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Referat oppstartsmøte 
 
 

Detaljregulering for Soltønan massetak, gnr. 8, gnr. 4.  
 
Planident 201902 
Saksnummer  
Møtedato 08.11.2019 kl. 10.00-11.00 

 
 
MØTEDELTAKERE 
 
Forslagsstiller Ole Jacob Austenaa 
Konsulent Geir Gjertsen (geir@iggas.no) 
Fra kommunen Sigve Bruun Jacob, Siv Therese Kile Lie, Torgeir Hodne 
Referat sendes Møtedeltakere, leder for planutvalget 

 
 
FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉEN 
 
Planideen Området er i kommuneplanens arealdel satt av til fremtidig 

massetak- N5. Konsesjonssøknaden til Austenaa transport viser til 
et areal på 31,15 daa. Planlagt uttak totalt 126.000 m3. Planlagt 
etterbruk er tømmerplass, og revegetering tilbake til skog. 
 

 
 

Planområdet 
 
 

 
Planområdet skal utvides slik at vegen inn også blir regulert. 

Kommuneplan 
 

Konsekvensutredning for område N5 må følges opp.  



 

Side 2 av 3 

Biologisk mangfold Utredning av biologisk mangfold. Endelig avgrensing av uttaket må 
basere seg på denne kunnskapen.  

Støy T-1442 

Forurensning Avrenning til vassdrag. Bleke i Dåsåna. Må belyses i 
plandokumentet. 

Relevante 
opplysninger 

Kulturminneregistrering må gjennomføres. 
Går en eldre adkomstveg til Uleberg, denne kan man forsøke å 
ivareta ved avslutning av anlegget. 
Trafikksikkerhet- beskrivelse av tiltakets virkning på fv. mot 
Dåsnes. 
Hensynssoner og aktsomhetssoner må gjennomgås og utsjekkes. 

Veinavn Eksisterende veinavn dekker planområdet. 

Utbyggingsavtale Det vil ikke være aktuelt med utbyggingsavtale.  

Mulige/sannsynlige 
rekkefølgekrav 

Krav til avslutning/ tildekking osv. i henhold til driftsplan. 

Prosess Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

Konklusjon Vurdere behov for regulering av tidspunkt for anleggsarbeid. 
Klokkeslett driftstid osv. Biomangfoldsutredning og plan for å 
forhindre forurensning av vassdrag.  
Varsle et større planområde, som kan bli mindre i forbindelse med 
planleggingen 
Forslagsstiller sjekker ut Kulturminnevern og mulighetene for en 
midlertidig dispensasjon frem til reguleringsplanen er gjennomført.  

Kommunen Sende over sosi av kommuneplan 
Sende over naboliste 
Sende over varslingsliste offentlige etater 

Forslagsstiller Annonse Setesdølen: annonser@setesdolen.no 
Varsle offentlige etater og naboer- legge ved sjekkliste til offentlige 
etater. 
Sende varslingen til post@e-h.kommune.no 2 dager før annonse 
slik at den kan publiseres på hjemmesiden. 

 
 
Siv Therese Kile Lie, 08.11.2019 
Referent 
 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold 
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 
 
 
Vedlegg: 
Naboliste 
Varslingsliste offentlige etater 
Sjekkliste som skal vedlegges (til offentlige etater) oppstartsvarselet.  
Sosi- kommuneplan 

mailto:annonser@setesdolen.no
mailto:post@e-h.kommune.no
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GENERELL INFORMASJON  
 
  
Oppstartsmelding Kommunen utarbeider adresseliste. Oppstart av planer skal legges 

ut på kommunens hjemmeside. Oppstartsvarsel sendes til 
post@e-h.kommune.no.  
 

Plangebyr Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar 
med en hver tids gjeldende gebyrregulativ når planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Gebyr sendes: Austenaa Transport AS, 995721910 
Postboks 179, 4733 EVJE 

 
 
 

http://kristiansand.kommune.no/oppstart-av-plan
mailto:post@e-h.kommune.no

