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Forord 

På oppdrag fra Sirdal kommune er det utarbeidet plan for detaljregulering av Ertsmyran Næringsområde. 
Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge reguleringsmessig for utvikling av næringsområde avsatt i 
Kommunedelplan Sirdal Sør. Planen omfatter også Statnetts energianlegg og eiendomsområde på Ertsmyra, 
samt området på Tonstadtippen der det også legges til rette for næringsvirksomhet. Øvrige planformål 
omfatter bl.a. friluftsformål og jord-/skogbruksformål. Atkomster fra hhv Josdal og Tonstad / Høgåsenveien 
inngår i planen.  
 
Prosess og medvirkning: 
Til utarbeiding av planforslaget har kommunen engasjert Karttjenester AS. Det ble avholdt oppstartmøte 
21.09.2018. Oppstart av planarbeid ble varslet i Avisen Agder 26.10.2018, elektronisk på kommunes nettside, 
og direkte (epost/brev) til offentlige myndigheter og berørte grunneiere/rettighetshavere. Frist for innspill til 
planarbeidet var satt til 26.11.2018. Det ble ettersendt varsel til Tonstad vindpark AS og Buheii Vindkraftverk 
AS med utsatt frist. Melding om utvidelse av planområdet mot sør, etter mottatt rasrapport, ble sendt berørte 
parter / instanser 10. januar med frist 26.01.2019. Innledende planprosess med kunngjøring og innspill er 
dokumentert i henhold til vedlegg 1-4, jf liste under. 
 
På tidspunkt for innlevering av planforslaget er de planlagte kulturminneregistreringer ikke foretatt. Det vil 
derfor kunne komme endringer / suppleringer i planen når registreringene er gjennomført. 
 
Vedlegg til planbeskrivelse: 

1. Referat fra oppstartmøte 
2. Oppstartmelding (brev) 
3. Oppstartmelding (annonse) 
4. Innspill ved oppstart 

 
Tonstad, april 2019 
 

Karttjenester AS 

    
      Jan Audun Bjørkestøl 

 
 
 
 
 
 

Dokument Utarbeidet av Kontrollert av 

Planbeskrivelse Jøren-Ola Ousdal Jan Audun Bjørkestøl 

Planbestemmelser Jan Audun Bjørkestøl Jøren-Ola Ousdal 

Ansvar for utarbeidelse og kontroll av plankart fremgår på respektive tegninger. 

 

Revisjoner: 
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Sammendrag 

Hovedhensikten med planen er å legge til rette reguleringsmessig for utvikling av næringsområde (N5) i 
kommunedelplan Sirdal Sør. Planen omfatter også Statnett og Agder Energi Nett’s energianlegg på Ertsmyra, 
samt et område på Tonstadtippen der det også legges til rette for næringsvirksomhet. En viktig bakgrunn for 
tilretteleggingen av næringsarealer i dette området er mulighetene for verdiskaping basert på tilgjengelige 
ressurser og infrastruktur i form av stabil strømforsyning, spillvarme, vegnett mv. Det er enkelte registeringer 
av naturverdier innenfor planområdet. Konsekvenser for naturverdiene i området er i hovedsak knyttet til 
etableringen av Statnetts anlegg og virksomhet i området og tilleggskonsekvenser knyttet til øvrige formål i 
planen er begrensede. Det tas forbehold om endringer knyttet til eventuelle funn av kulturminner når 
befaring for dette er utført. Næringsområdet på Tonstadtippen er på ca 11da og reguleres som følge av 
konkrete planer for etablering av et settefiskanlegg. Området N5 i kommunedelplan Sirdal Sør er utvidet noe 
og delt inn i 3 formålsområder; N/T2-4. I tillegg er det lagt inn et nytt areal sør for dette (N/T1). Samlet areal 
for N/T1-4 er i underkant av 300da. Det er lagt vekt på at terrengbearbeiding og bebyggelse på 
næringsarealene (vestre deler) ikke skal være synlig fra Tonstad. Planen legger til rette for å opprettholde 
eksisterende turveier / -stier i området og det tilrettelegges også for nye muligheter. Det er gjennomført 
egen vurdering av rasfare knyttet til Tonstadtippen og resultater av denne er innarbeidet i planen. Forhold 
som avdekkes i ROS-analysen er ivaretatt i bestemmelsene, herunder varslingsplikt overfor Statnett ved 
arbeider nær høyspentlinjer eller andre tiltak som kan representere risiko for Statnetts anlegg.  

file://///itsrv4/kt_felles$/KT_PROSJEKTER/REGULERINGSPLANER/2018_DP%20Ertsmyra/plandokumenter/Planbeskrivelse-Ertsmyra-230419.docx%23_Toc6951171
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1 Planavgrensning 

Planområdet ligger like øst for Tonstad (jmf fig. 1.1). I vest går plangrensa langs kanten av høydedraget og 
følger i stor grad eiendomsgrenser på strekningen. Også i øst følger plangrensa i hovedsak eiendomsgrenser. I 
nordøst følges eiendomsgrense i dalbunnen, mens sør for dette følges eiendomsgrenser i øvre kant av lia opp 
fra Ertsmyra. Mot sør er plangrensa bestemt av arealer som må med av hensyn til områder med rasfare. 
Atkomst fra Josdal i nord og fra Tonstad / Høgåsveien i sørvest inngår i planområdet. Planområdet er stort og 
omfatter til sammen 2083 da. 
 

 
Fig 1.1: Planområdet vist med rød stiplet linje sammen med berørte eiendommer (sort strek og teignummer). Da 
prosessen med erverv av arealer til Statnetts anlegg ikke er ferdigstilt når planen utarbeides vises kartet med gjeldende 
eiendomsstruktur slik det fremkommer i digitalt eiendomskart (DEK). 
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2 Overordnet planstatus og eventuelt andre berørte planer 

2.1 Kommunedelplan Sirdal Sør 

Kommunedelplan Sirdal Sør ble vedtatt 20.06.2013. På dette tidspunkt var Statnetts planer om etablering av 
transformatorstasjon og likeretteranlegg med tilhørende ledningsanlegg på Ertsmyra under 
konsesjonsbehandling. Det ble da i kommunedelplanen avsatt et større areal, betegnet N5, for å tilrettelegge 
for mulig næringsutvikling basert på nærhet til energianleggene, herunder forventet tilgjengelig spillvarme. 
Endelig avgrensning av Statnett’s anleggs- og eiendomsområde var på dette tidspunkt ikke endelig avgjort / 
kjent. På del av Tonstadtippen ble det i kommunedelplanen avsatt areal for parkering («PHU, F»). 
 
Avgrensningen av næringsarealet i kommunedelplanen (N5) er noe justert i planforslaget. Deler av arealet på 
Tonstadtippen, som i kommunedelplanen er foreslått til parkering, er i planforslaget foreslått som 
næringsområde. Avvikene fra kommunedelplanen er ikke vurdert til å utløse krav til konsekvensutredning, jmf 
konklusjon fra oppstartsmøte. I tråd med referatet fra oppstartsmøtet redegjøres imidlertid i det påfølgende 
nærmere for avvikene fra kommunedelplanen og konsekvenser av dette. 
 
 

2.2 Beskrivelse og vurdering av avvik for næringsarealer ift avsatt 
areal i Sirdal Sør 

I møte mellom kommunen og berørte grunneiere våren 2018 (14. mars) vedrørende videre arbeid for å 
tilrettelegge næringsområdet i kommunedelplanen fremkom ønsker om noe utvidelser av grensa for dette. 
Statnett’s anlegg er nå på det nærmeste ferdig etablert, det foreligger forslag til avgrensning av det tilhørende 
eiendomsområdet og det foreligger oversikt over arealene som påvirkes av hensynssonene for de nye 
strømlinjene i området. Disse forholdene var ikke kjent i detalj på det tidspunkt N5-arealet ble avgrenset i 
kommunedelplanen og representerer derfor ny informasjon som det er relevant å legge vekt på ved en 
nærmere vurdering av dette i tilknytning til reguleringsarbeidet. 
 
Areal i byggeforbudssone under høyspentlinje i sørøst er redusert og erstattet med tilsvarende utvidelse av 
areal i nordøst 
Et relativt stort areal av N5, slik det er avgrenset i kommuneplanen, blir liggende i hensynssona / 
byggeforbudssona under høyspentlinjene nord for Statnetts anlegg. Samtidig vil det kunne ha verdi for 
næringsarealet på østsida av veien i nordøstre del av N5 om dette kan utvides noe. I planforslaget er derfor ca 
8da av det opprinnelige avsatte næringsarealet, beliggende i byggeforbudssona under høyspentlinja, foreslått 
flyttet til området i nordøst. Dette skjer ved en utvidelse ca 40m mot øst. Avgrensningen er gjort slik at 
utvidelsen ikke vil berøre landbruksveien som går her. Utvidelsen berører en mindre del av et beiteområde. Det 
er ikke registrert spesielle verdier innenfor arealet som her utvides / inkluderes i næringsområdet. Samlet 
vurderes det slik at ombyttingen av disse arealene gir en klar økning av verdien av næringsområdet, mens 
konsekvensene for andre verdier / interesser er begrensede. Det er vurdert som hensiktsmessig å gi egne 
betegnelser på næringsområdene på østsida av veien som da er betegnet hhv N/T2 (sørøst) og N/T3 (nordøst). 
 
