare rammer for utvikling av Brokke næringspark. 
Hensikten med planen er å legge til rette for næringsareal for nye etableringer i kommunen med 
hovedvekt på grønn kraftforedlende industri og næringspark for fremtiden. Det er i tillegg aktuelt å 
åpne for etablering av annen kraftkrevende næringsvirksomhet, samt tilhørende 
administrasjonsbygg. Området skal tilrettelegges med nødvendige adkomstveier og øvrig 
infrastruktur. Volumstudiet har vist mulig atkomst, men planarbeidet må avklare atkomst til søndre 
del av planområdet. I forbindelse med denne atkomsten vil det ikke bli tilført nye avkjørsler langs 
riksvei 9, men det kan være aktuelt å utvide atkomsten eller flytte den slik at den er tilpasset 
fremtidig næringsområde. Det skal uansett sikres at atkomst til at det nylig etablerte 
kalkdoseringsanlegget for vann og avløp ivaretas.  
 
Området som omfattes av planarbeidet innehar faktisk de krav som treffes til slike områder i dag. Og 
gjennom planarbeidet vil det gi ferdig regulerte tomter på sammenhengende, flat og bebyggelig 
grunn. Brokke kraftstasjon er nærmeste nabo, samt at området grenser til Otra med de mulighetene 
det vil gi med tanke på kjøling. Samlet sett betyr overnevnte evalueringskriterier at det er relativt få 
områder i Norge som er aktuelle. Planen vil dermed kunne gi kommunen, Brokke, Brokke kraftstasjon 
og bygda Nomeland en unik mulighet for etablering av nye næringer med hovedvekt på grønn 
kraftforedlende industri og næringspark.  
 
Etableringen av Brokke Næringspark vil gi en vekst for Valle kommune gjennom nye arbeidsplasser. I 
tillegg vil dette føre til at nærområdet opplever økt aktivitet og liv. 
 
Marhyl er i dag et område med badeaktivitet. Dette kan utvikles videre og bli et større område som 
legger til rette for mer aktivitet for kommunens innbyggere, Nomelands beboere, turister, arbeidere i 
det nye næringsområdet. Dette vil utvikle kommunen videre. Nedenfor er vist enkle volumstudier og 
det viser også mulighetene som Marhyl gir. Det vil være naturlig å tenke at området blir en grønn 
rasteplass med aktivitetsområde, ladestasjoner for elbiler, kiosk, sanitæranlegg etc.  
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13 Volumstudie som viser hele planområdet med enkle volum på næringsområdene. 

 

 
14 Søndre del av næringsområde (N2 og N3 i kommuneplan). Den viser flate tomter med mulighet for flere ulike volumer. 

Volumene i skissene strekker seg fra grunnflate 10.000 m2 til 1000 m2. 
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15 Nordre del av næringsområdet (N1 i kommuneplanen med utvidet området). Området er i dag forholdsvis flatt og viser 

volumer fra ca. 2500 m2 til 1000 m2. Mot nord er det ladestasjon for elbiler, rasteplass, kiosk og sanitæranlegg, samt et 
utviklet badeområde. 

 
16 Søndre del av næringsområdet sett fra Otra. 

 
17 Søndre del av næringsområdet som viser mulig atkomst fra riksvei 9. 
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18 Nordre del av næringsområdet med parkeringsplass og ladestasjoner for elbiler. Sett fra riksvei 9. 

 
19 Søndre del av næringsområdet sett fra landbruksarealene sør for området, ved gnr. 64/bnr. 5. 

 
20 Marhyl med rasteplass og sti til badeområdet, samt parkeringsplasser, ladestasjoner for elbiler og kiosk etc.  
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5. FORSLAG TIL UTREDNINGER I FORHOLD TIL MILJØ OG SAMFUNN 
 
5.1. Utredningstemaer og metode 
 
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under 
utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten med utredningen er å 
synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. 
 
Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet. 
 
I oversikten under er de fagfelt og tema som skal vurderes/utredes listet opp. For hvert tema er det 
markert hvilken type utredningsnivå som forventes: egen fagrapport eller som del av 
planbeskrivelsen. Til sammen utgjør dette konsekvensutredningen. 
 
