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1 Sammendrag
Tabell Error! No text of specified style in document. - Nøkkelinformasjon om planforslaget
Tema

Nøkkelinformasjon

Bydel/område

Simonstad

Gårdsnavn /adresse
Gårdsnr./bruksnr.

44/1, 44/22, 44/26, 44/28, 44/36, 44/71, 44/78, 44/97,
600/415, 600/10.

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.)

Uregulert, delvis næringsareal

Tiltakshaver (vår oppdragsgiver)

Åmli kommune

Grunneiere (sentrale)
Forslagstiller /Plankonsulent

Multiconsult

Ny plans hovedformål

Næringsområde

Planområdets areal i daa

150

Grad av utnytting

BYA 75 %

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA)

-

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)

Støy ved nærliggende industri.

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)

nNei

Konsekvensutredningsplikt (j/n)

Ja

Kunngjøring oppstart, dato

10.9.2018

Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte avholdt.(j/n)
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2 Bakgrunn for planarbeidet
Komplett planforslag er innsendt 07.02.2020 av Multiconsult Norge AS på vegne av forslagstiller Åmli
kommune. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 12- 8-11.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringsutvikling på Simonstad i tilknytning til
eksisterende næringsarealer på Jordøya. Simonstad mangler ledige arealer hvor nye bedrifter kan
etablere seg i tilknytning til fremtidig aktivitet på Jordøya. Det er i den sammenheng utløst et behov
for å avsette nye arealer for næringsformål.
Næringsområdet åpner for alle typer bedrifter som defineres av formålet. Disse kan inkludere
bedrifter som f.eks. mekanisk verksted og transportvirksomhet.
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 44/1, 22, 28, 71, 78, 97, 600/415, 605/10.
Gnr/bnr 44/1 er offentlig areal eid av Åmli kommune. Gnr/bnr 600/ 415 omfatter fylkesvei 415 med
sidearealer er eid av Aust Agder fylkeskommune. De resterende arealene er under privat eie.
2.1 Tidligere vedtak i saken
I forkant av planarbeidet har det vært utarbeidet et mulighetsstudie, der flere mulige arealer ble
vurdert til næringsområder.
Mulighetsstudiet ble lagt frem for kommunestyret, som fattet følgende vedtak 21. juni 2018 (utdrag):
‘Åmli kommune vil snarest mulig sette i gang et arbeide med å regulere til formål mest mulig av
områdene 1 og 6 gitt i rapporten «Mulighetsstudie for næringsarealer på Simonstad» fra Multiconsult
og som er vedlagt denne saken. Reguleringen vil ifølge matrikkelkart direkte omfatte eller berøre
eiendommene 44/1, 44/26, 44/28, 44/36, 44/71, 44/78 og 44/97 i område 1 og 44/22, 44,28 og
muligens 44/20 (noe usikkert omkring kartgrunnlaget her). I tillegg vil Statens vegvesen med fv. 415
bli berørt. Fastsettelse av endelige og nøyaktige grenser for reguleringsplanen er et innledende
arbeide i planarbeidet.’
Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i kommunen 27. juni 2018 der det ble avklart
at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Konklusjonen fra oppstartsmøtet var at kommunen
anbefalte oppstart av planarbeid.
Forslag til planprogram ble lagt ut på høring og planprogrammet ble vedtatt 18.02.2019.
Ved varsel om oppstart ble det kunngjort at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for
planområdet. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og
avklarer forhold omkring utbygging av området.
2.2 Krav om konsekvensutredning
Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) ble det i utgangspunktet vurdert om planforslaget
faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Det ble vurdert at planen krevde detaljregulering
med KU på følgende grunnlag:
Den planlagte næringsbebyggelsen kommer inn under vedlegg 1, punkt 24 og skal konsekvensutredes
dersom størrelsen overgår 15 000 m2 bruksareal. Unntaket for konsekvensutredning er der det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og er i samsvar med denne. Området er ikke
avsatt til industri- eller næringsbebyggelse i kommuneplanen. Det vurderes derfor at § 6 og vedlegg I
gjøres gjeldende og det må utarbeides planprogram og planen skal konsekvensutredes.
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det
ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket. Det planlagte næringsområdet er 109 dekar som
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tilsier at planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Tiltaket avgrenses av vassdraget
Nidelva. Det vil også skje endringer i landskapet med skjæring/fylling og massebalanse for et stort
nytt næringsområde. Det vurderes ut fra § 8 at planen utløser konsekvensutredning på grunn av
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Planforslaget legges frem som en detaljreguleringsplan med KU.
2.3 Tema i konsekvensutredningen
Planprogrammet ble vedtatt 18.02.2019 av Planutvalget ved Åmli kommune.
I følge planprogrammet skulle konsekvensutredningen ha hovedfokus på følgende tema:
• Naturmangfold / naturmiljø
• Vannmiljø og vassdrag
• Grunnforhold
• Trafikk / trafikksikkerhet
• Forurensning støv, støy og avrenning
• Næringsliv og sysselsetting
Etter at planprogrammet ble vedtatt ble det foretatt faglige vurderinger for hvert hovedtema som er
identifisert i planprogrammet. Planområdet omfatter fv. 415 som er et fredet kulturminne. Åmli
kommune har vært i dialog med kulturvernmyndighetene og veimyndighet om konsekvenser for
fv.415 ifm. planarbeidet. Det ble derfor satt krav om egen faglig vurdering av kulturminner som et
eget teama i konsekvensutredningen. Denne er inkludert som del av konsekvensutredningen.
Planområdet bygges ut hovedsakelig i forbindelse med den fremtidige næringsvirksomheten på
Jordøya for å tilrettelegge for relaterte næringsbedrifter. Under denne prosessen ble det avklart at
det ikke foreligger konkrete planer for hvilken næring som skal etableres på næringsområdet da
utviklingen på Jordøya ligger frem i tid.
Vurdering av tema for støy, forurensning, og trafikkmengde er derfor begrenset da planlagt tiltak
foreløpig ikke er definert mht. dimensjonering, utforming, type næring, parkeringsbehov og trafikk.
Dette gjelder og så konsekvensene av fremtidig industri på Jordøya for planområdet.
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3 Planprosessen, medvirkning
3.1 Kunngjøring og varsling
Igangsatt regulering ble kunngjort i Åmliavisa 13.09.2019, og på internett, www.amli.kommune.no.
Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter ble varslet per brev datert 10.09.2018.
Det ble sendt utvidet varsling 31.5.2019 for å ta med arealer for evt. jordkabel og generell justering
av plangrense.

Figur 1 – Varslingsgrense Simonstad næringsområde med utvidet varsling.