Begrensede utvidelser av N5 mot sør og mot vest 
I planen er avgrensningen av N5 (N/T4) strukket noe lengre mot sør enn i kommunedelplanen. Mot sør dreier 
det seg om 50 meter på det meste, tilsvarende en utvidelse på 10-11 da. Hensynet til AEN’s høyspenkabel er 
fortsatt ivareatt og det samme gjelder muligheten for en turveitrase i øst-vest-retning i dette området. Det 
vurderes slik at denne utvidelsen har klar verdi for næringsområdet, men små konsekvenser for andre 
interesser. 
 
Mot vest varierer utvidelsen fra 0-50 meter (nord-sør), som representerer et areal på i overkant av 16 da.  
Begrunnelsen for dette er tilbakemelding fra aktør som ser på mulighetene for etablering av et datasenter på 
området om at en eventuell slik etablering vil ha et stort arealbehov. Det er ikke registrert spesielle verdier 
innenfor arealene i vest som er innlemmet i det utvidede næringsområdet. Det legges til grunn at utvidelsen 
ikke utfordrer det forhold at næringsområdet skal ligge «gjemt» bak fjellryggen sett fra Tonstadområdet. For å 
sikre dette er det tatt inn rekkefølgebestemmelse om at det ved utbygging på området ikke skal foretas 
terrengbearbeiding som er synlig fra Tonstad og heller ikke oppføres bebyggelse i vestre del som er synlig fra 
Tonstadområdet. 
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Ytterligere utvidelse mot sør betegnet N/T1 i planforslaget 
Det er fremlagt ønske fra grunneierhold om å regulere inn næringsarealer enda noe lengre sør enn den 
begrensede utvidelsen av kommunedelplanens område N5. Det er valgt å legge inn et nytt næringsområde i 
planen som strekker seg sørover med beliggenhet like nordvest for Statnetts anleggsområde. Dette området 
ligger i kortere avstand til spillvarmeuttaket som befinner seg i den sørlige delen av Statnetts anlegg. Det er 
ikke registrert spesielle naturverdier eller annet i dette området som er aktuelle å hensynta spesielt. Det er lagt 
en «buffer» mellom områdene N/T1 og N/T4 som inkluderer traseen for AEN’s høyspentkabel, turveitraseen og 
som også vil inneha egen atkomstvei frem til N/T1-området. Oppsummert for NT1, og i lys av muligheten for 
etablering av svært arealkrevende virksomheter på næringsarealene innenfor planområdet, vurderes det slik at 
innregulering av NT1 er viktig for ikke å begrense utviklingsmulighetene i området, samtidig som dette kan skje 
uten at vesentlige verdier går tapt. Innreguleringen av NT1 skjer i et område som uavhengig av dette er / 
planlegges tungt utbygget. Som følge av at dette arealet har kortest avstand til spillvarmeuttaket er det valgt å 
gi virksomheter som kan utnytte spillvarmen fortrinn til etablering i dette området. 
 
Endringer på Tonstadtippen 
I kommunedelplan Sirdal Sør var det på Tonstadtippen avsatt et område tiltenkt parkering. Formålsområdet er 
betegnet «PHU, F». I planforslaget er dette arealet regulert til næringsformål (N). Bakgrunnen for dette er å 
tilrettelegge for etablering av et settefiskanlegg som henter vann fra tilførselstunnelen til Tonstad kraftverk og 
utnytter deler av spillvarme-ressursen fra Statnetts anlegg. Det er denne konkrete beliggenheten som 
muliggjør dette. Aktøren som er interessert i etablering av settefiskanlegg her er allerede etablert på Tonstad 
med matfiskproduksjon i merder i Sirdalsvannet. Verdien av en mulig slik etablering anses lokalt som svært 
viktig. Det er i planen regulert inn areal for parkering på tippen (P1, P2), men da i noe mindre omfang enn det 
som lå til grunn i overordnet plan. Arealmessig vil det være mulig å utvide dette om det i fremtiden skulle 
aktualiseres. Etablering av næringsvirksomhet på det samme arealet som i kommunedelplanen var avsatt til 
parkering anses ikke å berøre verdier i området vesentlig annerledes enn det som er lagt til grunn for 
vurderingene i kommunedelplanen. 
 
Forholdet til område F16 i Kdp Sirdal Sør 

I det sørøstre hjørnet av planen er det en overlapp mot 
område F16 (fremtidig fritidsbebyggelse) i Kdp Sirdal 
Sør. Overlappen er vist i skissen til venstre og er på ca 
30 da. Arealet er med i planen fordi det inngår i 
terreng som NGI regner som rasutsatt, også med 
potensial til å ramme Tippen (se nærmere beskrivelse i 
ROS-analysen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3 Forholdet til andre planer 

Området er ikke tidligere regulert. I sørvest (sørlig atkomst via Høgåsveien) grenser planområdet til 
områdeplanen for Tonstad (PlanID 2013003). Det er ikke andre tilgrensende planer. 
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3 Planområdet 

3.1 Landskap og eksponering 

Landskap 
Den sentrale delen av planområdet omfatter et myrdrag i forsenkningen mellom ryggen Åsane i vest og det 
bratte fjellpartiet Svodene, som utgjør en skogkledd terskel i overgangen mot fjellet Grasdalsheii (737 moh) i 
øst (figur 3.1). Statnetts utbygging dekker den videste delen av det opprinnelige myrlandskapet Ertsmyra. Den 
sørlige delen av planområdet, med Tonstadtippen som et sentralt element, inngår i lisida som går fra Tonstad 
og opp til Tonstadheia (figur 3.2).  
 

 
Figur 3.1 Oversiktsbilde over Ertsmyra-området sett fra sør mot nord. Det meste av næringsarealene som er avsatt i 
planen vil ligge i bakkant i bildet, nord og vest for Statnetts anlegg. 

 

 
Figur 3.2 Sørlig del av planområdet med Tonstadtippen som et sentralt element. 
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I den nordlige delen (figur 3.3 og 3.4), der det de nye næringsområdene er planlagt, veksler terrenget mellom 
større og mindre myrområder med skogkledde partier imellom. Kartressursen Naturbase1 har ingen 
registreringer av utvalgte naturtyper knyttet til planområdet. 

 
Figur 3.3 Oversiktsbilde som viser arealene nord og vest for Statnetts anlegg der de nye næringsarealene er regulert 
(N/T1 og sørlig del av N/T4). 

 

 
Figur 3.4 Bilde fra den nordlige delen av N/T4. Betydelige deler av terrenget her heller slakt mot nord.  

 
Eksponering 
Ryggen i den vestre delen av planområdet (Åsane) har en sentral eksponering mot Tonstadområdet (Figur 3.5) 
og utgjør en viktig del av fjellformasjonene som avgrenser den bebygde flaten på Tonstad. Den sentrale delen 
av planområdet ligger skjult bak denne ryggen sett fra kommunesenteret. Betydelig deler av arealer vil være 
synlig fra Josdalsgrenda. Deler av arealet vil også være synlig fra fylkesveien, bl. på strekningen mellom Bjunes 
og Rekevik. Store deler av den sentrale delen av planområdet kan sees fra øvre deler av veien fra Tonstad til 
Tonstadtippen og også fra selve Tippområdet. Herfra vil imidlertid Statnetts anlegg, som ligger nærmere, 
fremstå som det dominerende elementet og næringsområdene vil befinne seg bakenfor dette og dels også i 
terreng som heller nedover mot nord. 

https://kart.naturbase.no/
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Figur 3.5 Ryggen langs den vestre del av planområdet sett fra Tonstad sentrum 

 

3.2 Klima, vegetasjon og grunnforhold 

Klima 
I følge vær- og klimatjenesten seNorge2 er årsmiddelnedbøren i området på 2000-3000 mm. Normalt vil snøen 
ligge fra desember til april. Området fremstår ikke som særlig vindutsatt. 
 
Vegetasjon 
Området som er bebygget av Statnetts anlegg var opprinnelige et større myrområde (Ertsmyra). Det skrånende 
terrenget oppover mot ryggen i vest er dominert av furuskog. I den sørlige delen av planområdet er innslaget 
av lauvskog, primært bjørk, større. 
 
Grunnforhold 
Geologien i området består av grunnfjellsbergarter. Vesentlige deler av arealet som er avsatt som 
næringsområder i planen (med unntak av N på Tonstadtippen) har løsmasser bestående av tykk morene (jmf 
figur 3.5. Kilder: NGU’s databaser over berggrunn3 og løsmasser4. 
 

 
Figur 3.5 Oversikt over løsmasser i planområdet 

http://www.senorge.no/index.html?p=klima
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
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3.3 Dyreliv, biologisk mangfold og fremmede arter 

Dyreliv og biologisk mangfold 
Det er en observasjon av furukorsnebb sentralt på Ertsmyra (Naturbase5), men denne er fra før anleggsarbeidet 
til Statnett startet i området. Arten er i Naturbase angitt med særlig stor forvaltningsinteresse. Innenfor 
planområdet er det i samme kilde angitt en observasjon av kongeørn vest for Tonstadtippen, også denne angitt 
med særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Det er i Naturbase også gjengitt en observasjon av flommose. Denne er rødlistet (Nær truet, NT) og angitt som 
art med stor forvaltningsinteresse. Observasjonen er gjort nedenfor foten av Tonstadtippen. I Artskart 
(Artsdatabanken6) finnes i tillegg til registeringen av flommose også registreringer av noen flere rødlistede 
arter: ask (Sårbar, VU), hønsehauk (NT) og hare (NT).   
 
