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 EIGERSUND KOMMUNE 
Felles brukerutvalg 
 

 
 
 

Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste 
 

Møtested: Formannskapssalen 

Dato: 18.09.2013 

Tidspunkt: 09:00 

 
 
Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter i sak:  
 

Sak nr. Sakstittel L 

029/13 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)  

 Referatsaker – 3 nye  

 
 
 
Regelverk for saker som ikke er satt på sakslisten: 

Kommunelovens § 34. Endring av sakliste. Forespørsler.  
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 
den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke 
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.  

 
Reglement for Eigersund kommunestyre § 4-1 Utsending av saksdokumenter.:  

Sammen med innkalling sørger ordføreren for at alle saksdokumenter sendes ut. Dersom ikke 
alle dokumenter i den enkelte sak foreligger ved utsendelse, skal dette angis med 
begrunnelse i innkallingen. 
 
Unntaksvis kan saksdokumenter ettersendes etter godkjenning fra ordfører, men da under 
forutsetning av at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på 
årsaken. 
 

 
Begrunnelse for at saken må ettersendes: 
Saken ble ferdigstilt og levert mandag 09.09.2013, etter at sakslisten var sendt ut til utvalgets 
medlemmer. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Edmund Iversen 

 
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.09.2013
Arkiv: :FE-234, FA-G70, 
TI-&10
Arkivsaksnr.:
09/460
Journalpostløpenr.:
13/23967

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Helse- og omsorgsstaben
Nina Bolme Steinsholt
Kommunalsjef helse og omsorg
51 46 80 79
nina.bolme.steinsholt@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Felles brukerutvalg 18.09.2013
Formannskapet 24.09.2013
Kommunestyret 30.09.2013

Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)
  

Sammendrag:

Samarbeidskommunene i OBD, Egersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal legger frem felles 
sak til kommunestyret. Saksfremlegget er enstemmig i styringsgruppa hvor også DDPS er 
representert. 

Saksgang: Saken legges frem for Felles brukerutvalg og Formannskapet før kommunestyret 
får den til endelig avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:

1. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) avvikles når prosjektperioden er ferdig, 
dvs. fra 01.05.2014.

2. Ansatte i OBD jobber aktivt mot kommunene for å overføre kompetanse og 
oppfølging av aktuelle brukere

Eventuell tidligere politisk behandling:
I 2011 ble det vedtatt å delta i interkommunalt samarbeidsprosjekt sammen med Helse 
Stavanger HF / Dalane DPS. 
Formannskapet ble orientert om status i OBD august 2013.  

Andre opplysninger / fakta i saken:

Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) har vært et samhandlingsprosjekt med 
kommunene i Dalane, Dalane distriktspsykiatrisk senter og avdeling unge voksne ved 
psykiatrisk divisjon ved SUS som de aktive stifterne. Fylkesmannen i Rogaland har også sett 
verdien av etablering av et felles kompetanseteam i Dalane innen rus og psykiatri, og har 
bidratt med råd og statlige midler til stillinger i OBD. Et viktig mål for etableringen var å styrke 
kommunenes engasjement og kompetanse retta mot brukere med samtidig rus lidelse og 
psykisk lidelse.
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Prosjektet har en varighet på tre år, fra 1. mai 2011 til 30.april 2014. OBD har vært ledet av 
ei styringsgruppe bestående av 1 representant hver fra Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og 
Lund, 1 representant fra Helse Stavanger HF/Dalane DPS, og en brukerrepresentant.

De deltakende kommunene og Dalane Distriktspsykiatriske senter har drøftet premissene for 
en eventuell videre drift fra mai 2014, og konkluderer i denne saken med å foreslå avvikling 
av OBD etter prosjektperioden. Konklusjonen baserer seg på følgende forhold:

 Folketallet i Dalane, ca 23 000, er betydelig lågere enn hva som kreves for å forsvare 
et prosjekt med så vidt begrensa målgruppe som OBD har når kommunene etter hvert 
skal dekke kostnadene til driften fullt ut.

 Det er i hovedsak Eigersund kommune som har et antall brukere i målgruppa, og som 
dermed løpende behov for oppsøkende behandling fra OBD. 

 De øvrige kommunene har få brukere i målgruppa, men har hatt stort utbytte av råd og 
veiledning fra OBD til bl.a. ansatte i NAV og psykisk helsetjeneste. Pårørende, som 
ofte har en særlig krevende situasjon, har også nyttet OBDs tjenester.

 Kommunenes økonomisk vanskelige situasjon, forsterket av at også Dalane DPS har 
begrensa ressurser framover til å sette inn direkte i OBD, gjør videre drift av OBD 
utover 1.5.2014 økonomisk umulig.

 De mange positive effekter og den kompetanseoppbygging vi har sett av OBDs drift 
skal videreføres i kommunene og i Dalane DPS slik at brukergruppene i minst mulig 
grad blir skadelidende av avvikling av OBD. Eigersund kommune vil ha en særskilt 
utfordring i denne sammenheng fordi antall brukere her er størst.

Ulike kommuner med ulike utfordringer
Kommunene gjennomførte BrukerPlan-kartlegging i 2011 og 2013 for å avdekke antall med 
psykiske problemer og rusmisbruk. Samtlige kommuner har innbyggere med samtidige 
psykiske og rusrelaterte problemer. Det er likevel slik at Eigersunds brukere i målgruppa har 
nyttet den OBDs behandlingskapasitet i størst grad. Dette henger delvis sammen med at
Egersund har klart flest i målgruppa, samtidig som OBD har tilhold i kommunen. OBD har 
med sitt oppsøkende tilbud i form av bl.a. hjemmebesøk også gitt tilbud til brukere i de øvrige 
kommunene. Enkelte brukere har hatt tilbud om oppfølging opptil 10 timer pr uke. 

Saksbehandlers vurderinger:

De økonomiske utsiktene for samtlige deltakerkommuner, samt Dalane DPS, tilsier en kritisk 
vurdering av midlene, også de midlene som er rettet mot prioriterte grupper som personer 
med samtidige rus- og psykiatriproblemer, samt deres pårørende. 

Når det i saken konkluderes med å foreslå avvikling av OBD etter prosjektperioden anses 
ikke dette som spesielt dramatisk fordi de mange positive effekter og den 
kompetanseoppbygging vi har sett av OBDs drift skal videreføres i kommunene og i Dalane 
DPS slik at brukergruppene i minst mulig grad blir skadelidende av avvikling av OBD.
Kompetanseoppbygging i kommunene og Dalane DPS blir således en viktig oppgave for 
OBDs ansatte i tiden fram til avvikling av prosjektet

Økonomiske konsekvenser:
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Inntektene til drift av OBD har vært tredelt: fra deltakerkommunene, fra Dalane DPS og fra 
Staten/Helsedirektoratet etter søknad. I 2012 viste driften overskudd på kr 45 000, som ble 
overført til 2013. 

I 2012 mottok OBD 1,3 mill kr i tilskudd fra staten til kommunalt rusarbeid. Disse midlene ble 
trukket inn i 2013, og Dalanekommunene fikk i statsbudsjettet overført 1,030 mill kr til arbeid 
med personer med rus- og psykiatriproblemer. Disse nytilførte midlene overførte 
kommunene til OBD som sitt viktigste bidrag til driften.

De prosjektansatte i OBD er varslet om mulig avvikling av OBD. I ansettelsesavtalen har 
disse en måneds oppsigelsesfrist.

Ved avvikling fra 1.5.2014 vil kommunene ha slik innsparing i 2014: 

Kommune Innsparing 2014 Merknader

Eigersund 454 000 Lokalene OBD nytter vil bli frigitt.

Lund 99 000 Tilleggsbidrag kr 20 000 lagt inn.

Sokndal 97 000 Tilleggsbidrag kr 20 000 lagt inn.

Bjerkreim 75 000 Tilleggsbidrag kr 20 000 lagt inn.

~ o ~

Alternative løsninger:

Oppsøkende Behandlingsteam opprettholdes slik det er i dag.
Dette alternativet forutsetter at samarbeidskommunene i prosjektet fatter vedtak om 
opprettholdelse av OBD slik det drives i dag. Det forutsetter også at Helse Stavanger 
prioriterer dette prosjektet i sine budsjetter for 2014.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 11.02.2009
Stavanger 
universitetssjukehus

Samsoneprosjekt for et begrenset antall 
krevende brukere

1 I 16.02.2009 Helsedirektoratet
Kunngjøring av tilskuddsordninger og invitasjon 
til informasjonsmøte

3 U 20.04.2009
Stavanger 
universitetssjukehus

Svar ang. samsoneprosjekt for et begrenset 
antall krevende brukere

4 I 08.04.2010 Lund kommune
Søknad om tilskudd etter kap. 746 post 60 -
etablering av oppsøkende behandlingsteam i 
Dalane etter ACT modell
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5 I 29.06.2010 Helsedirektoratet
Tilskudd til utvikling av organisatorisk forpliktende 
samhandlingsmodeller over statsbudsjettet kap. 
0764.60 for 2010

6 I 02.08.2010 Lund kommune
Vedr. midler til org forpliktende 
samhandlingsmodeller - til ACT innen OBD - sak 
til Lund kommunestyre

8 I 09.12.2010 Lund kommune
Tilskudd til utvikling av organisatoriske 
forpliktende samhandlingsmodeller over 
statsbudsjettet kap. 0764.60 for 2010

9 I 22.01.2011
Stavanger 
universitetssjukehus

Etablering av aktivt oppsøkende 
behandlingsteam i Dalane (OBD) etter ACT 
modell - referat fra møte 13.01.11

10 I 27.01.2011
Stavanger 
universitetssjukehus

BrukerPlan - kartlegging av brukere med 
samtidige lidelser: rus og psykisk helse i 
Dalanekommunene 2010

11 I 04.02.2011
Stavanger 
universitetssjukehus

Referat fra møte 26.01.11 - etablering av OBD

13 I 28.02.2011
Stavanger 
universitetssjukehus

Referat fra møte 15.02.11 - gjennomgang av 
revidert samarbeidsavtale

14 I 09.05.2011 Bjerkreim kommune
Melding om vedtak - Samarbeidsavtale mellom 
Helse Stavanger HF og Dalanekommunene -
Oppsøkende behandlingsteam i Dalane

15 I 06.06.2011
Stavanger 
universitetssjukehus

Samarbeidsavtale vedrørende oppsøkende 
behandlingsteam i Dalane (OBD) mellom Helse 
Stavanger HF

16 I 28.06.2011
Stavanger 
universitetssjukehus

Referat fra møte 17.06.11 i OBD - styringsgruppe

17 I 06.03.2012
Stavanger 
universitetssjukehus

BrukerPlan - kartlegging 2012

18 I 28.03.2012 OBD styringsgruppe Referat fra OBD styringsgruppe den 25.01.12
19 I 03.05.2012 OBD styringsgruppe Referat fra møte i styringsgruppa 11.04.12 (OBD)

20 I 21.09.2012 Sokndal kommune
Foreløpig invitasjon til Dalanekommune den 
15.11.12 i regi av oppsøkende behandlingsteam 
Dalane (OBD)

21 U 11.10.2012

Truls Nordal; 
Monica Schopmeier; 
Kjell Håland; 
June Veshovde; 
Møyfrid Løvbrekke; 
Lena Stene; 
Terje Grastveit; 
Solveig Ege; 
Randi Kydland; 
Tom Nybø; 
Alf Kjølberg; 
Trond Skjæveland; 
Rolf Skåra; 
Kåre Ingvar Helland; 
Jane Hansen 
Rasmussen

Arbeid til brukere med særskilte behov

22 I 12.10.2012
Stavanger 
universitetssjukehus

Referat fra møte i styringsgruppa 11.09.12

23 I 29.11.2012
Stavanger 
universitetssjukehus

Rapport fra oppsøkende behandlingsteam 
Dalane

24 I 29.05.2013 OBD Styringsgruppe Møtereferat fra møte 29.05.13 - styringsgruppa 
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OBD
25 I 26.08.2013 Lund kommune OBD - utkast til sak

Parter i saken:



Kunngjøring - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, Eikestølveien 
Kommunale 
 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte den 17.06.2013 vedtok 
reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien, sak 033/13. Hensikten er å legge til rette for fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner. 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra 
kunngjøringsdato i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt 
forvaltningslovens kap. VI.  
 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller 
byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 
15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til 
Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. 
 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, 
plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt 
ut på biblioteket samt kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no under 
reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund 
kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Kjetil Tonheim (s) 
Plansjef 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  21.05.2013 
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-52/19, GBR-51/7 
Arkivsaksnr.: 
07/3099 
Journalpostløpenr.: 
13/13798 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Dag Kjetil Tonheim 
Plansjef 
51 46 83 21 
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
133/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013 
033/13 Kommunestyret 17.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsplan har vært til offentlig ettersyn. Det ble lagt ut to alternativer, en med 
adkomstveg og en med felles parkering. Planen åpner opp for etablering av 7 nye 
fritidsboliger. Det er gjennomført drøftingsmøte med Fylkesmanne i forhold til en innsigelse 
og planen har blitt justert etter en ny avgrenset høring. Rådmannen anbefaler at planen blir 
vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
Saksgang: 
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde for 
fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i: 
Kart: 

1. Alt. 1 vedtas. 
2. Frisikt L1 skal være 129 meter. 
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering. 
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene. 

Bestemmelser 
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, kapasitet og 

leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal forbruksvannet 
desinfiseres med UV-behandling.” 

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med planbestemmelsene.”  

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.” 

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig skjøtsel av 
trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 

reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.  Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i hensynssone/sikringssone for 
høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering som dokumenterer magnetfelt, 
vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 
Punkt 1 endres til alternativ 2: 
Nytt punkt: 11:  Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering. 

---- o --- 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-133/13 Vedtak: 
 
 Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – 
byggeområde for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser 
vedtas med følgende endringer i: 
Kart: 

1. Alt. 2 vedtas. 
2. Frisikt L1 skal være 129 meter. 
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering. 
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene. 

Bestemmelser 
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 

kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning 
skal forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.” 

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at 
vannkvaliteten er forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i 
tråd med planbestemmelsene.”  

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen 
før byggetillatelse blir gitt.” 

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover 
vanlig skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone 

høyspent på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter 
linjetrase.  Før evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold 
i hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig 
vurdering som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. 
konsekvenser. 

11. Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering.”  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
17.06.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
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Votering: 
Planteknisk utvalgs forslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-033/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – 
byggeområde for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser 
vedtas med følgende endringer i: 
Kart: 

a. Alt. 2 vedtas. 
b. Frisikt L1 skal være 129 meter. 
c. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering. 
d. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene. 

Bestemmelser 
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 

kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning 
skal forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.” 

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at 
vannkvaliteten er forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i 
tråd med planbestemmelsene.”  

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen 
før byggetillatelse blir gitt.” 

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover 
vanlig skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone 

høyspent på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter 
linjetrase.  Før evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold 
i hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig 
vurdering som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. 
konsekvenser. 

11. Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering.”  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien – 2. gangsbehandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det aktuelle området ligger innenfor firkanten på kartet. 
 
Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier: 

 Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 
tiltak bør vurderes) 

 Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 
tiltak i forbindelse med detaljplanlegging 

 Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så 
høy at det ikke kan legges inn.  

 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).   
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  
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En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 

 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
På gjeldende kommuneplan er området vist 
som framtidig byggeområde for fritidsboliger 
H8, fremtidig reiseliv R4 og LNF-område. 
 
2.2 Gjeldende reguleringsplan 
Området er i dag ikke regulert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VARSEL OM REGULERING 

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så langt 
en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen 

 Merknad E 

2.  Statens vegvesen   Merknad  E 
3.  Mattilsynet  Merknad E 
4.  NVE  Merknad  
5.  BR-representanten  Ingen merknad O 
6.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 
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Private merknader 

7.  Tor Henrik Voilås 
Gabriel Skadberg 
Erling Leine Ellingsen 

 Merknad D 

8.  Gabriel Skadberg  Merknad N 

9.  Tor Henrik Voilås 
Erling Leine Ellingsen 

 Merknad J 

 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1. Statens vegvesen  Anbefaler at frisikt 
mellom den kommunale 
vegen og 
parkeringsplass, evt. 
kjøreveg til hyttene 
tegnes og målsettes i 
plankartet. 

 Krever at en legger inn 
bestemmelse som sikrer 
vegvesenet kontroll med 
alle tiltak som berører 
det overordnede 
vegnette. 
Rekkefølgetiltak: ”Alle 
tiltak knyttet til fv 63 skal 
forevises og godkjennes 
av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.” 

 L1 skal være 129 meter 
jfr. fartsgrensen på 
stedet og må endres. 

J
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 

Frisikt påføres plankartet – 
avkjørsel fra kommunal veg. 
 
 
 
 
 
Er ivaretatt i forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er ivaretatt i forslag til vedtak. 

2. Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen 

 Fremmer innsigelse til at 
byggeområde går helt 
ned til vassdraget. 

D Det er gjennomført drøftingsmøte 
samt ny avgrenset høring. Etter 
innspill fra berørte grunneiere, har 
fylkesmannen akseptert en 
justering i kart og bestemmelser 
som bedre ivaretar dagens bruk 
jfr. pkt 3 og 7 i vedtaket.  

3. Mattilsynet  Foreslår å endre 
bestemmelse knyttet til 
drikkevann til: 
”Vannforsyningen skal 
tilfredsstille 
drikkevannsforskriftens 
krav til vannkvalitet, 
kapasitet og 
leveringssikkerhet. For å 
sikre hygienisk 
betryggende forsyning 
skal forbruksvannet 

J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemmelsen endres i tråd med 
uttalen fra Mattilsynet. 
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desinfiseres med UV-
behandling.” 

 Rekkefølgekrav bør 
legge inn; ”Før 
ferdigattest blir gitt, skal 
det dokumenteres at 
vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at 
vannforsyningssystemet 
er etablert i tråd med 
planbestemmelsene.” 

 
 
J

 
 
Rekkefølgekravet legges inn i tråd 
med uttalen fra Mattilsynet. 
 
 
 

4. NVE  For at planen skal være i 
samsvar med krav i PBL 
mener NVE at 
fareområder skal vises 
som hensynssoner i 
plankartet med 
tilhørende 
reguleringsbestemmelse 
som sikrer 
sikkerhetsnivået i TEK 
10 blir innarbeidet i 
planen før neste 
behandling. 

O Rådmannen viser til at det i 
høringsutkastet er lagt inn et krav i 
bestemmelsene som sier at ”Ved 
søknad om bygging / 
gjenoppføring av fritidsbolig (bygg 
for varig opphold) med gulv 
lavere enn 5,0 m over 
middelvannstanden, må det ved 
fagkyndig rapport dokumenteres at
denne høyden gir en tilstrekkelig 
sikkerhet mot 200-års-flommen.” 
Dette vil berøre 3 fritidsboliger 
som ligger der i dag. En vurderer 
at dette vil ivareta hensynet til 
flom, så lenge det ikke er utført 
flomsonekartlegging for dette 
vassdraget. Rådmannen vurderer 
at dette er tilfredsstillende ivaretatt 
i planforslaget, ved at en ved nye 
tiltak i denne sonen vil sikres en 
fagkyndig vurdering. Det er ikke 
foreslått  nye byggetiltak nærmere 
en 70 meter ifra vassdrag i planen.

5. BR-representanten  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

6. Felles brukerutvalg  Har ingen kommentarer 
utover at en ber om at 
det tas hensyn til 
universell utforming. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering jfr. tidligere 
gjennomgang. 

Private uttaler 

7. Tor Henrik Voilås 
Gabriel Skadberg 
Erling Leine Ellingsen 

 Ber om at veien trekkes et 
par meter mot øst slik den 
ikke kommer i konflikt med 
innkjørsel til garasje, slik 
at eksisterende 
parkeringsplasser til 
Eikestølsveien 23 blir 
opprettholdt. 

 
 Dersom alt. 2 blir valgt bør 

det gis anledning til at de 2 
eksisterende 

N
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 

En har forelagt dette for 
tiltakshaver og denne skriver at 
det var forutsetning at denne 
garasjen skulle rives. En velger 
ikke å endre planen på dette 
punkt, men vil åpne for en ny 
vurdering i forbindelse med videre 
prosjektering dersom det er 
ønskelig fra grunneier. 
En forlengelse av kjøreveien fram 
til også 51 / 10 og 51/9 vil gå på 
bekostning av tilliggende 
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eiendommene kan 
tilknyttes kjørevei. I begge 
alternativene bør sti/vei 
frem til disse 
eiendommene 
trekkes/bøyes mot vest til 
grensen mellom 
eiendommene. 

 På høringsutkastet er 
51/17 vist som 
friluftsområde og mener 
dette er feil jfr. at det er 
opparbeidet hage og ber 
om at det endres til 
fritidsboliger som 
eksisterende eiendommer.

 Ønsker å opprettholde 
gjerdeplikten og regner 
med at bestemmelsene 
ikke gjelder for 
eksisterende bebyggelse. 

 Ber om at kloakkpumpe og 
rensestasjon som vil 
komme helt inn til grensen 
til 51/17 og garasje flyttes 
4 meter fra grense og 
garasje. 

 
 
 
 Mener at parkeringskravet 

på 1,5 er for lite og Ønsker 
å øke det til 2. 

 
 
 Det må stilles strenge krav 

til avløp. 
 
 Kan kommunen nekte 

gjenoppbygging dersom 
dette skulle være aktuelt, 
når fritidsboligene tidligere 
er godkjent jfr. fareområde 
høyspent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
N
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 
 
 
O
 
 
O
 
 
 
 
 
 

eiendommer. Det bør være 
tilstrekkelig at de to nevnte 
eiendommene får bedret atkomst 
når det bygges kjørevei nærmere 
deres eiendommer. 
 
 
 
Rådmannen viser til at dette er 
gjort i revidert planakrt. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen anbefaler at en legger 
til følgende tilføyelse i 
bestemmelsene; ”I den grad 
eksisterende fritidsbebyggelse har 
gjerdeplikt videreføres denne.” 
En har forelagt det for tiltakshaver 
som uttaler følgende; 
”Pumpestasjonen er regulert minst 
6 m fra eiendomsgrensen. Ønsker 
å opprettholde foreslått 
plassering.” Rådmannen legger 
dette til grunn og vurderer det ikke 
som nødvendig å foreta 
justeringer. 
Rådmannen vurderer at det er satt 
av tilstrekkelig med 
parkeringsplasser i planen og 
dette er også i tråd med andre 
reguleringsplaner. 
Rådmannen viser til 
bestemmelsene som ivaretar 
dette. 
Plan- og bygningsloven krever at 
grunnen bare kan bebygges 
dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold (§ 28-1). 
Tilstrekkelig sikkerhet 
(akseptkriterier) som gjelder for 
flere risikoområder er nedfelt i lov 
og forskrift. En viser her til at når 
det gjelder høyspent er det to 
forhold som gjøres gjeldende. Det 
ene er et byggeforbud i tilknytning 
til  høyspentlinjen og som i 
hovedsak skal ivareta hensyn til 
sikkerhet jfr. at ting kan falle ned 
og lignende. Det andre forholdet 
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gjelder magnetfelt og der det er et 
utredningskrav dersom 
magnetfeltet er over 0,4 
mikrotesla,og ikke et direkte 
byggeforbud, men en 
utredningsgrense. Det er derfor 
lagt inn et rekkefølgekrav i forhold 
til dette jfr. at en må undersøke 
styrken på magnetfeltet, 
konsekvenser og ev. avbøtende 
tiltak. Først da kan en vurderer 
byggesaken. Forhold knyttet til 
magnetfelt er vurdering av 
utredningsplikt og gjelder primært 
ved nybygg o.l. Det vil vanligvis  
ikke ha konsekvenser for  
ev.eksisterende bygg, men ved 
gjennoppføring og lignende vil det 
kunne gjøres gjeldende. Området 
er ikke tidligere regulert og ved 
regulering, vil gjeldende krav 
måtte legges til grunn. 
Rådmannen vil anbefale at en i 
bestemmelsene differensierer  
hensynssone/sikringssone 
høyspent i to deler; en del som er 
byggeforbud og en del som er 
hensynssone med utredningsplikt 
jfr. magnetfelt jfr. fremlegg til 
vedtak i forhold til endring av §7.2. 

8. Gabriel Skadberg  Ønsker å komme med 
innsigelse til 
høringsforslaget jfr. krav 
om fagkyndig rapport i 
forhold til 200-års flom ved 
bygging og 
gjennoppføring. Finner det 
merkelig at kommunen 
kan innføre nye regler for 
allerede eksisterende 
fritidsboliger. Dette fører til 
en sterk verdiforringelse 
av eiendommen som evt. 
ikke engang blir salgbar. 
Kan kommunen uten 
videre foreta seg dette? 

O Dette er et tidligere uregulert 
område og dagens krav blir 
således gjort gjeldende når det 
reguleres. Rådmannen viser til at 
dette følger av plan og 
bygningsloven, Retningslinjer for 
planlegging og utbygging i 
fareområder langs vassdrag 
1/2008 og T-5/97 Fareområder 
samt TEK §7-32 m.m. I veiledning 
til TEK heter det bl.a at 
bebyggelse må plasseres sikkert 
med hensyn til flom eller 
annen fare knyttet til vassdrag. For
sikkerhetsnivåer mot flom langs 
vassdrag vises det til NVEs 
retningslinjer nr. 1/2007. 
Fritidsboliger ligger i 
sikkerhetsklasse F1 som krever 
sikkerhet for 200 års flom. Det er 
ikke utarbeidet flomsonekart for 
dette vassdraget og en har derfor 
valgt å legge inn et rekkefølgekrav 
som slår inn ved 
utbygging/gjennoppføring lavere 
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enn 5 meter fra middelvannstand. 
En vurderer at dette bør være 
tilstrekkelig i dette området. En 
vurderer ikke at en kan endre 
dette. 

9. Tor Henrik Voilås 
Erling Leine Ellingsen 

 Ønsker ikke resultatet fra 
drøftingsmøtet jfr. 
høringsutkast. Hvis det 
likevel er påkrevd med 
regulering av grøntområde 
mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og 
vassdraget vil det foreslå 
at bestemmelsen blir 
endret til ”I området vist 
som naturområde er det 
ikke tillatt med byggetiltak 
utover vanlig skjøtsel av 
trær, samt vedlikehold av 
eksisterende anlegg.”. De 
mener videre at 
naturområdet bør 
reduseres ved at 
avgrensningen flyttes 10 
m mot nord slik at 
brønnnene ikke ligger 
innenfor det foreslåtte 
naturområdet. 

