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Hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling på Hauglandsmoen ved tidligere
Åmli alpinsenter, like nord for sentrum av Åmli.

Forslagsstiller er Åmli Kommune næring og utvikling.
Prosjektleder er Yngve Ramse Trædal,
Telefon 982 55 432
Email yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no
Fagkyndig plankonsulent er Henning Larsen Arkitekter.
Oppdragsleder er Stig Erik Ørum,
Telefon 918 86 645
Email stig.erik.orum@henninglarsen.com

Plan- og bygningslovens §4-1 fastsetter at alle planer som kan ha vesentlige virkninger for
miljø og samfunn skal ha et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Hensikten med
planprogrammet er å redegjøre for formål, premisser, rammer, opplegg for medvirkning og
framdrift i planprosessen. Videre skal planprogrammet fastsette hvilke forhold som skal
utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet
kan i denne forstand ansees som «en plan til planen».

Planen skal omfatte eiendommene gnr./bnr. 36/11, 36/15 og deler av 36/8 i tillegg til noe
areal langs fv. 3714. Se forslag til planavgrensning under.
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Figur 1 Planområdet
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Det er gjort et vedtak i Åmli kommunestyre 16.12.21. Bakgrunnen for arbeidet er at Åmli
kommune ønsker å tilbu flere næringstomter, da tilsvarende område på Hegna i Åmli Sentrum
nå er nært ferdig utbygd av næringsetablerere. Vedtaket er som følger:
Kommunedirektøren igangsetter regulering av næringsområde ved tidligere Åmli Alpinsenter.
Tiltaket finansieres med kr. 1 mill. fra disponible fondsmidler.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser (Regjeringen, Kommunal- og
distriksdepartementet, 2014). Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Retningslinjene tilsier at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet skal
tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport slik at
transportbehovet kan begrenses.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene
Formålet med planretningslinjene er å sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer
arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i
planlegging etter plan- og bygningsloven (Regjeringen, Klima- og miljødepartementet og
Kommunal- og distriksdepartementet, 2018).
Retningslinjen skal bidra til mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
kommunene og bidra til at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i
arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning.

Regionalplan Agder 2030 (juni 2021)
Hovedmålet med planen er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk
bærekraftig region i 2030 (Agder fylkeskommune, 2021). Dette innebærer blant annet å bruke
hele Agder og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode. Man skal jobbe
kunnskapsbaseert og målrettet for å forbedre levekår og redusere klimagassutslipp. Er
hovedmål er å skape næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser. Mål for 2030 er å
ha flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter og ha en verdiskaping basert på
bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.
Regional transportplan Agder 2015-2027 (juni 2015)
Transportplanen oppsummerer de vitkigste prioriteringene og tiltakene som må gjøres i Agder
for å løse dagens transportbehov og møte morgendagens (Agder fylkeskommune, 2015).
Agder utgjør en viktig del av de nasjonale og internasjonale transportkorridorene, samtidig
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som at Agder er en region i vekst. For å ta ut potenialet for vekst er det en forutsetning at
regionen kan tilby et helhetlig transporttilbud og infrastruktur som er effektiv og forutsigbar.
Fylkestinget vedtok i 2020 at det skal utarbeides en ny overordnet regional plan for mobilitet i
Agder, som vil erstatte den regionale transportplanen (Agder fylkeskommune, 2022). Arbeidet
med dette ventes å avsluttes i 2023.
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN) (juni 2015)
VINN Agder 2015-2030 legger vekt på økt samhandling og kunnskapsdeling i Agderregionen
(Agder fylkeskommune, 2015). VINN står for verdiskaping og innovasjon. Målet med planen er
å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv å bo og arbeide i samt besøke. Planens
delmål er å bidra til økt bærekraftig verdiskaping gjennom å satse på kunnskap og innovasjon i
både privat og offentlig sektor, samt ha høy sysselsettingsvekst.

Kommuneplan 2019-2031, samfunnsdel (februar 2020)
I samfunnsdelen til kommuneplanen for Åmli kommune er målene for næring å tilrettelegge
for nye, samt utvikle eksisterende arbeidsplasser (Åmli kommune, 2020). En skal også
stimulere til miljø- og klimatilpasset energiproduksjon.
Kommunedelplan Åmli sentrum 2019-2031 (2020)

Figur 2: Utsnitt fra kommunedelplan for Åmli sentrum. Planområdet markert med hvit ring.

I kommunedelplanen for Åmli sentrum er planområdet regulert til LNF-område (Åmli
kommune, 2020). Deler av planområdet er innenfor faresone H320_1 – flomfare og støysone
H210 – rød sone. Ellers er området uregulert uten egen reguleringsplan.
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Forslagsstiller er Åmli kommune. Henning Larsen er fagkyndig plankonsulent.