I planbeskrivelsen for kommunedelplan Sirdal Sør (s16) er det referert til at gjennomgang av kommunens 
viltkart viser at nesten hele næringsområdet N5 ligger innenfor en radius på en kilometer fra hekkelokalitet for 
hubro (nasjonal verdi). I tillegg dekker næringsområdet i sin helhet et registrert spillområde for storfugl (lokal 
verdi). 
 
Fremmede arter 
Det er ved befaring i området ikke observert fremmede arter. Områdets tidligere bruk tilsier heller ikke spesielt 
stor risiko for at det er etablert fremmede arter i området. 
 
 

3.4 Kulturminner og eksisterende bebyggelse 

Kulturminner 
Grubeli anlegget er registrert som kulturminne. Det samme er deler av den gamle stølsveien fra Tonstad til 
Ertsmyra (Kulturminner7) (figur 3.6). Det gjenstår å gjennomføre befaring og vurderinger mht kulturminner i 
området. 

 
Figur 3.6 Den gamle stølsveien fra Tonstad til Ertsmyra 

 
Eksisterende bebyggelse 
Før Statnett startet sin utbygging var eksisterende bebyggelse innenfor planområdet begrenset til Grubeli-
anlegget og garasjeanleggene og fritidsboligen på Tonstadtippen, samt en fritidsbolig vest for tippen på 
oversida av atkomstveien fra sør. Når planen er under utarbeidelse er Statnetts anleggsområde med bygninger 
og koblingsanlegg det dominerende elementet i området. 

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/NiB
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5
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4 Planforslaget 

4.1 Generelt 

Planområdet er stort og det er utarbeidet to plankart for å dekke området. Figur 4.1 viser planområdet med de 
ulike formålsområder og hensynssoner. 
 

 
Fig 4.1: Planområdet med de ulike formålsområder. 

 
Område for næringsvirksomhet på Tonstadtippen (N) 
Dette området skal benyttes til industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Det tillates ikke detaljvarehandel i 
området. Bakgrunnen for innregulering av dette området er konkrete planer om etablering av et 
settefiskanlegg som utnytter deler av spillvarmeressursen fra Statnetts anlegg samtidig som det får sitt 
driftsvann fra tilløpstunnelen til Tonstad kraftverk. 
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Kombinert formål næring/tjenesteyting (N/T1 – N/T4) 
Dette er områder som skal benyttes til industri-, håndtverks-og lagervirksomhet, samt tjenesteyting. Det tillates  
ikke detaljvarehandel i områdene. Det legges til grunn at arealene skal utnyttes effektivt og det tillates en 
maksimal utnyttingsgrad på BYA=70%. Bygghøyder foreslås vurdert i tilknytning til søknader om ramme- / 
byggetillatelser. Ved vurdering av bygghøyder skal virksomhetens behov avveies i forhold til hensynet til 
omgivelsene. Det er lagt vekt på at terrengbearbeiding og utbyggingen i de vestre deler av områdene N/T1 og 
N/T4 ikke skal være synlig fra Tonstad. 

 
Innenfor N/T1 skal virksomheter som kan utnytte spillvarme fra Statnett’s anlegg ha prioritet. For N/T1-4 er det 
krav om varsling til Statnett ved planlagt arbeid med anleggsmaskiner nærmere enn 30 meter fra strømførende 
linje. Varslingskrav gjelder også ved sprengning og større gravearbeider som kan gi risiko for skade på Statnetts 
anlegg/infrastruktur. 
 
For alle næringsområdene gjelder at det kan etableres nettstasjoner i det omfang som er nødvendig for 
planlagt virksomhet og at lokalisering av disse skjer etter nærmere vurdering. Ved søknad om ramme-/ 
byggetillatelse skal det fremlegges situasjonsplan med bygninger, installasjoner, parkering og uteområder.  
 
Vannforsyningsanlegg 
Området Vf er avsatt til kommunalteknisk virksomhet og skal benyttes til etablering av høydebasseng. Atkomst 
til dette vil være via N/T4. 
 
Energianlegg 
Anleggsområdet for Statnett og Agder Energi Nett’s installasjoner på Ertsmyra er regulert som energianlegg. 
Formålsområdet tilsvarer det som er inngjerdet. Statnetts eiendomsområde er noe større og ikke endelig 
avklart. 
 
Atkomst, veier og parkering 
Atkomst til næringsområdet på Tonstadtippen skjer via eksisterende vei. Atkomst til næringsområdene i nordre 
del av planområdet skjer via atkomstveien fra Josdal som er bygget av Statnett i tilknytning til deres etablering i 
området. Veien er regulert som felles, privat vei og det er lagt til grunn at det inngås nødvendig avtaler for 
felles drift av veien blant de som i fremtiden vil være brukere av denne. Det er regulert inn en egen, ny vei fra 
denne «hovedveien» og frem til næringsområdet N/T1. På Tonstadtippen er det innregulert areal for parkering. 
 
Landbruksformål 
Det vesentligste av arealene utenfor byggeområder og energianlegg er regulert til landbruksformål. 
 
Friluftsformål 
Eksisterende sti et stykke opp langs ryggen vest for Ertsmyra er regulert for friluftsformål og denne er koblet til 
«hovedveien» til Statnetts anlegg via en tverrforbindelse som følger traseen for AEN’s strømkabel. Statnett har 
etablert en vei («brøytevei») langs østsida av stasjonsgjerdet. Denne er regulert med kombinert formål og 
gjennom dette tilrettelagt for bruk som turvei. Gjennom denne løsningen etableres det en mulighet for rundtur 
i området. Statnett tillater veien brukt for formålet, men kan ikke garantere fremkommelighet til enhver tid og 
gir heller ikke garanti for vedlikehold.  
 
Den gamle stølsveien fra Tonstad til Ertsmyra og videre til Tonstadtippen er regulert som kombinert formål 
landbruk / friluftsliv. Gjennom dette tilrettelegges den planmessig som turvei, samtidig som eksisterende bruk / 
rettigheter som landbruksvei opprettholdes. Veien er på en del av strekningen lagt om som følge av Statnetts 
behov. 
 
Hensynssoner 
Det er innregulert faresoner for hhv ras og flom. Ras-sonene H310_1 og _2 er resultat av nærmere 
kartlegging/analyse (NGI). Øvrige faresoner er basert på generelle aktsomhetsområder knyttet til naturfare. 
Når det gjelder kraftlinjene i området, er korridorer for disse avsatt som båndleggingssone (Energiloven), 
merket H740 – dette som følge av konkret innspill/anbefaling fra Statnett. Det er lagt hensynssone / faresone 
høyspenning over arealet regulert til energianlegg og i byggeforbudssoner knyttet til høyspentlinjer forøvrig. 
Det er innregulert hensynssone for friluftsliv i en bredde på 20m langs turstien i vest for å kunne justere denne 
noe. Det er innregulert hensynssone kulturmiljø for gammel stølsvei (H570). Det er innregulert infrastruktur-
sone knyttet til jordkabler for strøm. Det er innregulert sikringssone for frisikt ved avkjørselen fra fylkesveien 



Detaljregulering for Ertsmyran næringsområde, Sirdal kommune 
 

 
13 

på Josdal. Det er også innregulert en sikringssone for skog (H190, forbud mot snauhogst) i en del av lia sør for 
Tonstadtippen for at risikoen for ras ikke skal økes utover dagens situasjon.  
 
Spesielt om traseer for høyspentkabler og atkomstvei i korridoren mellom N/T1 og N/T4 
Planforslaget er oppdatert etter at Agder Energi Nett i brev fra NVE av 07.03.2019 er gitt konsesjon for ny 132 
kV kabel fra Finså kraftverk til Ertsmyra. Kabelen er i utgangspunktet tenkt lagt parallelt med kablene som 
allerede er lagt ned i området og hensyntatt i planen (i korridoren mellom NT/1 og NT/4). Foreslått atkomstvei, 
f_V3, til N/T1 vil overlappe med deler av traseen for eksisterende høyspentkabler.  Forholdet mellom 
veitraseen og en ny 132kV kabel trenger da også avklaring.  Kommunen har gjennomført møte med AEN 
10.04.2019 for gjennomgang av disse problemstillingene. 
 
Status ved ferdigstilling av planforslaget er at AEN`s detaljprosjektering av ny 132kV linje ikke er klar (herunder 
er også et trasealternativ gjennom Maridalen lengre sør til vurdering).  Det er også kompliserende at en ikke 
vet sikkert hva som vil komme først av vei eller ny kabel. AEN har videre informert om at en atkomstvei i 
foreslått trase vil kreve masseutskiftning rundt eksisterende kabel på deler av strekningen, samt at den også 
må flyttes på deler av strekningen. AEN opplyser at dette er mulig å gjøre forutsatt at kostnader dekkes.  
 
AEN har overfor kommunen videre opplyst følgende: «Sprengning nærme kabelen etter at den er satt på drift 
er ikke ønskelig og en skade kan fort bli dyrt.». Skjøting av kabler på dette spenningsnivået koster minst kr 
100.000,- pr. skjøt pr. fase og i tillegg kan det være snakk om produksjonstap for Finså kraftverk. Ofte må det 
skjøtes inn en kort kabel i forbindelse med en skade og da må det benyttes to skjøter.»  
 