J Rådmannen viset til at en ikke fårt 
fjernet dette grøntområdet, men er 
positiv til de foreslåtte 
justeringene. En har tatt dette opp 
med Fylkesmannen som 
aksepterer en slik løsning. Dette er 
innarbeidet i forslag til vedtak. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
Kart: 

1. Alt. 1 legges til grunn. 
2. Frisikt L1 skal være 129 meter. 
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering. 
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene. 

Bestemmelser 
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 

kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal 
forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.” 

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med 
planbestemmelsene.”  

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.” 

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig 
skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent 

på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra høyspentlinjen.  Før 
evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”  
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Planområdet er en del av Bjerkreimsvassdragets langstrakte landskapsområde. I omkring 
dette vassdragsområdet er det interessante kvartærgeologiske avsetninger som gir 
særpregede landskapsformer.  
 
Områdene rundt Eikesvatnet er preget av kulturlandskap med særpreget egenart med god 
variasjon mellom åpen mark og lævtrevegetasjon. Området har svært høye estetiske verdier 
og er sårbare for inngrep.  
 
Det er viktig at nye tiltak underordner seg landskapet og ivaretar byggeskikk og at en unngår 
store inngrep. Viktig at inngrep reduseres og får en avslutning som er tilpasset landskapet.  
 
Arealet inngår i et landskapsområde som i ”Vakre Landskap” og betegnes med meget høy 
landskapsverdi av nasjonal interesse. 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
 
Planen omfatter et område på om lag 91,6 daa. I planforslaget utgjør friluftsområdet ca. 52,6 
daa, fritidsboligområde til sammen ca. 24,0 daa, friluftsområde i vassdrag utgjør ca. 11,1 
daa, byggeområde for avløpsanlegg ca. 0,2 daa, landbruksområdene utgjør ca. 0,45 daa, 
parkeringsområdene utgjør ca. 0,45 daa, den offentlige kjøreveien utgjør ca. 1,9 daa, annen 
veigrunn utgjør ca. 0,6 daa og gangveien til fritidsboligene utgjør ca. 0,25 daa.   
 
Det ble lagt ut to alternativer i forbindelse med 1. gangsbehandling og forskjellen er at i det 
ene er det tegnet inn kjøreveg frem til hyttene, mens den andre kun har felles parkering ved 
kommunal veg. 
Alt. 1  Alt. 2  
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5.1 Eksisterende bebyggelse i planen 
Eksisterende bygninger inngår i planen og kan gjenoppføres med samme BYA og høyde 
dersom dette ikke er i strid med bestemmelsene i § 6.2 annet ledd. 
 
5.2 Ny bebeyggelse i planen 
I forslaget til reguleringsbestemmelser har tiltakshaver tatt med at BYA for fritidsboligene kan 
være inntil 75 m2 og det er foreslått en maksimal mønehøyde på 5,5 m målt fra topp 
grunnmur. Maksimal gesimshøyde er foreslått til 3,0 m over topp grunnmur. 
Det er videre foreslått at kommunens bygningsmyndigheter skal påse at bebyggelsen får en 
god form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og terrenget.  
 
Rådmannen har ikke merknader til forslaget fra tiltakshaver. 
 
5.3 Utforming av bebyggelsen 
 
5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk 
 
Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påse 
at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og 
terrenget. Utvendige farger på bygninger skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 
 
Takvinkelen skal ligge mellom 27 og 34o. Det er ikke sagt noe om terrasser, og rådmannen 
legger derfor til grunn kommuneplanens bestemmelser som tilsier at terrassen uten 
takoverbygg ikke skal overstige 20 m². 
 
I følge tiltakshaver legges det ikke opp til at det kan føres opp gjerder mellom tomtene eller 
på annen måte hindre fri ferdsel. 
 
Det er i bestemmelsene lagt inn krav om at ved søknad om tillatelse til tiltak skal følgende 
redegjøres for: 

- Bygningens plassering på tomten. 
- Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, skjæring, 

fylling, materialbruk,. 
- Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og nytt 

terreng 
- Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

redegjøres for. 
- Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 

 
 
5.3.5 Energibruk 
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm og vedfyring. 
 
5.3.6 Byggelinjer 
Planen viser byggelinje i tråd med vegforskriften på 15 meter på begge sider av kommunal 
veg. 
 
6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Fv. 63 oppgis å være 200. På Eikestølveien er trafikkmengden 
minimal. Det er foreslått gode siktsoner for alle kjøretøybevegelser i kryssområdet mellom 
Fv. 63 og Eikestølveien. Atkomsten til området forutsettes å skje fra fylkesvei 63, via 
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Eikestølveien. 
 
Det er vist 1,5 biloppstillingsplass for hver fritidsbolig i planområdet på felles parkeringsplass 
i begge alternativene. 
 
Langs deler av Fv. 63 er det regulert inn et 3 m bredt belte som annen veggrunn. 
 
Frisikt er vist på plankartet og det er i sikttrekantene ikke tillatt med konstruksjoner eller 
vegetasjon som rager høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Frisikten mot 
fylkesvegen (Fv63) skal vises med 10x129 meter jfr. fremlegg til vedtak.  
 
Det er lagt inn rekkefølgekrav om at før det kan gis tillatelse til anleggs- eller byggearbeider 
skal kryssområdet med fylkesvegen være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen. 
Dette skal avtales nærmere med Statens Vegvesen. 
 
6.2 Stier og løyper 
Hytteområder lokaliseres ofte i områder som har vært i bruk tidligere. I landskapet er det ofte 
spor etter gamle ferdselsveger og stier som kan få sin viktigste funksjon som turveger for 
hyttefolket. Disse vegfarene har sin historie som det er viktig å bringe videre. Mange steder 
tas det ikke hensyn til disse kulturminnene når nye felt planlegges ved at nye veger krysser 
de gamle og hytter plasseres midt i veger og stier.  
 
Det er vist en gangveg på 1 meter som i anleggsperioden kan utvides til 3 meter i alt. 1. 
 
 
6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser 

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg x  2 3 Gul  

 
En vurderer at lokaltrafikken er relativt lav (ÅDT 200), og byggegrensene skal gå i en 
avstand på 15 meter fra kommunal vei. Avstanden skal måles fra midtlinjen i henholdsvis 
kjørebane, eller gang- og sykkelveien. De avstandene som er oppgitt, skal måles vannrett og 
i rett linje. Byggelinjen er viset i tråd med statlige retningslinjer jfr. vegloven. Dette er også et 
til dels sidebratt terreng. Dette påvirker ikke muligheten for å bebygge tomtene, men vil 
ivareta trafikksikkerhet og hensynet til veg og vedlikehold på en bedre måte enn uten 
byggelinje. 
 
Videre er eksisterende avkjørsler vist med pil på plankartet.  Statens Vegvesen er sikret 
kontroll med avkjørsel fra fylkesvegen gjennom egen bestemmelse. 
 
6.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann x  2 3 Gul Ivaretatt i plan 
og 
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bestemmelser 

Avløp x  2 3 Gul Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser 

Rådmannen vurderer at Eikesvatnet er en potensiell sårbar resipient jfr. at vannet er relativt 
stort sett i forhold til at utløpet er smalt, noe som gir dårlig utskifting. Dette kombinert med 
utstrakt landbruksdrift i området, gjør at faren for oppblomstring av koliforme bakterier ved 
lengre varmeperioder vurderes som stor. Det er derfor viktig at det velges rensing som 
maksimalt reduserer utslipp av næringsstoffer eller grobunn for koliforme bakterier.  
 
Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens 
krav til vannkvalitet, kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende 
forsyning skal forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling. Forbruksvannet skal hentes 
fra borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet.  
 
Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med tilfredsstillende 
renseffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. Kommunen kan tillate andre tekniske 
løsninger for toalett og avløp fra hyttene dersom kommunen finner at slike løsninger gir en 
fullt ut tilfredsstillende behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører 
til forurensning av omgivelsene herunder tilsig til brønner og lignende. 
 
Innenfor det området som ligger nær Eikestølveien kan det bygges renseanlegg for 
avløpsvann. Avløpsanlegget skal godkjennes av Eigersund kommune og det skal legges 
vekt på at det velges rensing som maksimalt reduserer utslipp av næringsstoffer eller 
grobunn for koliforme bakterier og avløpsvannet skal føres ut på et dyp som ventes å ligge 
under sprangsjiktet på sommeren. Innenfor det området som ligger lengst fra Eikestølveien 
kan det bygges pumpestasjon for avløpsvann. 
 
I restriksjonsområde drikkevann skal det ikke foregå aktiviteter som kan virke negativt inn på 
vannkvaliteten i borebrønnen jfr. bestemmelsene.  
 
6.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
 
6.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. Det er 
ikke vist område for søppel i planen.  
 
 
7. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

 x 1 1 Grønn  

Tiltakshaver opplyser at terrenget gjør at det er gode atkomstforhold også for 
bevegelseshemmede i deler av området. Det er i planforslaget tatt med at 1 parkeringsplass 
skal reserveres for bevegelseshemmede i felles parkering. Deler vil være for bratt, men gode 
gangveger vil kunne kompensere delvis for dette. Det er ikke oppgitt stigningsforhold på 
gangsti av tiltakshaver.  
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m 

 X 1 1 Grønn  

Område for idrett/lek  X 1 1 Grønn  

Det er store områder for fri lek både på land og i Eigesvannet. Det er derfor ikke foreslått 
egne områder for lek.  
 
9. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
9.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  2 3 Gul  

Nye fritidsboliger vil bli liggende mer enn 5 over høyeste tenkelige flomvannstand.  
En viser til at eksisterende fritidsboliger muligens vil kunne ligge utsatt for flom. 
Det er ikke foretatt fagkyndig vurdering for å finne sikker byggehøyde og følgende 
bestemmelse er lagt inn som vil ivareta dette; ”Ved søknad om bygging/ gjenoppføring av 
fritidsboliger (bygg med varig opphold) med gulv lavere enn 5,0 m over middelvannstanden, 
må det ved fagkyndig rapport dokumenteres at denne høyden gir en sikkerhet mot 200-års 
flom.” 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget, ved at en ved nye 
tiltak i denne sonen vil sikres en fagkyndig vurdering. Det er ikke foreslått  nye byggetiltak 
nærmere en 70 meter ifra vassdrag i planen. 
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
9.4 Vær og vind 
 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt x  2 3 Gul  

Innenfor det området som er vist som fareområde høyspent på reguleringsplanen er det ikke 
tillatt å bygge nye fritidsboliger. Dette ivaretar også magnetfelt. Er vist som gult, da de 
områdene som er vist som byggeområde er utenfor utredningskravene i gjeldende regelverk. 
En eksisterende fritidsbolig vil ligge innforbi dette feltet, men denne er bygd lenge før de nye 
kravene ble innført, dette er innarbeidet i form av utredningskrav i bestemmelsene.  
 
Rådmannen foreslår å differensiere 7.2 som omhandler hensynssone/risikosone-høyspent 
slik at det kommer klarere frem hva som er byggeforbudssone og hva som kommer inn 
under utredningskravet: 
”Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.  Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i hensynssone/sikringssone for 
høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering som dokumenterer magnetfelt, 
vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.” 
 
Når det gjelder byggeforbudssonen har en fått tilbakemelding fra Lyse Energi på at den er 18 
meter fra senter linjetrase på denne type linje. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   

Havn, kaianlegg  x 1 1   

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1   

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  x 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurensning i sjø x  3 4 Rød  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

 
Det er en offentlig badeplass på Gåda som til tider har vært utsatt for høyt bakterienivå. En 
vil derfor legge vekt på at nye tiltak ikke skal bidra til å forverre situasjonen for denne.  
 
Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med tilfredsstillende 
renseffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. Forbruksvannet skal gjennomgå en 
rensemetode som er godkjent av Mattilsynet. Det er viktig at vassdraget ikke tilføres mer 
næringsstoffer eller koliforme bakterier. 
 
11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
11.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 X 2 3 Gul  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 x 2 3 Gul  

Dette området ligger til et sidevassdrag til Bjerkreimselva som er et nasjonalt laksevassdrag. 
Det er 3 eksisterende fritidsboliger som ligger nærmere vannet enn 50 meter. Ny bebyggelse 
vil komme minst 75 meter fra vassdraget.  
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Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
11.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Det er en del eikeskog i området og denne er ivaretatt gjennom arealbruk og egen 
bestemmelse, hvor en skal bevare området som et skogsområde. 
 
11.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

 
Berører registrert viltområde som pr. definisjon er viktige funksjonsområde for vilt. Det er 
allerede et delvis bebygd område med flere hytter og en vurderer at funksjonen derfor 
allerede er redusert. Kan ha verdi i forhold til trekk langs vatnet for eksempel rådyr og hjort. 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen. 
 
11.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
11.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. 
 
11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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tilstede? ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk x  3 3 Rød Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Vakre landskap x  3 3 Rød Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

 
Området ligger i Vakre landskap og er omtalt som en del av et landskapsområde som 
betegnes med meget høy landskapsverdi av nasjonal interesse. Det skal legges til grunn at 
gjenværende og særpregede terrengformasjoner ikke ødelegges og at inngrep reduseres og 
får en avslutning som er tilpasset landskapsomgivelsene.  
 
En bør vektlegge byggeskikk ved oppføring av nye bygninger. Videre bør inngrep reduseres 
for å ivareta estetiske verdier langs vassdraget.  Dette er bl.a. ivaretatt ved at skogen som er 
regulert til friluftsområde skal bevares og er ikke lov å fjerne. 
 
I bestemmelsene har en lagt opp til at utgraving og planering av terreng skal begrenses til 
det absolutt nødvendige for den bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal 
tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i.  
 
Rådmannen vurderer at det er viktig at ny bebyggelse blir terrengtilpasset og at en ikke 
setter opp store forstøningsmurer for å ta opp høyden. Følgende bestemmelse ivaretar dette: 
”Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. På bratte tomter 
skal det velges terrengtilpassede hustyper.” 
 
Videre er det stilt krav om at kommunens bygningsmyndigheter ved behandling av søknad 
om tillatelse til tiltak skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er 
tilpasset omgivelsene og terrenget. 
 
En vurderer at dette til en viss grad vil ivareta hensynet til landskap og estetikk på en 
tilfredsstillende måte jfr. at konfliktgraden vil kunne være høy dersom en ikke ivaretar disse 
hensynene i plan og bestemmelser. En viser til at det pålegger tiltakshaver et stort ansvar i 
forbindelse med utbyggingen. 
 
11.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Terrenget fra kommunal veg og mot vassdrag er til dels bratt og planen legger opp til at en 
skal benytte terrengtilpassede hustyper i tilknytning til tomtene. Videre skal en ved utgraving 
og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den bygningen som 
skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og 
plantes og såes i.  
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
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og 
bestemmelser. 

Hytteområdet ligger i et skogsområde og det er derfor viktig at det bevares som et 
skogsområde og at denne skogen ikke fjernes. Områdets karakter bør beholdes, men 
skogen kan med fordel skjøttes på en bedre måte. Følgende bestemmelse i tilknytning til 
friluftsområde fanger dette opp jfr. også landskap og estetikk; ”Naturen skal bevares som et 
skogsområde. Det er ikke tillatt å fjerne skogen, utover ordinær skjøtsel.” 
 
11.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.10 Miljøkonsekvenser/Naturmangfoldsloven 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Eikesvatnet er ført opp med flere kategorier med miljømessig sårbarhet. Den vestlige delen 
er i kategori C, området utenfor hyttefeltet er kategori D og den sørlige delen er kategori C og 
B.  
Med de avbøtende tiltak som er skissert i fremlegg til vedtak og bestemmelser vurderer en at 
planen ikke vil ha spesielle miljøkonsekvenser.  
 
En vurderer heller ikke at planen vil komme i konflikt med naturmangfoldsloven slik den 
fremstår og etter gjennomgang av kjente kilder herunder temakart Rogaland m.m. 
 
12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

 
Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området. 
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Det er heller ikke 
fremkommet krav om dette i forbindelse med høringen. 
 
En vurderer ikke det som aktuelt å inngå utbyggingsavtale da kommunen ikke skal overta 
drift og vedlikehold innforbi hytteområdet. 
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13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner.  
 
Planen ivaretar til dels viktige hensyn til landskap, natur, fareområder, vassdrag m.m. Det er 
et krevende område å bygge ut, og det er lagt inn bestemmelser som det vil være viktig å 
følge opp i det videre prosjekterings- og byggearbeidet. 
 
Planen er ryddet for innsigelser og en har søkt å gjøre endringer i forhold til en del av 
uttalene. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak. 
 
 
14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
 

~ o ~ 

Alternative løsninger: 
Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013: 
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde 
for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser vedtas med følgende 
endringer i: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
268578 Bestemmelser Eikestølveien rev 310113.doc 
180509 Planbeskrivelse 
180510 ROS-analyse 
195632 Eikestølveien 101011 A1 Alt 1.pdf 
268579 Eikestølveien 310113 m tegnforklaring.pdf 

204515 
Innsigelse til reguleringsplan for fritidsboliger på gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19, 
Eikestølveien 

268576 SV: Kort oppsumering av drøftingsmøte - Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 
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og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 

275371 
Høringsuttalelse reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - 
hytteområde Eikestølveien 

275373 Foto 

268580 
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

275438 
Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - 
hytteområde, Eikestølsveien - avgrenset høring 

268577 Eikestølveien 
204125 Høringsinnspill - reguleringsplan for hytteområde Eikestølveien 

203412 
Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 
19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 

202161 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 
og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 

201078 
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 
bnr. 19 m. fl. - 

199125 
Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 
bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 

199062 
Uttalelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 10 m.fl, 
hytteområde 

283296 Justering av reguleringsplan hytteområde, Eikestølveien - uttalelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 05.06.2010 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - 
Eikestølveien 

2 I 08.06.2010 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Kunngjøring av oppstart av regulering 
Eikestølveien - oversendelsesskriv 

3 X 09.06.2010 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1;  
Dag Kjetil Tonheim 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
varsel om oppstart av reguleringsplan for del av 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 - Eikestølveien 

4 U 05.07.2010 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 - Eikestølveien 

6 I 05.07.2010 Statens vegvesen 
Varsel om oppstart av reguleringsplan for del av 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - 
Eikestølveien 

5 I 08.07.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til fornyet varsel om oppstart av 
reguleringsplan gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m.fl. 

7 U 26.08.2010 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - 
Eikestølveien 

8 I 14.06.2011 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Forslag til reguleringsplan for fritidsboliger på 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 - Eikestølveien 

10 X 19.07.2011 Magne Eikanger Bestemmelser Eikestølveien 19.07.2011 

11 X 22.07.2011 Dag Kjetil Tonheim 
Uttalelse på reguleringsplan for gnr. 51, bnr.  7 
og gnr. 52, bnr. 19 - Eikestølveien 

12 U 22.08.2011 
VOILÅS TOR HENRIK;  
SKADBERG GABRIEL;  
SEGLEM SVEIN ARILD; 

Varsel/informasjon om befaring 
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GRASTVEIT KIRSTEN; 
FIMLAND GUNHILD 
MARIE;  
ELLINGSEN ERLING 
LEINE;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
EGELAND AUD 
TORILL;  
EGE TOR EINAR;  
EGE ODDVAR;  
EGE KÅRE;  
EGE ARNE GEIR;  
DIGERNES TRUDE 
HØYLAND;  
DIGERNES INGVE 

13 I 10.10.2011 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Justert reguleringsplan i 2 alternativer - 
reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 

15 U 19.10.2011 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Bjarne Rosenblad;  
Mattilsynet;  
Roger Tengsareid;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Felles brukerutvalg;  
Lyse Energi AS;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Dalane friluftsråd;  
Dalane Energi;  
Dag Kjetil Tonheim;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen;  
Landbrukskontoret 

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 
ettersending av plankart - to alternativer 

14 U 19.10.2011 

VOILÅS TOR HENRIK;  
SKADBERG GABRIEL;  
SEGLEM SVEIN ARILD; 
GRASTVEIT KIRSTEN; 
FIMLAND GUNHILD 
MARIE;  
ELLINGSEN ERLING 
LEINE;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
EGELAND AUD 
TORILL;  
EGE TOR EINAR;  
EGE ODDVAR;  

Offentlig etteryn og høring - reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, Eikestølveien 
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EGE KÅRE;  
EGE ARNE GEIR;  
DIGERNES TRUDE 
HØYLAND;  
DIGERNES INGVE;  
Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Bjarne Rosenblad;  
Mattilsynet;  
Roger Tengsareid;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Felles brukerutvalg;  
Lyse Energi AS;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Dalane friluftsråd;  
Dalane Energi;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen;  
Landbrukskontoret 

16 I 28.10.2011 Statens vegvesen 
Uttalelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 
7 og gnr. 52 bnr. 10 m.fl, hytteområde 

17 I 03.11.2011 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, 

18 I 18.11.2011 
Barnas representant i 
plan- og byggesaker 

Uttalelse fra BR-representant til reguleringsplan 
for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 

20 I 25.11.2011 
Erling Ellingsen;  
Gabriel Sakdberg;  
Tor Henrik Voilås 

Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, Eikestølveien 

21 I 02.12.2011 Mattilsynet 
Høringsinnspill - reguleringsplan for hytteområde 
Eikestølveien 

22 I 03.12.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Innsigelse til reguleringsplan for fritidsboliger på 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19, Eikestølveien 

23 U 16.07.2012 
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 

25 X 31.01.2013 Dag Kjetil Tonheim Justert forslag jfr. drøftingsmøte - Eikestølveien 

24 I 01.02.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Kort oppsumering av drøftingsmøte - 
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 

26 U 18.02.2013 

VOILÅS TOR HENRIK;  
SKADBERG GABRIEL;  
SEGLEM SVEIN ARILD; 
GRASTVEIT KIRSTEN; 
FIMLAND GUNHILD 
MARIE;  
ELLINGSEN ERLING 
LEINE;  
EIGERSUND 

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 
avgrenset høring 



 

 25

KOMMUNE;  
EGELAND AUD 
TORILL;  
EGE TOR EINAR;  
EGE ODDVAR;  
EGE KÅRE;  
EGE ARNE GEIR;  
DIGERNES TRUDE 
HØYLAND;  
DIGERNES INGVE;  
Helge Waage 

27 I 11.03.2013 
Tor Henrik Voilås og 
Erling Leine Ellingsen 

Høringsuttalelse reguleringsplan for del av gnr. 
51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - hytteområde 
Eikestølveien 

28 I 15.03.2013 Gabriel Skadberg 
Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 
bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - hytteområde, 
Eikestølsveien - avgrenset høring 

30 I 14.05.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Justering av reguleringsplan hytteområde, 
Eikestølveien - uttalelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
N DIGERNES INGVE KONG HARALDS GATE 

29 
4340 BRYNE  

N DIGERNES TRUDE 
HØYLAND 

KONG HARALDS GATE 
29 

4340 BRYNE  

N EGE ARNE GEIR GAMLE EIGESVEIEN 
313 

4375 HELLVIK  

N EGE KÅRE V/ TORBJØRG 
EGE,EGE 

4370 EGERSUND  

N EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG  
N EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK  
N EGELAND AUD 

TORILL 
DYRSAND,EIGESVEIEN 
505 

4370 EGERSUND  

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND  

N ELLINGSEN ERLING 
LEINE 

DAMSGÅRDSGATEN 
18 

4370 EGERSUND  

N FIMLAND GUNHILD 
MARIE 

KIRKEGATEN 25 4370 EGERSUND  

N GRASTVEIT 
KIRSTEN 

BOWITZBAKKEN 3 4370 EGERSUND  

N SEGLEM SVEIN 
ARILD 

GAMLE EIGESVEIEN 
320 

4375 HELLVIK  

N SKADBERG GABRIEL MOSTUNVEGEN 22 4050 SOLA  
N VOILÅS TOR HENRIK GAMLEVEIEN 52 4370 EGERSUND  
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EIGERSUND KOMMUNE

Målestokk

REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR

SAKSBEHANDLING

Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i Planteknisk utvalg

1. gangs behandling i Planteknisk utvalg
Offentlig høring

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.DATO SIGN.

N

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

Bebyggelse og anlegg, (PLBL §12-5 nr 1)

Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Kjørevei

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

Landbruks-, natur- og friluftsområder
(PLBL. § 12-5 nr 5.)

Jordbruk

Hensynssoner
(PLBL. § 12-6)

Frisikt

Sikringssoner

TEGNFORKLARING

Linjetyper

Planens begrensninger

Formålsgrense

Byggegrense

Frisiktliinje

Reguleringsendringer

Plannummer:

Fritidsboliger Eikestølveien. Alt. 2

Siv.ing. Magne Eikanger. Rev. sist 25.06.13

1:1000

08.06.11

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i vassdrag

Parkering

Fritidsboliger

(PLBL. § 12-5 nr 6)

Omriss av eksisterende bygning
som inngår i planen

05.06.10                           MEi

Høyspent

Restriksjon Borebrønn

Annen veigrunn

Gangvei

Friluftsområde

Regulert tomtegrense

Avkjørsel

Grønnstruktur
Turdrag

30.08.11       119/11            MEi

21.10.11 - 02.12.11

17.06.13             033/13               MEi
11.06.13           133/13                 MEi

MEi
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EIGERSUND KOMMUNE 
 

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR  
 GNR. 51, BNR. 7 OG Gnr. 52, BNR 19. EIKESTØLVEIEN. 

 
Plankart datert 08.06.11 

Bestemmelser datert: 02.08.11, rev. 31.01.13. 
 

§ 1  GENERELT 
 
1.1 Formål: 
 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg, 
inkl. vannforsyning og renseanlegg. 
 
1.2 Området skal reguleres til: 
 

 Bebyggelse og anlegg. 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Grøntstruktur 
 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 Hensynssoner 

 
§ 2  BEBYGGELSE OG ANLEGG. (PLBL. § 12-5, NR 1.) 
 
2.1 Fritidsboliger. 
 
Innenfor områdene for fritidsboligbebyggelse kan det oppføres til sammen ti nye hytter der 
det er vist med byggegrenser. Hyttene kan oppføres i 1 etasje og eventuell hems. Hyttene skal 
plasseres innenfor de byggelinjene som er vist på reguleringsplanen. Endelig plassering blir 
fastsatt av kommunen ved utstikking. 
 