Forslag til fremdrift er presentert i tabellen under.

Utarbeide forslag til planprogram
Planprogram/oppstart Høring planprogram/varsling oppstart
planarbeid
planarbeid
Vedtak planprogram

Arbeidsgruppe Mars-april
2022
Berørte parter, April-mai
offentlige
myndigheter
Planutvalet
Mai/juni

Utarbeidelse planforslag, samarbeid med Arbeidsgruppe
grunneiere og andre
Medvirkningsopplegg
Utarbeidelse av
planforslag

Utredninger

Konsulenter

ROS

Konsulenter

1. gangsbehandling planforslag

Planutvalet

Høring og offentlig ettersyn
Høring og offentlig
ettersyn

April-juni
-

Tidlig høst
2022
Høsten
2022

Folkemøte (dersom behov)
Bearbeidelse av planforslag

Sluttbehandling/vedtak Andregangsbehandling/sluttbehandling Kommunestyret 2022/2023
i planutvalg og kommunestyre

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-1 skal enhver som fremmer et planforslag legge til
rette for medvirkning for rettighetshavere og interessenter som blir særlig berørte av
planforslaget. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medirkning ra grupper som
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.
Det legges opp til ordinært medvirkningsopplegg gjennom høring og offentlig ettersyn av både
planprogram og planforslag. Oppstart og høring av planprogram varsles på kommunens
nettsider samt i Tvedestrandsposten.
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Formålet med konsekvensutredning (KU) er å klargjøre virkningene av tiltak som kan få
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, jf. plan- og bygningslovens
kapittel 4. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning, både
under planlegging av tiltaket, og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres, eventuelt
på hvilke vilkår.
Planforslaget faller inn under forskriftens § 6b jf. Vedlegg 1, punkt 24 «næringsbygg, bygg for
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer
enn 15 000 m2» og skal dermed konsekvensutredes og ha planprogram.
Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan og er følgelig heller ikke
konsekvensutredet i tidligere plan.
Man legger ikke opp til en konsekvensutredning etter V712, men prinsippene om dagens
situasjon, tiltak og avbøtende tiltak ligger til grunn for detaljreguleringsarbeidet.

1

Naturmangfold

x

2

Friluftsliv

x

3

Landskap

x

4

Kulturminner

x

5

Støy

x

6

Veg og trafikk

x

7

Forurensning

x

8

Teknisk infrastruktur

x

9

Landbruk

x

10

ROS

x

11

Flom

x

12

Skred

x

13

Grunnforhold

x

x

Tabell 1 Utredningstema
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Dersom arkeologisk registrering ikke skulle finne noe av arkeologisk verdi, vil det heller ikke
bli foretatt noen KU, men temaet vil bli beskrevet på vanlig måte i planbeskrivelsen. Dette kan
gjelde flere tema også.

Undertema

Hva skal undersøkes

Presentasjonsform

Naturmangfold, biologisk mangfold
-

Naturmangfold

-

Ca 90 dekar.
Nær Nidelva og en bekk renner
gjennom området
(vannforekomst)
Flere Mis-figurer registret i
kant av arealet (i de bratteste
delene)
Myr finnes i området
Rødlistede arter registrert like i
utkant av området

Fagrapport

Forhold til friluftsliv, turstier

Friluftsliv

Henning Larsen Arkitekter

Det er vist på UT.no at det går en tur
opp til Trogfjell. Parkering rett ved bro
over Nidelva, motsatt side av Åmli
sentrum. Man kan velge å gå opp og ned
samme vei eller ta det som en
rundløype og ned igjen ved
Hauglandsmoen (planområdet).

Rapport

Landskap

Området ligger beskyttet til med mye
vegetasjon rundt. Planlagt masseuttak
bør vurderes med hensyn på
fjernvirkninger

Rapport/3Dvisualiseringer

Kulturminner

Det er et ganske stort område med
kjente gravminner i nærheten, og med
side-elv til Nidelva. Agder
Fylkeskommune vurderer at det er
behov for en arkeologisk registrering,
men omfanget er usikkert. Befaring skal
avholdes i mai.

Form på rapport og KU
avhengig av omfang som
måtte dukke opp i
forbindelse med
registrering
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Undertema

Hva skal undersøkes

Presentasjonsform

Støy

Evt. påvirkning fra støyende virksomhet
fra masseuttak

Omtales i
planbeskrivelse

Undertema

Hva skal undersøkes

Presentasjonsform

Veg

Nytt kryss må prosjekteres. Type kryss
avklares med Agder fylkeskommune.
Internveier og siktsoner prosjekteres
etter SVV håndbok.

