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Forord
Bortelid Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver for planen for omlegging av
Panoramavegen, Bortelid i Åseral kommune. TT Anlegg AS er engasjert som
forslagsstiller for utarbeidelse av planmateriale i henhold til plan og bygningsloven.
Forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til plan‐ og bygningslovens § 4‐1
Planprogram. Vi henviser også til Forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017.
Hensikten med planprogrammet og høringen av dette er å gi berørte myndigheter og
interesserte informasjon om tiltaket; formålet med planarbeidet, planprosessen og
behovet for utredninger.
Forslag til planprogram og høringsuttalelsene til dette, skal brukes som grunnlag når
Åseral kommune skal fastsette det endelige planprogrammet.
SAMMENDRAG
Bortelid Eiendomsutvikling AS ønsker en bedre adkomstvei til hyttefeltene i
Panorama.
Det er av Åseral kommune gitt dispensasjon til flytting av Panoramavegen.
En flytting av vegen generere da et 0 areal mellom ny veiføring og reguleringsplanen
for Velia hyttefelt. I dette «null» arealet ønskes det da å legge inn 8 nye tomter for
fritidsbebyggelse.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av bedre adkomstvei
samt nye fritidsboliger.
Området er i kommunedelplanen for Bortelid avsatt til LNF-område mens i
reguleringsplanen for Langatjønn - Hestehei er området avsatt til annet fellesareal for
flere eiendommer.
Ny forskrift om konsekvensutredninger trådde i kraft 01.07.2017. Etter den nye KUforskriften skal alle nye områder for fritidsboliger som ikke er i tråd med overordna
plan konsekvens utredes.
Planområdet dekker et areal på om lag 11 daa.
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Innledning

1.1 Bakgrunn
Bortelid Eiendomsutvikling AS ønsker en
bedre adkomstvei til hyttefeltene i Panorama.
Åseral kommune har gitt dispensasjon til
flytting av Panoramavegen og i dag ligger
ny veitrase som et midlertidig massetak i
forbindelse med utbygging av hyttefeltet
for Velia.
I tillegg til flytting av Panoramavegen er det
ønskelig å benytte det arealet som ligger
tomt mellom ny veitrase og Velia hyttefelt til
fritidsbebyggelse. I planforslaget er det
tegnet inn 8 nye tomter.
Tomtene er i størrelse på ca. 560m2 hvor
det er tenkt bygd små fritidsboliger.
Da planformålet i kommunedelplanen
for Bortelid ikke er forenlig med ønsket
formål må planen utredes.
1.2 Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bedre adkomstvei til Panoramafeltet
samt etablering av 8 nye tomter til fritidsbebyggelse.
Planprogrammet (dette dokumentet) er første fase i planprosessen. Berørte
myndigheter, naboer og andre vil bli informert og få mulighet til å uttale seg både til
planprogrammet og reguleringsplanen.
Foreløpig planavgrensning vises med
svart stiplet linje på kartutsnitt under.
Konklusjoner fra konsekvensutredningen
og innspill i planprosessen kan medføre
at endelig planavgrensning kan være
annerledes.
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1.3 Krav om konsekvensutredning (KU)
Ny forskrift om konsekvensutredninger trådde i kraft 01.07.2017. Etter den nye KUforskriften skal alle nye områder for fritidsboliger som ikke er i tråd med overordna
plan konsekvens utredes.
1.4 Berørte eiendommer
Følgende eiendommer vil kunne bli berørt i større eller mindre grad:
Gnr/bnr
Kommentar
9/5
Utbygging skal skje på deler av eiendommen.
9/487
Utbygging skal skje på deler av eiendommen.
2