Hyttenes BYA skal ikke overstige 75 m2. De skal ha saltak og mønehøyde ikke over 5,5 m 
målt fra topp grunnmur. Grunnmurshøyden skal holdes lav og blir endelig fastsatt av 
kommunen ved utstikking. Gesimshøyden skal ikke overstige 3,0 m over topp grunnmur. 
Takvinkelen skal ligge mellom 27 og 34o. 
 
Terrasse uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m2, jf. kommuneplanen. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak skal redegjøre for: 

 Bygningens plassering på tomten. 
 Situasjonsplan i M=1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæringer, fyllinger og materialbruk. 
 Terrengsnitt som viser tomten og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og 

planlagt terreng. 
 Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

det redegjøres for. 
 Fasader, snitt og planer i M=1:100. 
 Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 
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Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påse 
at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og 
terrenget. Utvendige farger på bygninger skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 
 
Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, 
pålegges jord og plantes og såes i. 
 
Eksisterende bygninger inngår i planen og kan gjenoppføres med samme BYA og høyde 
dersom dette ikke er i strid med bestemmelsene i § 6.2 annet ledd. 
 
Ved søknad om bygging / gjenoppføring av fritidsbolig (bygg for varig opphold) med gulv 
lavere enn 5,0 m over middelvannstanden, må det ved fagkyndig rapport dokumenteres at 
denne høyden gir en tilstrekkelig sikkerhet mot 200-års-flommen. 
 
Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende vannforsyning og 
avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund kommune. Forbruksvannet skal 
hentes fra borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyningen skal 
tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, kapasitet og leveringssikkerhet. For 
å sikre hygienisk betryggende forsyning skal forbruksvannet desinfiseres med UV-
behandling. 
 
Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med tilfredsstillende 
renseffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. Kommunen kan tillate andre tekniske 
løsninger for toalett og avløp fra hyttene dersom kommunen finner at slike løsninger gir en 
fullt ut tilfredsstillende behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører 
til forurensning av omgivelsene. 
 
2.2 Avløpsanlegg. 
 
Innenfor det området som ligger nær Eikestølveien kan det bygges renseanlegg for 
avløpsvann. Avløpsanlegget skal godkjennes av Eigersund kommune.  
 
Innenfor det området som ligger lengst fra Eikestølveien kan det bygges pumpestasjon for 
avløpsvann. 
  
§ 3   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PLBL.  

§ 12-5, NR 2.) 
 
3.1 Kjøreveg. 
 
Eikestølveien og Fv. 63 er åpne for allmennheten.  
 
3.2 Parkering. 
 
På dette området skal det opparbeides parkeringsplass for 1,5 personbil per fritidsbolig som er 
/ blir bygget i planområdet. Minst 1 parkeringsplass skal være reservert for bevegelses-
hemmede. 
 
3.3 Gangvei. 
 
Det kan i forbindelse med opparbeidelse av hyttefeltet nord for Eikestølveien bygges en inntil 
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3 m bred anleggsvei der det er vist gangvei på reguleringsplanen. Når alle de 5 nordligste 
hyttene i dette feltet er bygget, skal bredden på denne anleggsveien reduseres til maksimalt 1 
m, ved at det legges jord og lignende inn på sidene av anleggsveien. 
  
3.4 Annen veggrunn. 
 
Langs deler av Fv. 63 er det regulert inn et 3 m bredt belte som annen veggrunn. 
 
§ 4   GRØNTSTRUKTUR (PLBL. § 12-5 NR. 3) 
 
4.1  Turdrag. 
 
I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig skjøtsel av 
trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 
 
§ 5   LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PLBL. § 12-5 NR 5.) 
 
5.1 Landbruksområde. 
 
I disse områdene kan det drives tradisjonelt landbruk.  
 
5.2 Friluftsområde land. 
 
I disse områdene har allmennheten fri ferdsel. Det kan ikke oppføres bygninger eller gjøres 
tiltak i området som er i strid med allmennhetens interesser. 
 
§ 6  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE (PLBL. § 12-5 NR 6) 
 
6.1 Friluftsområde i vassdrag. 
 
Dette området kan benyttes av allmennheten til friluftsliv.  
 
§ 7  HENSYNSSONER (PLBL. § 12-6). 
 
7.1 Frisikt. 
 
I sikttrekantene er det ikke tillatt med konstruksjoner eller vegetasjon som rager høyere enn 
0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
7.2 Høyspent. 
 
Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.   
 
Før evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering som 
dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser. 
 
7.3 Restriksjonsområde drikkevann. 
I dette området skal det ikke foregå aktiviteter som kan virke negativt inn på vannkvaliteten i 
borebrønnen. 
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§ 8  FELLESBESTEMMELSER. 
 
8.1 Gjerder. 
 
Det tillates ikke ført opp gjerder mellom tomtene eller på annen måte hindre fri ferdsel. ”I den 
grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
 
8.2 Kabler. 
 
Framføring av strøm m.m. i planområdet skal skje ved jordkabel. 
 
8.3 Eksisterende terreng og vegetasjon. 
 
Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. På bratte tomter 
skal det velges terrengtilpassede hustyper. 
 
Naturen skal bevares som et skogsområde. Det er ikke tillatt å fjerne skogen ut over ordinær 
skjøtsel. 
 
8.4 Unntak. 
 
Bygningsmyndighetene kan når spesielle grunner foreligger, etter begrunnet søknad, gjøre 
unntak fra planen og disse bestemmelsene. 
 
8.5 Utbyggingsavtale. 
 
Eigersund kommune kan kreve utbyggingsavtale med utbygger. 
 
9.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER. 
 
9.1 Vegkryss. 
 
Før det kan gis tillatelse til anleggs- og byggearbeider skal kryssområdet med fylkesvegen 
være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen. Dette skal avtales nærmere med Statens 
vegvesen. 
 
Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.” 
 
9.2 Vannforsyning 
Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er forskriftsmessig og at 
vannforsyningssystemet er etablert i tråd med planbestemmelsene.” 
 
 
Eigersund kommune, den        /         2013. 
 
 
___________________ 
 



Kunngjøring - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved 
Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - Hellvik 
Kommunale 

 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte den 22.04.2013 vedtok 
reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl – 
Hellvik, sak 020/13. Planforslaget er en utvidelse av det eksisterende steinbruddområdet i 
Eigersund kommune. 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra 
kunngjøringsdato i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt 
forvaltningslovens kap. VI. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og 
tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om 
krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må 
være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. 
 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, 
plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt 
ut på biblioteket samt kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no under 
reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund 
kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dag Kjetil Tonheim (s) 
Plansjef 
Dok.nr Tittel på vedlegg 

298958 
Bestemmelser - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - 
Hellvik.pdf 

298959 
Illustrasjonsplan - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - 
Hellvik.pdf 

298960 
Konsekvensutredning - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - 
Hellvik.pdf 

298961 
Planbeskrivelse - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - 
Hellvik.pdf 

298962 
Planprogram - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - 
Hellvik.pdf 

298963 
Reguleringsplan Eigersund kommune og Hå kommune - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved 
Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - Hellvik.pdf 

298964 
Reguleringsplankart Eigersund - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 
19 mfl - Hellvik.pdf 

298965 
Saksutredning - reguleringsendring og KU for Hellvik steinindustri ved Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - 
Hellvik.pdf 
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Reguleringsendring og konsekvensutredning for  Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. 
gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av Hellvik 
steinindustriområde, fremtidig Hellvik og Småtjørna – Vatnamot steinindustriområde har vært 
til offentlig ettersyn. I steinbruddet utvinnes bergarten anortositt. Planprogrammet for 
konsekvensutredningen ble godkjent i Hå og Egersund kommuner den 21.04.09 og 12.05.09. 
Konsekvensutredningen (fra nå KU) er basert på innholdet i godkjent planprogram. Det er 
kommet merknader til planen. Det er også fremmet innsigelse til planen, og planen som 
fremlegges skal være ryddet for innsigelser. Rådmannen anbefaler at reguleringsplan og 
konsekvensutredning blir vedtatt som fremlagt. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om plan og KU legges ut til offentlig ettersyn. 
 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013: 
 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og Småtjørna 
steinindustriområde vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
 
22.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er bror til part i saken 

(daglig leder/driftsleder), jf. fvl. § 6, b.  Det fremkom ikke merknader til saken, og 
Elisabeth Solbakke (AP) tok sete. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 
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Saken ble tatt opp til ny behandling og votering etter innspill fra rådmannen som opplyste at 
fylkesmannen i dag hadde varslet innsigelse dersom krav om støy ikke ble tatt inn i saken. 
 
 
Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo slikt vedtak: 

”Følgende setning tilføyes 1.4.b: ”Forventet støy er vist i punkt 4 i notat av 25.09.2012 
og på støysonekart av 22.04.2013.” 

 
 
Ny votering: 
Berentsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-020/13 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde vedtas med følgende endring: 
 

- Følgende setning tilføyes 1.4.b: ”Forventet støy er vist i punkt 4 i notat av 
25.09.2012 og på støysonekart av 22.04.2013.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er bror til part i saken (daglig 

leder/driftsleder), jf. fvl. § 6, b.  Det fremkom ikke merknader til saken, og Anders Ege (AP) 
tok sete. 

 
---- 0 ---- 

 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til tidligere stilte spørsmål om sin habilitet da hans 

firma har kjøpt noen tomter av Bertelsen & Garpestad, og i den handelen følger det med 
eierandeler i felles mark (i nabogrense, omhandler ikke planen), jfr. Fvl. § 6, 2.ledd. Han 
ble den gang erklært habil i saken, og er fortsatt habil i behandlingen. 

 
---- 0 ---- 

 
ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til at dette er 2.gangs behandling, og da må som fremlagt i 
rådmannens innstilling tas bort. 

---- 0 ---- 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Robertsons endring enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-057/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
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Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde vedtas. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
22.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er bror til part i saken 

(daglig leder/driftsleder), jf. fvl. § 6, b.  Det fremkom ikke merknader til saken, og 
Elisabeth Solbakke (AP) tok sete. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Saken ble tatt opp til ny behandling og votering etter innspill fra rådmannen som opplyste at 
fylkesmannen i dag hadde varslet innsigelse dersom krav om støy ble tatt inn i saken. 
 
 
Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo slikt vedtak: 

”Følgende setning tilføyes 1.4.b: ”Forventet støy er vist i punkt 4 i notat av 25.09.2012 
og på støysonekart av 22.04.2013.” 

 
 
Ny votering: 
Berentsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-020/13 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde vedtas med følgende endring: 
 

- Følgende setning tilføyes 1.4.b: ”Forventet støy er vist i punkt 4 i notat av 
25.09.2012 og på støysonekart av 22.04.2013.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
165/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012 
 
 
 

 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
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Reguleringsendring og konsekvensutredning for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Regulering av området er vist på kartet nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001 med en siste vedtatt i 
2006, og tilliggende arealer er uregulerte.  
 
Det som er spesielt er at planen strekker seg over kommunegrensen mot Hå kommune. 
Planområdet/utvidelsen av steinindustriområdet er avsatt til M13 – masseuttak med krav til 
regulering i Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. I Kommuneplanens arealdel 
for Hå kommune ligger det planlagte steinbruddsområdet i LNF- område, med en 
illustrasjonsgrense (uten rettsvirkning), som viser mulig masseuttak.  
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettside.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen  Merknad O 
2.  Fylkesmannen i Rogaland  Merknad J 
3.  Rogalands fylkeskommune  Merknad O 
4.  Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalberg 
(DMF) 

 Merknad J 

5.  Statens Vegvesen  Merknad O 
6.  Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknad E 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1. Statens Vegvesen  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering. 

2. Fylkesmannen i 
Rogaland 

  Fylkesmannen har med 
innsigelse krav om at 
planbestemmelsene blir 
kontretisert i omtalen av støy 
og støv. Miljødokumentasjon 
av driften må være offentlig 
tilgjengelig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fylkesmannen mener 

planforslaget er i det 
vesentlige godt nok opplyst, 
men har kommentarer til 
noen utvalgte tema som er 
landskapspåvirkning, 
naturmangfold, 
ressursutnyttelse.  

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E

Fylkesmannen har med innsigelse krav 
om konkretisering av bestemmelsene i 
forhold til 1.4.b støy og 1.4.c støv (nytt 
punkt).  
Forslag til tekst fra fylkesmannen om støv 
tas i sin helhet inn i reviderte 
bestemmelser.  
Forslag til tekst fra fylkesmannen om støy 
(1.4.b støy) tas inn i reviderte 
bestemmelser med unntak av siste setning 
under punkt 1.4.b «Forventet støy er vist i 
pkt 4 i notat av 25.09.2012 og på vedlagte 
støysonekart av xx.xx.xxx».  
Under punkt 1.3.a i bestemmelsene har 
fylkesmannen med krav om innsigelse at 
dokumentasjon med unntak av interne 
bedriftsopplysninger skal være offentlig 
tilgjengelige.  
Punktet tas inn i den reviderte versjonen 
av bestemmelsene 
Rådmannen har bedt tiltakshaver 
kommentere disse temaene og de svarer 
følgende i forhold til dette: 
Ressursutnyttelsen 
(Kommentert av tiltakshaver Larvik 
Granite) 
Dessverre er det slik at 
natursteinproduksjon har en lav 
ressursutnyttelse, da det kun er 5-10% av 
steinblokkene som har den nødvendige 
kvalitet og fargespill. Bedriften har hele 
tiden arbeidet aktivt for å finne avsetning 
til restproduktet/skrotstein. Vi har hatt 
kontakt med mange mulige brukere, vi 
har spesielt vurdert eksport av knuste 
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masser via lokale havner i nærheten, men 
ofte blir transportavstanden for 
stor/kostbar. 
Per i dag har vi avtale med en 
underleverandør som gjør at vi kun i liten 
grad deponerer skrotstein. Denne 
underleverandøren lager mureblokker for 
veibygging og forstøtningsmurer, samt 
utfører knusing til pukk. Markedet for 
denne type produkter svinger og vi må 
derfor ha tilstrekkelig deponiplass for å 
kunne sikre tilstrekkelige lagre av 
vrakstein slik at vår underleverandør har 
sikkerhet for langsiktig leveranser til våre 
kunder.  
Landskapspåvirkningen 
(Kommentert av tiltakshaver Larvik 
Granite) 
Både fremtidige og eksisterende 
skrotsteinsdeponier er godt planlagt og 
landskapstilpasset. Bedriften har lagt stor 
vekt på å benytte god ekstern ekspertise 
på dette området, og vi mener at dette 
vises i det eksisterende deponiet, som er 
tilpasset og revegetert. Direktoratet for 
mineralforvaltning har ansvaret for 
oppfølgingen av driften gjennom 
driftsplan og skrotsteindeponiene inngår i 
disse planene. Driftsplanen gjelder for 5 
år av gangen og både volumberegninger 
og landskapstilpassing av skrotdeponiene 
er vesentlige temaer i forbindelse med 
godkjenning fra DIRMIN.  
Naturmangfold 
Fylkesmannen har faglig råd om at 
oppfølgingsprogrammet også tar med 
kystlynghei. 
Dette innarbeides i punkt 1.3 b i reviderte 
bestemmelser. 

3. Rogalands 
fylkeskommune 

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering. 

4. Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for 
Svalberg (DMF) 

  I planbeskrivelsen punkt 
2.7.1 står det at DMF fikk 
tilsendt revidert planprogram 
før endelig fastsettelse. DMF 
mener de ikke har mottatt 
revidert planprogram før 
endelig fastsettelse eller 
endelig planprogram 
godkjent 12.05.2009. 

  I kap 2.7.2 og 2.7.3 vises det 
til at planbeskrivelsen ikke er 
oppdatert. 

 DMF påpeker under punkt 
3.5 Tidsplaner for 
gjennomføring, at 
driftskonsesjon må være på 
plass før uttak kan starte i 
utvidelsesområdet og at det 
følgelig er uriktig at 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 

Setning under punkt 2.7.1 i 
planbeskrivelsen, der det står at DMF 
fikk tilsendt revidert planprogram før 
endelig fastsettelse, tas ut. 
 
 
 
 
 
Begge kapittel oppdateres i revidert 
planbeskrivelse. 
 
Teksten under punkt 3.5 endres til: 
«Sluttbehandling av KU og 
reguleringsplan vil etter planen foregå 
medio 2013.Under forutsetning av at 
reguleringsplanen godkjennes, vil 
oppstart av arbeid med 
driftskonsesjon og driftsplan for 
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bruddvirksomheten vil starte 
opp straks etter godkjennelse 
av reguleringsplanen. 

 DMF foreslår endret tekst 
under punkt 5.5.2 og 5.5.3. 

 
 DMF påpeker at de ikke har 

fått det godkjente 
planprogrammet. 

 Under punkt 1.2 Krav om 
driftsplan, påpeker DMF at 
punktet er overflødig. De ber 
om at punktet endres dersom 
det skal beholdes. DMF har 
forslag til tekst som bør tas 
inn som erstatning. 

 Anbefaler endring av pkt. 1.4.
 

 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 

bruddvirksomhetens 
utvidelsesområde skje straks etter 
godkjennelse.» 
Forslag til endring fra DMF tas inn 
under begge punkt i revidert 
beskrivelse. 
Godkjent planprogram legges ved 
kunngjøring. 
 
Tekst fra DMF under punkt 1.2 tas inn 
i reviderte bestemmelser. 
 
 
 
 
 
Punkt 1.4 om sikring endres etter 
innspill fra DMF. 

5. Jernbaneverket  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering. 
6. NVE   NVE mener det er en 

svakhet ved planen at 
konsekvensutredningen ikke 
har informasjon om 
vannforekomstenes 
betydning lokalt eller 
regionalt og tapet av dem. 
NVE mener dette bør 
kommenteres. NVE peker 
også på en uklarhet i 
forbindelse med forholdet til 
vannet nordvest for Tofjellet. 

E En har forelagt dette for tiltakshaver 
som skriver følgende: ”Rapporten « 
Konsekvenser for naturmiljøet ved 
utvidelse av steinbrudd ved Hellvik,  
Eigersund kommune» utarbeidet av 
Ulla Stedje ved Ambio miljørådgivning 
er revidert på bakgrunn av 
kommentarene fra NVE.   
Konsekvensutredningens kapittel 2.3 
Naturmiljø justeres etter revisjonen av 
naturmiljørapporten.  
Det tas inn beskrivelse av 
vannforekomstene og legges inn kart 
og flyfoto (figur 66)som viser de små 
tjerna som ligger helt nord i 
tiltaksområdet (nord for Tofjellet). 
Beskrivende tekst: 
”I tillegg finnes i den nordlige del av 
tiltaksområdet noen små vann i 
tilknytning til myrområder. Disse er i 
dag på vei å gro helt eller delvis igjen 
(fig. 66). De minste tjerna 
representerer i større grad åpent 
vannspeil i myr enn separate 
vannforekomster. Det største tjernet, 
lengst vest, har fortsatt et åpent 
vannspeil i de sentrale delene, i hvert 
fall i nedbørrike perioder.” 
Konsekvensvurderingen av dette 
legges inn i figur 79 sammenstilling av 
konsekvenser, ”Stor negativ virkning 
for tjernet nord i planområdet (kote 
65,5) gir middels negativ konsekvens 
for biologisk mangfold.” Rådmannen 
vurderer derfor at dette skal være 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt som fremlagt. 



 

 8

 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik. I hovedsak ligger planområdet i Eigersund 
kommune, men utvidelsen av selve masseuttaksområdet med Tofjellet ligger i både 
Eigersund kommune og Hå kommune. Avkjøringen til området ligger langs Rv. 44. 
 
Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. Området rundt 
steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark. Området 
utgjør ikke store økonomiske verdier for landbruk. 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN OG KU 
Planforslaget er som nevnt en utvidelse av det eksisterende steinbruddområdet i Eigersund 
kommune.  I forhold til planavgrensningen i varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, er 
planområdet nå betydelig redusert i omfang.  
 
Allerede ved oppstart av den første reguleringsplanen for ca 10 år siden, ble det pekt på et 
sannsynlig behov for utvidelse av virksomheten, dersom forekomsten tilsa det. De omfattet 
store områder vest for nåværende driftsområde og betydelig nærmere Søre Krogavatn. 
Planene har blitt justert og redusert i omfang, i flere runder. Spesielt gjelder det arealene 
som ligger i Hå kommune.  
 
Tofjellet, som forslås til nytt steinuttaksområde, ligger i den nordlige grensen for dette 
området, og er av god kvalitet (NGU-kart, 2009). Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes 
normalt ca.10 % av fjellet som produktiv stein.  Den øvrige andel på 90 % deponeres, knuses 
til pukk, benyttes til kystsikring el. l.  
 
Etter en omfattende og grundig vurdering av forekomstene, landskaps- og miljøverdier,   
nærheten til Søre Krogavatn, med fare for utslipp, etc har tiltaksområdet blitt betydelig 
redusert. Driften er begrenset til Tofjellet, nord i planområdet. Det er foreslått å videreføre 
deponiområdet i øst. Begrunnelsen for dette er at tiltaket da begrenses til et område som 
allerede er tatt i bruk og allerede berørt av massedeponering. 
 
Regulert massedeponi, mellom Søra Krogavatnet og atkomstveien til området er under 
opparbeidelse og ferdigstilles suksessivt i takt med oppfyllingen. Deponiet tilsås og 
revegeteres naturlig og vil over tid fremstå som naturmark.  
 
Prosjektets totale areal, inkludert eksisterende steinbrudd, er på 226,1 daa, og fordeler seg 
som følger: 
   
Arealtype Vedtatt      Planlagt         Totalt       Hå kommune   Eigersund kommune 
Bruddareal   35,3          67,7              103,0       9,8                     93,2 
Deponi   41,7          71,3              113,0       -                       113,0 
Riggplass 
Totalt   

    1,6            8,5                10,1       -                         10,1 
  78,6        148,8              226,1       9,8                   216,3 

 
Kartet viser reguleringsplanforslaget for steinbruddområdet som ligger i to kommunen, 
samlet i en plan.  
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Den største delen ligger i Eigersund kommune, og kun en mindre del ligger i Hå kommune: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det har vært drevet blokksteinsbrudd i Hellvik steinindustriområdet siden april 2002. 
Bruddvirksomheten består av utvinning av råvaremateriale. Antall ansatte har variert fra 5-8 
personer.  
 
Forekomstene i området er sannsynligvis ubegrensede geologisk, men det vil etter hvert 
oppstå praktiske begrensninger. For å kunne opprettholde en kostnadseffektiv 
blokkproduksjon er det avgjørende at driftsarealene er av tilskrekkelig størrelse og har et 
antall nivåer å arbeide på. Det er lagt opp til en årlig produksjon på 2.000 - 5.000 m3 salgbar 
blokk avhengig av drifts- og markedsutviklingen.  Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes 
normalt mellom 5-10 % av fjellet som produktiv stein og utgjør omlag 30.000 m3 – 100.000 
m3 løsmasser. Alternativ utnyttelse av restproduktet til pukk eller som kystsikringsstein blir 
vurdert fortløpende med aktuelle samarbeidspartnere eller lokale aktører. 

Hå Eigersund 
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- Brudd 
Uttaket skjer i pallhøyder på 6-8 m. Den produktive delen av fjellet ligger i soner og siden 
skrotprosenten er så vidt høy, må alt materiale i de områdene som blir vurdert som 

drivverdige utvinnes.  I moderne steinbryting tar man ut all stein og 
planerer terrenget i nivåer.  Dette forhold har ført til at bransjen har 
gjennomgått store endringer i driftsteknologi. Nye og bedre maskiner 
og nye driftsformer blir tatt i bruk for å øke utnyttelsesgrad, redusere 
skrotprosent og derigjennom bedre fortjeneste og råvareutnyttelse. 
 
Bruk av diamantwire til å sage løs fjellet både i horisontal og vertikal 
retning istedenfor tradisjonell bruk av boring og bruk av svartkrutt, har 
de siste årene muliggjort en mer effektiv og skånsom produksjonsform, 
ikke minst ut fra støymessige forhold.  Ny teknologi har også medført 
større fleksibilitet i uttaksretninger og drift, noe som gir større 
muligheter for å tilpasse virksomheten til den landskapmessige 
situasjonen, visuelle og miljømessige forhold.  
 
Eksisterende bruddvirksomhet har pågått siden 2002 og drives i 
henhold til godkjent reguleringsplan. Utvidelsen vil danne grunnlag for 
en langsiktig drift i området. Når dagens drift, innenfor vedtatt og 
gjeldende reguleringsplan (2006), er avsluttet vil det etableres en fylling 
som atkomst til Tofjellet, som drives ned. Det er beregnet et volum på 
ca 2 mill. m3 i denne kollen. Det er tilstrekkelig for 20 - 40års drift. 
 
Det nye bruddområdet i Tofjellet, vil bli drevet fra øst mot vest, og vil 
derved alltid ha minimum en pallhøydes skjerm mot vest.  
 
- Deponi 

Tiltak for skrothåndtering vil skje i form av deponering og videreforedling ved annen 
kommersiell bruk av skrotsteinen. Det eksisterende skrotdeponiet syd for atkomstveien 
videreutvikles i henhold til godkjent reguleringsplan. Den ytre del, frontfyllingen, etableres 
først. Frontfyllingen vil bli ferdigstilt suksessivt i takt med oppfyllingen. Skrotsteinsfyllingen 
tilpasses terrengformasjonene og revegeteres, slik at områdene på sikt fremstår som 
naturmark. Vekstjord i anleggs- og driftsområdet vil bli tatt vare på og benyttet som 
tilbakefyllingsmasser over deponert skrot. 
 
I planforslaget skal det anlegges to nye deponier. Ellers er deponiene planlagt med 
gjennomsnittlig stigning på 1:2, og med en etterbehandling som beskrevet over.  
 
Når det gjelder videreforedling, annen kommersiell utnyttelse av skrot, vurderer selskapet 
kontinuerlig bruk av skrotstein til andre formål enn deponering.  
 
- Riggplass 
Det er etablert en riggplass i området. Denne ligger langs atkomstveien, sentralt mellom 
deponi og uttaksområdet. På riggplassen er det velferds- og verkstedsbygninger knyttet til 
steinindustrien og den fungerer som lager for maskinparken m.m. Riggplassen blir liggende 
omtrent i samme området som i dag, men på et noe høyere nivå, men skjermet bak en 
terrevoll. Riggplassen blir noe utvidet i forhold til i dag, fra 1,4 daa til 4 daa. 
 