Bilde: Multiconsult

3.2 Medvirkning
Varsel om oppstart av regulering og høring av forslag til planprogram ble sendt ut 10. september
2018. Det har også blitt avholdt folkemøte på Åmli Rådhus 8. oktober 2018 for å informere om
planarbeidet og gi mulighet for folk til å komme med innspill.
Ved utvidelse av planområdet ble det sendt ut utvidet varsling 31.5.2018.
I forbindelse med varsling om oppstart av regulering og høring av forslag til planprogram har det
kommet ti brev/e-poster med merknader og innspill til planarbeidet. Nedenfor gis et kort
sammendrag av de ulike merknadene.
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Tabell 2 – merknader etter varsel om oppstart
Navn
Offentlige instanser
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Bane NOR
NVE
Simonstad Vel
Private
Arendals vassdrags brugseierforening
Dag H. Mosvold
Risholt gårdsdrift
Reidar ødegård

Dato
7.10.2018
1.10.2018
25.10.2018
12.10.2018
23.10.2018
10.10.2018
12.9.2018
23.10.2018
23.10.2018
21.10.2018

Statens vegvesen, datert 07.10.18
Vegvesenet er positiv til planprogrammet, men forutsetter at det kun etableres næringsareal på en
side av fv. 415. Videre kommer det innspill til planprosessen og tidligere møter og dialog. Vegvesenet
forutsetter at eiendom som tilhører fylkesvegen videreføres med samferdselsformål. Det vises til
retningslinjene for behandling av avkjørsels- og byggegrenser for fylkesveger i Aust-Agder, samt at
reguleringsplan også må ta hensyn til fredningsvernet langs fylkesveg 415. Det kommenteres
krysstematikken for fylkesvegen, samt informasjon omkring fylkesvegen som er fredet etter lov om
kulturminner.
Forslagsstillers kommentar:
Næringsarealet har blitt beholdt på begge sider av fylkesveien. Tema for kulturminner har blitt
vurdert som del av planforslaget. Etablering av rundkjøring i fylkesveien vil gjøre inngrep i
kulturminnet. Dette er et trafikksikringstiltak for krysset Jordøyavegen for inn/utkjøring av store
kjøretøy. Krysset tilrettelegges også med en bussholdeplass for skolebuss slik at trafikken gjennom
næringsområdet blir adskilt.
Linjeføringen av fylkesveien, som er hovedintensjonen bak fredning av denne veien skal ikke endres.
Trafikksikringstiltaket vil være positivt for beboere og kjørende langs fylkesveien.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, datert 01.10.18
Fylkesmannen har ingen merknader til planprogrammet, utover at det synes å danne et godt
grunnlag for utarbeidelse av detaljreguleringen. Fylkesmannen var på befaring i mai med kommunen.
I etterkant ble det utarbeidet et notat. Tema var avstand til Nidelva. Konklusjonen i notat var:
‘Ved regulering av det aktuelle arealet til næringsområde må det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser (jf § 1-8) og det må vurderes om planarbeidet utløser krav til
KU. Disse vurderingene må legges til grunn for planarbeidet og Fylkesmannens rolle er å vurdere dette opp mot
de nasjonale og vesentlige regionale interessene vi skal ivareta. Utfra det kunnskapsgrunnlaget vi har pr i dag
kan vi ikke se at det er noe som tilsier at man ikke kan fravike kommuneplanens bestemmelser om byggegrense
på 50 (30) meter fra Nidelva. Det er imidlertid klart at vannressurslovens bestemmelser tilsier at man må sikre
en funksjonell kantsone med naturlig vegetasjon, eksempelvis slik det er gjort på andre siden av elva, mot
sagbrukstomta.’

Fylkesmannen ber om at dette innspillet legges til grunn i det videre planarbeidet. Utover dette bes
det om at følgende vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet: Klima- og energiplanlegging,
Støy, Luftkvalitet, Estetisk utforming/landskapsestetikk, Risiko- og sårbarhetsanalyse og Prinsippene i
naturmangfoldloven.
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Forslagsstillers kommentar:
Det har blitt foretatt en befaring av fagperson på naturmiljø. Befaringen har ikke avdekket noen
vesentlige forhold som vil tilsi det ikke kan fravikes fra kommuneplanens bestemmelser om
byggegrenser.
Byggegrensen er satt til ca. 10 m fra Nidelva med bestemmelser om ivaretakelse av stedegen
kantvegetasjon.
KU plikt har blitt vurdert som del av planforslaget (se punkt 2.2).
Aust-Agder fylkeskommune, datert 25.10.18
Administrasjonen i fylkeskommunen vurderer det som positivt at kommunen legge til rette for
komplementerende næring for aktivitetene på Jordøya. Fylkeskommunens administrasjon har
følgende innspill til forslaget til planprogram: Fylkesvei 415 er forskriftsfredet fra Storbrua til
Rislandfeta, i henhold til Statens vegvesens landsverneplan av 21.12.2009 og er oppført i Nasjonal
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner som objekt nr. 200. Vegen er registrert i
Askeladden under id 1290252. Det må fremkomme av planprogrammet at veien er fredet, og
fredningen må settes opp som eget utredningstema i planprogrammet (kap 4.2). I reguleringsplanen
må forholdet til fredningen vises og det må fremkomme hvilke inngrep som skal gjøres knyttet til
veien. Det ønskes blant annet profiltegninger og snitt-tegninger som viser konfliktnivå og eventuelle
løsningsforslag og/eller avbøtende tiltak. Inngrep i et fredet kulturminne vil kreve dispensasjon fra
Kulturminneloven av 9. juni 1978, jf. § 15a.
Planområdet ble synfart 2. oktober 2018 og har blitt vurdert ut fra generell kunnskap om forhistorisk
og historisk tid, tilgjengelig kartgrunnlag, flyfoto og lidardata. Med bakgrunn i planområdets
beliggenhet og nærhet til kjente automatisk fredete kulturminner, vurderer administrasjonen at det
er potensiale for uregistrerte automatisk fredete kulturminner, særlig fra periodene jernalder og
middelalder. På dette grunnlag varsler seksjon for kulturminnevern at det er nødvendig med en
arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf.
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9.
Administrasjonen støtter Fylkesmannens vurdering av at det i dette området vil være mulig å fravike
byggegrensen mot elva. Dersom en legger byggegrensene nærmere elva vil det være desto viktigere
å legge inn bestemmelser som sikrer vannmiljøet i vassdraget og at en har gode systemer for
avrenningen fra området.
Epost: korrespondanse datert 28.10.2019.
Viser til tidligere korrespondanse og kontakt i saken. Viser særskilt til brev av 12.8.2019 angående
kostnadsoverslag for registrering etter automatisk fredete kulturminner, samt tiltakshavers aksept av
krav datert 24.9.2019.
Automatisk freda kulturminner
Registreringen er utført og det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor
registreringsområdet. Faglig rapport er under utarbeidelse og vil ettersendes.
Administrasjonen minner imidlertid om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven § 8,
annet ledd. Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/
kulturminnevern.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentarene tas til etterretning.
Forholdet til aktsomhetsplikt i kulturminneloven §8, annet ledd ivaretas i bestemmelsene til planen.
Åmli kommune har vært i dialog med Statens vegvesen og kulturvernmyndighetene vedrørende
etablering av rundkjøring og løsning for bussholdeplass. Løsningsforslaget har blitt vurdert og avklart
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tilfredsstillende mht. fredningsstatus til fv. 415. Kryssløsningen er ikke prosjektert og det er avklart
med Statens vegvesen at denne skal prosjekteres og etableres på et senere tidspunkt.