Figur 4.2 nedenfor viser traseen for eksisterende, nedgravd høyspentkabel (rød strek) sammen med trase for 
prosjektert / regulert atkomstvei til N/T1. I samme kart er mulig trase for den nye 132 kV kabelen vist som 
stiplet, svart linje. 
 

 
Fig. 4.2 Traseer for hhv eksisterende høyspenkabel (rød strek), prosjektert vei (blå streker) og mulig trase for 
ny 132kV kabel (stiplet svart linje) (AEN). 
 
I reguleringsplanen er trase for ny 132kV kabel sikret ved at byggegrensa på N/T4-området er lagt 10-12m fra 
prosjektert vei / fylling. I tillegg er bestemmelsene formulert slik at høyspentkabel kan graves ned innenfor de 
aktuelle formålsområder på strekningen. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til en del sentrale forhold for å sikre gjennomføring av disse. 
 
 

4.2 Vurdering etter naturmangfoldloven 

Etter § 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. 
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§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av naturverdier i området anses som god.  
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å 
forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til de foreslåtte utbyggingsområdene i planen som tilsier 
anvendelse av føre-var-prinsippet. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Statnetts utbygging i området utgjør en betydelig belastning på området. Dette er imidlertid avklart og avveid 
gjennom konsesjonsbehandlingen av Statnetts prosjekter. Næringsområdene som er lagt inn i 
reguleringsplanen vil representere en ytterligere belastning. Samtidig forventes ikke aktiviteter innenfor de nye 
næringsområdene som vil øke den samlede belastningen særlig utover det Statnetts anlegg allerede 
representerer i området.  
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Tilrettelegging av næringsområdet i nord (N/T4-området) vil kreve betydelige anleggsarbeider i form av 
utsprengning og planering. Deponering av masser skal ikke skje innenfor områder avsatt til LNF-formål i planen. 
Bestemmelsene til planen har krav til arrondering og istandsetting av arealer etter utbygging. 
 
 

4.3 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 

Ut over de generelle beskrivelsene av planområdet (avsnitt 3.1 - 3.4) er det gjort nærmere vurderinger av 
utbyggingens konsekvenser i forhold til landskap, miljø og samfunn. 
 

4.3.1 Konsekvenser for landskap 

De nye næringsområdene i nordre del vil endre landskapet innenfor planområdet vesentlig. Næringsarealene 
representerer store arealer og vesentlige deler av dette forutsettes planert ut i større flater. Det legges til 
grunn at planlagte inngrep / utbygging ikke skal være synlig fra Tonstad-området. Det planlagte kommunale 
høydebassenget vil muligens kunne bli eksponert i byggefase. Når dette er etablert og området omkring 
revegetert legges til grunn at heller ikke dette vil fremstå forstyrrende for landskapsopplevelsen av fjellryggen 
sett fra Tonstad-området. Det vil være innsyn mot området fra Josdalsgrenda. Det vil også være innsyn mot 
deler av området fra enkelte strekninger på fylkesveien, bl.a. mellom Bjunes og Rekevik. 
 

4.3.2 Konsekvenser for miljø 

Gjennomføring av planen vil innebære behov for betydelige nye sprengnings-/grunnarbeider, massehåndtering 
og transport. Først og fremst vil dette gjelde for opparbeiding av næringsarealet i nord. I den sammenheng er 
det viktig å etablere tiltak/rutiner som minimerer faren for spredning av svartelistede arter. Dette forholdet 
ivaretas i eget punkt i reguleringsbestemmelsenes fellesbestemmelser. 
 
Det er ingen av artene nevnt i kap 3.3 (rødlistede eller angitt med spesiell forvaltningsinteresse) som er 
observert innenfor eller anses spesielt knyttet til arealene som foreslås for nye utbyggingsformål i planen. 
 
Når det gjelder nærhet til hekkelokalitet for hubro for næringsarealet i nord er det gjort følgende vurdering 
knyttet til dette i planbeskrivelsen for kommunedelplanen: «Innenfor området N5 har Statnett konsesjonssøkt 
et anlegg som vil beslaglegge om lag 500 dekar. I tillegg kommer et stort antall linjeføringer inn og ut av 
anlegget. Det vil ikke være forenlig med en videre eksistens av denne lokaliteten. Etablering av næringsareal i 
nordenden av dette området vil således ikke ha noen eller liten betydning for hubrolokalitetens videre eksistens. 
Det samme gjelder de andre områdene som blir liggende helt eller delvis innenfor en kilometer fra hubroreiret.»  
 
Når det gjelder konsekvenser for spillområdet for storfugl er ikke dette direkte kommentert i kommuneplanens 
planbeskrivelse, men det fremstår som ganske klart at dette også vil gå ut ved etablering av næringsområdet.  
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4.3.3 Konsekvenser for samfunn 

Samfunnsmessige konsekvenser av Statnetts utbygging og anlegg i området er vurdert og avklart gjennom 
konsesjonsbehandlingen og kommenteres ikke ytterligere her. 
 
Realisering av næringsvirksomheter på næringsområdet i nord har potensiale for betydelig positive 
samfunnsmessige konsekvenser. Lokalt i form av arbeidsplasser og ringvirkninger. En eventuell utnyttelse av 
spillvarmeressursen fra Statnetts anlegg vil være samfunnsmessig positiv. Nærhet / tilgang til stabil leveranse 
av fornybar energi representer en verdi som kan gjøre det interessant for større nasjonale / internasjonale 
etableringer i området. 
 
For næringsområdet som reguleres på Tonstadtippen pågår konkret planarbeid / forberedelser for etablering 
av settefiskanlegg. Dette skjer i regi av samme selskap som allerede er i gang med matfiskproduksjon i merder i 
Sirdalsvatn. Tilrettelegging av næringsområdet på Tonstadtippen vil kunne danne grunnlag for en lokal 
etablering av et settefiskanlegg som også forsyner andre av firmaets oppdrettslokaliteter. Lokalt vil dette da ha 
en positiv konsekvens i forhold til arbeidsplasser og ringvirkninger ellers. 
 
Planområdet ligger i utkanten av et regionalt, svært viktig friluftsområde («Tonstad-Josdalsheii»). Planforslaget 
omfatter del av den gamle stølsveien i området som også er en viktig turvei fra Tonstadområdet til 
Ertsmyraområdet og videre opp til Tonstadtippen. Denne turveien er sikret, men traseen lagt noe om, i 
tilknytning til Statnetts utbygging. Planforslaget innebærer også en ytterligere tilrettelegging for utøvelse av 
friluftsliv innenfor planområdet.  Eksisterende stier og ytterligere tilrettelegging av stier /turveier i hht 
planforslaget, vil sammen med muligheten til å benytte Statnetts vei gjennom området (på utsiden av 
anleggsområdet), skape mulighet for fine og interessante rundturer i området. Planen tilrettelegger også 
reguleringsmessig for parkering på Tonstadtippen som er et viktig utgangspunkt for turer videre innover på 
Tonstadheia. 
 
Det er ikke gjort detaljerte vurderinger mht massebalanse, evt overskudd / underskudd ved opparbeiding / 
tilrettelegging av næringsarealene. Utgangspunktet har vært et ønske om størst mulig fleksibilitet utifra at en 
p.t ikke vet sikkert hvilke ønsker / krav virksomheter som vurderer å etablere seg i området vil ha. I det 
skrånende terrenget vil virksomhetenes mulighet til å kunne fordele bygningsmasse / aktiviteter på flere 
nivåer, eventuelt krav til store flater, i stor grad påvirke terrenginngrep og massebalanse. Landskapsmessige 
hensyn, bl.a kravet om at bebyggelse ikke skal være synlig fra Tonstad sentrum, betyr også at aktiviteter / 
virksomheter som innebærer høy bebyggelse vil måtte senke terrenget ekstra for å ivareta landskapsmessige 
hensyn.  
 

4.3.4 Konsekvenser for barn og unge 

I barnetråkk-registreringene fra planprosessen med kommunedelplan Sirdal Sør er Tonstadtippen registrert 
som viktig leke- og aktivitetsområde. Det legges til grunn at denne verdien primært er knyttet til områdets 
funksjon som parkeringsområde og utgangspunkt for turer videre innover på Tonstadheia. Vesentlige deler av 
arealet på tippen som i planen er avsatt som næringsområde har i dag en tett trevegetasjon og det er ikke kjent 
at det har noen spesiell funksjon / verdi for barn og unge. Nye turveier / turmuligheter som tilrettelegges 
innenfor planområdet vil ha positiv betydning for alle aldersgrupper, herunder også barn og unge.  

 
4.3.5 Konsekvenser for funksjonshemmede 

Tilretteleggingen av store arealer for næringsutvikling vil kunne legge grunnlag for et variert tilbud av 
arbeidsplasser. Formodentlig vil det innenfor dette også kunne bli nye jobbmuligheter for personer med 
funksjonshemninger. Tilretteleggingen / forutsetningen om bruk av Statnetts brøytevei som turvei vil 
representere en turmulighet i området for personer som ikke kan benytte turveier / stier i området for øvrig. 
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5 ROS-analyse 

5.1 Generelt 

Det er gjort en samlet vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som er 
aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er 
følgende risikomatrise fra DSB benyttet: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

3 Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig 

5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig/ periodevis, 
lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 
 
Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

NATURGITTE FORHOLD:     

1) Snøskred 2 2 4 I henhold til NVE’s Aktsomhetskart for snøskred og 
steinsprang8 kan det foreligge rasrisko flere steder i 
planområdet. For noen områder er det utført faglige 
vurderinger og konklusjoner innarbeidet i planen, se 
utfyllende beskrivelse kap 5.2.  