 
- Atkomstvei og trafikk 
Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, og 
skal fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller 
trafikkmengde. En vil ev. komme tilbake til dette etter høring jfr. at Statens vegvesen har 
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signalisert mulige tiltak i forhold til krysset i form av rekkefølgekrav. Disse kravene vil i så fall 
bli innarbeidet i planen etter høringen. 
 
Med utgangspunkt i at det i hovedsak er ferdige blokker som skal transporteres ut, vil 
trafikken ut av området tilsvare en beskjeden økning på 2-3 billass per dag i forhold til 
prognosene for eksisterende virksomhet 
 
6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Denne 
gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, 
innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m.  
 
Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier: 

 Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 
tiltak bør vurderes) 

 Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 
tiltak i forbindelse med detaljplanlegging 

 Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så 
høy at det ikke kan legges inn.  

 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
- Konsekvensutredning 
I følge regelverket og veilederen til forskriften skal konsekvensutredningen kun vies 
oppmerksomhet til problemstillinger som både er beslutningsrelevante for det aktuelle tiltaket 
og som det reelt er behov for å utrede nærmere.  
 
- Planprogram 
Med utgangspunkt i den nye forskriften ble det for Hellvik Steinindustriområde (felles 
betegnelse for steinbruddområdet i begge kommuner) utarbeidet et planprogram våren 2008.  
 
Endelig planprogram ble godkjent i Hå kommune den 21.04.09 og i Eigersund kommune den 
12.05.09 (med vedtak om noen tilføyelser, som er lagt inn i planprogrammet).  
 
 
- Driftsplan 
Før driften igangsettes skal det utarbeides en driftsplan som skal godkjennes av 
Bergvesenet. En har vurdert det som fornuftig at det er Bergvesenet som fagmyndighet som 
fastsetter driftsplan, og dette er også den vanlige måte å gjøre det på. 
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6.1 Beskrivelse av 0- alternativet 
Dersom det ikke blir gitt tillatelse til videre drift i området, ut over det som i dag er godkjent, 
har bruddet en begrenset driftsperiode anslagsvis et sted mellom 5-10 år. Det begynner å bli 
dårlig med skrotdeponi i området, og dersom denne type areal ikke øker vil mer skrotstein 
evt. måtte bli transportert ut av steinindustriområdet.  Konsekvensutredningene for de ulike 
fagtemaene gjøres ut i fra 0-alternativet. 0-alternativet er altså å opprettholde 
steinindustriområdet slik det er i dag, etter gjeldende reguleringsplan, uten en videre 
utvidelse av steinindustriområdet. 
 
7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
7.1 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 
Ulykke med gående/syklende   X 1 1 
Andre ulykkespunkter  X 1 1 
Byggelinje mot veg  X 1 1 
Kollektivtrafikk  X 1 1 
Trafikkbelastning  X 1 1 

GRØNN 
 

Ivaretatt i 
plan og 
bestem-
melser. 

 
Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, og 
skal fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller 
trafikkmengde. Det vil i føge tiltakshaver medføre en beskjeden økning på 2-3 billass per dag 
i forhold til prognosene for eksisterende virksomhet. Tiltaket anses ikke å påvirke 
utbyggingsmønster og transportsystem da trafikken ikke øker. Statens vegvesen har eheller 
ikke krav i forhold til Fv. 
 
7.2 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann  X 1 1 Grønn  
Avløp  x 1 1 Grønn  

Vann til velferdsbygg og brakkerigg kommer fra egen brønn. Det er etablert og godkjent tett 
tank til avløp. Produksjonsvann tas fra terrenget, med resirkulering og fangdammer til 
sedimentering. I eksisterende steinbrudd er det boret etter vann.  
 
Avløp er tilkoblet tett tank. Siden utvidelsen ikke vil føre til vesentlige endringer i antall 
medarbeidere og maskiner, så forutsettes det at det er tilstrekkelig kapasitet på det 
eksisterende anlegget også etter utvidelsen av steinindustriområdet. Dersom 
vannforsyningen ikke er tilstrekkelig vil man knytte seg til kommunalt vann og avløp når dette 
blir tilgjengelig.   
 
7.3 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Det er lagt strøm til det eksisterende steinbruddsområdet. Det forutsettes at det er 
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne en utvidet drift med elektrisitet. 
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7.4 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Er ivaretatt. 
 
8. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller det krav til barn 
og unge – lek m.m 

 X 1 1 Grønn  

Område for idrett/lek  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
10.1 Flom og erosjon  

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Tiltaket vil medføre, avhenging av driftsintensitet, noe høyere støynivå enn dagens drift. 
Foreløpige beregninger viser allikevel akseptable støyverdier i forhold til SFT’s retningslinjer. 
Støysonekartet under viser støyutbredelsen i tiltaksområdet og tilliggende bolig og 
friluftsområder. Mesteparten av boringen gjøres med mobile hydrauliske borerigger. Det vil 
ikke bli noen forandring i permanente støykilder ved etablering av det nye bruddet. 
 
Luftforurensning - støy: støyberegninger viser at tiltaket vil tilfredsstille SFTs retningslinjer. 
Viktigste avbøtende tiltak som er skissert i KU er å gjennomføre driften slik at man i størst 
mulig grad lar terrenget utgjøre skjerming mot omgivelsene. Videre vil støykilder som 
kompressorer og lignende bli forsøkt plassert så godt skjermet som mulig i terrenget 
 
10.3 Ras og valg av løsninger 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 
Snø-/isras  X 1 1 
Flomras  X 1 1 

Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmels
er 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   
Havn, kaianlegg  x 1 1   
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1   

Forsyning kraft, vann  X 1 1   
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. FORURENSNING HERUNDER STØV 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



 

 15

Støv til luft x  2 3   
Støv til vann x  2 

 
3 
 

Gul  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Kapittel 30 i forurensningsforskriften omhandler forurensinger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel. Forskriften inneholder rammebetingelser for utslipp av støv og utslipp til 
vann, samt grenseverdier for støy. 
 
Det er på det rene at utslippene av støv til luft fra den planlagte virksomhet vil bli små jfr. KU. 
Det samme gjelder, i følge KU, for utslipp av oljetåke og avgass fra dieselmotorer. Avstanden 
fra steinindustriområdet til nærmeste bolig er over 1 km. Støvet vil være forholdsvis grovt, og 
vil falle ned forholdsvis nær kilden. Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene 
bli små. Det synes ikke å være behov for avbøtende tiltak ut over det som allerede ligger 
inne i planene. 
 
Steinbruddet kan påvirke bekker og vannsig i området ved at boring og saging medfører 
produksjon av steinstøv.  Dette legger seg på terrengoverflaten i nærheten av driftsstedet, og 
ved nedbør kan steinstøvet vaskes ut i lavereliggende bekkevann/innsjøer. Ved nedbør skjer 
det en utvasking som fører til at bekkevannet i perioder kan bli sterkt partikkelholdig. Det er 
viktig å poengtere at bergarten ikke inneholder noen farlige stoffer som for eksempel 
tungmetaller. Produksjonsutstyret vil heller ikke tilføre miljøet slike stoffer. 
 
Nedstrøms tilsvarende steinbrudd er det registrert at bekker som drenerer bruddene til dels 
er markert påvirket av suspendert stoff i form av steinstøv.  Verdiene varierer sterkt med 
nedbøren. For å hindre at forurenset vann fra steinbruddet tilføres grunnen i planområdet vil 
man sørge for resirkulering av kjølevann, avskjæring av overflatevann og bygging av 
fordrøynings- og sedimenteringsbasseng. Det er også viktig å fordele avløpsvann fra bruddet 
slik at det kan filtreres naturlig på skrottipper og myrområder. Sedimenteringsbassengene er 
planlagt å ligge nord i planområdet mellom eksisterende steinbrudd og planlagt steinbrudd. 
 
I området som er regulert til riggplass, er det etablert en fangdam med dukkert for å hindre 
utslipp av olje. Ved eventuelle ukontrollerte utslipp flyter oljen på vannoverflaten, mens rent 
vann hentes fra en dypere del av dammen gjennom en dukkert. Denne dammen er bygget 
nedstrøms for det nye bruddet. 
 
Luftforurensning - støv: Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene bli 
ubetydelige i følge KU. 
 
Det er lagt inn to bestemmelser i forhold til støy og støv jfr. innsigelse fra fylkesmannen. 
 
Avbøtende tiltak: 

1. Et viktig tiltak er å kontrollere overflatevannstrømmene i planområde for å redusere 
mengden av forurenset vann som må håndteres.  Reduksjon av mengden overvann 
er et viktig ledd i en total tiltakspakke. Dette kan skje gjennom avskjæring av 
overvann  og resirkulering av vann i bruddvirksomheten. Det er viktig at bruddene 
åpnes og drives etter en plan som gjør det mulig å skille det rene overflatevannet fra 
det urene overflatevannet. 

2. Et annet viktig tiltak er å sikre lagring og håndtering av flytende produkter og avfall 
gjennom prosedyrer. 

3. Redusere steinstøv i vann fra området. I utgangspunktet er de mest aktuelle 
metodene for partikkelfjerning, det vil si de avbøtende tiltak er følgende: 

- Sedimenteringsbasseng 
- Separator 
- Kjemisk felling og separasjon 
- Infiltrasjon i skrottipp/terreng/myr 
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12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder  x  2 3 Gul  

Området ligger til vassdrag og det er viktig å unngå avrenning som medfører farging av 
nærliggende vassdrag. Dette skjer gjennom at bedriften har gode rutiner samt et system for 
rensing av vann fra bruddet. Se punkt 11 i saksutredningen 
 
12.2 Naturmiljø – biologisk mangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Inngrepsfrie område INON  X 1 1   
Kystlynghei X      
Naturlig fisketomme innsjøer 
og tjern 

X      

Vegetasjon og flora  
 

 X     

Pattedyr  X     

 
Inngrepsfrie områder - I tiltaksområdet finnes ingen inngrepsfrie områder, dvs. områder 
som ligger lengre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep.  
 
Kystlynghei - Kystlynghei er fremhevet som en prioritert naturtype i DN -håndbok 13. 
Området er i naturbasen gitt verdi A (svært viktig) på grunn av at det er et stort, intakt areal 
kysthei med relativt lite inngrep (Direktoratet for naturforvalting - Naturbase). Stedkvaliteten 
er betegnet som meget god. En utvidelse av steinbruddet vil stort sett ødelegge de arealer 
av naturtypen kystlynghei som finnes innenfor plangrensene. Dertil vil områder utenfor 
tiltaksområdet påvirkes negativt av støvdrift.  
 
Det totale arealet for det viktige kystlyngheiområdet er meget stort (14 .424 daa) og et enda 
større område (80.173 daa) tilstøter nord for dette. I forhold til dette er arealet kystlynghei 
som vil bli påvirket av steinbruddets utvidelse meget liten og virkningsomfanget vurderes 
derfor som lite negativt for naturtypen. Selv om naturtypen er truet må en ta med i 
vurderingen at kun en svært liten del av et stort sammen-hengende område med kystlynghei 
vil bli påvirket. Grunnet påvirkingen fra steinbruddet vurderes den begrensete del av 
kystlyngheien som omfattes direkte av tiltaket kun å ha middels verdi, mens den samlete 
naturtypen, som tiltaks- og influensområdet er en del av, har stor verdi. 
Stor verdi, men et lite negativt virkningsomfang gjør at konsekvensen for naturtypen blir liten 
negativ.  
 
Det er lagt inn i bestemmelsene at oppfølgingsprogrammet også tar med kystlynghei. 
 
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern - Denne lokaliteten er allerede påvirket av avrenning 
fra tiltaksområdet og tørravsetninger i vannet og i nedslagsfeltet til dette. Tilslamming i 
vannet er uheldig for vannlevende organismer og reduserer lokalitetens uberørte preg. 
Støvdrift og avrenning til vannet vil kunne redusere artsmangfoldet i vannet og ødelegge 
økologiske sammenhenger. Da vannet allerede er påvirket av det nåværende steinbruddet 
vurderes virknings-omfanget til middels negativt. Middels negative virkninger vil gi liten – 
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middels negativ konsekvens, da lokaliteten er verdisatt til liten-middels. Forutsetningene for 
at tjernet skal huse viktige biologiske forekomster vurderes som små.  
 
Vegetasjon og flora - det samlete inntrykket at vegetasjonen er meget fattig og at det stort 
sett ikke er forutsetninger for næringskrevende planter. 
Tannåmemose  - den uvanlige levermose tannåmemose vokser i kanten av planområdet og 
vil sannsynligvis kunne klare seg fra å bli påvirket. Det vurderes at tiltaket stort sett ikke vil 
endre forekomsten av arten. Omfanget vurderes å bli lite negativt. Verdien for den regionalt 
sjeldne tannåmemosen er middels og virkningsomfanget er vurdert som lite negativt hvilket 
gir konsekvensen liten negativ.  
Lav - Det ble ikke notert noen sjelden lav i området og lavfloraen er artsfattig med stort sett 
vanlige arter som blærelav, vanlig navellav, reinlaver og andre Cladonia -arter.  
 
Pattedyr -Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomst eller levevilkår for pattedyr. Omfanget av 
utvidelsen av steinbruddet vurderes som intet.  
 
12.2 Rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Klokkesøte x  3 1  
Hubro i og ved planområdet x  3 3  
Hubro – vest for planområdet  x 3 1  
Bergirisk  x 1 3  
Rødlistede og sjeldne 
hekkefugler i det øvrige 
influensområdet  

 x 2 1  

Ivaretatt i 
plan/bestem
melser og 
KU. 

 
Klokkesøte - Klokkesøte ble funnet med fire små bestander i et begrenset område ved søre 
enden av Litlatjørna. Plantene så ut til å være i god kondisjon på trass av at de vokser i et 
område som er påvirket av støvdrift. De registrerte forekomstene av klokkesøte vokser i det 
grønne beltet innenfor det eksisterende planområdet.  Virkningene vurderes i KU å bli relativt 
små og virkningsomfanget settes til lite negativt. Konsekvensen blir liten-middels negativ 
grunnet at leveområder for arten har stor verdi og virknings-omfanget er lite negativt.  
 
Hubro - Hubro er den viktigste og mest truede fuglearten i området. Tiltaket vil kunne påvirke 
bestanden av hubro og dens hekkeframgang. Utvidelsen av steinbruddet vil være uheldig for 
hekkende hubro. Steinbruddet vil komme nærmere en av reirplassene enn i dag, noe som 
indirekte kan føre til at hubroene  slutter å bruke denne. En av reirplassene er allerede i dag 
trolig uegnet for hubroen på grunn av steinbruddets etablering i følge KU. 
 
For hubroen vil utvidelsen av steinbruddet føre til at avstanden til en av reirplassene 
minskes. En redusering av antallet alternative reirplasser kan føre til at hubroen får redusert 
sin ungeproduksjon i territoriet. Næringsmessig vil utvidelsen av planområdet være av helt 
marginal betydning for hubroen.. Middels negativt virkningsomfang gjør at konsekvensen blir 
middels - stor negativ. Her er det lagt vekt på at hubroen er fåtallig, og har en klart negativ 
bestandsutvikling i Norge. Det er trolig ingen spesielt viktige næringsområder for hubroparet i 
denne delen av territoriet, men planområdet kan ha en viktig funksjon i forhold til 
jaktpostering.  
 
Utvidelsen av steinbruddet forventes ikke å få noen negative virkninger for hubroparet som 
holder til vest for tiltaksområdet. Dette paret har allerede flyttet mot vest på grunn av at 
reirplassene ved Beinskinnfjellet er ødelagt. Videre vil utvidelsesområdets nærhet til 
Beinskinnfjellet steinbruddet trolig bety at dette grenseområdet ikke er aktuelt å etablere seg 
i for hubroen. Virkningsomfanget blir derfor intet.  
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Bergirisk - Basert på observasjoner er det sannsynlig at bergirisk hekker i planområdet. 
Hekkeplasser for bergirisk vil utgå. Stort negativt omfang for disse hekkeplassene i seg selv, 
men i en større sammenheng vil dette bety lite for bestandene. Arten er vanlig 
forekommende langs kysten og i fjellet, men det er imidlertid dokumentert negativ 
bestandsutvikling. Da arten er relativt lite arealkrevende i hekketiden, og kan tilpasse seg 
menneskeskapte nisjer, vurderes virkningsomfanget derfor som lite negativt i forhold til 
bestanden i fylket.  Bergirisk som hekker i tilgrensende områder til bruddet vurderes å bli 
marginalt berørt av utvidelsene. Virkningsomfanget vurderes til intet - lite negativt. Et 
virkningsomfang på lite negativt gir liten negativ konsekvens med grunnlag i at 
forekomstene har middels verdi.  
 
Andre fugler - Tornskate (rødlistekategori VU) og svartstrupe (NT) som er registrert 
hekkende 500 – 700 m SØ for tiltaksområdet vil sannsynligvis ikke bli berørt av utvidelsen av 
steinbruddet. Virkningsomfanget for artene blir intet. Da tornskate og svartstrupe ikke 
vurderes å bli berørt, vil konsekvensene for disse bli ubetydelige.  
 
Det er dokumentert at svartbak har hekket i Søra Krogavatnet etter at steinbruddet ble 
etablert ved vannet. En utvidelse i motsatt retning av denne hekkeplassen vurderes å gi intet 
virkningsomfang for svartbakene. Svartbakene som har hekker i Søra Krogavatnet vurderes 
ikke å bli negativt berørt av utbyggings-planene og konsekvensen blir derfor ubetydelig.  
 
Fugleområdene Hellviksvatnet og Hellvikbukta forventes ikke å bli særlig påvirket av 
steinbruddet. Omfanget vurderes som intet for begge lokaliteter/forekomster. Tiltaket 
vurderes å gi ubetydelige konsekvenser for forekomstene. Samlet sett er planområdet 
artsfattig når det gjelder hekkende fugler. I vinterhalvåret synes planområdet å ha liten 
betydning for rastende og næringssøkende arter. 
 
Anbefalinger – oppfølgende undersøkelser og overvåking: 

1. Når det gjelder forekomstene av klokkesøte innenfor planområde ligger det ifølge 
tiltakshaver i regulert grøntsone. sørøst for Litlatjørna. Avrenning vil også kunne 
påvirke forekomstene av klokkesøte i det eksisterende planområdet. Derfor bør det 
også sørges for at avrenning fra deponiet til klokkesøtens voksesteder reduseres i 
størst mulig grad. 

2. Det foreslås at hubroene i området følges opp for å høste videre erfaringer. 
Opplegget som er gjennomført kun enkelte år til nå, bør videreføres hvert år.  

3. Det foreslås at det blir gjort oppfølgende studier av floraen i influensområdet for å 
undersøke hvordan og på hvilke avstander fra steinbruddet som floraen vil bli påvirket 
av steinstøv. Det bør gjøres studier i faste prøveflater før tiltaket og under en rekke år 
etter at bruddet er tatt i bruk.  

4. Sprenging bør i størst mulig grad ikke forekomme i perioden februar – mars for å 
unngå forstyrrelse av hekkende hubro.  

 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjennskap til negativ påvirking jfr. KU 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  
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Det er registrert en heller i Hå kommune. Tiltaket vil ikke berøre helleren og den vil bli 
liggende utenfor reguleringsplanen. Det gir en ubetydelig konsekvens. Den Vestlandske 
Hovedvei ligger ca. 1km nord for planområdet, og har stor verdi. Tiltaket berører ikke veien, 
og det blir ikke innsyn til steinbruddområdet.   
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, 
friområder m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

Planområdet og omkringliggende områder brukes i svært liten grad til friluftsliv og rekreasjon. 
Steinindustrien vil kun i begrenset omfang påvirke friluftslivet i området og  uttaksområdet og 
omkringliggende områder er lite benyttet som friområde. Konsekvensene for nærmiljø og 
friluftsliv blir på grunnlag av verdi og omfang liten negativ konsekvens.    
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskap og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskap/estetikk x  2 3 
Vakre landskap  X 1 1 

Gul 
 

Ivaretatt 
gjennom 
plan og 
bestemmels
er. 

Landskapet er åpent, trefattig, og preget av mye berg i dagen. Plantelivet er preget av få og 
lite næringskrevende arter. Det er allerede etablert steinbrudd i området, som påvirker 
landskapsbildet.  
 
Det fattige jordsmonnet har igjen gitt grunnlag for et planteliv preget av få og lite 
næringskrevende arter. Ingen deler av det aktuelle tiltaksområdet eller den naturlige 
influenssonen inngår i prioriterte landskapsavsnitt i Dalane-regionen. Dette betyr at området 
ikke er registrert som verdifullt kulturlandskap (etter Fylkesmannen i Rogaland 1994) eller 
spesielt vakkert landskap (etter Rogaland fylkeskommune 1996 ”Vakre landskap”). 
 
Brudd 
Bruddet foregår i en avgrenset og godt skjermet terrengformasjon, Tofjellet. Tiltaket vil 
medføre at en markert terrengformasjon drives ned, men etter avsluttet drift vil tiltaket kunne 
tilbakeføres til naturlandskap. Innsynet er i stor grad begrenset til nærliggende høyderygger, 
der Hettua er den viktigste. Bruddet vil bli delvis synlig i en avgrenset tidsperiode. Innsynet 
fra Vatnamot blir svært begrenset i de første driftsfasene. Innsyn blir tilsvarende for 0-
alternativet, men varigheten lengre.  Bruddet vil etter endt uttak kunne tilbakeføres til 
”naturlig” landskap.. 
 
Deponi 
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Planen omfatter forslag om en videreføring og utvidelse av dagens deponi, mot nord. 
Begrunnelsen for dette er å begrense innvirkningen på landskapet.  Etter avsluttet 
deponering i henhold til godkjent reguleringsplan (0-alternativet), vil deponeringen i en 
periode foregå skjermet bak eksisterende deponi som er avslutte som en 
skjermvoll.Suksessiv ferdigstillelse vil begrense opplevelsen av deponiet som et negativt 
element i landskapet. Etter avsluttet deponering vil området fremstå som en del av 
naturlandskapet. Landskapets verdi i de nære omgivelser er påvirket av eksisterende 
steinbruddsdrift. Det vil prege området i overskuelig fremtid. Utvidelsen av steinbruddet vil i 
begrenset grad redusere den visuelle kvaliteten ytterligere. 
 
Deponiområdet slik det kan se ut etter endt drift i henhold til godkjent reguleringsplan, sett fra 
Krogavatnet: 

 

 Det visuelle landskapsbildet er vurdert til å ha liten til middels verdi jfr KU. 

 Tiltakets omfang er vurdert til å være middels negativt omfang jfr. KU.  

 Samlet vil verdi og omfang medføre en middels negativ konsekvens for landskapsbilde 

jfr. KU. 
Bildet under viser hvordan området kan se ut etter avsluttet drift av steinbrudd fase 1 og 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.7 Terreng og 
vurdering av innsyn 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1   

 
Brudd - Bruddet foregår i en avgrenset og godt skjermet terrengformasjon, Tofjellet. Tiltaket 
vil medføre at en markert terrengformasjon drives ned, men etter avsluttet drift vil tiltaket 
kunne tilbakeføres til naturlandskap. Innsynet er i stor grad begrenset til nærliggende 
høyderygger, der Hettua er den viktigste. Bruddet vil bli delvis synlig i en avgrenset 
tidsperiode. Innsynet fra Vatnamot blir svært begrenset i de første driftsfasene. Innsyn blir 
tilsvarende for 0-alternativet, men varigheten lengre.  Bruddet vil etter endt uttak kunne 
tilbakeføres til ”naturlig” landskap. I forhold til 0-alternativet er inngrep i Tofjellet mer 
avgrenset og tiltaket vil etter avsluttet drift tilbakeføres til naturlandskap. 
 
Deponi - i planen er det foreslått en utvidelse av deponiet. Etter avsluttet deponering i 
henhold til godkjent reguleringsplan (0-alternativet), vil deponeringen i en periode foregå 
skjermet bak eksisterende deponi som er avslutte som en skjermvoll. Tilgrensende 
fjellformasjoner er høyere og vil dempe deponiet. Etter avsluttet deponering vil området 
fremstå som en del av naturlandskapet. 
 
Ku konkluderer med at landskapet verdi i de nære omgivelser er påvirket av eksisterende 
steinbruddsdrifter vurdert som middels verdifullt og tiltakets omfang på landskapsbildet er 
vurdert som middels negativt. Ved sammenstilling av verdi og omfang i konsekvensviften, 
blir konsekvensen av tiltaket liten negativ (-) til middels negativ konsekvens (--) for 
landskapsbilde. 
 
Avbøtende tiltak som er pekt på: 

1. Viktigste avbøtende tiltak er at driften legges opp, og som er lagt inn i det foreslåtte 
planforslaget, slik at naturlige fjellformasjoner skjermer mot innsyn fra de områder der 
befolkingen bor, arbeider og viktigste friluftsområder. Det ligger til grunn for det 
foreliggende planforslaget. 

2. Videre er det viktig, som også er forutsatt i planene, at deponiet revegeteres 
suksessivt i takt med oppbygningen slik at det raskt fremstår som en del av 
naturlandskapet. 

 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmels
er. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
 
12.11 Lokal og regional utvikling 
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Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokal og regional betydning  X 1 1 Grønn  

Utvidelsen av steinbruddet vil i utgangspunktet ikke medføre økt steinproduksjon eller flere 
arbeidsplasser. Tiltaket vil medføre en liten økning i trafikkbelasting på eksisterende 
atkomstvei. 
 
Hele området består av anortosittbergart som er grunnlaget for tiltaket. Tiltakshaver anser 
det samfunnsmessig riktig å satse på en utvikling og ekspansjon innenfor dette området 
siden ressursen er konstatert, innarbeidet i markedet og der driftsbetingelsene for øvrig 
ligger godt til rette for dette. Berggrunnen er vurdert til å ha stor verdi, inngrepet vil ha stort 
positivt omfang. Dette gir en meget stor positiv konsekvens for utnyttelsen av denne 
naturressursen. 
 
13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn 

x  3 3  Ivaretatt 
gjennom KU 

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.   
 
Rådmannen vurderer at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger” og 
derfor er dette farget rødt. Det er fremmet KU for planen og dette er således ivaretatt. 
Det er ønskelig med utbyggingsavtale, men dette må vurderes nærmere i forhold til hva en 
slik avtale skal omfatte. 
 