Bane NOR, datert 12.10.18
Bane NOR er meget positive til interessen for å få mer gods over på bane. Dersom dette blir et
aktuelt tema ved Simonstad næringspark, er det viktig at Bane NOR involveres i arbeidet med
eventuelt økt bruk/utbedring av jernbanen. Bane NOR forventer at forslagstiller setter seg inn i deres
veileder og regelverk før det utarbeides forslag til reguleringsplan. Utover dette har vi ingen
merknader til varsel og planprogram.
Forslagsstillers kommentar:
Planområdet innbefatter ikke eksisterende eller planer om fremtidig jernbanetrasé. Merknaden tas til
orientering.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 23.10.18
Planavgrensningen omfatter området vest for Nidelva og Jordøya næringsområde. Industriområdet
er markert som et aktsomhetsområde for flom i NVE Atlas. NVE er kjent med at det ble utarbeidet
flomsonekart for Åmli kommune i 2013. NVE anbefaler at disse legges til grunn i det videre
planarbeidet for Simonstad næringsområde. Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering
av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan
avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt
i planen. Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte
energiselskap involveres tidlig.
Videre anbefales at NVEs karttjenester, NVEs veileder 2/2017, NVEs retningslinje 2/2011, NVEs
sjekkliste for reguleringsplan, samt flere nyttige veiledere og verktøy på www.nve.no/arealplan blir
brukt i forbindelse med planarbeidet. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt
planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar
nasjonale og vesentlige regionale interesser.
Forslagsstillers kommentar:
NVEs saksområder ivaretas i forbindelse med fagutredningene. Det har blitt foretatt en vurdering av
håndtering av vann, avløp og overvann, flom og evt. utslipp til vassdrag. Flomsonekartleggingen for
Åmli kommune (2013) omfatter ikke Simonstad. Planområdet omfattes ikke av aktsomhetskart for
flom (NVE.atlas). Det planlegges ikke inngrep i vassdraget som del av dette planforslaget. Det har
blitt vurdert at det ikke er behov for konsesjonspliktvurdering av NVE.
Det har vært dialog med Agder energi vedrørende ny høyspentlinje gjennom planområdet.
Planforslaget tilrettelegger for høyspentledning langs Jordøyavegen i areal avsatt til annen veigrunn.
Simonstad Vel, datert 10.10.18
Velforeningen viser til søknad sendt kommunen vedr. nedsatt fartsgrense og sykkel/gangsti. Det må
tas hensyn til fremtidig gang- og sykkelveg gjennom industriområdet. Videre mener velforeningen at
det må tas hensyn til krav om støy og utforing av bygninger som blir liggende tett opptil flere boliger
som ligger tett inntil området som reguleres. Velforeningen er sterkt imot at mulighetsstudiets
område 2 tas inn i kommende kommuneplan.
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Forslagsstillers kommentar:
Innspill vedrørende mulighetsstudiets område 2 er ikke det en del av denne planprosessen. Denne
planprosessen er for mulighetsstudiets område 1 og 6, jf. planens avgrensning.
Planen tilrettelegger for vegetasjonsskjerm mellom næringsområdet og nærmeste bolig.
Støy må sees i sammenheng med støynivå fra eksisterende og fremtidige industrielle aktiviteter på
Jordøya form av en helhetlig støyvurdering. Gående og syklende langs Jordøya vil kunne bruke arealet
over høyspenttrase som ferdselsområde til/fra bussholdeplass. Langs fv. 415 vil myke trafikanter
kunne bruke kjørevei som tilrettelegges nord for rundkjøringen gjennom næringsområdet og som
planlegges videreført parallelt med fylkesveien. Boliger langs fylkesveien som har direkte adkomst per
i dag vil bli tilknyttet den parallelførte adkomstveien som vil redusere risiko for evt. trafikkulykker.
Arendals Vassdrags Brugseierforening, datert 12.09.18:
Det anbefales at det innhentes flomsonedata fra NVE.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering. Flomsonekartlegging av NVE omfatter ikke Simonstad. Forholdet er vurdert i egen
fagrapport vedlagt planforslaget.
Dag H. Mosvold, datert 23.10.18
Mosvold viser til at de siste årene er investert betydelige beløp i Mosvold gård (også kalt Risholt
gård), der driftsbygningen er totalrenovert og modernisert, melkekvoter er innkjøpt, nye jorder er
anlagt/renovert, lange avtaler om leie av jord er inngått med naboer. Mosvold har tro på at de som
driver gården skal bo i umiddelbar nærhet til fjøset. Det er derfor viktig at den nye aktiviteten som vil
komme på Simonstad ikke forurenser – hverken luft, grunn, vann, visuelt, støy. Videre er kvalitet på
gress (som hentes lokalt) en viktig innsatsfaktor. Det er videre viktig at trivsel og sikkerhet til de som
bor der blir ivaretatt – spesielt barna som vil ha sin skolevei tett opp til dette område (antar trafikken
kan forventes å øke betraktelig som følge av dette). Om ikke de angitte områdene blir anvendt for
næringsområde vil det være naturlig for Mosvold å vurdere dette til jorder for fremtiden eller tomter
for hus/annen næring. Det er videre viktig for Mosvold at totalarealet ikke kommer under et angitt
minstekrav for tildeling av jaktkvoter. Det vil i så fall forringe verdien av skogområder betydelig.
Risholt gårdsdrift, datert 23.10.18
Risholt både bor og har drift i det berørte området. De er en familie med 2 mindreårige barn. I tillegg
leier de ut en leilighet til et par som også har mindreårige barn. Risholt Gårdsdrift har melke- og
gressproduksjon med omkring 100 dyr. Risholt har 602 mål med gressproduksjon innen en 5 km
omkrets rundt gården. Det som er viktig for de er at sikkerheten til barna ivaretas, at vann til dyr og
gressproduksjon ivaretas videre, samt at det vises til at det er strenge regler for støv/lukt/annen
forurensning. Støy påvirker kuenes trivsel og dette må minimeres. Til slutt anføres det at området må
se visuelt bra ut.
Forslagsstillers kommentar:
Traseen for høyspentledning vil kunne brukes som traktorvei og som skolevei. Planen tilrettelegger for
bussholdeplass for skolebuss ved krysset fv. 415/Jordøyavegen slik at skolebarn fra Mosvold/Risholt
gård kan gå langs høyspenttraseen og ikke trenger å krysse kjørevei. Høyspenttraseen dimensjoneres
for traktor og vil kunne brøytes vinterstid.
Næringsaktiviteter skal ivareta krav iht. forurensningsforskriften når det gjelder luftforurensning, støy
og forurensning til grunn. Støyforhold vurderes i planforslaget i den grad det er mulig og må i
utgangspunkt sees i sammenheng med eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet på Jordøya. Det
settes krav i bestemmelsene for støyvurdering ifm. byggesakbehandling.
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Reidar Ødegård, datert 21.10.18
Ødegård eier gnr. 44, bnr. 25 og næringsområdet grenser helt opp til hans tomt. Det vil gi mange
negative konsekvenser så som støy, støv osv., mer enn det allerede kommer fra Nidarå bruk. Dette
må skjermes. Videre anføres det at verdien på Ødegårds eiendom vil gå kraftig ned og må
kompenseres.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet tas til etterretning. Det skal etableres en vegetasjonsskjerm mellom næringsområde og
naboeiendom gnr/bnr 44/25. Hensikten er å skjerme naboeiendommen for innsyn. Forholdet til støy
må vurderes på en helhetlig måte samlet for alle næringsareal både eksiterende og fremtidig næring
som er under planlegging.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus
Fylkesplan


Regionalplan Agder 2020

Kommuneplan





Kommuneplanen for Åmli ble revidert med vedtak mars 2015. Arealdelen er for øvrig fra
2007 – 2019. I gjeldende kommuneplan er storparten av området avsatt til LNF-areal, men
11,1 dekar av området er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i kommuneplanenes
arealdel.
Planområdet er avsatt til delvis næring og LNFR i gjeldende kommuneplan. Planforslagets
arealformål er derfor ikke i tråd med overordnet plan. Konsekvenser av planforslaget
vurderes gjennom detaljregulering med KU.

Reguleringsplaner


Reguleringsplan for industriområde Jordøya, planid: 2009004. Jordøya, har egen
reguleringsplan som ble vedtatt i 2009. Store deler av Jordøya er regulert til industri.