 

TEMA DET SKAL UTARBEIDES EGNE FAGRAPPORTER  
 

Tema Hva skal utredningen inneholde? Eksisterende dokumentasjon 

Naturmiljø og naturmangfold Vurdering av: 
• Virkninger for naturmiljøet som 

følge av planforslaget 
• Konsekvenser med å omregulere 

formål LNF. Hva betyr det for 
næringslivet og lokalmiljøet? 

• Gjennomføre ytterligere 
kartlegging, eventuelt 
feltregisteringer for å sikre 
tilfredsstillende 
kunnskapsgrunnlag.  

• Biologisk mangfold 
• Skog- og jordbruksmark 
• Skogbrannfare 

 

• Artsdatabanken 

Naturressurser Beskrive hvordan planen bidrar til at 
naturressurser herunder; skog-, jord-, 
grus-, og vannressursene 
(kretsløpsressursene) tas vare på og 
forvaltes i et langsiktig perspektiv. 
 

• NIBIO 
• NGU 

Kulturminner og kulturmiljø Det antas at fylkeskommunen skal 
oppfylle undersøkelsesplikten de har i 
henhold til kulturminneloven § 9. Det skal 
utarbeides en rapport hvor funn vil bli 
vurdert i sammenheng av planforslag. 
 

• Kulturminnesøk 

Støy Vurdering av:  

• Dagens situasjon og fremtidig 
situasjon med hensyn til støy fra 
trafikk. 

• Planforslaget – hva kan dette 
generere av støy?  
 

• Trafikktellinger (ÅDT), Statens 
vegvesen 
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Næringsliv Vurdering av:  

• Dagens situasjon og fremtidig 
situasjon ved utarbeidelse av 
planforslaget om tilretteleggelse av 
en teknologipark. Herunder; 
arbeidsplasser, sysselsetting og 
positive virkninger for Valle 
kommune. 

• Næringsinteresser og utvikling av 
næringsliv 
 

 

Trafikkutredning Vurdere dagens trafikksituasjon og 
fremtidig trafikksituasjon med hensyn til:  

• Trafikkmengder, trafikkbelastning 
ved utbygd område (teori) 

• Adkomstløsning og kapasitet 
• Internt veisystem og veistandard 
• Gjennomføre vurderinger i henhold 

til myke trafikanter. 
• Parkeringsdekning 
• Trafikksikkerhet og 

trafikksikkerhetstiltak 
• Tiltak og myke trafikanter rundt 

rasteplass, badeplass 

 

Teknisk infrastruktur Det vil bli gjort vurderinger av nødvendig 
kapasitet for: 

• Anlegg knyttet til teknisk 
infrastruktur inn i området 
herunder; vann, avløp, tele/kabel, 
el-forsyning, kjøling med mer. 
Alternative/fornybare energikilder 
med mer.  

 

Geotekniske forhold  Vurdering av:  
• Geotekniske undersøkelser for å 

kartlegge grunnforholdene 
nærmere i forhold til planlagt 
bygningsmasse. 

• Konsekvenser av grunnforhold, 
arealformål og Otra 
 

• NGU 

ROS –  
Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planområdet. 
Veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser benyttes som 
utgangspunkt for analysemetodikken. 
Denne angir de aktuelle tema som skal 
vurderes. 
 

 

Flom • Vurdere flomrisiko 
• Avklare flomutsatte områder 
• Det blir vurdert aktuelle 

sikkerhetstiltak mot flomutsatte 
områder. 
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Skred (snø, leire, jord, stein) Det skal utarbeides og kartlegges reell 
fare for skred. Eventuelle avbøtende tiltak 
tas med i planen og utvikling kan ikke skje 
før tiltaket/ aktiviteten er dokumentert 
akseptabel.  
 