2) Steinsprang 2 2 4 

3) Utglidning (geoteknisk ustabilitet) 1 2 2 

4) Flom i sjø eller vann    Ingen vann innenfor planområdet 

5) Flom i elv/bekk/lukka bekk 2 2 4 I hht NVE’s aktsomhetskart for flom kan det foreligge 
flomfare langs Ertsbekken, se beskrivelse / vurdering 
kap 5.2. 

6) Overvann 2 3 6 Betydelige arealer i planen er avsatt som 
byggeområder for næring. Gode løsninger for 
håndtering av overvann vil være viktig for å unngå 
skader på eiendom. Tatt inn reguleringsbestemmelser 
som skal bidra til å sikre dette. 

7) Radon i grunnen 1 3 3 Iht NGU’s karttjeneste Radon aktsomhet9 er det ikke 
arealer med høy eler særlig høy aktsomhetsgrad for 
radon (jmf figur 5.8, kap 5.2). Det meste av arealet er i 
kategorien «moderat til lav» med mindre området i 
vestlig del angitt som «usikker». Planområdet omfatter 
ikke byggeområder for bolig / fritidsbolig 
(døgnopphold). 

8) Takras (snø/is) mot fortau, sykkelvei, 
gate 

2 3 6 Det må forventes at det innenfor byggeområdene for 
næring kan bli oppført større bygninger.  Sikring av 
uteområder/gangveier mot takras forutsettes løst 
gjennom byggmessige løsninger og rutinemessig 
vedlikehold. 

9) Annet: Jord- og flomskred 2 2 4 Jmf pkt 1, 2, 3. 

INFRASTRUKTUR:     

10) Vegtrafikk:     

a) Uønsket hendelse 2 4 8 Risiko anses primært knyttet til atkomsten fra nord 
(f_V1). Risiko reduseres som følge av god standard på 
veien mht bredde mm. Risiko vil øke etter hvert som en 
får etableringer på næringsarealene som innebærer 
økning i person- og varetransport på strekningen. Det 
vil være særlig viktig med gode og oversiktelige 
avkjørsler til næringsområdene, samt å begrense disse i 
antall. 

b) Gående, syklende og kjørende til/ 
fra skole, idr.anlegg, butikk m.m. 

   Risiko relatert til gående og syklende anses dekket av 
pkt 19 a) 

11) Jernbane    Ikke aktuelt. 

https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet
https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
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12) Sjøtrafikk og transport på vann/elv    Ikke aktuelt. 

13) Lufttrafikk    Ikke aktuelt. 

14) Gang- og sykkelstier    Ikke regulert egne G/S-veier i planområdet. 
 

15) Elektrisitet     

a) Bortfall 1 4 4 Viktige funksjoner og installasjoner i planområdet tilsier 
stabil strømforsyning. 

b) Stråling 2 2 4 Forhold innenfor Statnett’s anleggsområde faller 
utenfor vurderingen da dette forutsettes ivaretatt av 
Statnett. Utenfor anleggsområdet legges til grunn at 
strålingsfare er ivaretatt gjennom innlagte 
hensynssoner / byggegrenser. Reguleringsformålene i 
planen omfatter heller ikke formål med døgnopphold 
(bolig mm). 

c) Klatrefare i master 1 4 4 Planområdet representerer en «konsentrasjon» av 
master. Det vurderes slik at klatrefaren i mastene i 
planområdet ikke utgjør noen spesiell risiko. 

16) Teletjenester, bortfall 2 2 4 Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes av de respektive virksomheter. 

17) Vannforsyning, bortfall 2 2 4 Jmf pkt 16) 

18) Renovasjon, bortfall 1 2 2 Ingen spesiell risiko. 

19) Varsling og evakuering ved katastrofer 2 3 6 Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes i etablerings- og driftsfase for de 
respektive virksomheter. 

20) Spillvann 2 1 2 Ingen spesiell risiko. 

21) Annet    Ikke aktuelt. 

VIRKSOMHETER:     

22) Giftige gasser/væsker    Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes i etablerings- og driftsfase for de 
respektive virksomheter. 

23) Eksplosjonsfare    Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes i etablerings- og driftsfase for de 
respektive virksomheter. 

24) Brannfare:     

a) Farlige anlegg    Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes i etablerings- og driftsfase for de 
respektive virksomheter. 

b) Tilstrekkelig forsyning av brannvann 
(mengde og trykk) 

2 3 6 Løsning for brannvann er etablert for Statnett’s anlegg 
og vurderes / kommenteres ikke ytterligere her. 
Tilstrekkelig forsyning av brannvann må sikres gjennom 
kommunens planlegging og etablering av VA-anlegg for 
næringsområdene. Inntatt rekkefølgebestemmelser 
vedrørende dette. 

c) Atkomst for brannbil 1 2 2 Det er god tilgjengelighet for brannbil til området. 

25) Spredning av legionella 2 2 4 Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes i etablerings- og driftsfase for de 
respektive virksomheter. 

26) Støy/rystelser/vibrasjoner 2 3 6 Se vurdering i eget punkt, kap 5.2 

27) Visuell forurensing 2 3 6 Både Ertsmyra transformatorstasjon og også 
kommende utbygging og etableringer på 
næringsområdene endrer fullstendig landskap / visuelt 
inntrykk av området. Dette følger av karakter og 
omfang av de nye innstallasjonene / aktivitetene. 

28) Annet    Ikke aktuelt. 
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TIDLIGERE BRUK:     

29) Forurensa grunn 2 3 6 Risiko / konsekvens for Statnett’s / AEN’s aktiviteter 
forutsettes vurdert / ivaretatt av disse. Risiko / 
konsekvens for øvrig avhengig av hva slags 
virksomheter som etableres innenfor næringsarealene 
og må vurderes i etablerings- og driftsfase for de 
respektive virksomheter, herunder aktuelle tiltak. 

30) Sjakter, steintipper, farlige strukturer    Tonstadtippen er en stor steinfylling av tunnelmasse fra 
Sira-Kvina utbyggingen. Denne har ligget i ca 50 år. Det 
er lagt inn rekkefølgebestemmelse for næringsområdet 
på del av tippen om at det før byggetillatelse gis skal 
fremlegges geoteknisk uttalelse / vurdering mht 
grunnforhold.  

31) Militære anlegg    Ingen i nærheten. 

32) Annet    Ikke aktuelt. 

OMGIVELSER:     

33) Regulerte vannmagasiner    Ingen aktuelle. 

34) Farlige terrengformasjoner    Ingen spesielle. 

35) Støy fra anleggsperiode    Må påregnes, men ikke ansett å være behov for 
spesielle tiltak / krav. 

 
 
 

5.2 Nærmere om enkelte av de identifiserte risiko- og 
sårbarhetsfaktorer 

Ras (pkt 1,2,3) 
Aktsomhetsområder for alle skredtyper: snøskred (fig 5.1), steinsprang (fig5.2) og jord- og flomskred (fig 5.3) 
berører planområdet.  
 

  
Fig 5.1 Aktsomhetsområder for snøskred (NVE)    Fig 5.2 Aktsomhetsområder for steinsprang (NVE) 
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Fig 5.3 Aktsomhetsområde for jord- og flomskred (NVE) 
 
I tilknytning til planlagt næringsområde på Tonstadtippen er det utført egen rasundersøkelse (Skredrapport 
Tonstadtippen, NGI-Rapport, 15.11.2018). Av figur 5.4 fremgår at ras kan nå deler av tippområdet. I hht 
informasjon fra Norsk Ørret AS som planlegger etablering av settefiskanlegg på tippen vil det normalt være 2-4 
ansatte på anlegget daglig. Cowi AS har i notat datert 22.03.2019 gjort en vurdering av sikkerhetsklasse for 
skred i tilknytning til etablering av et settefiskanlegg på Tonstadtippen. Cowi anbefaler at produksjonsanlegget 
settes i sikkerhetsklasse 2. Infrastruktur knyttet til anlegget, vannrør og vanninntak anbefales satt i S1. I 
reguleringsplanen er hensynssone og byggegrense lagt langs grensa for 1000-års skredet. Cowi anbefaler videre 
i sitt notat at skogforhold bevares da endringer i skogforhold vil påvirke faresonene. Dette er ivaretatt i plan / 
bestemmelser. Cowi anbefaler også at det i anleggsfasen gjennomføres en risikovurdering mtp skred i 
anleggsperioden og at det gjøres tiltak. Videre at vannledningen bør legges slik at den tåler evt. økt marktrykk 
ovenfra ved et evt skred i området.  
 

 
Fig 5.4 Faresoner for ras ved Tonstadtippen med tilhørende nominell årlig sannsynlighet (NGI) 
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Det er lagt inn hensynssone / sikringssone i utløsningsområdet for skred som kan nå tippområdet med krav til 
at det inngås og tinglyses avtale med grunneier som sikrer at det ikke hogges ut skog innenfor hensynssonen. 
 