Temaplaner:






Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Åmli 2015 – 2019
Kommunedelplan for skogbruk
Kommunedelplan for småkraftverk
Temaplan for strategisk næringsutvikling i Åmli kommune 2016 - 2019
Trafikksikringsplan for Åmli kommune 2016 – 2019

Statlige planretningslinjer



Plan og bygningsloven
Nasjonal Verneplan (Statens vegvesen, 2002)

4.2 Pågående planer i området
Ny kommuneplan for Åmli 2019 – 2031 er under utarbeidelse og skal ferdig behandles innen 1. Q
2020. Næringsarealet er i sin helt medtatt i ny kommuneplan. Reguleringsplanens arealformål er i
tråd med arealformål i kommuneplanens arealdel.

10204126-PLAN-RAP-01

07. februar 2020 / 00

Side 14 av 33

multiconsult.no

Detaljregulering Simonstad næringsområde
Planbeskrivelse

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet ligger ved Simonstad i Åmli kommune, Aust Agder fylke. Planområdet deles i to av
fv. 415 og avgrenses av Nidelva i sør-øst, Jordøyavegen og stigning i terrenget mot nord.
Planområdet er på ca. 150 daa.
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til LNFR-formål, et mindre område med
næringsformål inngår også i området.
Planområdet er består av områder med mulig tidligere jordbruksaktivitet som er gjengrodd med
nyere skog. Det finne to bolighus/fritidsboliger på planområdet gnr/bnr 44/71 og 44/78 med noe
hageareal. Det er også en gjennomkjøringsvei som knytter eiendommene og gir direkte adkomst til
fv. 415. Tilstøtende arealbruk består av landbruk mot sør. Mot nord og øst finnes gårder, hytter og
eneboliger, og spredt skog.
På andre siden av Nidelva på Jordøya finnes det et næringsområde med trevirke (Bergene Holm).
Bergene Holm Nidarå har sin industri med foredling av tømmer til skurlast og videreforedling som
høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. Næringsområdet er planlagt utvidet
med et stort anlegg for produksjon av biobrensel (Biozin AS). Biodrivstoffet produseres så nært til
råvarene som mulig og leveres til raffineri som halvfabrikata for videreforedling til bensin og diesel.
5.3 Landskap
Simonstad er et landlig område med spredt bebyggelse. Det fleste boligene er tilknyttet gårdsbruk.
Tilkomst til området er via fv. 415 som strekker seg fra Tvedestrand til Åmli.
Landskapet ved Simonstad er småkupert med Nidelva som et vesentlig element som slynger seg
gjennom området ned om innsjøen Nelaug. Landskapet består delvis av jordbruk og ung skog.
Næringsområdet på Jordøya markerer seg i landskapsbildet. Det har noe skjerming mot elva med voll
og vegetasjon.
Området har et varmt og temperert klima. Gjennomsnittstemperatur er 5.7 grader C. I et år er
gjennomsnittlig nedbør 1051 mm (www.no.climate-data.org).
Planområdet ligger åpent til i landskapet og har gode solforhold mot sør og vest.
5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Fylkesvei 415 er gjennom planområdet er objekt nr. 200 i Statens vegvesens landsverneplan.
(Askeladden id 129025: Storbrua-Rislandsfeta - 200 SVV NVP / Storbrua-Ris.)
Veien går fra Simonstad, som har vært et sentralt sted for trelastindustri i lang tid, mot Åmli. Veien
ble bygd i perioden 1965 til 1973 som kompensasjon da jernbanen ble nedlagt. Skogbruk og
treforedling har i flere hundre år vært en viktig virksomhet i Aust-Agder, og tømmertransport utgjør i
dag en viktig bruk av veien. Standarden på veien måtte være god nok til at denne transporten kunne
gå over fra jernbane til vei. Kompensasjonsveier har generelt hatt fullgod standard fordi veiene skulle
være gode erstatninger for jernbanen som forsvant, eller som aldri kom.
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Figur 2 - fv. 415 (den smaleste og retteste linjen), daværende jernbanelinje, 1969. (Foto: Nor-Fly)
Vernestatus og verneverdi
Vernetype: Forskriftsfredet, 21.12.2009
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978, 22a (Fredning av byggverk og anlegg i statens eie)
Fredningen har som formål å sikre og bevare et utvalg veier og anlegg som er representative for den
historiske utviklingen av veinettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag. Fredningen omfatter
hele veilegemet med overbygning og underbygning. I overbygning inngår murer, sideterreng,
rekkverk og annet veiutstyr. I underbygning inngår grøfter, sideterreng, stikkrenner og murer.

Figur 3 - Luftfoto fra Askeladden med kulturminnene i og ved planområdet avmerket

10204126-PLAN-RAP-01

07. februar 2020 / 00

Side 16 av 33

multiconsult.no

Detaljregulering Simonstad næringsområde
Planbeskrivelse

Det ligger et SEFRAK registrert våningshus rett utenfor planområdet i øst på sørsiden av fv. 415 med
datering 1800-tallet. Et lite stykke lengre unna planområdet, nord for fv. 415 ligger tunet Vollane
med fire SEFRAK registrerte bygninger. Et våningshus datert til andre kvartal 1800-tallet, et eldhus fra
1700-tallet, et stolpehus fra 1800-tallet og et uthus fra fjerde kvartal 1800-tallet.
Simonstad er endestasjonen til den tidligere Treungenbanen. Denne ble tatt i bruk fra 1910. I 1935
ble den nedgradert til stoppested og var bemannet til 1958. I 1967 ble den nedgradert til lastespor og
har status som tømmerterminal. Stasjonsbygget er revet ned men vanntårnet er fremdeles stående
og har blitt restaurert i nyere tid. Denne er tilrettelagt med en rasteplass hvor det avholdes årlige
arrangementer.
5.1 Naturressurser, inkl. landbruk
Planområdet er hovedsakelig skogsområde med blanding av høy og middels bonitet. Området sør for
Jordøyavegen består for det meste av dyrka mark og skogsområder.

Figur 4 – naturressurser i planområdet

Kilde: nibio.no

5.2 Naturverdier/naturmangfold
Gjennomsyn av tilgjengelige databaser indikerer at planområdet er dårlig kartlagt mht. naturmiljø.
(se vedlagt vurdering av Naturmiljø, Multiconsult). Det er ikke registrert viktige naturverdier eller
rødlistede arter innenfor planområdet. Den mest interessante er dverglo (NT, nær truet) som hekker
på sandområder langs store vassdrag. Det finnes heller ikke registreringer av akvatiske verdier i
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Vannmiljø, GINT eller Vassdragsatlas. Det er tegn på at det er ål i elva, enten på vandring eller på
næringssøk nær planområdet.
Ifm. befaring utført av Multiconsult og undersøkelsene knyttet til naturtypekartleggingen 1 ble det
identifisert to områder som vurderes som potensielt verdifulle. Disse er skogsåsen i nordre del av
planområdet, og elva med våtmark og flomsoner i søndre del av planområdet. Det har ikke blitt
funnet noen store trær eller hule eiker i planområdet. Skogen er generelt ung, fattig og homogen.
Oppi åsen er det fattig røsslyng/blokkebærfuruskog i hogstklasse 2-3. I lia er det innslag av bjørk og
osp. I nedre deler er det plantefelter av gran eller fattig og homogen blåbærfuruskog i hogstklasse 23. Skogen i rasmarka i vest (vest for V1, se figur 5) utgjøres av blåbær blandingsskog ispedd partier
med rikere ospesuksesjoner.
Under befaringen har det blitt identifisert 1 viltbiotop, 1 ferskvannslokalitet, 5 naturtyper, men ingen
rødlistearter. Skogstjernet (N3) som ligger innenfor planområdet har blitt vurdert til å ha lokal
betydning. Naturområdene langs Nidelva (N4 og N5) består av Svartorskog og åpen flomfastmark,
begge har blitt gitt lokal betydning. Planområdet på nordsiden av fv. 415 består området av ungskog
og skrinn mark og er av lite betydning.