Gjeldende plan

2.1 Kommunedelplan Bortelid
Gjeldende kommunedelplan for Bortelid ble vedtatt 11.10.07
Aktuelt planområde er i kommunedelplanen for Bortelid vist som LNF-område
mens i reguleringsplanen for Langatjønn – Hestehei, vedtatt 15.12.97 er området
avsatt til annet fellesareal for flere eiendommer.
2.2 Omdisponering av arealbruk vist i kommunedelplan
Omlegging av Panoramavegen er et ønske fra Bortelid Eiendomsutvikling samt
Åseral kommune. En omlegging av veitrase vil bedre adkomsten til det etter hvert så
store hyttefeltet Panorama. Omlegging av trase innebærer en omdisponering av
arealets formål i forhold til dagens planstatus.
3 Dagens situasjon
3.1 Lokalisering og arealbruk
Planområdet ligger innenfor det som i dag er vegareal (dagens trase for
Panoramavegen og steinbrudd). Området er tilgrenset med eksisterende
fritidsbebyggelse. Selve planområde (Panoramvegen) vil ikke påvirke dagens bruk da
skiløypetraseer mm går utenfor det areal som er avsatt i denne plan.
3.2 Geologi, grunnforhold og flom
3.2.1 Geologi
Innen planområdet er det en liten høydeforskjell. Fra nord til sør innen
planområde er det en høydedifferanse på ca. 20 meter.
3.2.2 Skred, løsmasser
Det er ingen fare for skred innen planområdet.
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3.3 Landskapsbilde
Planområdet for Panoramavegen er totalt på 11 dekar og består i dag av veg og
steinbrudd. Det er ikke vegetasjon innen planområdet.
3.4 Nærmiljø og friluftsliv
Bortelid er et attraktivt feriested som ligger sentralt plassert på Sørlandet og er ett av
tre vintersportssentre i Åseral kommune i Vest-Agder. Fjellområdene ved Bortelid er
en del av Setesdalsheiene og ligger på rundt 800 m.o.h. Tidligere var Bortelid en
avsidesliggende dal som i overveiende grad ble benyttet til seterdrift. I dag er Bortelid
et turistsentrum med ca. 1300 fritidsboliger. Bortelid kan skilte med et rikt utvalg av
aktiviteter for store og små. Butikker, moderne helårscamping, et av de beste
alpinanleggene på Sørlandet, over 110 km preparerte skiløyper, lysløype, flombelyst
familiebakke med kveldskjøring, skicrossløype og skiband for de minste. Bortelid
benyttes om sommeren til aktiviteter som fjellturer, fiske, bading, kanopadling og
mountain bike.
3.5 Trafikksituasjon
Panoramavegen er eneste adkomstvei til innen forliggende hytteområder.
Innen planområdet ligger dagens trase tungt med svinger og stigninger. Nytt forslag
retter ut dette strekket og jevner stigningen.
Det er og tidligere av Åseral kommune gitt dispensasjon til tiltaket.
4. Beskrivelse av 0-alternativet og alternativ 1
4.1 0-alternativet, dagens situasjon
0-alternativet innebærer at det ikke bygges fritidsboliger eller omlegging av
Panoramavegen. Det vil si at området bevares som i dag.
Da deler av området i dag ligger som massetak i forbindelse med omlegging av
vegen vil en konsekvens av 0-alternativet være at området til dels blir liggende som
et sår til området er re vegetert.
4.2 Alternativ 1
Alternativ 1 er omlegging og utbedring av adkomstveien til innenfor liggende
hytteområder samt utbygging av 8 nye fritidsboliger. Området opparbeides og
tilpasses ny veiføring, skjemmende skjæringer/skråninger pusses opp og tilsås.
4.3 Fritidsbebyggelse
Bortelid er et turistsentrum med ca. 1300 fritidsboliger. Mange av disse fritidsboligene
ligger med tilknytning til Panoramavegen. For disse vil en omlegging av veitrase
utelukkende være positivt.
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4.4 Naturmangfold
Området har vanlig forekommende arter av dyr og planter.
Det er i Direktoratet for Naturforvaltning sin Naturbase ikke registrert verdifulle
områder for beskyttelse og artsvern. Det er heller ikke registrert sårbare- eller truede
arter i området. Vegetasjonen i tilgrenset området er lav bonitets barskog på
grunnlendt mark.
Løsmasser (torv- og jordmasser) som kjøres ut av området må sikres en god
anvendelse et annet sted mens stein- og bæremasser som kjøres til, må anbringes
på tjenlig måte. Planerte flater og sideskråninger som ikke bebygges skal jordkles
med vekstmasser for etablering av stedegen vegetasjon.
4.5 Kulturmiljø
Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
5 Forslag til utredningsprogram
5.1 Generelt
Konsekvensutredningen for Panoramavegen kommer til å inngå som en del av
planbeskrivelsen i henhold til § 4‐2 i plan‐ og bygningsloven.
Reguleringsplanen omfatter i tillegg bestemmelser og plankart.
Jfr. Pbl § 4‐3 vil det bli utarbeidet en egen risiko‐ og sårbarhetsanalyse
som vil følge reguleringsplanen.
5.2 ROS
Etter plan‐ og bygningsloven skal all planlegging etter loven fremme samfunnssikkerh
et (§ 3‐1) ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier med mer.
Det skal utarbeides en ROS‐analyse som en del av reguleringsplanen som
viser hvordan samfunnssikkerhet vil ivaretas.
ROS analyse ligger vedlagt.
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6 Planprosess og fremdrift
6.1 Planprosessen
Planprogrammet skal beskrive opplegg for medvirkning og en samordnet prosess for
KU og reguleringsplan. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hva
som skal konsekvensutredes og videre prosess. Selve konsekvensutredningen vil bli
ferdigstilt, presentert og behandlet sammen med reguleringsplanforslaget.
Kommunen er ansvarlig planmyndighet.
6.2 Informasjon og medvirkning
Plan‐ og bygningslovens krav til medvirkning vil sikres gjennom:
 Varsling om oppstart av reguleringsplan og KU
 Høring av planprogram
 Høring av reguleringsplan med KU
 Åpent informasjonsmøte ved behov

6.3 Fremdrift
Forslag til fremdrift vil vurderes i samråd med oppdragsgiver, planmyndigheten og
regionale myndigheter og etater.
Aktivitet

Uke

Varsel om planarbeid
Frist innspill til planprogram
Innsending av komplett plan med KU
Politisk 1. gangs behandling

Uke 43, oktober 2017
Uke 46, oktober 2017
Desember 2017
Januar 2018
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