Illustrasjoner, plankart

Trafikk

Trafikksikkerhet

Omtales i
planbeskrivelse

Undertema

Hva skal undersøkes

Presentasjonsform

Flomfare i planområdet.

Flom omtales i
planbeskrivelse og det
vises til eksisterende
flom-rapport fra COWI
(2010)

Flom

Skred

Grunnforhold

Cowi står inne for allerede utarbeidet
rapport fra 2010 og beregninger som er
utført i nevnte rapport gjelder i dag
også.
Aktuelt tiltak/plan gjelder
næringsområde med tilhørende bygg og
installasjoner. Disse vil normalt sett
ligge i sikkerhetsklasse S1 og S2 som
betyr at de må ligge utenfor skredfarlige
områder med gjentaksintervall 1/100 år
og 1/1000 år. En utredning av
skredfaren i planarbeidet vil også måtte
definere skredfarlig område med
gjentaksintervall 1/5000 år
(sikkerhetsklasse S3).

Med tanke på grunnforhold befinner
området seg over marin grense, så det
er ikke behov for utredning av
områdestabilitet. Løsmassene forventes
og bestå av hovedsakelig sand og grus
(fluviale avsetninger). Anser det som
mest hensiktsmessig å utføre evt.
grunnundersøkelser når plassering av
bygg og tiltak er bestemt i dette tilfellet.

Fagrapport som viser
faresoner, samt forslag
til tiltak.

Omtales i
planbeskrivelse, samt
rekkefølgekrav

Henning Larsen Arkitekter

12 (22)

Forurensning

Undertema

Ettersom det forekommer mistanke om
forurensning i forbindelse med tidligere
søppelplass, skytebane og branntomt, er
det i henhold til
forurensningsforskriften kap. 2 krav om
å utføre miljøteknisk
grunnundersøkelse for å kartlegge
omfang og betydning av en eventuell
forurensning. Dersom det påvises
forurensende masser under
undersøkelsen, må det utarbeides en
tiltaksplan for håndtering av forurenset
grunn som skal godkjennes av
kommunen før arbeidene igangsettes.

Hva skal undersøkes
Løsning for vann og avløp. Kommunen
har utarbeidet en skisse til løsning her.

Vann og avløp

Fagrapport og eventuelt
en tiltaksplan

Presentasjonsform

Overordnet skisse for
vann og avløp

Overvann

Løsning for overvannshåndtering og
sikring mot avrenning

Beskrivelse med evt.
skisser i planbeskrivelse

Brannteknikk

Slokkevannskapasitet

Beskrives i
planbeskrivelse

Undertema

Hva skal undersøkes

Presentasjonsform

Landbruk/skogrbuk

Potensiale for landbruk/skogbruk. Det
er ingen dyrka mark innenfor
planområdet, men det er litt skog.

Beskrives i
planbeskrivelse

Undertema

Hva skal undersøkes

Presentasjonsform

ROS

Risiko- og sårbarhetstema for
planområdet med forslag til evt.
avbøtende tiltak

Rapport som en del av
planbeskrivelsen
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Figur 3: Planområdets beliggenhet for Åmli. Planområdet vist med stiplet linje (Norgeskart, u.d.).

Planområdet er på ca. 90 daa og ligger ca. 2 kilometer nord for Åmli sentrum.
Ved planområdet har det tidligere vært et alpinanlegg med tilhørende veg og bebyggelse. I
nordøst er det en skytebane som fortsatt er i bruk (feil på at det står «tidligere»). Området
ligger svært nær Åmli med tilhørende sentrumsfunksjoner og næringsområder.

Figur 4: Arealbruk. Planområdet vist med stiplet linje (Norgeskart, u.d.).
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Figur 5 Fra planområdet, det ses deler av tidligere trasè for skitrekk.

Figur 6: Kulturminner i nærheten av planområdet (Riksantikvaren, u.d.). Planområdet vist med hvit linje.

Det er ikke registert kulturminner innenfor planområdet. Langs Nidelva, nedenfor Fv. 3714 er
det registrert flere gravfelt fra jernalderen.
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Figur 7: Registeringer av naturmangfold ved planområdet (Miljødirektoratet, u.d.). Brune punkt er nær truede arter, mens grå
prikker er arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Planområdet markert med hvit linje.

Det er ikke registrert truede arter eller arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor
planområdet. Litt nordvest for planområdet er det registert et lindetre, som er en nær truet
art. Øst for planområdet er det registrert sopp (eikeknivkjuke) og lav (almelav og
kastanjelundlav) som er nær truet eller av særlig forvaltningsinteresse.