Øvrige arealer innenfor planområdet som omfattes av NVE’s aktsomhetskart for ras er regulert som 
hensynssoner rasfare. Unntatt fra dette er arealer innenfor Statnett’s anleggsområde der det legges til grunn at 
risikoforhold er avklart i tilknytning til Statnetts utbygging. 
 
Flom (pkt 5) 
Figur 5.5 viser aktsomhetsområder for flom langs Ertsbekken. Av dette fremgår at aktsomhetsområdet strekker 
seg betydelig inn over Ertsmyra. I forhold til planens formål og avsatte utbyggingsområder har det ikke 
foreligget behov for nærmere vurdering av flomfare. I plankartet er aktsomhetsområdene vist som 
hensynssone flom. Hensynssonene er avgrenset mot Statnett’s anleggsområde der det er lagt til grunn at de 
nødvendige vurderinger og sikkerhetshensyn her er gjort og ivaretatt av Statnett selv. 
 

 
Fig 5.5 Aktsomhetsområde for flom langs Ertsbekken (NVE) 
 
Spesielt om aktsomhetsområde flom på Tonstadtippen 
Aktsomhetsområdet for flom fra Ertsbekken går inn over Tonstadtippen (figur 5.6). Samtidig viser NVE’s 
datasett en maksimal flomvannstigning på mellom 3 og 4m i bekken før denne går inn under tippen (jmf gul 
farge langs bekken på denne strekningen i figur 5.5). Høydeforskjellen fra bekken og opp til platået på tippen er 
9-10m. NVE’s datasett for hhv aktsomhetskart og maksimal flomvannstigning er i dette tilfellet motstridende. 
Det er åpenbart at bekken, om den har fritt løp under tippen, ikke vil stige 8-10m og gå inn over platået.  
Aktsomhetsområdet som ligger over tippen er på dette grunnlag tatt ut. 
 

 
Figur 5.6 Aktsomhetsområde for flom i Ertsbekken ved Tonstadtippen slik det fremkommer i NVE’s data 
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Risiko knyttet til oppstuving av Ertsbekken på oversida av Tonstadtippen 
Det er foretatt en befaring av inntakspunktet for Ertsbekken i / under Tonstadtippen. Figur 5.7 viser bilde fra 
området. Mulighet for tetting / oppstuving av bekken i dette punktet fremstår som en mulig risikofaktoer. 

 
Figur 5.7 Bilde som viser punktet der Ertsbekken går inn i / under Tonstadtippen 
 
Følgende situasjoner kan representere risiko for oppstuving av Ertsbekken på oversida av tippen: 

a) Løpet under terskelen svelger ikke unna vannet (ved tiltetting eller for liten slukeevne) 
b) Inntaket / inngangen til løpet under terskelen tettes til av kvister eller annet driv i bekken 
c) Inntaksområdet tettes til som følge av jord-/sørpeskred 

 
Punktet der Ertsbekken går inn i / under Tonstadtippen ligger utenfor området som var grunnlag for NGI’s 
farevurdering, jmf rapport datert 15.11.2018. Punktet omfattes av NVE’s aktsomhetsområde for jord- og 
flomskred og NGI påpeker i sin rapport / konklusjon at «Snøskred er dimensjonerende skredtype, bortsett fra 
ved bekkene i øst i området hvor flomskred og sørpeskred kan være dimensjonerende».  «Bekkene øst i 
området», som kan nå overflaten på tippen, vil da også kunne nå punktet der Ertsbekken går inn under tippen. 
NGI’s avgrensning av faresoner i østre del av undersøkelsesområdet (platået på tippen), som er ganske nær 
inntakspunktet, indikerer en nominell risiko mellom 1/100 og 1/1000.  
 
Om, og eventuelt hvor mye vann som kan trenge gjennom massene i tippen utenom anlagt løp, vil ha 
betydning for om en slik oppstuving vil resultere i at selve platået på tippen oversvømmes. Selve platået 
representerer et «bredt løp» og om vann skulle nå opp hit vil vannstanden ikke bli særlig høy. Det kan 
imidlertid ikke utelukkes at et overløp som når platået kan gi erosjonsskader på deler av dette. 
 
Det legges til grunn at regulanten, Sira-Kvina kraftselskap, har rutiner for kontroll og rensk av inntakspunktet 
for Ertsbekken i / under tippen som forhindrer / reduserer risiko for tetting av innløpet. Herunder også at 
slukeevne på rør/kulvert under tippen er / blir vurdert i forhold til forventningen om økte nedbørsmengder, jmf 
klimautviklingen. 
 
Radon (pkt 7) 

 
Figur 5.8 Radon aktsomhetskart (NGU) 
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Støy /rystelser / vibrasjoner (pkt 26) 
Ifølge Statnett’s MTA plan (s15) for etableringen av Ertsmyra transformatorstasjon forventes ikke at støy fra 
stasjonsområdet vil være til hinder for næringsvirksomhet innenfor N5 arealet i kommunedelplanen. 
Justeringene av dette arealet noe mot sør (20-30m) antas ikke å endre denne vurderingen. Næringsområdet 
N/T1 som er lagt inn i planen blir imidlertid liggende nærmere Statnett’s installasjoner. Det er ikke gjort 
nærmere vurderinger knyttet til dette i planarbeidet, men lagt inn rekkefølgebestemmelse med krav om at det 
gjøres nærmere vurderinger av støyforhold i tilknytning til søknad om etablering / bygging på dette området. 
Dette skal da gjelde både mulig negativ støypåvirkning fra Statnett’s installasjoner som må hensyntas ved 
etablering / bygging innenfor N/T1 og tilsvarende også for mulig negativ støypåvirkning av planlagte aktiviteter 
på N/T1 på Statnett’s aktiviteter. Tilsvarende gjelder at det for sprengnings- og gravearbeider for alle 
næringsområder i planen skal tas kontakt med Statnett og gjøres vurderinger mht risiko for skade på Statnett’s 
anlegg. 
 
 

5.3 Konklusjon 

Planen for Ertsmyran Næringsområde dekker et stort areal. Det er ulike typer naturfare innenfor området, 
primært i form av ras og flom. Det er gjort faglige vurderinger knyttet til rasrisiko der dette berører avsatte 
byggeområder, og relevante hensyn / krav er innarbeidet i planen. Ertsmyra transformatorstasjon, som i det 
vesentlige står ferdig og nye virksomheter som vil bli etablert innenfor de ulike næringsområdene i planen 
representerer / vil representere et betydelig omfang av installasjoner, bygninger og aktiviteter. Planen legger til 
grunn at forhold knyttet til risiko og sårbarhet for energianleggene i området er ivaretatt av anleggseierne og 
således ligger utenfor dette planarbeidet. Når det gjelder risiko og sårbarhet for virksomheter som etableres 
innenfor avsatte næringsområder, vil dette i hovedsak måtte gjøres når dette kan knyttes til konkrete planer 
om etablering. I reguleringsplanen sikres det gjennom rekkefølgebestemmelser at slike vurderinger blir gjort i 
planfase og i forbindelse med gjennomføring av anleggs- og byggetiltak. Forhold knyttet til risiko- og sårbarhet 
innenfor planområdet anses gjennom dette vurdert og ivaretatt så langt mulig på dette stadium. 
 
 

6 Innspill og merknader til planarbeidet 

6.1 Innspill etter kunngjøring om oppstart 

Frist for innspill til planarbeidet var satt til 26.11.2018. Varsel med utsatt frist ble ettersendt til Tonstad 
vindpark AS og Buheii Vindkraft AS. Varsel om utvidet planområde (sikringssone skog pga rasfare v/ 
Tonstadtippen) ble sendt berørte parter / instanser med frist 26.01.2019. I etterkant av kunngjøring og 
supplerende varsel er følgende skriftlige innspill/bemerkninger kommet inn: 
 

Part Dato for innspill 

Direktoratet for mineralforvaltning 09.11.2018 

Statens vegvesen 07.11.2018 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 06.11.2018 

Agder Energi Nett AS  22.11.2018 

Vest-Agder fylkeskommune 27.11.2018 

Statnett 16.11.2018 

Svein Magne Josdal, gnr/bnr 48/194 28.10.2018 

Roy Reuterdal, gnr/bnr 49/27 29.10.2018 

  
Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommentarer på hvordan innspillene er håndtert. Kopi 
av alle innkomne innspill følger vedlagt. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 
DMF vurderer det som sannsynlig at det gjennom realisering av næringsområdet i planen er potensiale for et 
større masseoverskudd fra terrengbehandling. Det anmodes om at det i planarbeidet gjøres rede for 
masseregnskap og strategi for eventuell massehåndtering. 
 
Tonstadtippen er registrert som en potensiell ressurs av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), men ikke gitt 
spesifikk verdi. Er beskrevet som mindre interessant grunnet plassering i forhold til potensielle brukere. Kvalitet 
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på masser må vurderes nøye før steintippen kan utnyttes. Det bør vurderes i hvilken grad Tonstadtippen 
berøres av planforslaget og det bør vurderes hvorvidt tippen kan benyttes som byggeråstoff for planlagte tiltak 
innenfor planområdet.  
 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal eller 
internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift og har dermed ingen merknader til varsel om 
oppstart. 
 