Figur 5 – Naturtyper og viltbiotoper avgrenset ved befaring.

1

Naturmiljøvurdering ved detaljregulering Simonstad næringsområde, Multiconsult, 1.2.2019
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Figur 6 – område V1 Skorveheiene, og figur 7 – ungskog i lia inntil skogsås i nord

Figur 8 - område N3 tjern innenfor planområdet, og figur 9 - område N5 strandlinjen langs Nidelva.
5.3 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
Det er ingen tilrettelagte områder for lek og rekreasjon i eller ved næringsomådet. Nidelva har
begrenset med friluftsaktiviteter. Kanoutleie finnes ved overnattingsstedet Pan Garden som ligger ca.
9 km fra Planområdet mot Åmli sentrum. Nærmeste skianlegg er Vegårshei ski- og aktivitetssenter
som er ca. 25 km østover fra Simonstad. Nærområdet har ellers små vann f.eks. Grunntjønn og
Mjonsvann for rekreasjon og lokale turstier

5.4 Trafikkforhold
På fv. 415 er det registrert ca. 1000 biler/døgn (ÅDT) fra NVDB (Nasjonal VegDataBank) hvorav andel
tunge kjøretøyer er registrert til 11 %.
Ådt langs Jordøyavegen består av tungtransport og personbil trafikk. Det siste er hovedsakelig
ansatte ved Bergene Holm og transport til private boliger på området. Samlet sett er trafikkmengden
i planområdet lav.
Fartsgrensen langs fv. 415 er 80 km/t og langs Jordøyavegen 50 km/t. Disse veistrekningene er ikke
tilrettelagt for gående og syklende.
Buss nr. 156 kjører ruten Tvedestrand – Åmli to ganger til dagen. Busstoppet ligger langs fv. 415 ved
avkjørselen til gnr/bnr 44/36. Eksisterende boliger i planområdet bruker en internvei til busstoppet.
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Det finnes en egen skolebuss som stopper ved gnr/bnr 44/1 for å hente og avlevere skolebarn.
Bussen kjører gjennom næringsområdet på Jordøya.
Jernbanestasjonen ved Simonstad var tidligere i bruk ifm. næringstransport. Denne aktiviteten er
avviklet og nærmeste togstasjon er Nelaug.
Trafikkulykker: Det har blitt registrert en MC mot trekkbil med semitrailer ved krysset fv. 415 og
Jordøyavegen i 2010. En bilulykke mot sykkel har blitt registrert langs fv. 415 i år 2000.
5.5 Barns interesser
Nærmeste barne- og ungdomsskole er i Åmli sentrum 1 – 10 trinn. Tvedestrand er nærmeste
videregående skole. Fv. 415 er ikke tilrettelagt med gang- og sykkelvei eller fortau. Barn som bor
langs veien bruker skolebuss til skolen. Nærmeste barn bor ved Risholt gård gnr/bnr 44/1 som ligger
rett sør for planområdet. Bussen kjører langs den kommunale veien som krysser Jordøya og stopper
ved avkjørselen til boligen.
5.6 Kommunal/teknisk infrastruktur
Drikkevann
Det er et kommunalt vannverk på Jordøya. På grunn av kapasitetsproblemer er det igangsatt ett
prosjekt for å se på alternative kilder/ nye borehull etc. Anlegget skal etter ombygging ha kapasitet til
å forsyne Simonstad med forbruksvann.
Det må legges ny overføringsledning over elva og internt i næringsområdet.
Brannvann
Industriområder har iht. TEK17 §11 ett brannvannskrav 50 l/s fordelt på 2 uttak. Vannverket har ikke
kapasitet til brannslokkevann for Simonstad Næringsområde.
Bergene Holm har eget pumpeanlegg for brannslokkevann, men det dekker kun områdene på
Jordøya. Det må derfor anlegges ett nytt anlegg for brannslokkevann på Simonstad.
Et slikt anlegg tar vann i fra Nidelva, og det må etableres et pumpeanlegg. Utforming av dette og
utplassering av brannkummer/ hydranter/ fordelingsanlegg må sees nærmere på i en senere fase.
Avløp
Det er et kommunalt renseanlegg for avløp på Jordøya. Dette er ett biologisk anlegg/ slamavskiller
dimensjonert for 150 personenheter. Anlegget har utslipp på 1-1,5 m dyp.
Ifølge Åmli kommune er anlegget flomutsatt, og har ikke kapasitet for å håndtere avløp fra nytt
næringsområde, og det må derfor bygges nytt renseanlegg på området.
Høyspent
Agder energi har 24kv høyspentanlegg over Skorveheia. Denne er knyttet til Jordøya via en 22 kV
luftledning. Det finnes også en nettstasjon (Nettstasjon 10.1087 Jordøya industri 1) på Jordøya.
5.7 Universell utforming
Området er ikke tilrettelagt for universell tilgjengelighet. Området består av privat grunn med lavt
befolkningsgrunnlag. Primær transport i området er med privat kjøretøy.
5.8 Grunnforhold
Løsmassekart fra NGU viser at planområdet er hovedsakelig elve- og bekkeavsetninger som består av
sand og grus. I tillegg indikerer løsmassekartet at skrentområdet opp i Skorveheia er dominert av
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bart berg (mer enn 50% av arealet er fjell i dagen) og med stedvis tynt løsmassedekke. Planområdet
ligger over marin grense. Berget i området består av amfibolitt og gneis.
Det renner ingen bekker innenfor planområdet. Det ligger et myrtjern helt sør i planområdet.
Planområdet er avgrenset av Nidelva mot sør.
Ifølge NVE sine aktsomhetskart (https://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/) er det ingen risiko
for skred (steinsprang, snøskred og jord/flomskred) innenfor reguleringsområdet, eller i tilgrensende
områder som kan påvirkeplanområdet.
5.9 Miljøfaglig forhold
5.9.1 Vassdrag
Planområdet er i dag dekket av vegetasjon. Ved dagens arealbruk vil nedbøren infiltreres i grunnen
og drenere til nærmeste resipienter. Vann fra deler av skogsområdene i nordvest antas å drenere
gjennom planområdet før det når resipient. Beregninger på mengder av overvann vil bli gitt i VArammeplan.
Nærmeste resipienter er Nidelva (Åmli-Nelaug) både i øst og i vest. Nidelva drenerer videre til
innsjøen Nelaug. Mindre bekker i området drenerer mot Nidelva (Nidelva, bekkefelt). Økologisk
tilstand i Nidelva er satt til «Dårlig», mens kjemisk tilstand er «Ukjent». Den økologiske tilstanden er
basert på for tett fiskebestand grunnet vandrehindringer i vassdraget. Økologisk tilstand i Nelaug er
satt til «Moderat» som følge av at innsjøen er regulert og vannstandsendringer kan skje raskt.
5.10 Næring
Folketall, alderssammensetning og kjønnsfordeling har lenge vært en utfordring for Åmli. Åmli har et
fødselsunderskudd på 0,5 % p.a. Åmli må ha høy attraktivitet for bosetting for å få en økning i
folketallet.
Åmli har høy attraktivitet for basisnæringer, landbruk og industri. Ett av hovedmålene for
næringsarbeidet i Åmli kommune er å utvikle et treindustrisenter i Åmli næringspark på Jordøya.
Et fremtidig anlegg for Biozin skal etableres på Jordøya som sannsynligvis kommer til å få behov for
tilleggsnæringer som kan etablere seg i nær tilknytningen anlegget.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Hovedtrekk i planforslaget
Planforslaget omfatter nye næringsareal på Simonstad ved krysset fylkesvei 415/Jordøyavegen.
Arealene skal etableres på begge sider av fylkesveien og avgrenses av Nidelva vassdraget og
Jordøyavegen. Adkomst for sørlig del av næringsområdet er fra Jordøyavegen. Det skal etableres en
rundkjøring ved krysset fv. 415/Jordøyavegen som vil gi adkomst til næringsområdet mot nord. En
bussholdeplass skal etableres med egen veiforbindelse mellom fv. 415 og Jordøyavegen. Ett 10 m
bredt belte langs vassdraget avsettes til grønnstruktur. Det skal i tillegg legges en høyspentkabel
langs Jordøyavegen til næringsområdet på Jordøya.