14. NATURMANGFOLD 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold X  3 2 Gul Ivaretatt 
gjennom KU 

Viser til saksutredningen ovenfor samt gjennomført konsekvensutredning og en vurderer ikke 
at planen vil komme i konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke 
fremkommet uttaler eller andre vurderinger som skulle tilsi dette. Se KU og delrapporter for 
utredning og urdering. 
 
15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen viser til den fremlagte reguleringsplanen med konsekvensutredning og vurderer 
at den så langt en kan vurdere det ivaretar de hensynene som er fremkommet av merknader 
i forbindelse med høring samt at en har fulgt opp vedtatt planprogram.  
 
En viser til at dette er en viktig steinressurs som er knyttet til et eksisterende brudd og en 
poengterer ikke helt nye frittliggende naturområder. En vurderer det som positivt at en utvider 
i tilknytning til eksisterende drift og ikke åpner helt nye brudd. Steinbruddet ligger i et 
naturområde hvor en generelt bør være forsiktig med å åpne opp for nye frittliggende brudd.  
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Rådmannen vil derfor anbefale forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning blir vedtatt 
som fremlagt. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente.  
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 
 
  
 
 

Alternative løsninger: 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde vedtas med følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

~ o ~ 
 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 

269969 
Reguleringsendring og konsekvensutredning for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet 
gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. gangsbehandling 

274134 FORSLAG TIL REG.PLAN PLANBESKRIVELSE HELLVIK rev 14.03.13.pdf 

274139 
Reguleringsbestemelser Hellvik og Småtjørna steinindustriområde -rev 
14.03.2013.pdf 

274135 FORSLAG TIL REGPLAN KONSEKVENSUTREDNING HELLVIK rev 14.03.13.pdf 
274136 Reguleringsplankart Eigersund og Hå.pdf 
274137 Reguleringsplan kart Eigersund.pdf 
274138 Reguleringsplankart Hå  .pdf 
274147 Illustrasjonsplan-A1_L_200.pdf 

268423 
12/01020-2 - Høring - reguleringsplan for utvidelse av Hellvik steinindustriområde, 
Krogavatnet, gbnr. 60/19 m.fl. i Eigersund kommune 

267984 
VS: 12/01020-2 - Høring - reguleringsplan for utvidelse av Hellvik 
steinindustriområde, Krogavatnet, gbnr. 60/19 m.fl. i Eigersund kommune 

265570 130000008195.DOC 

264755 
Uttalelse til reguleringsendring med konsekvensutredning for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

264754 
Uttalelse til reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. 

264369 Ny uttalelse til reguleringsendring Hellvik steinindustri, Krogavatn gnr. 60 bnr. 19 
260448 Uttale til høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring med konsekvensutredning 
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for Hellvik steinindustri - Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Eigersund kommune 
274140 Fagrappoprt - Ambiorapport Krogavatn.pdf 
274141 Fagrappoprt -  vannkvalitet og forurensning, komprimert.pdf 
274142 Fagrappoprt - Hellvik Hubro 2002.pdf 
274143 Fagrappoprt - Hellvik Hubro 2003.pdf 
274144 Fagrappoprt - støy oppsummering KU.pdf 
274145 Fagrappoprt - Naturmiljø Hellvik, revisjon mars 2013.pdf 
274146 Vedlegg Grunneierliste.pdf 
274148 Kommentarer fra tiltakshaver til innspill etter høring.doc 

71520 
Fastsetting av planprogram for utvidelse av Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 
bnr. 19 m.fl. 

33040 Planprogram 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 25.07.2008 Gullik Gulliksen AS 
Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om 
planoppstart for reguleringsplanene 

2 U 20.08.2008 Gullik Gulliksen AS 
Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. 
reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

3 U 22.08.2008 Gullik Gulliksen AS 
Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

4 I 08.09.2008 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse - Reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

5 I 15.09.2008 Statens vegvesen 
Uttalelse til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

6 I 29.10.2008 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Hellvik og Småtjørna 

7 I 12.03.2009 Gullik Gulliksen AS 
Planprogram - Hellvik steinindustriområde og 
Småtjørna steinindustriområde - Vatnamot 

8 I 27.04.2009 Hå kommune 
Melding om vedtak - Planprogram for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde 

9 U 12.05.2009 Gullik Gulliksen AS 
Fastsetting av planprogram for utvidelse av 
Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. 

10 I 14.04.2011 Gullik Gulliksen AS 
Forslag til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 
med tilhørende konsekvensutredning 

11 U 12.07.2011 Gullik Gulliksen AS 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. med KU 

13 I 06.06.2012 
Feste Grenland as 
landskapsarkitekter 
mnla 

Forlsag til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 
med KU 

20 I 01.10.2012 Larvik Granite AS 
Hellvik steinindustri- presisering i forhold til 
fagrapporter 

17 I 01.10.2012 Ambio AS 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - fagrapport 
Krogavatnet 

18 I 01.10.2012 Ambio AS 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Hubro 

16 I 01.10.2012 Ambio AS Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
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Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - vannkvalitet, 
forurensning, støv m.m 

19 I 01.10.2012 Larvik Granite AS 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. uttaler til 
oppstart av planarbeid 

15 I 01.10.2012 Ambio 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Naturmiljø 
Hellvik 2011-02-16 

14 I 01.10.2012 Akustikk-konsult AS 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Støy 

21 U 15.10.2012 61 mottakere... Varsel/informasjon om befaring 

22 I 15.11.2012 Hå kommune 

Hå kommune: offentlig ettersyn av 
detaljregulering for Hellvik og Småtjørna 
steinindustriområde med tilhørende 
konsekvensutredning, plan 1111 

23 U 04.12.2012 66 mottakere... 
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
med konsekvensutredning for  Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

24 U 04.12.2012 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Mattilsynet;  
Norges statsbaner BA;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Jernbaneverket region 
Vest;  
Hå kommune;  
Dalane friluftsråd;  
Dalane energi IKS;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen;  
Landbrukskontoret;  
Eigersund politistasjon;  
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS;  
Dalane Miljøverk 

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
med konsekvensutredning for  Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

26 I 05.12.2012 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for 
Hellvik og Småtjørna steinindustriområde med 
tilhørende konsekvensutredning - Plan 1111 - Hå 
og Eigersund kommuner 

27 I 11.12.2012 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Utalelse til reguleringsendring med 
konsekvensutredning for Hellvik steinindustri - 
Krogavannet nr. 60 bnr. 19 m.fl. 

28 U 13.12.2012 

FREDRIKSEN 
JOSEFINE;  
RASMUSSEN ROGER; 
RASMUSSEN SOLFRID 
IRENE;  
VASSVIK TOM;  
FREDRIKSEN SIGURD; 
SVENDSEN OLAV 
MIKAL;  

Høring og offentlig etterstn - reguleringsendring 
for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 
19 m.fl. 
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PEDERSEN RINO;  
SKÅRLAND HALDIS 
HELENE 

29 U 18.12.2012 66 mottakere... 
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
med konsekvensutredning for Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

32 I 19.12.2012 Statens vegvesen 

Uttale til høring og offentlig ettersyn - 
Reguleringsendring med konsekvensutredning 
for Hellvik steinindustri - Krogavatnet gnr. 60 bnr. 
19 m.fl. - Eigersund kommune 

31 U 02.01.2013 
Direktorat for 
Mineralforvaltning 

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
med konsekvensutredning for Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

30 U 02.01.2013 
Direktorat for 
Mineralforvaltning 

Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

36 I 04.01.2013 Jernbaneverket 
Uttalelse til reguleringsendring med 
konsekvensutredning for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

33 I 08.01.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - 
reguleringsendring med konsekvensutredning for 
Hellvik steinindustri , Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. 

35 I 14.01.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

37 I 15.01.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsplan Hellvik og Småtjørna 
steinindustriområde 

34 I 23.01.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Ny uttalelse til reguleringsendring Hellvik 
steinindustri, Krogavatn gnr. 60 bnr. 19 

38 I 28.01.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse vedr. reguleringsendring Krogavatnet 
gnr. 60 bnr. 19, Hellvik steinindustri 

39 I 13.02.2013 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Høringsuttalelse - reguleringsplan for utvidelse 
av Hellvik steinindustriområde, Krogavatnet, 
gbnr. 60/19 m.fl. 

40 I 13.02.2013 
Direktoratet for 
Mineralforvaltning 

12/01020-2 - Høring - reguleringsplan for 
utvidelse av Hellvik steinindustriområde, 
Krogavatnet, gbnr. 60/19 m.fl. i Eigersund 
kommune 

44 I 23.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Om endring av reguleringsplan Hellvik 
steinindustri,  60/19 m.fl. - trekk av innsigelse 

45 I 23.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 

 
 
 

 
 
Parter i saken: 
              
N ASSERSEN ALVIN 

HENRY 
ALKEVEIEN 3 4375 HELLVIK  

N ASSERSEN ARTHUR     
N ASSERSEN BIRGER V/SOLVEIG 

ASSERSEN,GRØNEVIKV. 13 
4375 HELLVIK  

N ASSERSEN HARRY JÆRVEIEN 1032 4375 HELLVIK  
N ASSERSEN HENRIK RUSKEBAKKAN 4 4375 HELLVIK  
N ASSERSEN LILLIAN KLOPPABEKKVEIEN 26 4375 HELLVIK  
N ASSERSON AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES  
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MAGDELE 
N ASSERSON OLAV 

ARNULV 
AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES  

N AUNEVIK ANNE 
MARIE 

LUNDEVEIEN 134 4550 FARSUND  

N BERNTSEN 
GUNNAR 

LADBERGVEIEN 3 4375 HELLVIK  

N BERNTSEN KURT 
JARLE 

MARRAVEIEN 22 4375 HELLVIK  

N Bertelsen & 
Garpestad AS 

Hovland 4370 EGERSUND  

N BOLLESTAD HEIDI BERGE 4330 ÅLGÅRD  
N DIRDAL OLE TOM SLETTEVEIEN 26 4375 HELLVIK  
N EGGE TORILD URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK  
N FOSSE SIGFRID 

KONSTANSE 
    

N FREDRIKSEN 
JOSEFINE 

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND  

N FREDRIKSEN 
JOSEFINE 

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND  

N FREDRIKSEN 
SIGURD 

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND  

N HADLAND MARIE ØVRE STOKKAVEI 27 B 4023 STAVANGER  
N HADLAND MARIE ØVRE STOKKAVEI 27 B 4023 STAVANGER  
N HANSEN HANS 

MAGNE 
ASSERVEIEN 4375 HELLVIK  

N HEGRESTAD HELGA 
ÅSHILD 

SEEHUSENS GATE 40 B 4024 STAVANGER  

N HELLAND 
RANGHILD 

SLETTEVEIEN 26 4375 HELLVIK  

N HELLVIK HÅKON TJØNNEMYRA 16 4640 SØGNE  
N HELLVIK OLAF     
N HELVIG ELLY KARIN HELLVIKSVEIEN 25 4375 HELLVIK  
N HELVIG KERRY 

JENNY 
HUSABERGBAKKEN 107 C 4032 STAVANGER  

N HELVIG SVEIN HELLVIKSVEIEN 25 4375 HELLVIK  
N HENRIKSEN LARS V/JAKOB 

HENRIKSEN,HELLVIKSVEIEN 
52 

4375 HELLVIK  

N HERLAND MARIE 
LOVISE 

HOLTAVEGEN 16 5239 RÅDAL  

N JAKOBSEN JOHN JÆRVEIEN 1144 4375 HELLVIK  
N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR  
N JOHNSEN EINAR SLETTEVEIEN 40 4375 HELLVIK  
N JOHNSEN EINAR SLETTEVEIEN 40 4375 HELLVIK  
N JOHNSEN JOHAN ÅSATUA 2 4375 HELLVIK  
N JOHNSEN KARL 

JOHAN 
    

N JOHNSEN THOR KILEHAUGEN 18 4355 KVERNALAND  
N JOHNSEN TOMAS FLÅTENVEIEN 9 4375 HELLVIK  
N KVALBEIN INGRID 

THEODINE 
SJUKEHUSVEIEN 38 B 4373 EGERSUND  

N LARSEN HENNY MÅRDALEN 7 5236 RÅDAL  
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N LARSEN JØRN HØGALEITET 30 4352 KLEPPE  
N LARSEN TORILL 

JOHANNE 
HØGALEITET 30 4352 KLEPPE  

N LOHNE ASTRID H L LOHNEVEIEN 218 4640 SØGNE  
N LOTHE ELLEN 

SOFIE 
SLETTHEIVEIEN 45 4626 KRISTIANSAND 

S 
 

N MEISLAND KJELL FOLKVORDVEIEN 32 4318 SANDNES  
N MIKALSEN RUTH     
N OLIVERSEN TANJA 

HEGELSTAD 
BEVERVEIEN 29 4370 EGERSUND  

N OLSEN INGRID C/O BJARNE OLSEN,ØVRE 
LØNBORG 25 

5039 BERGEN  

N OMLAND TORDIS 
JOHANNA 

TROSAVIGVEIEN 19 4375 HELLVIK  

N PEDERSEN 
KENNETH 

RUSKEBAKKAN 13 B 4375 HELLVIK  

N PEDERSEN KÅRE 
MAGNE 

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND  

N PEDERSEN RINO TROSAVIGVEIEN 88 4375 HELLVIK  
N PUNTERVOLD EVY HADLANDSVEIEN 35 4370 EGERSUND  
N RASMUSSEN 

ROGER 
SLETTEVEIEN 16 4375 HELLVIK  

N RASMUSSEN 
SOLFRID IRENE 

SLETTEVEIEN 16 4375 HELLVIK  

N SANNARNES 
GUDMUND 

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK  

N SANNARNES 
GUDMUND 

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK  

N SKÅRLAND HALDIS 
HELENE 

KLOKKARVEGEN 3 4360 VARHAUG  

N SVANES GUDRUN SKANDSABAKKEN 10 4364 SIREVÅG  
N SVENDSEN OLAV 

MIKAL 
HAVØRNVEIEN 11 4375 HELLVIK  

N TENGESDAL HÅKON 
SVERRE 

SANDBAKKVEIEN 20 D 4370 EGERSUND  

N TREND EIENDOM AS Solaveien 88 4316 SANDNES  
N UDLAND TORFRID 

PAULINE 
UDLAND 4520 SØR-

AUDNEDAL 
 

N VASSVIK TOM VASSVIKVEIEN 73 4375 HELLVIK  
N VATNAMOT OLGA V/ ADV HOGNE 

SKJERPE,POSTBOKS 3214 
KROSSEN 

4398   
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FORORD 

Egersund Granite AS legger med dette frem planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan 
med tilhørende konsekvensutredning for Hellvik steinindustriområde i Eigersund kommune 
og Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot i Hå kommune. Gullik Gulliksen AS 
landskapsarkitekter mnla er engasjert inn for å bistå med planprogram, regulerings- og 
konsekvensutredningsarbeidet. 

Planprogrammet er utarbeidet i samsvar med Plan- og bygningslovens forskrift om 
konsekvensutredninger fastsatt 1. april 2005. Dette programmet skal 

- Klargjøre og beskrive formålet med planarbeidet. 
- Avklare rammebetingelser og premisser. 
- Inneholde de antatte vesentlige virkninger/problemstillinger av planforslaget for miljø, 

naturressurser og samfunn.  
- Behov for nødvendige utredninger og hvordan/av hvem disse vil bli utført  

Planprogrammet skal også inneholde informasjon om hvordan arbeidet blir organisert og om 
muligheter for informasjon og medvirkning.  

Planprogrammet gir rammene for det videre planarbeidet og skal være grunnlaget for 
utarbeidelsen av reguleringsplanen med konsekvensutredning for Hellvik steinindustriområde 
i Eigersund kommune og Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot (plan nr. 1111) i Hå 
kommune.  

Forslag til planprogram skal i utgangspunktet legges ut til høring i minimum 6 uker. 
Planprogramforslaget kan sees på rådhuset i Hå kommune og Eigersund kommune. Samtidig 
med offentlig ettersyn av planprogrammet blir det varslet oppstart av reguleringsplan med 
konsekvensutredning for området. Planarbeidet kunngjøres i aviser og internett (på 
kommunenes nettsider). Berørte naboer, myndigheter og interesseorganisasjoner blir varslet 
via brev.  

 

  

 

 

 

 

GULLIK GULLIKSEN A.S Landskapsarkitekter mnla
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1. BAKGRUNN 

1.1 Dagens situasjon 

Utvidelsen av steinuttaksområdet på Hellvik er et resultat av at det i området finnes forekomst 
av anortositt. Forekomstene i og rundt det aktuelle området er de eneste kjente drivverdige 
forekomster av denne typen stein i verden.  Bergarten anses å være en av verdens fineste, og 
det er stor etterspørsel etter produktet.  Det finnes i dag ett brudd i Hå kommune og et brudd i 
Hellvik, i Hå og Eigersund kommuner, som produserer dette materialet. Produksjon av 
anortositt er en blokkproduksjon, hvor uttaket skjer i dagbrudd.   

 

1.2 Tiltakshaver -grunneiere 
 

Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet.  Egersund Granite AS er et datterselskap 
av Larvik Granite AS, med hovedkontor i Larvik.  Larvik Granite ble etablert i 1987 og driver 
flere steinbrudd i Larvik kommune i Vestfold. Egersund Granite AS driver eksisterende 
bruddvirksomhet i Hellvik Steinindustriområde, Egersund kommune. Disse bruddene er lagt 
til rette for langsiktig drift. Selskapet har i tillegg to langsiktige salgs- og 
markedsføringsavtaler på andre norske bergarter, henholdsvis med Norwegian Holding AS og 
Mineralutvikling AS.  

Det er totalt 9 grunneiere innenfor planområdet.  

 

1.3 Bakgrunnen for planarbeidet og litt historikk 

Bakgrunnen for planarbeidet og en endelig vedtatt plan, er å få økt steinuttaket og 
produksjonen av anortositt fra området. Bergarten har sitt største marked utenfor Norge, og 
eksporteres bl.a. til Nord – Amerika, Østen og Europa. Utnyttelsen av en slik unik ressurs bør 
være riktig, sett ut fra et samfunnsmessig perspektiv. 

Geologien 
Her kommer kort beskrivelse av geologien i planområdet. 

 
Investering, produksjon og arbeidsplasser 

Siden 1987 har selskapet totalt investert mer enn 150 mill. kr. i moderne utstyr og teknologi, 
av dette er 20 mill. kr. investert gjennom Egersund Granite AS. Selskapet innehar et 
mannskap med høy kompetanse, lang erfaring, og forsikrer et produkt av høy kvalitet. 

Det er av vesentlig markedsmessig betydning for en leverandør av granitt å kunne tilby flere 
typer materialer.  Anortositten i Egersund (også benevnt Labrador Antique eller Blue 
Antique) er en meget interessant forekomst på markedet, og er derfor et viktig produkt å 
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kunne tilby overfor kunder.  Det vil være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet 
at tillatelse til produksjon blir gitt. 

Begrunnelsen for utvidelse av eksisterende driftsområde ligger primært på det å sikre 
selskapet et godt markedsmessig fundament for videre utvikling av selskapet. For øyeblikket 
har Larvik Granite AS ca 60 ansatte, hvorav 50 i produksjon og 10 i administrasjonen.  Årlig 
produksjonskapasitet er p.t. på ca 20.000 m3 ferdig blokk.  

 

Etterspørselen etter stein 

Etterspørselen de siste 2-3 årene har vist seg å være sterkt økende og langt større enn den 
produksjon som kan tilbys fra eksisterende brudd. Med sin unike karakter anses materialet å 
ha et betydelig fremtidig potensial. Egersund Granite har nå produsert stein siden vårparten 
2002 og selskapets produkter begynner å få et godt fotfeste i markedet. Eksisterende 
virksomhet utvikler seg hurtig, og med bakgrunn i de erfaringer man har gjort med 
produksjon av stein i området ønsker man å utvide denne. 

Markedet for stein utvikles fortløpende, og vi opplever i den forbindelse stadig oftere 
etterspørsel etter spesifikke kvaliteter. Dette medfører med dagens drift at selskapet er sårbare 
med hensyn til hvilken kvalitet som til en hver tid tas ut. Mye tid går i dag med til å ta ut 
f.eks. andre sort for å komme til tredje sort. Ved å utvide dagbruddet vil en få en helt annen 
mulighet til å stadig drive der det finnes etterspurt blokk. Videre vil dette gi en bedre 
utnyttelse av maskinparken. Med en så stor og kostbar maskinpark som kreves i dagbrudd av 
denne typen, er det helt avgjørende at det oppnås høyest mulig utnyttelsesgrad. 

Markedet for norsk stein generelt har de siste årene opplevd en tredobling av eksportvolumet.  
Forbruket av stein som byggemateriale har skutt ytterligere fart og granitt har tatt større 
andeler i forhold til marmor.  Prognosene for produksjon og bruk av naturstein peker i en 
meget positiv retning, med en årlig vekst på anslagsvis 8% på verdensbasis.  

En ny tredobling av de totale volumer i verdensmarkedet er prognostisert innen en ny 15 års 
periode.  Det er i dette internasjonale markedet at Larvik Granite AS ønsker å utvikle seg 
videre.  Et marked, som siden det utvikler seg i forskjellige konjunkturer, totalt sett antas å 
være jevnt økende. 

 

Steinuttaksområdet 

For Hå kommune og Eigersund kommune mener vi at det vil være riktig å legge til rette for 
en utvikling av den etablerte steinindustrien, med henvisning til faktorene over. 

Det er drift i området og forekomstene synes å være meget tilfredsstillende.  Prosjektområdets 
totale areal er på ca 535 daa, hvorav ca 323 daa vil bli direkte berørt av 
steinbruddsvirksomheten. Det er foretatt vurderinger av forekomstene og disse tyder på at 
kvaliteten av anortositten er av homogen karakter med jevnt brunt og blått fargespill. Med 



7 
 

referanse til NGU sin rapport 2002, angis også dette spesifikke området som den antatt største 
sammenhengende forekomsten. Dette er vesentlig i forhold til drivverdighet og økonomi. 

1.4 Planprogram og den videre behandlingsprosessen 
 

Planprogram 

Planarbeidet vedrørende videreføring/utvidelse av eksisterende brudd startet høsten 2002. Det 
ble utarbeidet en melding høsten 2004, og forslag til konsekvensutredning i 2005. I 2005 ble 
det vedtatt en ny forskrift til konsekvensutredning, og dette arbeidet tar utgangspunkt i denne 
forskriften. I følge forskriften skal det utarbeides et forslag til planprogram, som skal legges 
ut til offentlig ettersyn samtidig med at det varsles om planoppstart av reguleringsplan med 
konsekvensutredning. Planprogrammet legges normalt ut med en høringsfrist på 6 uker, men 
da den aktuelle uttalelsesfristen berører fellesferien blir fristen tilsvarende forlenget med 3-4. 

Etter høringsfristen vurderes og eventuelt innarbeides uttalelsene i planprogrammet. 
Bergvesenet skal få tilsendt forslag til planprogram, før fastsettelse, da det varslede 
reguleringsområdet har til hensikt å regulere steinbrudd m. m som berører deres fagfelt. 
Kommunen fastsetter planprogrammet, som skal være vedtatt før 1.gangs behandling av 
forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planprogrammet er forutsatt lagt ut til 
offentlig ettersyn sommeren 2008 og endelig vedtatt høsten 2008.  

 

Reguleringsplan med konsekvensutredningen  

Varsel om oppstart 

Varsel (annonsering og brev til berørte parter) om oppstart av reguleringsplanarbeidet og 
konsekvensutredningen skjer samtidig med offentlig ettersyn av planprogrammet (sommeren 
2008), med en høringsperiode på ca 2 mnd (se over). Planområdet blir sett på under ett, men i 
prinsippet er det to reguleringsplaner i en reguleringsplan da området ligger i henholdsvis 
Eigersund kommune og Hå kommune. I Eigersund kommune er reguleringsplanen en 
utvidelse av gjeldende reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde. I Hå kommune heter 
planen Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot (plan nr. 1111). 

 

1.gangs behandling – offentlig ettersyn 

Forslag til reguleringsplan følger forslag til konsekvensutredning. 1.gangs behandling av 
reguleringsplan med konsekvensutredning i planutvalget, med påfølgende utleggelse til 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker er forutsatt vinteren 2008/2009. I forbindelse med 
offentlig ettersyn vil det bli avholdt folkemøte om reguleringsplanen og 
konsekvensutredningen. 
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Etter fristen for offentlig ettersyn vil innspill/uttalelser vurderes og eventuelt innarbeides i 
reguleringsplanen/konsekvensutredningen. 

 

2. gangs behandling 

Reguleringsplanen med konsekvensutredning blir 2.gangs behandlet i planutvalget i Hå 
kommune og Eigersund kommune. Endelig vedtak av gjøres i kommunestyret i de to 
respektive kommunene, antatt sommeren/høsten 2009.     

 

Spørsmål og uttalelser til planarbeidet 

Spørsmål i høringsperioden kan rettes til: 

 Gullik Gulliksen AS, tlf. 33 48 31 80 

 Larvik Granite as ved Øystein Olsrød tlf: 33 13 82 00 eller Kurt Sæstad tlf 90 56 03 65 

 Bergvesenet tlf 73 90 40 50 

Uttalelser til planarbeidet sendes:  

 Gullik Gulliksen AS, postboks 1511 Framnes, 3206 SANDEFJORD 

 

Driftsplanen 

Før driften igangsettes skal det utarbeides en driftsplan som godkjennes av Bergvesenet. Dette 
må hjemles i reguleringsplanenes bestemmelser. Den skal normalt ajourføres hvert 5.år eller 
når Bergvesenet finner det nødvendig. 
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2. PLANAVGRENSNING 

2.1 Plan- og influensområde 
 
Beliggenhet 

Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik i Eigersund og Hå kommuner. Avkjøringen til 
området ligger langs Rv 44. Området ligger på nordsiden av Krokavatn, parallelt med 
jernbanen, som ligger på sørsiden av Krokavatnet.  

 
 

 
 
 
Kartutsnittet viser beliggenheten til reguleringsplanområdet i Eigersund kommune og 
Hå kommune. 

 

Dagens arealbruk 

Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområde i Hellvik. Området rundt 
steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark. Området 
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utgjør ikke store økonomiske verdier for landbruket. Prosjektets totale areal, inkludert 
eksisterende steinbrudd, er på ca. 535 daa. 