Kommentar 
Planen legger til grunn et ønske om ha mest mulig fleksibilitet mht utforming av næringsområdene nord og vest 
for Ertsmyra. Det er ikke gjort detaljerte beregninger for massebehov / -disponering innenfor områdene. Eier av 
arealene innenfor N5, som selv er aktør innenfor entreprenør- / betongvirksomhet, har selv gjort en 
grovvurdering og konkludert med at det er større sannsynlighet for noe underskudd på masse enn et større 
overskudd for dette området samlet (pers. medd.)  Virksomhetenes behov vil imidlertid ha stor betydning for 
terrenginngrep / massebalanse. 
 
Tonstadtippen er ca 50 år etter at den ble etablert godt «integrert» i landskapet. Større deler av arealet på 
toppen har viktig funksjon for parkering og utgangspunkt for turer videre innover. Deler av arealet ønskes nå i 
tillegg benyttet til næringsvirksomhet. Det anses ikke å være behov for eventuell utnyttelse av masser fra tippen 
som byggeråstoff for planlagte tiltak innenfor planområdet. Planen legger således til grunn at Tonstadtippen 
blir liggende slik den er. Reguleringen for næringsformål på deler av tippområdet innebærer da samtidig en 
båndlegging av fremtidig mulighet for utnyttelse av deler av masseressursen i tippen. 
 
 
Statens Vegvesen (SVV) 
Det informeres om at byggegrensen langs fv. 977 (Josdalsveien) er 20m fra senter vei. Det settes krav til 
innregulering av frisiktsone og ellers utforming av kryss / avkjørsel fra Josdalsveien i hht håndbok N100. 
Formulering av planbestemmelse for frisiktsone beskrives. Fylkesveien med fortau og sideområde 
(eiendomsområde) må reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Utover dette har SVV ikke flere 
vesentlige merknader til oppstartsmeldingen. 
 
Kommentar 
SVV’s merknader er hensyntatt/ lagt til grunn i både plankart og bestemmelser. 
 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Fylkesmannen minner innledningsvis om FM’s sjekkliste for reguleringsplaner. FM forventer ellers at formålene 
og føringene gitt i kommunedelplan Sirdal Sør i hovedsak følges opp. Ved eventuelle avvik, skal avvikene og 
konsekvensene av disse beskrives. 
 
Naturmangfold. Det vises til at det er registrert en sårbar rødlistet viltart i tilknytning til planområdet og det 
minnes om prinsippene i naturmangfoldsloven som skal legges til grunn. 
Fremmede arter. Det bes om at det i planbeskrivelsen gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede 
arter innenfor planområdet. Planarbeidet må ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter, 
bl.a særlig i forbindelse med massetransport i anleggsfase. Det må sikres at evt nye masser som tilføres 
området er rene og ikke inneholder før og / eller plantedeler fra uønskede fremmede arter og det vises til FM’s 
veileder om dette fra 2015. 
Vassdrag. Dersom det planlegges inngrep i bekkene i området må detaljplan forelegges Fylkesmannen. Det 
vises ellers til at det i utgangspunktet er forbud mot fysiske tiltak i vassdrag. 
Klimatilpasning – håndtering av overvann. Det gis faglig råd om for å tilpasse seg forventede klimaendringer og 
forebygge skade, bør overvann i planområdet håndteres i størst mulig grad med lokal infiltrasjon og 
fordrøyning. 
Risiko og sårbarhet. Det vises til det generelle kravet om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planområdet.  
Forurensning. Det vises til at inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften, kap 2., samt 
at denne og kommunens egne regler knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen. 
Andre forhold.  Fylkesmannen ber ellers om at følgende vurderes og redegjøres for i det videre planarbeidet: 
Støy, estetisk utforming/landskapsestetikk, universell utforming, almenne friluftsinteresser og konsekvenser 
for barn og unge. For hvert av disse tema følger referanse til aktuelle retningslinjer og lovverk. For tema 
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friluftsinteresser vises til at det i regionale plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Vest-Agder (2014-2020) 
er registrert et svært viktig regionalt friluftsområde i området Tonstad-Josdalshei. 
 
Kommentar 
Planbeskrivelsen følger opp og belyser alle tema nevnt av Fylkesmannen. Sentrale forhold er ivaretatt i 
bestemmelser og plankart. 
 
 
Agder Energi Nett AS (AEN) 
AEN viser til at de i tillegg til å inneha områdekonsesjonen for Sirdal etter energiloven også har etablert en 
regional transformatorstasjon innenfor planområdet, samt søknad inne hos NVE for etablering av ny 132KV 
forbindelse mellom Ertsmyra transformatorstasjon og Finså kraftstasjon. Det gjøres på den bakgrunn 
oppmerksom på at planforslaget må hensynta både bestående anlegg og de anlegg som det er nødvendig for 
AEN å etablere og drifte. Det er vedlagt kart som viser AEN’s høy- og lavspentanlegg i området og angitt 
byggeforbudssoner knyttet til disse. Det angis at planforslaget må avsette nødvendig areal til å forsyne felt N5 
og området på Tonstadtippen fra Ertsmyra transformatorstasjon ut fra kraftbehovet innen disse områdene. Det 
vises til at det også må inntegnes nødvendige hensynssoner for omsøkt 132KV linje. Det påpekes at det også 
bør sendes varsel til Tonstad vindpark AS og Buheii Vindkraftverk AS da begge disse har behov for å bygge 
132KV linjer inn til AEN’s regionalnett på Ertsmyra. Det informeres ellers om at spenningsnivå for 
ledningsanleggene ikke skal påføres planen / plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming 
uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trase skal 
tegnes som en ledning. Høyspentkabler i bakken skal ikke tegnes inn i kartet. Det refereres i tilknytning til dette 
til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2 og NVE’s Veiledning til forskrift om beredskap i 
kraftforsyningen, pkt 6.2.5. Det informeres om at AEN ønsker at arealer og eiendommer som brukes til, eller i 
fremtiden skal brukes til, transformatorstasjoner eventuelt nettstasjoner, i planen avsettes som arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1500, jmf vedlegg I 
til kart- og planforskriften. Det vises ellers til at AEN’s ledninger ikke er innmålt og at nøyaktigheten til traseer 
på oversendte kart vil variere. Bebyggelse eller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra 
målinger i marka. Avslutningsvis refereres diverse forhold knyttet til avklaring, planlegging og kostnadsansvar 
for strømforsyning til nye tiltak ved utbygging innenfor planområdet. 
 
Kommentar 
AEN’s bestående anlegg i planområdet er hensyntatt: transformatorstasjonen er, sammen med Statnett’s 
anlegg regulert med formål Energianlegg (1510). Trase for ny 132KV forbindelse til Finså kraftstasjon er 
hensyntatt så langt det foreligger informasjon om dette uten at løsning ved tidspunkt for avslutning av 
planarbeidet er endelig avklart. Mulighet for avklaring og innregulering av areal til trafo(er) for forsyning av 
næringsområdene i planen er vurdert i planprosessen. Konklusjonen på dette er at det ikke foreligger et 
tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre plassering av slike installasjoner nå. I stedet er bestemmelsene utformet slik 
at trafoer kan plasseres innenfor de aktuelle næringsområdene (dvs etter nærmere vurdering når det foreligger 
grunnlag for dette). Varsel er ettersendt til Tonstad vindpark AS og Buheii Vindkraftverk AS. Traseer for de 
respektive, planlagte innmatingslinjer er mottatt digitalt fra Multiconsult og lagt inn i planen med tilhørende 
hensynssoner. Spenningsnivå for ledningsanlegg er ikke angitt i plankartet. Kraftlinjer er symbolisert uavhengig 
av spenningsnivå og fysiske forskjeller. 
 
 
Vest-Agder Fylkeskommune 
Fylkeskommunen har ingen merknader til planarbeidet i tråd med kommunedelplanen og oppstartsvarselet. 
Det påpekes at planområdet for det meste ligger «gjemt» bak en fjellrygg sett fra Tonstad og det påpekes at 
det er viktig at denne bevares med tanke på landskapsvirkningen av byggeområdet. Det bør også tilstrebes å 
opprettholde en tilsvarende buffersone mot nord hvis mulig. 
Kulturminner. Det må foretas en befaring for å avklare forhold til kulturminner i planområdet og det bes om at 
det tas kontakt for felles befaring og drøfting av praktiske forhold knyttet til registreringer, herunder omfang, 
gjennomføringstidspunkt, varsling av grunneiere mm. Det informeres samtidig om at dersom det viser seg at 
det er behov for ytterligere arkeologiske registreringer vil tiltakshaver bli varslet skriftlig og få oversendt 
budsjett for registreringsarbeidet.  
 
Kommentar 
Avgrensning av næringsområdene slik at de ikke skal være synlige nede fra Tonstad er vektlagt og anses 
ivaretatt i planforslaget (krav om dokumentasjon i reg. best.). Også i nord vil det være mellomliggende 
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terrengformasjoner som i stor grad vil dempe landskapsvirkningen av inngrep / bebyggelse mot Josdalsgrenda. 
Kontakt er etablert med angitt arkeolog. Befaring planlagt gjennomført så snart sesong / forhold tillater det. 
Eventuelle funn / konsekvenser av kulturminnekartleggingen forutsettes innarbeidet i planforslaget før endelig 
behandling. 
 