Figur 10 – Planforslag Simonstad næringsområde
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Figur 11 - Planforslag for Simonstad vertikalnivå 3 – over grunnen
6.2 Planlagt arealbruk
Følgende reguleringsplanformål inngår i planen:
Næringsbebyggelse (BN1, BN2)
Området er regulert til næringsareal som kan benyttes til næringsbebyggelse og tilhørende parkering.
Maks BYA 75 %. Byggegrenser er regulert i formålsgrensen hvis ikke angitt.
Kjørevei (o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4 og o_SKV5)
Veiareal som omfatter eksisterende fylkesvei (fv. 415), ny kjørevei gjennom langs næringsområde,
eksisterende vei til Jordøya (Jordøyaveien), eksisterende vei som går sør for fv. 415 og ny rundkjøring.
O_SKV5 er eksisterende bru over Nidelva.
Annen veggrunn (o_SVT1, o_SVT2, o_SVT3, o_SVT4, o_SVT5 og o_SVT6)
Veiareal langs kjøreveier som benyttes til grøfter og skjæringer.
O_SVT6 Område for høyspentkabel under bakken og skal kunne tilrettelegges for landbrukskjøretøy.
Området vil kunne benyttes som gangareal langs Jordøyavegen.
Kollektivholdeplass (o_SKH)
Holdeplass for lokalbuss/skolebuss.
Grønnstuktur (GNA1, GNA2)
Vegetasjonsbelte med 10 m bredde langs Nidelva vassdraget. Hensikten er å bevare eksisterende
biotoper og stedegne arter.
Vegetasjonsskjerm (GV)
Skjerming, 20 meter bred, (beplantning) mellom privatbolig og næringsområde for å hindre innsyn.
LNFR
Eksisterende landbruksområde som skal nyttes til landbruksformål.
Naturområde i sjø og vassdrag (VNA)
Regulert område omfatter eksisterende vassdrag (Nidelva) og er regulert til tilgrensende plan på
Jordøya. Vassdraget nyttes til friluftsliv og det settes krav til at det ikke skal tilføres forurensning fra
næringsområdene.
Hensynssone (H140)
Område for bevaring av sikt i adkomstveier. Området planeres og holdes fri for gjenstander og
beplantning som overstiger 0,5 m over tilstøtende veiers nivå.
Bestemmelsesområde
Midlertidig bygge- og anleggsområde er avsatt på næringsområdet BN1 og BN2. Under utbyggingen av
næringsområdet på Jordøya skal BN2 kunne benyttes som midlertidig bygge og anleggsområde.
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Tabell 3 – Arealtabell for planforslaget.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Detaljer om bebyggelse og utomhusareal er ikke planlagt og er ikke del av planforslaget.
Det legges opp til 75% BYA innenfor næringsområdet.
Det legges opp til 2 parkeringsplasser per 100 m2 næringsareal. Av disse skal 10% være HC parkering.
Ytterligere detaljering av fremtidig bebyggelse, volum, bygningstype, høyder, kvadratmeter næring,
parkeringsforhold og annet avklares under byggesaksprosess med Åmli kommune.
6.4 Trafikkløsninger
Det er planlagt å etablere en rundkjøring ved krysset fv. 415/Jordøyavegen. Hensikten med
rundkjøringen er trafikksikring av krysset spesielt mht. store kjøretøy/lastebiler som kjører inn til
næringsområdet og Jordøya. Rundkjøringen vil føre til at kjøretøy som kommer fra retning Åmli må
redusere farten Dette vil gjøre adkomst inn til Jordøyavegen mer trafikksikker. Mot nord vil
rundkjøringen også gi en adkomstmulighet til næringsområdet. Den gamle tilførselsveien langs fv.
415 vil ha mulighet til å kobles til på internveisystemet på næringsarealet.
Internveier detaljeres i byggesaksprosess.
Beregnet døgntrafikk (ÅDT) og uketrafikk for personbil og tunge kjøretøyer fra nærliggende
næringsområde på Jordøya og på fv. 415 fremgår av tabellen. I parentes er også oppgitt andelen
tunge kjøretøyer av døgntrafikken.
Tabell 4 – trafikk i planområdet
ÅDT Tunge biler

ÅDT Personbiler

SUM ÅDT

Sum uketrafikk

Fremtidig
trafikk fra
Jordøya

140

65

205 (68%)

1435

Trafikk på
fv. 415

110

890

1000 (11%)

7000

(dagens
situasjon)

Trafikk fra planområdet er ikke estimert da detaljer om type industri og bygningsvolum ikke
foreligger på dette tidspunktet. De er flere usikkerheter, ikke minst hvilke virksomheter som vil bli
lokalisert til det planlagte næringsområdet samt omfanget og plasseringen av disse innenfor de to
delområdene. Dette vil påvirke beregningene av bilturproduksjonen samt retningsfordelingen av
trafikken.
6.5 Kollektivtilbud/løsninger
Planforslaget legger til rette for kollektivholdeplass ved krysset fv. 415 og Jordøyavegen.
Holdeplassen legges sør for fylkesveien for å gi mest mulig trygg vei for gående fra gnr/bnr 44/1 og
evt. andre som drar nytte av bussforbindelser. Det er tenkt at holdeplassen skal i først og fremst
brukes som stoppested for skolebuss.
6.6 Andre forhold (rammebetingelser og bestemmelser)
Følgende rekkefølgekrav skal ivaretas i planen:
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Etablering av vegetasjonsskjerm mellom BN2 og gnr/bnr 44/25. Det skal gjennomføres før arbeid
påbegynnes på næringsområdet slik at beboere på nabotomten blir skjermet for støy og innsyn.
Et 6 m bredt belte reguleres til annen veigrunn langs sørsiden av Jordøyavegen. Her kan det legges
elektrisk jordkabel under bakken for tilførsel av el-forsyning til næringsarealene og Jordøya. Området
skal opparbeides slikt at det kan benyttes av traktor og for gående og syklister. Dette skal etableres
før næringsarealene kan få ferdigattest.
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7 Virkninger / konsekvenser av planforslaget
7.1

Vurdering av konsekvenser
Dette kapittelet oppsummerer funnene fra de faglige utredningene for hvert tema iht.
planprogrammet. Evt. konsekvenser av planlagt utbygging er vurdert og beskrevet i de forskjellige
fagrapportene som ligger vedlagt.