 

2.2. Formålet med reguleringsplanen 

Markedet for norsk stein generelt har de siste årene opplevd en tredobling av eksportvolumet.  
Prognosene for produksjon og bruk av naturstein peker i en meget positiv retning, med en 
årlig vekst på anslagsvis 8% på verdensbasis. Anortositten i Egersund er en meget interessant 
forekomst på markedet, og er derfor et viktig produkt å kunne tilby overfor kunder.   

Formålet med planarbeidet og en (to) endelig vedtatt reguleringsplan, er å få økt steinuttaket 
og produksjonen av anortositt fra området. Begrunnelsen for utvidelse av eksisterende 
driftsområde ligger primært på det å sikre selskapet et godt markedsmessig fundament for 
videre utvikling av selskapet.  

Reguleringsplanområdet det er varslet planoppstart for ivaretar muligheten for å se helhetlig 
og sørge for areal til effektive buffersoner. Området vil i bli regulert til bruddområder, 
massedeponi, riggplasser, interne driftsveier og buffersone. Buffersonene vil ikke bli berørt av 
selv tiltaket. 

 

Beskrivelse av 0-alternativet 

Dersom det foreslåtte tiltaket ikke settes i verk vil dagens virksomhet og arealbruk 
opprettholdes innenfor rammene for gjeldende reguleringsplan. Det foreligger ingen andre 
planer for utnyttelse av omkringliggende arealer. Ved et 0-alternativ vil det aktuelle området 
og omkringliggende områder sannsynligvis bli liggende som naturmark i overskuelig fremtid. 

Det godkjente steinbruddområdet, med den utbredelsen det har i dag, har en begrenset 
driftsperiode anslagsvis et sted mellom 10-20 år. Varigheten vil avhenge sterkt av volum og 
skrotprosent. Volumet blir igjen definert av markedet for materialet. For bedriften og 
markedet/kundekretsen er det selvfølgelig av stor betydning å få utvidet produksjonsområdet. 

 

Alternative planer 

Det foreligger ingen andre forslag til utnyttelse av området. Planforslaget er i tråd med 
kommuneplanens arealdel i Eigersund kommune, men i kommuneplanens arealdel for Hå 
kommune liggerrådet i landbruks-, natur- og friområde (LNF-område) i kommuneplanens 
arealdel (se s. 11). Derimot har kommunen antydet en mulighet for uttak av steinmasser i 
dette området, inntegnet strek på kommuneplanen (uten juridisk binding).   
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3. FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for det aktuelle steinindustriområde 
foreligger en rekke føringer som setter rammebetingelser som planarbeidet må ta hensyn til. 
Nasjonale føringer er plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer (RPR). I tillegg 
kommer regionale føringer gjennom fylkesplan og evt. fylkesdelplan. På kommunalt nivå 
gjelder føringer gitt i kommuneplan/-delplan og eventuelle reguleringsplaner i området. 

 

3.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

RPR for barn og unge 

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge har til hensikt å ivareta og 
tilrettelegge for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. (se vurdering i kap.5.6). 

 

RPR for areal og transportplanlegging 

Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og utvikle 
grønnstruktur og landskapsverdier. Retningslinjene vektlegger miljømessige gode løsninger, 
trygge lokalsamfunn, bomiljø og god trafikksikkerhet. 

 

3.2 Fylkesplan for Rogaland  

Fylkesplanen for Rogaland angir ingen direkte målsettinger eller tiltak for området Hellvik 
eller områdene omkring som vil komme i konflikt med tiltaket.  

 

3.3 Fylkesdelplan  

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en rekke rapporter som ”Vakre landskap i 
Rogaland”, 1996, Fylkesdelplan for FINK, 2003. Det aktuelle området er ikke nevnt som 
spesielt viktig i disse rapportene. 

I samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelser, kommunene, statsetater og næringer ble 
”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren” utarbeidet, og den ble vedtatt 12.desember 2006. 
Planen foretar en totalavveining av interesser og peker ut nye langsiktige uttaksområder for 
pukk, som begynner å bli en knapphet i Rogaland fylke. I rapporten er det gjort en vurdering 
av Beinskinnfjellet/Krokavatn, som er deler av det aktuelle reguleringsområdet. I beskrivelsen 
av området står det følgende: 

 ”Berggrunnen består av massiv anortositt. Dvs fjell med et høyt innhold av plagioklasfeltspat 
og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Deler av området har fjell med meget godt fargespill 
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som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til fasadeplater på bygninger, 
veggfliser m.v. Blokksteinen eksporters og har høy økonomisk verdi. Til andre formål har 
fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er derfor kun interessant ved 
utnyttelse av vrakstein fra blokkuttak.”…. ”De største arealkonfliktene i området er knyttet til 
landskap, i tillegg til mindre konflikter med friluftsliv, kulturminner og biologisk mangfold. 
Samlet anses konfliktnivået å være lavt/moderat.” 

Videre står det at ”Natursteinforekomster i Hå anses først og fremst å være kommunalt meget 
viktige når det gjelder bruk av vrakstein til pukk. Disse forekomstene er imidlertid av nasjonal 
viktighet når det gjelder uttak av naturstein.”. 

 

3.4 Kommuneplaner  

Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, 2007-2022 

Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune ble godkjent i kommunestyret den 
17.09.07. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til M13 – masseuttak med krav 
om regulering.  

 

Kommuneplanens arealdel for Hå kommune, 2007-2022 
Kommuneplanens arealdel for Hå kommune ble godkjent i kommunestyret den 04.10.07. 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friområde (LNF-
område) med en illustrasjonsgrense uten rettsvirkning, som viser mulig masseuttak. 
Kommunen ønsker i utgangspunktet at området kan benyttes til steinuttak. 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, vedtatt den 17.09.07. 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Hå kommune, vedtatt den 04.10.07. 
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3.5 Gjeldende reguleringsplaner i området 

Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001av kommunestyret i 
Eigersund kommune. Driften ble igangsatt i 2002 og en reguleringsendring ble vedtatt i 2004. 
Tiltaket er en utvidelse av eksisterende, regulert steinindustriområde. Området ligger i både 
Hå kommune og Eigersund kommune (med to plantitler). Tilliggende arealer er uregulerte. 

 

Kartutsnittet viser vedtatt reguleringsplan i Eigersund kommune, Hellvik steinindustri. 
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Kartutsnittet viser regulert område (grått) og den nye planavgrensningen det er varslet 
oppstart for: ”Småtjørna steinindustriområde-Vatnamot, plan nr.1111” i Hå kommune og 
”Hellvik steinindustriområde” i Eigersund kommune. 
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3.6 Nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter 
 

Det må i første rekke ligge til grunn et godkjent planprogram, og ut i fra dette skal det 
utarbeides og vedtas en reguleringsplan med konsekvensutredning for området. Det må i 
tillegg søkes om utslippstillatelse og konsesjon, samt at Bergvesenet skal godkjenne en 
driftsplan. 

Kommuneplan 

I begge kommuneplanenes arealdeler er området tiltenkt masseuttak (i Hå kommune er 
området illustrert med en grense). Planområdet skal som hovedregel holde seg innforbi det 
avsatte området i kommuneplanene. Endringer som går utover dette må synliggjøres, 
begrunnes og alternative må skisseres om mulig (Eigersund kom.).  

 

Reguleringsplan 

Tiltaket er en utvidelse av eksisterende regulert steinindustriområde. De deler av planområder 
som ikke omfattes av denne reguleringen ligger i uregulert område. 

Tillatelse til igangsetting av steinbruddvirksomhet på de aktuelle arealer forutsetter 
utarbeiding og godkjenning av reguleringsplan for hele området. En slik plan vil definere 
arealbruken samt fastsette reguleringsbestemmelsene på vanlig måte. Det er også krav om 
tilhørende illustrasjonsplan. Planforslaget vil ligge ute til høring samtidig med 
konsekvensutredningen. Planforslaget med konsekvensutredning vil bli behandlet av 
offentlige myndigheter på ordinær måte.  

 

Konsesjon 

Kontrakter om leie av arealer til steinbrudd er konsesjonspliktige dersom kontraktene gjelder 
for 10 år eller mer. 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven av november 2003.  Kommunen er 
konsesjonsmyndighet. 

 

Utslippstillatelse 

Det må søkes Fylkesmannen i Rogaland v/miljøvernavdelingen om utslippstillatelse i henhold 
til Forurensningsloven. Utslippstillatelsen skal omfatte alle utslipp, støv, støy, olje, 
drivstoffer, håndtering av spesialavfall osv. 
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Driftsplan 

Før uttak av naturressurser hvor det er nødvendig med konsesjon krever Bergvesenet at en 
driftsplan utarbeides. Driftsplanen skal godkjennes før driften starter. 

Driftsplanen skal fastsette detaljer om betingelser og prinsipper for uttaksvirksomheten, 
skrotdeponeringen og fremdriften. Driftsplanene rulleres hvert 5.år, eventuelt oftere dersom 
forholdene tilsier det. Offentlige myndigheter vil løpende kontrollere at driftsplaner innsendes 
og følges.  

Driftsplanen skal inneholde arealbrukskart, driftsplaner, snitt som viser hvordan driften skal 
foregå og beskrivelse av planene og planlagte landskapstiltak. 
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4. KONSEKVENSUTREDNINGEN 

4.1 Formålet med konsekvensutredningen 
 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (forskrift) er å klargjøre virkningene 
av tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  
Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 
planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. 

- Bestemmelsene skal sikre at relevante alternativer og problemstillinger blir 
beskrevet og bidra til å gi myndighetene et godt beslutningsgrunnlag. 

 

- Bestemmelsene skal bidra til at tiltakshavere utvikler og utformer tiltaket slik at 
hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir ivaretatt.  Bestemmelsene 
skal gi en oversikt over og forutsigbar behandling av større utbyggingstiltak. 

 

- Bestemmelsene skal gi interesserte organisasjoner og offentligheter utvidede 
muligheter til medvirkning. 

 

- Bestemmelsene skal bidra til miljøoppfølging og overvåking ved utbygging og 
drift av de enkelte tiltak. 

 

4.2 Generelle utredningsbehov 

I følge regelverket og veilederen til forskriften skal det i en konsekvensutredning kun vies 
oppmerksomhet til problemstillinger som både er beslutningsrelevante for det aktuelle tiltaket 
og som det reelt er behov for å utrede nærmere. De problemstillinger som antas å bli de 
viktigste under utredningsarbeidet er knyttet til hvilke konsekvenser tiltaket har for følgende:  

5.1  Landskap 

5.2  Friluftsliv og rekreasjon 

5.3  Naturmiljø  

5.4  Kulturmiljø og kulturminner 

5.5  Transport og trafikk 

5.6  Forurensning i form av støy, støv og kjemikalier 

5.7  Næringsliv og sysselsetting 

5.8  Samfunn (bla. Befolkningsutvikling og boligbygging) 
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5. AKTUELLE KONSEKVENSER PGA TILTAKET -     
TEMAUTREDNINGER 

 
Generelt 

Planprogrammet utgjør i grove trekk en beskrivelse av tiltaket, området og en oversikt over 
mulige konsekvenser tiltaket vil ha for omgivelsene. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende 
registreringer og opplysninger om området, samt konkrete planer for tiltaket. I det følgende er 
det utarbeidet et forslag til temautredninger i forbindelse med konsekvensutredningen og 
utdypende/nærmere beskrivelse/analyse av noen tema og grundigere temautredninger av 
spesielt viktige temaer, problemstillinger og eventuelt utfordringer. 

Det skal vurderes og i nødvendig grad settes vilkår med sikte på å begrense og avbøte 
negative virkninger av vesentlig betydning, Plan- og tillatelsesmyndigheten kan bestemme at 
det skal utarbeides et oppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative 
virkninger i vesentlig betydning. Miljøoppfølgingsprogrammet skal sikre forslagsstiller, i 
samarbeid med berørte tilsynsmyndigheter, overvåker virkninger av virksomheten, herunder 
tar stilling til uforutsette virkninger, og treffer egnede utbedringstiltak (jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger 2005,§11). 

 
 
 
5.1 Konsekvenser for landskapsbilde 
 

Dagens situasjon 

Landskapsgeografisk tilhører Dalane-regionen ”Heibygdene i Dalane og Jæren”, et område 
som strekker seg fra Jæren til Vest-Agder. Landskapet i tiltaksområdet skiller seg ikke 
nevneverdig ut fra store deler av de mer eksponerte og kystnære deler av Dalaneheiene. 
Bergarten anorositt er utbredt kun i denne delen av landet. Bergartens slitestyrke har vært en 
viktig faktor for landskapets utforming, som er et typisk kollete landskap med relativt små 
høydeforskjeller.  

Sumvirkningene steinbruddet i Beinskinnsfjellet og Hellvik/Småtjørna har på landskapet skal 
vurderes. Eventuelle merkbare konsekvenser for Den Vestlandske Hovedveg som 
kulturminne og funksjon som turveg skal utredes. (Hå kom.) 

Et typisk trekk ved Dalanelandskapet er stor variasjon i topografi og vegetasjon. De mer åpne 
og eksponerte deler av anortosittlandskapet er åpent, trefattig og preget av mye berg i dagen. 
Jordsmonnet er skrint og meget næringsfattig, som har gitt grunnlag for at planteliv preget av 
få og lite næringskrevende arter. Lavereliggende smådaler og forsenkninger kan være helt 
annerledes. Her finnes enkelte steder nesten oasisk rikhet, med edelløvskog og frodig 
planteliv. 
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Aktuelle problemstillinger 

Steinbruddsvirksomheten vil medføre dramatiske endringer av terrengformasjonene innen 
tiltaksområdet. Dette både med tanke på uttak av steinblokker, men også lagring/deponering 
av overskuddsmasse/skrotstein. Dersom hensynet til visuell påvirkning av landskapet ikke er 
ivaretatt i planarbeidet kan tiltaket få store konsekvenser for hele influensområdet.  

 

Behov for ytterligere utredning 

Tiltakets virkning for landskapet skal vurderes. Landskapet skal beskrives. Dette omfatter 
terrengformene i og rundt tiltaksområdet, de viktigste landskapsrommene og øvrige 
landskapselementer av stor betydning for den visuelle opplevelsen av området. Beskrivelsen 
dokumenteres gjennom tekst, kartillustrasjoner, foto eller lignende. 

Videre må det gjøres rede for hvor synlig tiltaket blir for omgivelsene i de forskjellige fasene 
av driften. Dette gjelder spesielt bruddet og skrotdeponi. Her kan det være aktuelt med en 
visualisering for eksempel ved bruk av modell, fotomontasje, illustrasjoner eller lignende. 

Det skal gjøres nærmere rede for hvordan bruddet skal utformes, i standsettes og sikres, 
herunder en nærmere beskrivelse av hvordan bruddområdet skal tilbakeføres til naturmark. Da 
det er ønskelig at mest mulig av skrotsteinen skal benyttes, skal det skal sees på og vurderes 
alternativ bruk av denne.  

Vurdering av etterbruk og tilbakeføring skal synliggjøres. 

 

 

5.2 Konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon 
Dagens situasjon 

Heiene berørte av steinbruddsvirksomheten har i dag kun lokal verdi som friluftsområde. I 
området er det som nevnt, allerede etablert et steinuttak og den aktuelle reguleringsplanen er 
en utvidelse av dette området. Landbruksveien og veien etablert i forbindelse med den 
pågående steinindustrien i området benyttes som innfallsport til naturområdene rundt bruddet.  

 

Aktuelle problemstillinger 

Det påtenkte steinuttaket vil kunne påvirke friluftslivet.  

 

Behov for ytterligere utredning 

Det ble i forbindelse med reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i 2004, 
gjort en undersøkelse på friluftsliv og aktivitet i området. Det ble registrert lav aktivitet. Det 
skal for de aktuelle områdene gjøres en tilsvarende undersøkelse.  
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Tiltakets konsekvenser for friluftslivet i tiltaksområdet og tilstøtende områder beskrives, 
herunder en redegjørelse for dagens bruk av områdene. Områder som er viktig for friluftslivet 
avmerkes på kart. For de områdene som er mest attraktive som friluftsområder skal det gjøres 
en vurdering av i hvor stor grad tiltaket skaper direkte hindringer eller reduserer 
naturopplevelsene for brukerne. Visualiseringen av tiltaket, beskrivelse av landskapet og 
utredningene om støv og støy må inngå i denne vurderingen. I undersøkelsen inkluderes en 
vurdering av faktiske/mulige turområder fra bro over jernbane ved Vatnamot og videre mot 
nord/nordøst. (Hå kom.) 

Konsekvenser for Den Vestlandske Hovedveg, som kulturminne og funksjon som turvei, skal 
utredes. Konsekvensene skal vurderes og avbøtende tiltak for å hindre at opplevelsen av 
denne, som en regional viktig turvei, reduseres. ( Hå og Eigersund kom.) 

 

5.3 Konsekvenser for naturmiljø 

Dagens situasjon 

Området er et hei- og lynglandskap, som ikke er utpekt til å ha noen spesiell 
bevaringsverdi/verneverdi, jfr fylkesdelplan 2003. I forbindelse med reguleringsplan for 
Hellvik steinindustriområde, vedtatt i 2004, utførte Ambio As utredningen på plante- og 
dyreliv i området.  

Det ble det registrert hubro og hubroreir i området, og på bakgrunn av dette foregår det en 
kontinuerlig overvåkning av hubrobestanden i tiltaksområdet. Dette har blitt videre fulgt opp 
med overvåking, for å fastslå hvorvidt steinuttaket har hatt negative konsekvenser for 
rovfuglen. 

Det har ved kraftig nedbør blitt observert utvasking av steinstøv i deler av Krokavatnet. Dette 
kan være uheldig for fiskebestanden i vannet.  

  

Aktuelle problemstillinger 

Ytterligere utvidelse av steinindustriområdet kan legge beslag på viktige områder for hubroen. 

Utvidelse av steinuttaksområdet og økt produksjon kan øke mengden steinstøv som kan 
vaskes ut i Krokavatnet. Dette kan skade fiskebestanden. 

 

Behov for ytterligere utredning 

Virkningene et utvidet uttak vil få på kystlynghei skal vurderes nærmere og synliggjøres på en 
formålstjenelig måte (Hå kom.).  
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Virkningen et utvidet uttak har på rødlist arter skal vurderes og danne grunnlag for avbøtende 
tiltak og avgrensning av planområdet. Erfaringer fra oppfølgingsprogram for hubro må 
vurderes i lys av en utvidelse. 

Konsekvenser for andre rødlist arter skal beskrives, ligger denne type arter/typer innforbi 
planområdet, konsekvenser og avbøtende tiltak? (Eigersund kom.) 

Hubroens leveområde, reirplass osv må undersøkes og registreres for å ha oppdaterte data om 
rovfuglen. På grunnlag av den pågående overvåkningen må det gjøres en vurdering av hvilke 
konsekvenser det nye tiltaket kan få for hubroen i området. Erfaring fra oppfølgingsprogram 
for hubro må vurderes i lys av en utvidelse. 

I forbindelse med registreringen av utvasking av steinstøv ved kraftig nedbør er det tatt 
initiativ til en nærmere undersøkelse av forholdet, og eventuell påvirkning av fiskebestanden i 
Krokavatnet. Dette arbeidet utføres av Ambio AS. Det må vurderes hvorvidt dette problemet 
vil øke og evt kan avbøtes i forbindelse med påtenkt utvidet steinuttak. 

 

5.4 Konsekvenser ved forurensning – utslipp til luft, støv 

Dagens situasjon 

I forbindelse med reguleringsplanen ble det utarbeidet et notat for utslipp av støv i forbindelse 
med steinbruddsvirksomhet. Notatet inneholder en vurdering av støvutslipp fra planlagt 
produksjon av blokkstein (hovedprodukt) og skrotstein (biprodukt) ved Hellvik steinområde, 
og av hvilke konsekvenser støvutslippet kan få i omgivelsene. Arbeidet ble utført av Norske 
Veritas AS, ved Ivar Nestås.  

Aktuelle problemstillinger 

Støvplager. 

 
Behov for ytterligere utredninger 
Utslipp av støv fra den utvidede steinbruddsaktiviteten skal vurderes og utredes videre. Det 
må sees på avbøtende tiltak. (Hå kom.) 
 
 
5.5 Konsekvenser ved forurensning – utslipp til vann 
 
Dagens situasjon 

Planområdet ligger på et høydedrag. Det er tre vann i området, Søndre Krokavatnet; Smitjørna 
og Litlatjørna. I daldragene mot disse vannene er det kun mindre bekker og vannsig. Det 
finnes ikke drikkekvannsforsyninger i området. 
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Aktuelle problemstillinger 

Steinbruddet kan påvirke bekker og vannsig i området ved at boring og saging medfører 
produksjon av steinstøv og blakking av vannet. Dette kan gi nedsatt lyskvalitet for plante- og 
dyreliv i vannet, i tillegg kan dette påvirke badevannskvaliteten. 

Etablering og drift av steinbruddet vil medføre bruk av drivstoff, hydraulikkolje, 
avfettingsmidler m.m.  

 

Behov for ytterligere utredninger 

Nåsituasjonen i Krokavatnet og øvrige vassdrag vil bli gjenstand for en naturvitenskapelig 
undersøkelse. Habitatforholdene vil bli undersøkt. Dette vil gi et kvantitativt bilde av de 
hydrofysiske forholdene, vegetasjonen og eventuell nedslamming. 

Utslipp av steinstøv til vann må vurderes og tiltak for å hindre utvasking i tilgrensende 
vassdrag må utredes og skisseres (Eigersund kom.). Overvåking av eventuelle utslipp til 
nærliggende vassdrag og vannkilder. Det må sees på avbøtende tiltak og sikring. 

Fisk: Vassdragets status m.h.t. gyting og oppvekst av fisk samt eventuell forekomst av 
stasjonær fisk er usikker og må undersøkes. Rekruttering og bestandssammensetning vil bli 
undersøkt. 

Prosessvann: Forurenset vann (prosessvann) vil bli kartlagt med utgangspunkt i dagens 
driftsforhold. Tiltak som er iverksatt for å begrense forurensningsspredning vil også bli 
identifisert, inkludert håndtering og lagring av drivstoff, oljer og kjemikalier som blir brukt. 

Avløpsvann: Det skal gjøres nærmere rede for håndteringen av avløpsvannet fra bruddet og 
vannet som skal brukes i produksjonsprosessen, herunder skal det også gjøres en vurdering av 
om tiltaket kan føre til at nærliggende vassdrag, badevann og drikkevannskilder kan bli 
forurenset av slam fra steinbruddsvirksomheten.  

Avfallshåndtering: Det skal gjøres rede for hvordan avfall fra produksjonsprosessen skal 
håndteres. Dette gjelder forbruksavfall, skrot, kjemikalier, spillolje og lignende. 

Det tas kontakt med Hå kommune og Eigersund kommune, samt miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen i Rogaland for nærmere avklaring av hvordan utredningene om utslipp og 
avrenning skal gjennomføres. 

 

5.6 Konsekvenser ved forurensning – støy 
 
Dagens situasjon 

Dagens steinproduksjon har ikke medført plagsomme støyproblemer i området. 
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Aktuelle problemstillinger 

Produksjonen av stein, og i denne forbindelse en økt og utvidet produksjon, kan medføre 
støyproblemer for naboer og dyreliv i området. 

 

Behov for ytterligere utredninger 

Det må gjøres en støyundersøkelse og støyberegning for området. Her inngår utarbeidelse av 
et støysonekart som viser støyutbredelsen i tiltaksområdet og tilliggende bolig og 
friluftsområder. Videre skal det gjøres nærmere rede for aktuelle avbøtende tiltak som kan 
redusere støybelastningen for de som blir mest berørt av steinbruddsvirksomheten. 

 

5.7 Konsekvenser for kulturmiljø og kulturminner 

Dagens situasjon 

Det ble i forbindelse med reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde utført arkeologisk 
undersøkelse av Rogaland fylkeskommune. Det er ikke foretatt undersøkelser utenfor denne 
planenes avgrensning.  

 

Aktuelle problemstillinger 

Det kan finnes kulturmiljø eller kulturminner i de tiltenkte steinuttaksområdene.  

 

Behov for ytterligere utredninger 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner er tiltakshaver pålagt at det utføres en 
arkeologisk undersøkelse for det aktuelle området før vedtak av reguleringsplan. Denne 
undersøkelsen utføres av Rogaland Fylkeskommune ved kulturseksjonen. Dersom det ved en 
slik undersøkelse ikke skulle bli registrert noen funn, og det senere viser seg å være 
kulturminner på stedet, har man plikt til å stoppe all virksomhet inntil området er nærmere 
undersøkt, jfr Kulturminneloven.  

Eventuelle funn og forekomster skal beskrives og verneverdien skal evalueres. 
Registreringene skal vurderes i forhold til de foreslåtte tiltakene. Avbøtende tiltak skal 
foreslås. Utforming og tilpasning av nye tiltak med tanke på å ivareta hensynet til automatisk 
fredede kulturminner bør visualiseres enten gjennom skisser eller fotomontasjer. 
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5.8 Konsekvenser for trafikkbildet 
 
Dagens situasjon 

For å komme inn til steinindustriområdet i Hellvik benyttes atkomstveien som ble opparbeidet 
i forbindelse med oppstart av steinuttak i området, regulert og godkjent i reguleringsplan for 
Hellvik steinindustriområde. Utover dette er det ikke planlagt å bygge ut transportsystemet 
(annet enn innover i steinuttaksområdet). 

 

Aktuelle problemstillinger 

Tiltaket kunne ha medført noe større trafikkbelastning på eksisterende atkomstvei. Imidlertid 
er hovedhensikten med planarbeidet å få utvidet steinproduksjonsområdet og ikke 
nødvendigvis å øke selve produksjonen i området. 

Behov for ytterligere utredninger 

Det skal gjøres en trafikkberegning på antatt trafikkmengde inn/ut av steinbruddområdet i dag 
og ved et fremtidig utvidet steinbruddsområde. Det er ønskelig (jfr Hå kommune) at mest 
mulig av skrotsteinen tas i bruk (for eksempel pukkstein) isteden for å deponere steinen på 
stedet. Dette vil igjen kunne øke trafikkmengden ut/inn i området noe.  

Videre må de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av tiltaket belyses. 