 
Statnett 
Innspillet innledes med en kort beskrivelse av Statnett’s rolle og aktiviteter i det norske kraftsystemet, 
herunder også ansvaret for forbindelsene til utlandet. Statnett berøres av planen ved å ha konsesjon etter 
Energiloven til å eie, drifte og vedlikeholde Ertsmyra transformatorstasjon og transmisjonsledninger innenfor 
planområdet. Det sentrale for Statnett er at gjennomføring av planene ikke må forringe deres muligheter for 
drift og vedlikehold, herunder uhindret atkomst. Planene må heller ikke påvirke sikkerheten knyttet til deres 
anlegg. Det gis en oversikt over Statnett’s anlegg i området: Ertsmyra transformatorstasjon og likeretteranlegg, 
3 stk 300 kV transmisjonsledninger, 4 stk 420 kV transmisjonsledninger, samt likestrømsforbindelsen (DC) til 
Vollesfjord. Det informeres om deres rettigheter som ledningseier i området og fokuseres på betydningen av at 
det tas hensyn slik at ledningseiers adkomst til ledningstraseer og mastepunkter ikke vanskeliggjøres. Følgende 
forhold kommenteres spesielt: 
Hensynssone for transmisjonsnettledning og arealformål. Det henstilles til at det for enkelthetsskyld legges til 
grunn en byggeforbudssone / hensynssone(H_740) på 40m (20m til hver side) for alle linjene (krav varierer fra 
38-40m). Ønske om formulering av bestemmelser knyttet til denne hensynssonen er referert. Det vises til at 
kartdata for ledningstraseene er oversendt tidligere. Det bes videre om at Statnett sin eiendom i sin helhet 
reguleres med arealformål og SOSI-kode 1510_Energianlegg da også dette arealet er konsesjonsgitt og 
båndlagt etter energiloven. Hensynssone for ledning legges over arealformål energianlegg der disse 
overlappes. Det fremmes ønske om formulering av bestemmelse tilknyttet arealformål Energianlegg. 
Regulert stasjonsvei til turvei. Det vises til at det er foreslått å benytte veien rundt transformatorstasjonen som 
turvei. Det angis at Statnett i utgangspunktet ikke har innvendinger til dette. Det kan imidlertid ikke garanteres 
fremkommelighet til enhver tid, enten fordi veien ikke blir brøytet, det iverksettes tiltak / arbeider som gjør 
veien ufremkommelig eller at den av andre grunner ikke kan benyttes som turvei. Statnett kan heller ikke gi 
noen garantier for vedlikehold. Statnett forutsetter at veien utenfor stasjonsgjerdet reguleres til formål 
1510_Energianlegg som anleggs- og eiendomsområdet for øvrig. 
Adkomstvei til planområde. Det vises til at veien fra Josdalsveien og opp til Ertsmyra i dag er eid av Statnett. 
Statnett foreslår at veien fra Josdalsveien til foreslått næringsareal overtas av Sirdal kommune slik at veien blir 
offentlig eid frem til næringsområdet N5. Statnett vil da beholde veien fra næringsområdet og frem til Ertsmyra 
transformatorstasjon. 
Spillvann fra settefiskanlegg. Det gis uttrykk for at dersom det planlegges en løsning der spillvannsledningen fra 
settefiskanlegget skal gå over Statnett’s eiendom, forutsettes det at det rettes en formell forespørsel til 
Statnett når dette blir aktuelt. 
300kV transmisjonsnettledning Tonstad – Solhom. Det vises til at det planlegges at denne ledningen skal 
saneres i løpet av 2019/2020. Det vises til diskusjon om deler av ledningstraseen skal overtas av Agder Energi 
AS. Det orienteres om at Statnett p.t. ikke har oversikt over status for denne diskusjonen. 
Tonstad vindpark. Det bes om at det tas kontakt med Tonstad vindpark vedrørende deres planer for 
ledningsføring inn til Ertsmyra transformatorstasjon. 
Avslutningsvis orienteres det om anleggsarbeid og anleggsmaskiner nært høyspentanlegg. Sentralt her er at 
Statnett skal kontaktes når det er planlagt arbeid med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 
30m fra ytterste strømførende linje. Det samme gjelder dersom det skal gjennomføres sprengnings- eller 
gravearbeider mv som kan gi risiko for å påføre overføringsanleggets skade eller gi skade på tiltakshaver eller 
utstyr. Det er gitt referanse til nettressurs med veiledning vedrørende dette og vises også til vedlagt 
publikasjon om anleggsmaskiner og elektriske anlegg. Statnett ber om at planforslaget sendes Statnett for 
gjennomsyn før den sendes ut på offentlig høring slik at eventuelle uklare forhold kan avklares så tidlig som 
mulig i prosessen. 
 
Kommentar 
Det sentrale forhold knyttet til at Statnetts mulighet for drift og vedlikehold, herunder uhindret atkomst anses 
ivaretatt i planen. Hensynssone 40m for alle linjer er lagt til grunn. Bestemmelser knyttet til hensynssone 
formulert i hht innspill. Når det gjelder formålsområde 1510_Energianlegg er dette i planen avgrenset til 
anleggsområdet (inngjerdet område). Dette er i tråd med kommunens ønske og praksis når energianlegg inngår 
i reguleringsplan: formålsområdet knyttes til det areal som er i faktisk bruk for formålet og ikke til 
eiendomsområdet omkring objektet. Hensynssoner for ledning er i planen vist frem til formålsgrensa for 
energianlegget.  Bestemmelsen knyttet til formålsområdet Energianlegg er formulert i hht innspill. Veien på 
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utsida av anleggsgjerdet i øst er regulert som LNFR/Andre angitte formål. Det er i bestemmelsene tatt med at 
Statnett ikke kan garantere fremkommelighet til enhver tid. Veien fra avkjørselen fra Josdalsveien og frem til 
avkjørselen til næringsområdet N/T1 (f_V1) er regulert som felles vei. Det legges til grunn at det her må 
etableres en bruksordning for brukerne av veien. Veien videre frem til Statnett’s anlegg (V5) er regulert som 
privat vei. Det foreligger så vidt vi vet ikke planer om å legge spillvannsledning fra settefiskanlegget over 
Statnett’s eiendom, men vi legger til grunn at tiltakshaver vil sikre rettigheter til gjennomføring av de aktuelle 
tiltak ved en slik utbygging. Trase for innmating fra Tonstad vindpark er lagt inn i planen (i tillegg også trase for 
innmating fra Buheii Vindkraftverk). Det er tatt inn bestemmelser for områdene N/T1-4 om varslingskrav ved 
planlagt arbeid med anleggsmaskiner nærmere enn 30m fra strømførende linje. Tilsvarende også for 
gjennomføring av sprengnings- og gravearbeider som kan gi risiko for skade. Statnett er gitt mulighet til 
gjennomgang av planforslaget parallelt med at dette er sendt til førstegangsbehandling.  
 
 
Sven Magne Josdal, gnr / bnr 48/194 
Sven Magne Josdal, gnr/bnr 48/194, ønsker tilgrensende teig inkludert i planområdet og regulert til næring. 
 
Kommentar 
Teigen ligger for en stor del innenfor aktsomhetsområde for ras og berøres også av byggeforbudssoner for 
høyspent. Teigen er også en del utenfor areal avsatt i kommunedelplan Sirdal Sør. Er som følge av disse forhold 
ikke tatt med.  
 
 
Roy Reuterdal, gnr/bnr 49/27 
Representerer sin mor som er hjemmelshaver til hytte m/ eiendom gnr/bnr 49/27 like nord for 
kommunedelplanens område N5. Peker på at næringsområdet blir liggende «rett utenfor vinduene deres» og 
at et ganske idyllisk hytteområde tydeligvis skal endres til et næringsområde med alt det det innebærer. 
Etterspør nærmere planer og stiller spørsmål ved om det overhodet er tatt hensyn til deres hyttes beliggenhet i 
forbindelse med utbygging innenfor N5.  
 
Kommentar 
Det er gitt tilbakemelding og svart på spørsmål i e-post av 01.11.2018. Herunder pekes på at N5 arealet er 
avsatt til næringsformål i kommunedelplanen som ble vedtatt for noen år siden. 
 
 

6.2 Merknader ved høring og offentlig ettersyn 

(tilrettelagt for utfylling ved 2. gangsbehandling) 
 
 

7 Endringer av plan 

(tilrettelagt for utfylling ved evt senere endringer av plan) 
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8 Referanser 

1 Naturbase (Miljødirektoratet): https://kart.naturbase.no/ 
Dato for søk: 10.01.2019 
 
2 seNorge/Klima (NVE, met.no og Statens kartverk): http://www.senorge.no/index.html?p=klima 
Dato for søk: 07.02.2019 
 
3 Berggrunn (NGU): http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 
Dato for søk: 07.02.2019 
 
4 Løsmasser (NGU): http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ 
Dato for søk: 07.02.2019 
 
5 Naturbase (Miljødirektoratet): https://kart.naturbase.no/ 
Dato for søk: 10.01.2019 
 
6 Artskart (Artsdatabanken): 
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/NiB 
Dato for søk: 10.01.2019 
 
7 Kulturminner i Norge (Riksantikvaren): 
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111
d41b5 
Dato for søk: 10.01.2019 
 
8 Aktsomhetskart for snøskred og Steinsprang (NVE/NGI): 
https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet 
Dato for søk: 28.12.2018 
 
9 Radon aktsomhet (NGU): 
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/ 
Dato for søk: 29.12.2018 
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