7.2

Naturmangfold / naturmiljø
Se vedlagt notat på Naturmiljø for fullstendig vurdering av dette temaet.
Det forutsettes at ved utbygging vil dagens vegetasjon fjernes fra planområdet. Naturmiljøet
innenfor arealene avsatt til næringsarealet skal ikke bevares som del av planforslaget.
Planforslaget omfatter en buffersone langs Nidelva for å ivareta naturmiljøet i kantsonen av elva.
Området er avsatt med 10 m buffersone i planforslaget for å kunne beholde stedegne planter og gi
en stor nok buffer for plante/dyreliv langs vassdraget.

Vurdering
Det er middels verdi knyttet til deler av naturmiljø i og nær planområdet på Simonstad der det
likevel bare er en naturtype som kommer i direkte berøring med planområdet. Den middels
verdien er knyttet til flere lokaliteter som i det minste har lokal betydning for biologisk mangfold.
Det fisketomme tjernet ligger midt i planområdet og fire andre naturtyper knyttet til flomsonen i
kant av planområdet. Verdien disse tilfører planområdet er av lokal betydning dersom det ikke
viser seg å være høyere rødlistede arter knyttet til lokalitetene.
Tiltak
Kantsoner og vannmiljø
Kantsoner beskyttes med regulert buffersone. Det må tas hensyn til dette området både i
anleggsfasen og i driftsfasen. Aktiviteter i næringsområdet må ikke tilføre forurensning til
buffersonen.
Skogstjern
Tjernet ivaretas evt. kan flyttes til en annen lokasjon. Dette krever nærmere undersøkelse og
detaljering.
Videre undersøkelser
Bunndyr og amfibiesamfunnet i skogstjernet kan med fordel kartlegges. Det samme gjelder
plantesamfunnet i den åpne flomfastmarka.
Det bør gjøres en vannfugltelling for å avklare funksjonaliteten for dette området som
overvintringsområde.

7.3

Vannmiljø og vassdrag
7.3.1 Overvann
Multiconsult foretatt en vurdering av potensialet for utslipp til resipient Nidelva med bekkefelt.

10204126-PLAN-RAP-01

07. februar 2020 / 00

Side 27 av 33

multiconsult.no

Detaljregulering Simonstad næringsområde
Planbeskrivelse

Vurdering
Ved å bygge ut området til industriområde vil avrenningen fra området øke. Gjør man ikke
noen spesielle tiltak kan man få en avrenningskoeffisient på 0,8. Legger vi i tillegg til en
ekstra klimafaktor på 1,4 vil det gi en økning på overvannsmengden fra området til i
overkant av 5000 l/s for et 10 min regn.

Tiltak
For å håndtere avrenning fra område bør vannet fordrøyes, forsinkes og ledes trygt bort.
Vannet kan infiltreres, lagres på terreng eller fordrøyes under terreng (for se notat
Avrenning for forslag til løsninger).

7.4

Grunnforhold
Planområdet er tenkt planert i området øst for Fv. 415 på ca. kote +145 langs fylkesveien, fallende til
ca. kote +143 langs Nidelva. Vest for Fv. 415 er området tenkt planert på ca. kote +145 langs
fylkesveien stigende til ca. kote +150 lengst bort fra fylkesveien. Dette innebærer opptil ca. 15m høy
utsprengt fjellskjæring i vestre begrensningslinje av planområdet i skråningen opp mot Skorveheia,
og inntil ca. 3-4m oppfylling utenfor skråningsfoten i forhold til eksisterende terreng på området
videre mot elva.
For å oppnå tilfredsstillende fundamenteringsforhold mht. bæreevne og setninger må det foretas
utskifting av organiske toppmasser ned til faste og rene masser av sand/grus eller berg. Tilbakefylling
utføres med egnede masser av stein/grus som legges ut og komprimeres lagvis iht. gjeldende
standard opp til planlagt nivå. Der det er bløte og organiske masser til stor dybde bør det vurderes
om disse partiene kan ligge uberørt (dvs. ikke bebygges), eventuelt å foreta fundamentering av
planlagt bebyggelse på peler til fast grunn/berg, men dette må sees i sammenheng med planlagt
planeringsnivå. Det kan også her vurderes masseutskifting til fast grunn/berg såfremt dette er
praktisk mulig. Om det kun er mulig med delvis masseutskifting, så kan det bli behov for å etablere
en forbelastningsfylling som må ligge en periode under kontroll av setningsforløp, før den kan fjernes
og bebyggelsen etableres.

Vurdering
For å oppnå tilfredsstillende fundamenteringsforhold mht. bæreevne og setninger må det
foretas utskifting av organiske toppmasser ned til faste og rene masser av sand/grus eller
berg.
Tiltak
Det bør foretas grunnundersøkelser med grunnboringsrigg. Det anbefales totalsonderinger
og prøvetaking for bestemmelse av dybder til fast grunn/antatt berg og løsmassenes
art/egenskaper.
Behov for erosjonssikring av elvebredden langs planområdet bør vurderes.
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7.5

Skredfare
Multiconsult har utført en skredfarevurdering av terrenget innenfor planområdet for Simonstad
næringsområde. Undersøkelsene og analysen omfatter skredhendelser fra naturlig terreng.
Vurderingene tar ikke hensyn til annen risiko som det planlagte byggeområdet eventuelt måtte være
utsatt for.
I henhold til TEK 17 gjelder sikkerhetsklasse 3 for skred i forbindelse med den planlagte
bygningsmassen.
Vurdering
Det er vurdert at det undersøkte området oppfyller kravene til sikkerhet i Plan- og
bygningsloven. Det bør derfor ikke gjøres skredforebyggende tiltak.
Tiltak
Ingen tiltak.

7.6

Forurensning luftforurensning, støy og avrenning
7.6.1 Luftforurensning og støy
Simonstad har enkeltstående boliger langs fylkesveien. Totalt sett er bebyggelse liten og det er derfor
få resipienter i nærområdet. Fv. 415 er eneste luftforurensningskilde fra veirelaterte utslipp og har
en ådt på 1000. Luftforurensning fra nærliggende industri, Bergene Holm på Jordøya er ikke målt
eller registrert.
Bergene holm er en støyende virksomhet som påvirker nærområdet.
Støymålinger utført 2014 viser følgende resultater (mot grenseverdier i T-1442/2016):
Dagtid: 2 hus ligger sannsynligvis over grenseverdien.
Kveldstid: 6 hus ligger sannsynligvis over grenseverdien.
Natt: 3 hus ligger sannsynligvis over grenseverdien.
Dagens støynivå overskrider grenseverdier for enkelte boliger fra nærliggende industri. Med
utbygging av fremtidig næring på Jordøya og på næringsarealene i planområdet vil støynivået
sannsynligvis øke. Dette kan føre til at grenseverdier overskrides over et større område.
Nærhet til Jordøya og aktivitetene til eksisterende næring (Bergene Holm) og fremtidig næring
(Biozin) vil påvirke den kumulative effekten av lokal luftforurensning og støy.

Vurdering
Både støy og luftforurensning bør vurderes for samlet aktivitet i område når det foreligger
konkrete planer om type næring som skal etableres i området.
Tiltak
Det settes krav i bestemmelsene om at det skal foreligge en støyvurdering for å ivareta krav
til nærliggende støyfølsom bebyggelse.
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7.6.2 Avrenning
I miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er det ingen registreringer i selve planområdet, men
det er registrert forurenset grunn øst for planområdet ved industriområdet Bergene Holm.
Ifølge Åmli kommune ble det etter brann i Bergene Holm sitt sagbruk i 1988 deponert betong og
armeringsjern på planområdet. Området for deponiet ligger øst for tilkomstveien som går fra fv. 415
og til Bergene Holm AS/Biozin AS.
Det er i utgangspunktet ikke stor mistanke om forurenset grunn i planområdet. Diffus forurensning
fra fylkesvei, samt vest på planområdet der det har pågått lagring av rivingsavfall, kan ha ført til lokal
forurensning på grunn av avrenning. Det anbefales at utførelse av miljøgeologiske
grunnundersøkelser i disse områdene bør vurderes i senere fase.