 
 
5.9 Konsekvenser for barn og unges interesser 
 
Dagens situasjon 

Nærmeste boliger ligger ca 1 km fra bruddområdet, langs RV 44. Bruddområdet ligger nord 
for Jernbanelinjen, som ligger som en barriere mellom planområdet og bebyggelsen. En 
mindre traktorvei krysser jernbanelinjen. 

 

Aktuelle problemstillinger 

En kjenner i dag ikke til at barn og unge benytter området som lekeområde. Etablering av 
steinindustri i området ser derfor ut til å ha liten betydning for barn og unges interesser i 
området. Derimot benyttes området/omkringliggende områder som turområder jfr friluftsliv 
og rekreasjon (s.20).  

 

Behov for ytterligere utredninger 

Det er ikke planlagt avbøtende tiltak i forbindelse med barn og unges interesser. 
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Tiltakets konsekvenser for barn og unges interesser skal utredes, herunder registrering og 
kartfesting av barn og unges faktiske bruk av tiltaksområdet og nærliggende friluftsområder. 

 
 
5.10 Konsekvenser for næringsliv, sysselsetting og økonomi 
 
Dagens situasjon 

Det er i dag 8 arbeidsplasser i eksisterende steinindustri i Hellvik. 

 

Aktuelle problemstillinger 

Utvidet steinuttaksområde vil ikke medføre noen problemstillinger i forhold til temaene 
næringsliv, sysselsetting og økonomi, men gi positive konsekvenser.   

Utvidet steinbruddsområde vil bidra til opptil 20-30 nye arbeidsplasser i kommunen. 
Prosjektet vil bidra til å opprettholde og øke etterspørselen av varer og tjenester som 
forbrukes i steinbrudd-industrien. En satsning vil, i et langsiktig perspektiv, også bidra til 
styrking av kompetanse innen bransjen. 

For selskapet vil det være av vesentlig betydning å få utvidet steinbruddsområdet, da dette vil 
bidra til å danne grunnlag for en langsiktig satsning og en sunn økonomisk utvikling av 
selskapet. Dette vil videre trygge eksisterende arbeidsplasser og gi muligheter for flere 
ansettelser. Dette vil igjen føre til skatte- og avgiftstilgang for stat og kommune. 

 

Behov for ytterligere utredninger 

Vi ser ikke behov for ytterligere utredninger for næringsliv, sysselsetting og økonomi. 

 

 

Ved avsluttet drift 
Vurdering av etterbruk og tilbakeføring skal synliggjøres samt vurdering av hvor stor en 
bankgaranti eller lignende bør være for å sikre at området vil bli ryddet og tilbakeført 
(Eigersund kom.). 
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6. GJENNOMFØRING AV TEMAUTREDNINGENE 

6.1 Organisering av arbeidet 

Gjennom planprogramprosessen har det vært kontakt og samarbeid med ulike offentlige 
myndigheter, fagetater, interesseorganisasjoner og grunneiere. I det videre arbeidet med 
planprogrammet, og videre arbeidet med reguleringsplanforslaget og konsekvensutredningen 
vil dette samarbeidet være en viktig del. 

Prosjektleder for arbeidet vil være Øystein Olsrød fra Larvik Granite AS. 

Planprogrammet, og videre reguleringsplanen med konsekvensutredningen, utarbeides av 
Gullik Gulliksen A.S landskapsarkitekter mnla, med Gullik Gulliksen som fagansvarlig. 

I tillegg vil det være behov for innleid fagkompetanse på enkelte temaområder. 

 

6.2 Ansvar for de ulike temautredningene 

Det skal utarbeides en rekke temautredninger, i følge listen i kap. 5. En del av disse 
utredningene er analyser som gjøres ved innsamling av informasjon fra ulike myndigheter, 
kommunene og ulike organisasjoner. Noen av temautredningene som skal utarbeides i 
forbindelse med konsekvensutredningen må utføres av fagkyndige på de ulike fagfeltene, og 
dette gjelder: 

 Utredning av støy utføres av Akustikkonsult, med Ånund Skomedal som fagansvarlig. 

 Utredning av plante- og dyreliv, og overvåkning av hubro, utføres  av Ambio AS, med 
Toralf Tysse som fagansvarlig. 

 Utredning vedrørende fiskebestanden/vannkvaliteten i Krokavatn, utføres av Ambio 
AS. 
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7. GJENNOMGANG AV INNKOMNE KOMMENTARER 
TIL PLANPROGRAM – desember 2008 

7.1 Ellen Sofie Lothe – datert 18-08-08 

Følgende uttalelse: 
Svært positiv til planer for området. 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

7.2 Mattilsynet – datert 20-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Mattilsynet har ingen merknad til saken.” 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

7.3 Eigersund kommune - Seniorrådet – datert 20-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Seniorrådet har ingen merknader til saken.” 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

7.4 Bergvesenet – med bergmesteren for Svalbard – datert 26-08-08 

Følgende uttalelse: 
Det bes om at det under punkt 1 Bakgrunn innledningsvis i Planprogrammet gis en kort 
beskrivelse over geologien i området. For øvrig ingen merknader. 

Kommentar til uttalelse: 
Har merknad som går på planprogrammet i forhold til beskrivelse av geologien i området slik 
vist ovenfor. 

7.5 Eigersund kommune – Råd for funksjonshemmede – datert 27-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Råd for funksjonshemmede har ingen merknader til saken.” 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 
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7.6 Torild Helene Vatnamot – datert 28-08-08 

Følgende uttalelse: 
T.H.Vatnamot har noen innspill, men ingen innvendinger.  
Av innspill kan nevnes betydningen av å sørge for at Søra Krokavatn får beholde god 
fiskebestand. Pga. avrenning og steinstøv er vannkvaliteten dårlig.  
Ønsker å påpeke at vedlagt kartutsnitt med regulert og foreslått ny plangrense ikke viser nedre 
grense mot vannet. Hvis det er tilfelle at planen går ned mot vannet ønsker hun å protestere. 
Har sendt med to tidligere e-poster vedr.planområdet, en fra henne selv datert 22 mai 2006, og 
en fra Ulla Ledje hos Ambio datert 25 mai 2003. I førstnevnte vises til Fiskebiologiske 
undersøkelser i Søra og Nordra Krokavatn i Hå og Eigersund kommuner. Undersøkelsen fra 
2003 viser at fiskebestanden var bra og vannet klart. T.H.Vatnamot ber om en ny 
undersøkelse. I e-posten fra 2003 skriver Ulla Ledje hos Ambio at det er blitt lagt merke til at 
i perioder med mye nedbør registreres en viss blakking av vannet av de som driver 
steinbruddet. De og noen av grunneierne viste intr. i å vite om blakkingen medfører problemer 
for fisken, evt. bygge noen sedimenteringsdammer.  
 

Kommentar til uttalelse: 
Tema ang. vannkvaliteten står sentralt i utredningsarbeidet.  
Ingen innspill til planprogrammet. 
 

7.7 Forsvarsbygg – datert 03-09-08 

Følgende uttalelse: 
”Forsvarsbygg har ingen merknader.” 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

 

7.8 Fylkesmannen i Rogaland samordnet med Rogalands fylkeskommune 
– datert 08-09-08 

Følgende uttalelse: 

Rogaland fylkeskommune: 
Ingen vesentlige merknader til planprogrammet i forhold til konsekvenser for Kulturmiljø og 
kulturminne registrert av Rogaland fylkeskommune ved kulturseksjonen. Det er ikke registrert 
automatisk fredede kulturminner i planområdet fra før. 

Tidligere er det foretatt registreringer i deler av området i Eigersund kommune uten at det ble 
påvist verneverdig kulturminne.  
28.10.08 gjennomførte kulturseksjonen en befaring av de deler av planområdet som ligger i 
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Hå kommune. Det ble påvist en heller ca. 100 m N for Krokavatnet og ca. 100 m V for grensa 
mellom Hå kommune og Eigersund kommune.  

I uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune bemerkes at det er nødvendig å foreta befaring før 
endelig uttalelse kan gis, men det er ingen krav om det før ferdig planforslag.  

Fylkesmannen i Rogaland: 
Kommenterer at hensynet til landskapsbildet og sikring av god landskapstilpassing av 
uttaksområdet vil være et hovedtema i planprogrammet. Poengterer betydningen av at det 
sørges for en gradvis tilbakeføring av uttaksområdet ved at uttaket deles i etapper. 
Tilpassingen til omkringliggende landskap og utredning av landskapspåvirkningen av de ulike 
alternativene ansees også som sentralt og må vurderes.  
Videre vises det til at det er viktig at sumvirkningen av konsekvensutredninger for 
uttaksområdet Beinskinnsfjellet og dette bruddområdet sees på samlet. De to bruddområdene 
innehar landskaps- og miljøpåvirkninger som kan være sammenfallende. 
I forhold til uttaksområdets innvirkning på hubro presiseres at konsekvensutredningen skal ta 
utgangspunkt i det nyeste av kunnskap om hubro. 
Område på Hå-siden inngår som en del av et større A-område for kyslynghei Ognadalen-
Hellvik og sees på som svært viktig. Kystlynghei inne i varslet område er med på å sikre 
sammenhengende kystlynghei på hver side av bruddområdene, henholdsvis Beinskinnsfjell og 
Kroktavatnet. Et sentralt utredningstema er virkningene et utvidet uttak får for kystlynghei. 
Et annet viktig tema er utslipp til vann. I konsekvensutredningen er det sentralt at det 
konkluderes med tiltak for å begrense avrenningen fra bruddområdet. 
Det konkluderes bl.a. med at Fylkesmannen ved manglende dokumentasjon i forhold til 
landskapspåvirkninger og manglende hensyn til landskapet kan komme innsigelser.  

Konsekvensutredningen skal særlig vektlegge landskapstema. Andre forhold som kan gi 
grunnlag for innsigelser er manglende tiltak og dokumentasjon mht. avrenning, støv og støy, 
samt negative innvirkninger på viktige naturverdier. 
 

Kommentar til uttalelse: 
Uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland omfatter først og 
fremst innspill til planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre 
arbeidet. 
Diverse tema som berøres står sentralt i utredningsarbeidet. 
Ingen innspill til planprogrammet. 

7.9 Statens vegvesen – Plan og forvaltning – datert 15-09-08 

Følgende uttalelse: 

Tiltaket medfører forslag til utvidelse av eksisterende masseuttaksområde i Eigersund og et 
område i Hå kommune illustrert som mulig massetutak i kommuneplan. 
Resultatet av konsekvensutredningen bør foreligge før det fremmes reguleringsplanforslag i 
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Hå. Dette utifra at utvidelsen vil omfatte areal illustrert som mulig masseuttaksområde i 
kommuneplanen for Hå kommune. 

Kommentarer vedrørende rv. 44, eksisterende atkomstveg ved Hellvik som skal benyttes. 
Vises til at Statens vegvesen har definert rekkefølgekrav som konsekvens av varslet 
planoppstart for regulering av industriområde fra krysset rv. 44 og nordover. Kravet forsterkes 
av utvidelsen av steinindustriområdet og må inngå som rekkefølgekrav for å unngå innsigelse. 
I uttalelsen nevnes at pkt. 5.8 i planprogrammet sikrer at de trafikale konsekvenser blir 
utredet. 

Krever at Vestlandske hovedveg blir utredet i forhold til merkbare konsekvenser for vegen 
som kulturminne og funksjon som turveg. 

Kommentar til uttalelse: 
Uttalelsen fra Statens vegvesen – Plan og forvaltning – omfatter først og fremst innspill til 
planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Ser ikke behov for endring av planprogrammet som følge av dette. 

7.10 Holmane Øst hytteforening – datert 19-09-08 

Følgende uttalelse: 
Bemerker at eksisterende og kommende hytteområder ligger nokså tett opp til planområdet. 
Nevner at det ser ut til at området bak Hettua blir avstengt og at det i dag er et flott område 
med naturlig dal og utsikt. 
Viser til betydelsen av at det visuelle blir ivaretatt ved landskapsendringer som følge av 
utvidet steinbrudd. Ellers nevnes støv og støyplager fra sprengning, samt vannkvaliteten i 
Nordre Krokavatnet og det unike ved landskapet. 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

7.11 Jernbaneverket – datert 29-09-08 

Følgende uttalelse: 
Jernbaneverket har interesser i forhold til planarbeidet hovedsakelig knyttet til arealene langs 
jernbanesporet. Henvises til Jernbaneloven paragraf 10, første ledd og videre at det vil bli stilt 
krav om minimum 30 meters byggegrense fra  midtlinje spor da området ligger utenfor 
tettbebygde strøk. For reguleringsbestemmelsene vil det innebære et krav om at det mot 
jernbanesporområdet settes opp et min. 1,8 m. høyt flettverksgjerde. I følge Jernbaneverkets 
tekniske regelverk for areal langs veg stilles krav om ekstra sikring. 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 
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7.12 Hå kommune etat for tekniske saker og næring – datert 03-10-08 

Følgende uttalelse: 
Hå kommune vil komme med en vurdering senere i konsekvensutredning-  
reguleringsplanarbeidet. 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

7.13 Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen – datert 29-10-08 

Følgende uttalelse: 
Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen- har vurdert varslet om oppstart av 
regulering i det aktuelle område som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. 

Viser til tidligere korrespondanse i saken og befaring foretatt 28.10.08.  
Ved nevnte befaring ble det påvist en heller, men det ble ikke funnet synlige 
konstruksjonsspor i tiknytning til helleren.  
Videre skrives det at de for å få avklart om helleren kan knyttes til forhistorisk bosetning må 
utføre nærmere arkeologiske registreringer. Hvis det er tilfelle er helleren et automatisk fredet 
kulturminne. De poengterer at det ikke kan kreves utført registrering før etter ferdig 
planforslag. 
Endelig uttalelse til planen gis når resultatet av registreringen foreligger.  

Kommentar til uttalelse: 
Uttalelsen fra Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen- omfatter først og fremst 
innspill til planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Ingen innspill til planprogrammet. 

 

………… 

 

 
 

 

 

 



Tiltakshaver: Egersund Granite AS 

 
 
              
 
 
              

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV HELLVIK 
STEININDUSTRIOMRÅDE, EIGERSUND KOMMUNE  
OG SMÅTJØRNA STEININDUSTRIOMRÅDE – VATNAMOT, HÅ KOMMUNE 

 
 
 

 
 
                                                 
PLANBESKRIVELSE 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplan med KU 
Prosjektnr: 1117.02                    

Dato: 19. april 2012    Rev. 14.03.2013                                                                    



 2

FORORD 
 

Egersund Granite AS legger med dette frem forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 

for utvidelse av Hellvik Steinindustriområde. Utvidelsen av steinbruddsområdet ligger både i  

Eigersund kommune og Hå kommune. 

 

Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig høring samtidig med varsel om igangsetting av 

reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning, høsten 2008. Planprogrammet ble godkjent i Hå 

kommune og Eigersund kommune henholdsvis 12.05.09 og 21.04.09. Konsekvensutredning er 

basert på innholdet i godkjent planprogram, og reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til ny 

plan- og bygningslov satt i kraft den 1.juli 2009.  

 

Gullik Gulliksen AS landskapsarkitekter MNLA har utarbeidet tidligere regulerings- og driftsplaner 

og er engasjert som hovedkonsulent for dette reguleringsplanarbeidet. Prosjektleder for Egersund 

Granite AS har vært Stephan Kleive.  

Feste Grenland AS har tilpassa planmaterialet etter innspill fra kommunen og vil følge videre 

planbehandling.  
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1.0 SAMMENDRAG 

  

 

 Bakgrunn – begrunnelse for tiltaket 

 Produksjon av anortositt er bakgrunnen for tiltaket. Bergarten anses å være en av 

verdens fineste.   

 Vedtatt plan omfatter ca. 78,6 daa masseuttak, mens forslag til ny reguleringsplan 

foreslår området utvidet til totalt ca. 226 daa med 10 daa i Hå kommune. 

 Prognosene for produksjon og bruk av naturstein peker i en meget positiv retning, men 

pga verdensøkonomien er trenden nå noe svakere.   

 Det vil være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet at tillatelse til 

planutvidelse blir gitt. For Hå kommune og Eigersund kommune mener vi at det vil være 

riktig å legge til rette for en utvikling av steinindustrien, og opprettholde og sikre 

arbeidsplassene i virksomheten.  

 

 Tiltakshaver -grunneiere 

 Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet. 

 Det er 6 teiger, som inneholder flere gårds- og bruksnr, som ligger helt eller delvis 

innenfor planområdet. Det er 34 grunneiere i området. 

 

 Beliggenhet 

 Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik, og ligger både i Eigersund kommune og 

Hå kommune. Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. 

 

 Formål med konsekvensutredning og behandlingsprosessen 

 Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 

planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, 

tiltaket kan gjennomføres 

 Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig høring samtidig med varsel om 

igangsetting av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning (i tråd med PBL og 

forskrift om konsekvensutredning) høsten 2008. 

 Planprogrammet ble endelig godkjent i Hå kommune og Eigersund kommune våren 

2009.  

 Oppstart av arbeidet med forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning ble 

igangsatt våren 2009. Det vil bli utarbeidet én konsekvensutredning, men tre utgaver av 

samme reguleringsplan: en samlet for begge kommunene, en for Hå kommune: 

Småtjørna Steinindustriområde – Vatnamot, plan nr. 1111, og en for Eigersund 



 6

kommune: Hellvik Steinindustriområde  

 I høringsperioden vil det bli avholdt et folkemøte om tiltaket og konsekvensutredningen.  

 

          Beskrivelse av tiltaket og planer for gjennomføring 

 Uttaket som er gjort i Hellvik steinindustriområde viser stein av god kvalitet. 

 Tofjellet, som forslås til nytt steinuttaksområde, ligger i den nordlige grensen for dette 

området, og er av god kvalitet (NGU-kart, 2009). 

 Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes normalt ca.10 % av fjellet som produktiv stein.  

Den øvrige andel på 90 % deponeres, knuses til pukk, benyttes til kystsikring el. l.  

 Det er lagt opp til en årlig produksjon på 2000-10 000 m3 salgbar blokk.  Forekomstene 

i området er tilnærmet ubegrensede.  

 Brudd og deponi 

- Driften fortsetter videre nordover fra eksisterende drift.  Tofjellet, en forholdsvis 

markert kolle lengst nord i planområdet, er planlagt å være det nye 

steinuttaksområdet, og tas ned.  

- Eventuelle endringer av driften skal innarbeides i driftsplanen som skal utarbeides 

før tiltaket settes i verk.  

- Skrotdeponiet syd for anleggsveien videreutvikles i tråd med vedtatt 

reguleringsplan. Det er planlagt deponi mot øst i planområdet. Deponi formes og 

revegeteres suksessivt. 

 

 Forholdet til offentlige planer 

 Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001 med en siste vedtatt 

i 2006, og tilliggende arealer er uregulerte.  

 Planområdet/utvidelsen av steinindustriområdet er avsatt til M13 – masseuttak med 

krav til regulering i Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. I 

Kommuneplanens arealdel for Hå kommune ligger det planlagte steinbruddsområdet i 

LNF- område, med en illustrasjonsgrense (uten rettsvirkning), som viser mulig 

masseuttak.  

 

Forholdet til naturmangfoldloven 
 

Naturmangfoldslovens § 5 omhandler forvaltningsmål for arter og setter krav om at ”artene 
og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige utbredelsesområder”. Det sies videre at en så langt det er 
nødvendig for å nå dette målet skal ivareta også ”artenes økologiske funksjonsområder og 
de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av”.  
 
Hubro er den arten som er sårbar i forhold til drift av steinuttaket. For å oppnå 
forvaltningsmålet, er det viktig at arten fortsatt kan opprettholde en levedyktig bestand i 
området. De registreringene som er gjort indikerer at hubroen tilpasser seg steinbruddet, 
men trekker seg litt lenger unna de aktive driftsområdene. Det er imidlertid usikkert hvordan 
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hubroen vil respondere på utvidelsen og det er derfor viktig at artens fremtidige status i 
området blir undersøkt. Med de erfaringene som er gjort i forhold til dagens drift, vil det bli 
utarbeidet et overvåkningsprogram for hubro.  
 
Programmet skal definere rammer for årlig overvåkning, slik at drifta av steinbruddet hele 
tida kan vurderes opp mot påvirkningen på hubroen. Krav til programmet er innarbeidet i 
bestemmelsene til reguleringsplanen (1.3):  
«Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for hubro i tråd med 
rapporten fra Ambio Miljørådgivning AS, og dette skal følges opp så lenge det drives 
steinbrudd i området.» 
 
Programmet skal følges opp av kvalifiserte fagfolk. Årlig rapport sendes kommunene og 
rette myndigheter på fylkesnivå. 

 

            Konsekvensutredning 

            Planområdet ligger i utkanten av et større sammenhengende område med kystlynghei, i et      

            småkupert landskap med skrint jordsmonn og mye berg i dagen. Planområdet og  

            tilgrensende områder er helt uten bebyggelse, og har med unntak av aktiviteten knyttet til   

            steinbruddet, liten menneskelig aktivitet. 

 

I det følgende vil vi gi en kort sammenfatting av vurderingene utført for de viktigste 

temaene: 

 Landskapsbilde 

 Landskapet er åpent, trefattig, og preget av mye berg i dagen. Plantelivet er preget av 

få og lite næringskrevende arter. Det er allerede etablert steinbrudd i området, som 

påvirker landskapsbildet. Det visuelle landskapsbildet er vurdert til å ha liten til middels 

verdi. 

 Tiltakets omfang er vurdert til å være middels negativt omfang.  

 Samlet vil verdi og omfang medføre en middels negativ konsekvens for 

landskapsbilde. 

 

 Naturmiljø 

 Utvidelsen av bruddet vil føre til at en liten del (33 daa) av et større område (14.424 

daa) med naturtypen kystlynghei vil utgå.  

 Det er funnet klokkesøte i området. Forekomstene ligger i grøntsonen rundt bruddet. 

Hekkeplasser for bergirisk vil utgå.  

 Utvidelsen av steinbruddet vil være uheldig for hekkende hubro. Steinbruddet  

vil komme nærmere en av reirplassene enn i dag, noe som indirekte kan føre til at 

hubroene  slutter å bruke denne. En av reirplassene er allerede i dag trolig uegnet for  

hubroen på grunn av steinbruddets etablering. 

 

 Kulturmiljø og kulturminner 

 Det er registrert en heller i Hå kommune. Tiltaket vil ikke berøre helleren og den vil bli 
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liggende utenfor reguleringsplanen. Det gir en ubetydelig konsekvens. 

 Den Vestlandske Hovedvei ligger ca. 1km nord for planområdet, og har stor verdi. 

Tiltaket berører ikke veien, og det blir ikke innsyn til steinbruddområdet.   

 

Naturressurser 

 Hele området består av anortosittbergart som er grunnlaget for tiltaket. Tiltakshaver 

anser det samfunnsmessig riktig å satse på en utvikling og ekspansjon innenfor dette 

området siden ressursen er konstatert, innarbeidet i markedet og der driftsbetingelsene 

for øvrig ligger godt til rette for dette. Berggrunnen er vurdert til å ha stor verdi, 

inngrepet vil ha stort positivt omfang. Dette gir en meget stor positiv konsekvens 

for utnyttelsen av denne naturressursen. 

  

Nærmiljø og friluftsliv 

 Steinindustrien vil kun i begrenset omfang påvirke friluftslivet i området og  

uttaksområdet og omkringliggende områder er lite benyttet som friområde. 

Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv blir på grunnlag av verdi og omfang liten 

negativ konsekvens.    

 Luftforurensning - støy: støyberegninger viser at tiltaket vil tilfredsstille SFTs 

retningslinjer. 

 Luftforurensning - støv: Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene bli 

ubetydelige. 

 

            Lokal og regional utvikling 

 Utvidelsen av steinbruddet vil i utgangspunktet ikke medføre økt steinproduksjon eller 

flere arbeidsplasser. Tiltaket vil ikke medføre større trafikkbelasting på eksisterende 

atkomstvei. 

 

 Nærmere undersøkelser og overvåkning  

1 Det foreslås at hubroene i området følges opp for å høste videre erfaringer. 

2 Det foreslås at det blir gjort oppfølgende studier av floraen i influensområdet for å 

undersøke hvordan og på hvilke avstander fra steinbruddet som floraen vil bli påvirket 

av steinstøv. 

3 Tiltakshaver skal utarbeide et program for nærmere undersøkelser og overvåking av 

eventuelle utslipp til nærliggende vassdrag og vannkilder. Avrenning fra deponier og 

uttaksområde vil bli oppsamlet og behandlet. 
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2.0 INNLEDNING  

 

2.1 BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 

 

Bergarten i området, Anortositt, anses å være en av verdens fineste, og det er stor etterspørsel 

etter produktet, selv om etterspørselen nå er noe modifisert på grunn av generelle vanskeligheter i  

verdensøkonomien.  Det finnes i dag ett brudd i Hå kommune – Beinskinnfjellet steinbrudd, og ett 

brudd i Eigersund kommune – Hellvik Steinindustriområde, som utvinner Anortositt. Dette 

reguleringsplanforslaget, med tilhørende konsekvensutredning, er en utvidelse av eksisterende 

brudd i Hellvik. Utvidelsen ligger både i Hå kommune og Eigersund kommune. 

 

Bergarten har sitt største marked utenfor Norge, og eksporteres bl.a. til Nord – Amerika, Østen og 

Europa.  Utnyttelsen av en slik unik ressurs er riktig, sett ut fra et samfunnsmessig perspektiv. 

 

Det er av vesentlig markedsmessig betydning for en leverandør av granitt å kunne tilby flere typer 

materialer.  Anortositten i Eigersund og Hå kommuner, også benevnt Labrador Antique eller Blue 

Antique, er en meget interessant forekomst på markedet, og er derfor et viktig produkt å kunne 

tilby overfor kunder.  Det vil derfor være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet at 

tillatelse til utvidelsen av steinbruddet blir gitt. Etterspørselen de siste 2-3 årene har vist seg å 

være sterkt økende og langt større enn den produksjon som kan tilbys fra eksisterende brudd. Med 

sin unike karakter anses materialet å ha et betydelig fremtidig potensial. Egersund Granite AS har 

nå produsert stein siden vårparten 2002 og selskapets produkter begynner å få et godt fotfeste i 

markedet. Eksisterende virksomhet utvikler seg hurtig, og med bakgrunn i de erfaringer man har 

gjort med produksjon av stein i området ønsker man å utvide denne.  

 

 

       Figur 1.  Blue Antique® er en spesiell granittstein, med en unik varm brunfarge, og med blå og turkise        

                  krystaller.  