Deler av planområdet har tidligere vært brukt som alpinanlegg. Litt nord for plangrensa har
det vært geværskytebane. Området er ikke kartlagt for friluftsliv, men ligger i nærheten av
Trogefjell, som er et statlig sikret friluftsområde.

Figur 8: Avkjørsel til planområdet (Google Maps, u.d.).

Planområdet grenser til Fv. 3714, som har en ÅDT på 100 (10 % tunge kjøretøy). Avkjørselen
ligger i en svak venstrekurve. Vegstandarden er forholdsvis dårlig uten midtstripe.
Eksisterende kjørevei inn i planområdet har fast dekke med grus, uten asfalt.
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Figur 9: Trafikkulykker registrert siden 1989 (Statens Vegvesen, 2022). Planområdet vist med hvit linje.

Det er registrert fire trafikkulykker i nærheten av planområdet siden 1989. Den siste ulykken
ble registrert i 2020 og var en utforkjøring med personbil på høyre side av veien.

Figur 10: Løsmassekart (Norges geologiske undersøkelse, u.d.). Gul farge viser elveavsetninger, mens rosa farge er bart fjell.
Planområdet vist med hvit linje.

Løsmassene i planområdet er elveavsetninger og bart fjell. Elveavsetninger er materiale avsatt
av rennende vann, ofte av breelver under istiden og yngre elve- og bekkeavsetninger.
Avsetningene er sorterte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand og silt til grus, stein og
blokk.
Det er ikke registert forurensning i grunnen, men nærhet til skytebane og tidligere
søppelfylling kan ha betydning for dette på grunn av avrenning.
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Figur 11: Aktsomhetssone flom (Norges vassdrags- og energidirektorat, u.d.).

Planområdet er innenfor aktsomhetssone for flom fra Nidelva. Det er ikke registrert
skredhendelser i eller rundt planområdet.

Det er ikke beregnet støy fra fylkesveien. Planområdet er innenfor rød støysone i
kommunedelplanen for Åmli sentrum.

Området er lite i bruk i dag og har ikke tilknyttet teknisk infrastruktur som vann og avløp.
Det er 22kV strømtilkobling til området i drift (AEN). Åmli kommune har tegnet abonnement
til linja.
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Området er ikke kartlagt for naturmangfold tidligere. Det vil være behov for å gjøre en
kartlegging for å ha et kunnskapsgrunnlag å vurdere tiltakets påvirkning i tråd med
naturmangfoldloven §§ 8-12.

Området er ikke kartlagt for friluftsliv. Det er mulig området benyttes til rekreasjon, og turstier
og lignende må ivaretas i planarbeidet.

Agder fylkeskommune mener det er potensial for kulturminner i området. Det er ønske om en
befaring før endelig omfang kan avklares. Det er noen kjente kulturminner i området ned mot
Nidelva. Dette indikerer tidligere aktivitet.

Eventuell støy fra fremtidig virksomhet må vurderes dersom det planlegges for støyende
næringsvirksomhet.

Grunnforhold, ras og flom må vurderes i planarbeidet. Løsmassene i planområdet er
elveavsetninger og området ligger innenfor aktsomhetssone for flom.
Det er mistanke om forurensning grunnet tidligere bruk av planområdet, samt
omkringliggnede arealer. Grunnet avrenning kan forurensning spres til andre arealer enn der
selve forurensingen har skjedd.

Det må opparbeides et nytt kryss ved fylkesveien. Økning i trafikkmengde fra ny virksomhet
må også beskrives.

Overvannshåndtering og tilkobling til vann og avløp må løses og beskrives. En har sett på en
løsning der en krysser elva med VA-ledninger og kobler seg til det kommunale ledningsnettet
for vann og kloakk i Homan (se skisse under). En tar høyde for at det må etableres en
kloakkpumpestasjon for næringsområdet. Eksakt plassering av denne vil måtte komme etter
en detaljplanlegging av området med veier osv.
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Figur 12 Skisse på tilkobling av vann og avløp (Åmli kommune).
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Det planlegges et nytt næringsområde på arealene til det gamle alpinanlegget. Arealet ligger
sentralt i forhold til Åmli sentrum, men allikevel på en slik måte at det er lite trolig at sentrum
vil få noen negative konsekvenser som følge av dette tiltaklet. Det er planer om å ta ut stein i
en første fase som skal benyttes til oppfylling av næringsområde og ligende formål.
Det er ønskelig med en fleksibel plan som ivaretar flere former for aktiviteter. I løpet av
planarbeidet vil det bli utarbeidet en detaljering av planområdet på en slik måte at det ivaretar
oppdragsgivers ønske om en fleksibel plan.

Figur 13 Fra planområdet, eksisterende vei i planområdet.
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Figur 14 Fra planområdet, noe myrområde inngår.
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