 

 

TEMA SOM KUN SKAL BESKRIVES OG ILLUSTRERES I PLANBESKRIVELSEN 

Tema Hva skal beskrivelsen inneholde? Eksisterende dokumentasjon 

Nærmiljø og friluftsliv Beskrive hvilke konsekvenser 
planforslaget kan få i forhold til bruk av 
aktiviteter og øvrige friluftslivinteresser i 
området. 

- LNF som reguleres til andre 
formål  

- Badeplass / rasteplass 
  

 

Landskapsbilde Vurdere planforslagets virkninger for 
landskapets karakter og kontekst.  

• NIBIO 

Luftkvalitet Beskrive luftkvaliteten i området. Vil 
tiltenkt næringsformål påvirke 
luftkvalitet?  

 

Barn og unge Generell sikkerhet for barn og unge skal 
vurderes i planforslaget. 

- Badeplass / rasteplass 
 

 

Universell utforming Beskrive hvordan planforslaget legger til 
rette for dette temaet. 

 

Utbyggingsrekkefølge • Rekkefølgebestemmelser der 
planområdet deles inn i ulike 
soner, som tar høyde for behovet 
og etterspørselen. 

 

Volumstudie av 
bygningsmasse 

Det vil i planprosessen gjøres en 
volumstudie for å avklare hvordan nytt 
bygningsvolum kan formes inne på 
området. 
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6. PLANPROSESSEN  
 
6.1. Framdriftsplan 
 

 
 
 
 
6.2. Informasjon og medvirkning (Pbl kapittel 5) 
 
I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i løpet av 
planprosessen.  
 
For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre potensialene i 
planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog med offentlige instanser, 
relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  
 
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter: 
 
Dialog med lokale interesseorganisasjoner og beboere: 
- Invitere til informasjonsmøte / åpen dag i forbindelse med varsel om oppstart.  
- Utfordre lokalbefolkningen til utformingen av og innhold i aktivitetsområdet, rasteplassen ved 

Marhyl 

April 2021 

Juni-Juli 
2021 

 

August 
2021 

Juni 2021 –  
Desember 

2021 

Februar – 
Mars 2022 

Januar 
2022 

Mars / April 
2022 

Mai 2022 

Politisk sluttbehandling: 
Kommunestyret 

Politisk 1. behandling: 
Plan og miljøutvalet 

 

Politisk behandling: 
Plan og miljøutvalet 

Utarbeidelse av forslag til planprogram 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

Fastsettelse av planprogram 

Utredninger og vurderinger iht. planprogrammet 
Utarbeidelse av plandokumentene 

Informasjonsmøter, barne- og ungdomsrådet, folkemøter og 
arbeidsmøter med interessenter og aktører i området 

Ferdigstilling av planforslag 

1.gangsbehandling av planforslag med 
konsekvensutredning 

 

Revisjon av planen 

Offentlig ettersyn 
Åpent møte, møte i barne- og ungdomsrådet m.m. 

Vedtak av plan 
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- Særmøte med de særlige berørte / nærmeste naboene  
- Avholde åpent møte under offentlig høring. 
 
Dialog og koordinering med offentlig instanser: 

- Det er ønskelig at planen tas opp til behandling i regionalt planforum i forbindelse med 
høring av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid. Innenfor regionalt planforum vil 
vi møte representanter fra Statsforvalteren, Statens vegvesen, fylkeskommunen, Statens 
Kartverk m.fl. møtes). 

- Etablere ekstern samarbeidsgruppe for informasjonsutveksling og dialog omkring relevante 
fagtemaer. Ekstern samarbeidsgruppe vil kunne bestå av representanter fra NVE, Agder 
Energi Nett, Statsforvalteren, fylkeskommunen, vegvesen, kommunen m.m.  

 
Høring, offentlig ettersyn og informasjon (jf. pbl kapittel 5): 

- Alle høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til planprogram. 
Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig ettersyn. Informasjon vil også 
publiseres via annonser i avis og digitale medier, og informasjon publiseres på Valle 
kommunens hjemmeside og Trollvegg sin internettside. 
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Riksantikvarens kulturminneregister www.askeladden.no 
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Kulturminnevern, https://kulturminnesok.no  
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