Vurdering
Aktiviteter på planområdet kan tilføre forurensning til grunnvann og i vassdrag hvis ikke det
iverksettes motvirkende tiltak. I forbindelse med planering og terrengarrondering av
planområdet vil tilførsel av partikler til overvannet kunne øke. Partikler kan inneholde
forurensing av miljøgifter, men også tilførsel av rene partikler til resipienter er uønsket da
dette kan medføre tilslamming.

Tiltak
Det må i anleggsfasen legges opp til tiltak for å sikre at overvann ikke skaper unødvendig
forurensning. For å unngå dette kan det etableres en sedimentasjonsdam i anleggsfasen for
å sedimentere partikler. Nødvendige avbøtende tiltak bør iverksettes både i anleggsfase og
integreres som en del av planområdet ved utbygging.
7.7

Næringsliv og sysselsetting
Som del av temavurderingen har det blitt utført en vurdering av næringsliv og sysselsetting for å
avdekke potensiell komplementerende næring til aktiviteten på Jordøya, støttefunksjon og/eller
servicefunksjoner, eller for annen større industri.
Under anleggsfasen til Biozinanlegget vil det være et stort plassbehov knyttet til den to år lange
anleggsfasen. Et romslig oppstablingsområde i nærheten av utbyggingsområdet vil spare kostnader
for entreprenøren i byggefasen. Det vil også komme moduler til produksjonsanlegget, som vil være
så store som veidimensjoneringen mellom havn og Simonstad tillater.
Med Biozin i drift vil det høyst sannsynlig utløse et behov for støtte- og vedlikeholdsfunksjoner i
nærheten for transportnæringen. Et eventuelt tilbud for transportnæringen bør videre legges til rette
slik at det også kan benyttes av Bergene Holm og Biozin. Dette inkluderer servicesenter med
verkstedfunksjon for diverse hjulgående materiell, fyllingsmulighet for drivstoff og enkelte
håndverkertjenester.
Kompletterende næring er ikke vurdert nærmere. Oppsummeringen under er gitt for et
markedsgrunnlag med de to aktørene Bergene Holm og Biozin.
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Tabell 5 - Oppsummering av muligheter for næringsområdet, i anleggsfasen og videre drift

7.8 Kulturminner og kulturmiljø
Ved utbygging av de nye næringsområdene vil krysset fv. 415/Jordøyavegen måtte endres noe som
vil få konsekvenser for kulturminnet. Dette kan løses med plankryss eller rundkjøring, begge deler er
løsninger vil kreve inngrep og vil ha konsekvenser for fv. 415 hvorav en rundkjøring vil ha de største
konsekvensene.
Utbygging av tilstøtende arealer vil kunne ha en påvirkning på kulturminnet hvis de legges for tett
opp mot veilinjen. I fredningen av veien inngår også grøfter, sideterreng, stikkrenner og murer,
bebyggelse eller terrenginngrep lagt for nære veilinjen kan derfor være i strid med fredningen. Rent
visuelt sett kan en innbygging av veien på en eller begge sider også endre forståelsen av veien som et
kulturminne.

Vurdering
Faglig vurdering konkluderer med at etablering av rundkjøringen vil ha middels til store
negative konsekvenser for kulturminnet.
Tiltak
I forbindelse planarbeidet må det avklares med kulturvernmyndighetene hvordan
kulturminnene skal håndteres i forhold til tiltaket både i anleggsfasen og i etterkant.
Utbygger må utarbeide en plan for avbøtende tiltak iht. til hvilken løsning som blir valgt for
kryssing av Fv415.
Byggegrensene på hver side av den fredede veien bør trekkes så langt tilbake som mulig for
å ikke forringe den visuelle forståelsen av kulturminnet. Bygninger som grenser opp mot
veien bør ha en nedtrapping av høyder av samme årsak. Et minimum av tiltak vil være
dokumentasjon av veien/strekningen som blir berørt.
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8 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse
I ROS-analysen er mulige uønskede hendelser ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan
påvirke omgivelsene, henholdsvis virkninger for og virkninger av planforslaget. Kulturminner, støy og
støv omfattes av andre forskrifter og vurderes ikke som del av ROS analysen men er ellers omtalt i
planforslaget.
Sjekkliste er gjennomgått i henhold til krav i plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne
mulige risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til formålet. Videre om
det er behov for endringer i slike forhold som kan komme av planlagt utbygging.
Tabell 6 – ROS tabell
Konsekvens
Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

6
16

17, 20
15, 23

Tabellen over oppsummerer ROS hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige
og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser (gul og rød risikokategori), krever tiltak. Hendelsene
med avbøtende tiltak er beskrevet i tabellen under.
Tabell 7 – ROS hendelser med avbøtende tiltak.
TILTAK
- Reguleringsplan
Uønsket hendelse:

Tiltak i planen:
Naturgitte forhold

Skogbrann

Brannsikringstiltak iht. byggherreforskriften og TEK 17 for alle nybygg.
Samordnet brannberedskap med næringsområdet på Jordøya for å
redusere utrykkingstid.

15

Risikofylt industri
(eksplosjon, brann på
Jordøya)

Samarbeid med næringsområder på Jorøya ifm. beredskapsplan for hele
næringsområdet.
Varslingsrutiner ved storulykke

16

Akutt forurensning –
utslipp til vassdrag/i
grunn

Næringsvirksomhet som har lagring av avfall/kjemikalier/olje/mekanisk
verksted/bensinstasjon o.l. skal overholde krav i forurensningsforskriften.

17

Ulykke med farlig gods
Transport av olje og
kjemikalier langs
Jordøyavegen.
Trafikkulykke/møteulykke
fra næringsområdet.

Riktig dimensjonering av veier for tungtransport iht. Statens vegvesen sine
håndbøker.
Ivareta gode siktforhold i kryss.
Hensiktsmessig fartsgrense langs Jordøyavegen.

20

Trafikkulykke med
gående/syklende

Adskilt areal fra kjørevei for gående og syklende
Sikre krysninger over kjørevei for gående og syklende.

23

Terrorhandling mot
Biozinanlegget.

Biozinanlegget på Jordøya kan være et terrormål.
Ingen tiltak.
Biozinanlegget må ivareta dette i sin Beredskapsplan.

6

Menneske- og virksomhetsbaserte farer
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Detaljregulering Simonstad næringsområde
Planbeskrivelse

9 Referanseliste
Fagrapporter utarbeidet av Multiconsult for oppdraget:
o

Skredvurdering, 10204126-RIGberg-NOT-001

o

Næringsliv og sysselsetting, 10204126 Næringsliv og sysselsetting

o

Avrenning, 10204126-RIGm-NOT-001

o

Orienterende geoteknisk utredning, 10204126-RIG-NOT-001

o

Vurdering av lokal luftkvalitet, 10204126-RILU-NOT-01

o

Trafikknotat, 10204126

o

Naturmiljø, 10204126-01-RIM-NOT-001

o

Kulturminner og kulturmiljø, 10204126-TVF-RAP-01

o

Vann- og avløp, 10204126-RIVA-NOT-001

Andre rapporter
o

Akustikk-konsult AS, Bergene Hilm Nidarå - Støymåling av kilder og beregning av støysonekart 2014,

10204126-PLAN-RAP-01

07. februar 2020 / 00

Side 33 av 33