 

Markedet for stein utvikles fortløpende, og det oppleves i den forbindelse stadig oftere etterspørsel 
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etter spesifikke kvaliteter. Dette medfører med dagens drift at selskapet er sårbart med hensyn til 

hvilken kvalitet som til en hver tid tas ut. Mye tid går i dag med til å ta ut f.eks. andre sort for å 

komme til tredje sort. Ved å utvide dagbruddet vil en få en helt annen mulighet til stadig å drive der 

det finnes etterspurt blokk. Videre vil dette gi en bedre utnyttelse av maskinparken. Med en så stor 

og kostbar maskinpark som kreves i dagbrudd av denne typen, er det helt avgjørende at det 

oppnås høyest mulig utnyttelsesgrad. Markedet for norsk stein generelt har de siste årene opplevd 

en tredobling av eksportvolumet.  Forbruket av stein som byggemateriale har skutt ytterligere fart 

og granitt har tatt større andeler i forhold til marmor.  Prognosene for produksjon og bruk av 

naturstein peker i en meget positiv retning, med en årlig vekst på anslagsvis 8 % på verdensbasis. 

Det er i dette internasjonale markedet at Egersund Granite AS ønsker å utvikle seg videre.  Et 

marked, som siden det utvikler seg i forskjellige konjunkturer, totalt sett antas å være jevnt økende. 

 

For Hå og Eigersund kommuner mener vi at det vil være riktig å legge til rette for en utvikling av 

steinindustrien, med henvisning til disse faktorene. 

 

Det er som nevnt eksisterende bruddvirksomhet i området og forekomstene synes å være meget 

tilfredsstillende. Godkjent reguleringsplan omfatter 78,6 daa. Prosjektområdets totale areal  på ca. 

226 daa. Dette er en utvidelse av driftsarealet på ca 148,8 daa og fordeler seg med 103 daa brudd, 

113 daa deponi og 10,1 daa riggplass. Uttaksvolumet er beregnet til mer enn 2 mill m3. Det er 

foretatt vurderinger av forekomstene og disse tyder på at kvaliteten av anortositten er av homogen 

karakter med jevnt brunt og blått fargespill. Med referanse til NGU sin rapport 2002, angis også 

dette spesifikke området som den antatt største sammenhengende forekomsten. Dette er vesentlig 

i forhold til drivverdighet og økonomi. 

 

2.2    FOREKOMSTENS BESKAFFENHET 

 

I forbindelse med oppstart av steinindustri i området ble det gjort overflatiske undersøkelser og 

analyser av steinforekomstene.  Disse er beskrevet i NGU-rapport nr. 2002.006. Ut over disse 

undersøkelser har Egersund Granite AS foretatt egne, omfattende overflateundersøkelser. Uttaket 

som hittil er gjort i Hellvik steinindustriområde viser også stein av god kvalitet. Disse undersøkelser 

og erfaring fra snart 10 års drift ligger til grunn for planforslaget, der Tofjellet blir det sentrale 

uttaksområde.   

 

2.3  TILTAKSHAVER – GRUNNEIERE 

 

Tiltakshaver 

Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet.  Egersund Granite AS er et datterselskap av 

Larvik Granite AS, med hovedkontor i Larvik.  For øyeblikket har Larvik Granite AS ca 60 ansatte, 

hvorav 50 i produksjon og 10 i administrasjonen.  Årlig produksjonskapasitet er p.t. på ca 20.000 
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m3 ferdig blokk.  

 

Siden 1987 har selskapet totalt investert mer enn 150 mill. kr. i moderne utstyr og teknologi. Av 

dette er 20 mill. kr. investert gjennom Egersund Granite AS. Selskapet innehar et mannskap med 

høy kompetanse, lang erfaring, noe som gir sikkerhet for et produkt av høy kvalitet.  

 

Grunneiere 

 

Eigersund kommune: 

I planområdet i Eigersund kommune er det 6 teiger som blir helt eller delvis berørt. Innenfor disse 

teigene foreligger det sameie mellom flere gårds- og bruksnummer.I Eigersund blir 34 grunneiere 

berørt av planen.  I Hå kommune blir en grunneier berørt. (Grunneierliste som vedlegg ). 
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2.4 DAGENS SITUASJON 

  

2.4.1 Beliggenhet 

 

Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik. I hovedsak ligger planområdet i Eigersund 

kommune, men utvidelsen av selve masseuttaksområdet med Tofjellet ligger i både Eigersund 

kommune og Hå kommune. Avkjøringen til området ligger langs Rv. 44. 

 

 

     Figur 2.  Kartet viser lokalisering av planområdet.  

 

2.4.2 Dagens arealbruk 

 

Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. Området rundt 

steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark. Området utgjør 

ikke store økonomiske verdier for landbruket. 
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2.4.3 Planstatus 

 

I kommuneplanens arealdel for Hå kommune er området avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- 

og friluftsområde) med en illustrasjonsgrense, uten rettsvirkning, for mulig masseuttak, se kart 

under. Hå kommune har gitt signaler om at det er ønskelig å anlegge masseuttak i området.  

 

 
            Figur 3. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Hå kommune, vedtatt 04.10.07.  

             Stiplet rød grense øst på kartutsnittet viser ”Grense illustrasjon - Mogleg masseuttak”.  

 

 

I kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, vedtatt 06.06.11, er det aktuelle området 

avsatt som masseuttak M-13, se kart under. Foreliggende reguleringsplanforslag går for øvrig noe 

utenfor området avsatt til masseuttak, M-13 i øst.  I vest er planforslaget betydelig redusert i 

omfang i forhold til opprinnelige planer. 
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Vi vil kort kommentere at kommuneplanens grense for masseuttak ikke samsvarer helt med grense 

for godkjent reguleringsplan. Denne ligger delvis utenfor M-13. Vi anser kommuneplanens grense 

som veiledende og at det er konsekvensutredningen som avgjør om denne utvidelse er å anbefale. 

Eigersund kommune vedtok innlagt i planprogrammet ved endelig vedtak at: ”Planområdet skal 

som hovedregel holde seg innforbi det avsatte området i kommuneplanen. Endringer som går 

utover dette må synliggjøres, begrunnes og alternativ må skisseres om mulig.”  

 

  
   Figur 4. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Eigersund 

  Kommune, vedtatt 06.06.11. M13 er avsatt til masseuttak.   

 

Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001 og driften ble igangsatt i 2002. 

Det ble foretatt en reguleringsendring vedtatt 12.06.06. Tilliggende arealer til steinbruddområdet er 

uregulerte. Godkjent reguleringsplan er vist nedenfor, i tillegg til en oversikt over de ulike 

planavgrensningene på et felles kartgrunnlag. 
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Figur 5. Godkjent reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i Eigersund kommunestyre den 

12.06.06.  
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Figur 6. Kartet viser område for vedtatt reguleringsplan for Hellvik Steinindustriområde – markert med 

mørkegrå flate, varslet reguleringsplangrense – markert med rød heltrukken linje, og aktuell planutvidelse 

(redusert i forhold til varslet reguleringsplanområde) – markert med lysegrå flate. I tillegg vises Hå 

kommunes og Eigersund kommunes avgrensning for masseuttak i kommuneplanenes arealdel – markert 

med sort stiplet linje 

 

 

2.5 FORMÅL MED KONSEKVENSUTREDNINGEN 

 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av tiltak som 

kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  Konsekvensutredninger 

skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas 

stilling til på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. 
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Konsekvensutredning skal:  

 sikre at relevante alternativer og problemstillinger blir beskrevet og bidra til å gi 

myndighetene et godt beslutningsgrunnlag, samt bidra til at tiltakshavere utvikler og 

utformer tiltaket slik at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir ivaretatt.  

Bestemmelsene skal gi en oversikt over og forutsigbar behandling av større 

utbyggingstiltak. 

 

 gi interesserte organisasjoner og offentligheter utvidede muligheter til medvirkning. 

 

 bidra til miljøoppfølging og overvåking ved utbygging og drift av de enkelte tiltak. 

 

2.6 GENERELLE UTREDNINGSBEHOV 

 

I følge regelverket og veilederen til forskriften skal konsekvensutredningen kun vies 

oppmerksomhet til problemstillinger som både er beslutningsrelevante for det aktuelle tiltaket og 

som det reelt er behov for å utrede nærmere. De problemstillinger som var de viktigste under 

utredningsarbeidet er knyttet til hvilke konsekvenser tiltaket har for følgende:  

 
 Landskapsbilde (den visuelle opplevelsen) 

 Nærmiljø og friluftsliv (Utsiktspunkt, Den Vestlandske Hovedvei, støy etc) 

 Naturmiljø (vegetasjon, dyreliv, støv, støy etc)  

 Kulturmiljø og kulturminner (heller, Den Vestlandske Hovedvei) 

 Naturressurser (berggrunn etc) 

 

2.7 BEHANDLINGSPROSESS  

 

2.7.1 Planprogram 

 

Med utgangspunkt i den nye forskriften ble det for Hellvik Steinindustriområde (felles betegnelse 

for steinbruddområdet i begge kommuner) utarbeidet et planprogram våren 2008. Dette ble 

1.gangs behandlet i Eigersund kommune og Hå kommune og lagt ut til offentlig ettersyn høsten 

2008. Samtidig ble det varslet om planoppstart av reguleringsplanarbeid med 

konsekvensutredning.  

 

Etter høringsfristen ble uttalelsene, som kom inn i forbindelse med offentlig ettersyn, vurdert og 

eventuelt innarbeidet i planprogrammet. Endelig planprogram ble godkjent i Hå kommune den 

21.04.09 og i Eigersund kommune den 12.05.09 (med vedtak om noen tilføyelser, som er lagt inn i 

planprogrammet).  Vedtatt planprogram ligger vedlagt. 
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2.7.2 Reguleringsplan med konsekvensutredning 

 

Varsel (annonsering og brev til berørte parter) om oppstart av reguleringsplanarbeidet og 

konsekvensutredningen ble utført samtidig med offentlig ettersyn av planprogrammet. Planoppstart 

ble varslet i juli 2008, med høringsfrist til 10.september. 

 

Forslag til reguleringsplan legges ut samtidig med forslag til konsekvensutredning. 1.gangs 

behandling av reguleringsplan med konsekvensutredning i planutvalget, med påfølgende 

utleggelse til offentlig ettersyn i minimum 6 uker er forutsatt høsten 2012. 

 

Etter fristen for offentlig ettersyn vil innspill/uttalelser vurderes og eventuelt innarbeides i 

reguleringsplanen/konsekvensutredningen. 2. gangs behandling av reguleringsplanen med 

konsekvensutredning, og endelig vedtak i kommunestyret er forutsatt våren 2013.     

I forbindelse med offentlig ettersyn vil det bli avholdt folkemøte om reguleringsplanen og 

konsekvensutredningen. 

 

2.7.3 Driftsplan 

 

Mineralloven krever driftskonsesjon med driftsplan. Driftsplanen skal følge Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) sine krav til driftsplaner. DMF behandler og godkjenner søknad om 

driftskonsesjon og driftsplan, og følger opp uttaket av mineralforekomsten gjennom tilsyn. 

Driftskonsesjon må foreligge før uttak kan igangsettes i utvidelsesområdet. Driftsplanen skal til 

enhver tid være godkjent, og tidspunktet for ajourføring er når DMF finner det nødvendig. 

 

 

2.8 ORGANISERING AV ARBEIDET 
 

Gjennom planprosessen har det vært samarbeid og kontakt med ulike offentlige myndigheter, 

fagetater, interesseorganisasjoner og grunneiere.  

 

Prosjektansvarlig fra Egersund Granite AS har vært Stephan Kleive. 

 

Planprogram, forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning er utarbeidet av Gullik Gulliksen 

A.S. landskapsarkitekter mnla, med Gullik Gulliksen som prosjektleder. 

 

Følgende temautredninger er utarbeidet eksternt i forbindelse med konsekvensutredningen:  

 

Utredning av støy    Akustikkonsult.  Ånund Skomedal  
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Utredning av plante- og dyreliv  Ambio AS:  Leif Appelgren og Toralf Tysse 

 

Utredning og overvåkning av hubro   Ambio AS: Leif Appelgren og Toralf Tysse  

 

Utredning vedrørende utslipp til vann   Ambio AS: Ulla P. Stedje 

 

Utredning av overflatevann og støv  Geolog Magne Martinsen. 
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3.0 REGULERINGSPLANFORSLAG, TILTAK OG GJENNOMFØRING 

 

 

3.1 UTFØRELSE AV REGULERINGSPLANFORSLAGET  

  

Det er utarbeidet ett reguleringsplanforslag for hele området. Ved behandling i Hå 

kommune og Eigersund kommune blir planen delt ved kommunegrensen og de to planene 

får ulike navn og nummer gitt av de respektive kommunene. Reguleringsplanforslaget er 

altså laget i 3 utgaver: 

1. Hele planområdet i en samlet reguleringsplan, inkludert den vedtatte 

reguleringsplanen for det eksisterende steinbruddet i Hellvik, Eigersund kommune. 

2. Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde (inkl. vedtatt plan), Eigersund 

kommune. 

3. Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, plan nr. 1111, Hå kommune. 

 

3.2  FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN  

 

Planforslaget er som nevnt en utvidelse av det eksisterende steinbruddområdet i Eigersund 

kommune.  

 

I forhold til planavgrensningen i varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, er 

planområdet nå betydelig redusert i omfang.  

 

Allerede ved oppstart av den første reguleringsplanen for ca 10 år siden, ble det pekt på et 

sannsynlig behov for utvidelse av virksomheten, dersom forekomsten tilsa det. Den første 

planen for en utvidelse av virksomheten var betydelig mer omfattende enn foreliggende 

planforslag. De omfattet store områder vest for nåværende driftsområde og betydelig 

nærmere Søre Krogavatn. Planene har blitt justert og redusert i omfang, i flere runder. 

Spesielt gjelder det arealene som ligger i Hå kommune. (Se kommuneplanens 

avgrensning). 

 

Etter en omfattende og grundig vurdering av forekomstene, landskaps- og miljøverdier,   

nærheten til Søre Krogavatn, med fare for utslipp, etc har tiltaksområdet blitt betydelig 

redusert. Driften er begrenset til Tofjellet, nord i planområdet. Her er det gode forekomster 

og Tofjellet er en avgrenset, markert fjellformasjon som kan tas helt ned og med minimale 

terrengtiltak, bearbeiding og naturlig revegetering vil nærmest alle spor av 

steinbruddvirksomhet bli borte. Tidligere forslag om deponi vest for bruddområdet, i Hå 

kommune, er i sin helhet tatt ut av planene. Det er i stedet foreslått å videreføre 

deponiområdet i øst. Begrunnelsen for dette er at tiltaket da begrenses til et område som 
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allerede er tatt i bruk og allerede berørt av massedeponering. 

 

Under utarbeidelsen av foreliggende planforslag har vi kommet frem til løsninger for 

steinindustriområdet som er produksjonseffektive, uten å ta i bruk større areal enn 

nødvendig i denne omgang.  

  

Regulert massedeponi, mellom Søra Krogavatnet og atkomstveien til området er under 

opparbeidelse og ferdigstilles suksessivt i takt med oppfyllingen. Deponiet tilsås og 

revegeteres naturlig og vil over tid fremstå som naturmark.  

 

Atkomstveien inn til området ble anlagt i forbindelse med etablering av steinbruddet. Veien 

går nordover fra Rv 44. Det er ikke forslått noen endring av denne veien eller 

kryssløsningen. Tiltaket utløser ikke økt produksjon, flere arbeidsplasser eller økt trafikk 

enn fremlagt ved godkjent KU og vedtatt reguleringsplan for eksisterende steinbrudd.  

 

De neste sidene viser forslag til reguleringsplan for steinbruddområdet, de tre versjonene 

nevnt over. Forslag til reguleringsbestemmelser følger vedlagt. 
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Figur 7. Kartet viser reguleringsplanforslaget for steinbruddområdet, samlet i en plan.  
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Figur 8. Reguleringsplanforslag for Hellvik steinindustriområde, Eigersund kommune 
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Figur 9. Reguleringsplanforslag for Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, nr.1111, Hå kommune.  
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Figur 9.1  Teknisk illustrasjonsplan for Småtjørna steinindustriområde. 

 

3.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN OG PLANUTVIDELSEN  

 

3.3.1 Generelt 

 

Det har vært drevet blokksteinsbrudd i Hellvik steinindustriområdet siden april 2002. 

Bruddvirksomheten består av utvinning av råvaremateriale. Antall ansatte har variert fra 5-8 

personer. 

 

Uttaket av blokk var i oppstartsåret 2002, ca. 900 m3. For årene 2003 og 2004 var tallene 1.200-

1.500 m3. Forekomstene i området er sannsynligvis ubegrensede, men det vil etter hvert oppstå 

praktiske begrensninger. For å kunne opprettholde en kostnadseffektiv blokkproduksjon er det 

avgjørende at driftsarealene er av tilskrekkelig størrelse og har et antall nivåer å arbeide på. Det er 

lagt opp til en årlig produksjon på 2.000 - 5.000 m3 salgbar blokk avhengig av drifts- og 

markedsutviklingen.  

 

Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes normalt mellom 5-10 % av fjellet som produktiv stein. 

Skrotprosenten varierer som følge av naturlige variasjoner i forekomstens fargespill, kvalitet og 

sprekker. Ved uttak øker volumet på skrotsteinen med en faktor på ca 1,6 slik at restproduktet 
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utgjør ca. 30.000 m3 – 100.000 m3 løsmasser. Skrotsteinen deponeres på de regulert 

massedeponiene innenfor planområdet.  Alternativ utnyttelse av restproduktet til pukk eller som 

kystsikringsstein blir vurdert fortløpende med aktuelle samarbeidspartnere eller lokale aktører. 

 

3.3.2 Brudd 

 

Uttaket skjer i pallhøyder på 6-8 m. Den produktive delen av fjellet ligger i soner og siden 

skrotprosenten er så vidt høy, må alt materiale i de områdene som blir vurdert som drivverdige 

utvinnes.  I moderne steinbryting tar man ut all stein og planerer terrenget i nivåer.  Dette gir bedre 

utnyttelse av ressursen og mer salgbar blokk, men det fører også til at det blir lagt ned store 

kostnader i fjerning av masser. Dette forhold har ført til at bransjen har gjennomgått store 

endringer i driftsteknologi. Nye og bedre maskiner og nye driftsformer blir tatt i bruk for å øke 

utnyttelsesgrad, redusere skrotprosent og derigjennom bedre fortjeneste og råvareutnyttelse. 

 Figur 10.  Bildet viser pallhøyde n på 6-8m i steinbruddet, Hellvik steinindustriområde.  

 

Bruk av diamantwire til å sage løs fjellet både i horisontal og vertikal retning istedenfor tradisjonell 

bruk av boring og bruk av svartkrutt, har de siste årene muliggjort en mer effektiv og skånsom 

produksjonsform, ikke minst ut fra støymessige forhold.  Ny teknologi har også medført større 

fleksibilitet i uttaksretninger og drift, noe som gir større muligheter for å tilpasse virksomheten til 

den landskapmessige situasjonen, visuelle og miljømessige forhold.  

 

Eksisterende bruddvirksomhet har pågått siden 2002 og drives i henhold til godkjent 

reguleringsplan. Utvidelsen vil danne grunnlag for en langsiktig drift i området. Når dagens drift, 
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innenfor vedtatt og gjeldende reguleringsplan (2006), er avsluttet vil det etableres en fylling som 

atkomst til Tofjellet, som drives ned. Det er beregnet et volum på ca 2 mill. m3 i denne kollen. Det 

er tilstrekkelig for 20 - 40års drift. 

 

Det nye bruddområdet i Tofjellet, vil bli drevet fra øst mot vest, og vil derved alltid ha minimum en 

pallhøydes skjerm mot vest.  

 

 

 

 

Figur 11. Det aktuelle området, med Krogavatnet til venstre, eksisterende steinbruddområde midt i og 

Tofjellet (forslag til utvidelse av steinbruddvirksomheten) øverst til høyre i bildet.  

 

 

3.3.3 Deponi 
 

Tiltak for skrothåndtering vil skje i form av deponering og videreforedling ved annen kommersiell 

bruk av skrotsteinen. Det eksisterende skrotdeponiet syd for atkomstveien videreutvikles i henhold 

til godkjent reguleringsplan. Den ytre del, frontfyllingen, etableres først. Frontfyllingen vil bli 

ferdigstilt suksessivt i takt med oppfyllingen. Skrotsteinsfyllingen tilpasses terrengformasjonene og 

revegeteres, slik at områdene på sikt fremstår som naturmark. Vekstjord i anleggs- og 

driftsområdet vil bli tatt vare på og benyttet som tilbakefyllingsmasser over deponert skrot. 
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Figur 12.  Eksisterende massedeponi. 

 

I planforslaget skal det anlegges to nye deponier. Ett som en videreføring av eksisterende deponi 

mot nordøst, på begge sider av atkomstveien inn i området. Det andre nord i planområdet innenfor 

området foreslått regulert til bruddområde. Sistnevnte for å gjøre kollen i nord tilgjengelig for 

steinuttak. Ellers er deponiene planlagt med gjennomsnittlig stigning på 1:2, og med en 

etterbehandling som beskrevet over. 

 

Når det gjelder videreforedling, annen kommersiell utnyttelse av skrot, vurderer selskapet 

kontinuerlig bruk av skrotstein til andre formål enn deponering. Skrot er en ressurs som man søker 

å utnytte sterkere. Det er et betydelig marked for skrotstein og pukk både lokalt og internasjonalt. 

Økonomiske og markedsmessige vurderinger vil avklare eventuell annen bruk/videreforedling. 

 

Det internasjonale markedet har også et voksende potensial. Dvs. at den allerede eksisterende 

eksporten av forknuste produkter bør kunne økes ut ifra den situasjon at produksjonen kan 

subsidieres.  En stadig mer kostnadseffektiv blokkproduksjon de siste årene gjør at det er 

tilstrekkelige marginer for en slik subsidiering under forutsetning av normale produksjonsforhold.  

 

3.3.4 Riggplass 
 

Det er etablert en riggplass i området. Denne ligger langs atkomstveien, sentralt mellom deponi og 

uttaksområdet. På riggplassen er det velferds- og verkstedsbygninger knyttet til steinindustrien og 

den fungerer som lager for maskinparken m.m. Her foregår den avsluttende bearbeidingen og 
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lagringen av steinblokkene, i tillegg blir annet vedlikehold utført, samt lagring av drivstoff, olje, etc. 

All lagring og sikring av utstyr og maskiner foregår etter nødvendig tillatelser og etablerte 

sikkerhetsrutiner.  

 

Riggplassen blir liggende omtrent i samme området som i dag, men på et noe høyere nivå, og 

skjermet bak en terrengævoll. Riggplassen blir noe utvidet i forhold til i dag, fra 1,4 daa til 4 daa.  

 

.Figur 13. Riggplassen i Hellvik Steinindustriområde, steinsagen.  

 

   

 

3.3.5 Permanente støykilder 
 

Mesteparten av boringen gjøres med mobile hydrauliske borerigger. Borerigger og 

kompressoranlegg vil i alle faser av driften kunne plasseres slik at støyen fra disse får minst mulig 

utbredelse til omgivelsene. Det vil ikke bli noen forandring i permanente støykilder ved etablering 

av det nye bruddet. 

 

3.3.6 Atkomstvei og trafikk 

 

Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, og skal 
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fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller trafikkmengde. 

 

Med utgangspunkt i at det i hovedsak er ferdige blokker som skal transporteres ut, vil trafikken ut 

av området tilsvare antall billass salgbar blokk produsert per dag som vist i tabell under. Dette 

tilsvarer en beskjeden økning på 2-3 billass per dag i forhold til prognosene for eksisterende 

virksomhet 

 

Antatt produksjon på Hellvik vil etter dette være:  

  

Skrotproduksjon Hellvik 0-3 år 3-8 år 8-15 år 15-20 år 

Produsert m3 blokkstein/år 2 000 – 3 000 3000 - 4000 3000 - 5000 3000 - 4000 

Skrot % 95 % 92 % 92 % 95 % 

Produsert skrot m3/ år  40000 –  

 60000 

40000 –  

60000 

40000 –  

60000 

40000 –  

80000 

Antall billass salgbar blokk pr dag   1 til 2   1,5 til 3   1,5 til 3   1 til 2 

     

Tabellen over viser produkttransport og skrothåndtering (deponeres internt) 
 

3.3.7 Vannforsyning, avløp 

Vann til velferdsbygg og brakkerigg kommer fra egen brønn. Det er etablert og godkjent tett tank til 

avløp. Produksjonsvann tas fra terrenget, med resirkulering og fangdammer til sedimentering. 

 

3.3.8 Fordrøyningsbasseng, fangdam og renseanlegg 

Steinstøv fra boring og saging i bruddet legger seg på terrengoverflaten i nærheten av driftsstedet. 

Ved nedbør skjer det en utvasking som fører til at bekkevannet i perioder kan bli sterkt 

partikkelholdig. 

 

Nedstrøms tilsvarende steinbrudd er det registrert at bekker som drenerer bruddene til dels er 

markert påvirket av suspendert stoff i form av steinstøv.  Verdiene varierer sterkt med nedbøren. 

 

For å hindre at forurenset vann fra steinbruddet tilføres grunnen i planområdet vil man sørge for 

resirkulering av kjølevann, avskjæring av overflatevann og bygging av fordrøynings- og 

sedimenteringsbasseng. Det er også viktig å fordele avløpsvann fra bruddet slik at det kan filtreres 

naturlig på skrottipper og myrområder. Sedimenteringsbassengene er planlagt å ligge nord i 

planområdet mellom eksisterende steinbrudd og planlagt steinbrudd. 

 

I området som er regulert til riggplass, er det etablert en fangdam med dukkert for å hindre utslipp 

av olje. Ved eventuelle ukontrollerte utslipp flyter oljen på vannoverflaten, mens rent vann hentes 

fra en dypere del av dammen gjennom en dukkert. Denne dammen er bygget nedstrøms for det 
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nye bruddet. 

 

3.3.9 Avfall 

 

Etablering og drift av steinbrudd medfører bruk av drivstoff, hydraulikkolje, spillolje, 

avfettingsmidler, vaskemidler, dynamitt og det vil oppstå sanitært avløpsvann. 

 

I forbindelse med den eksisterende driften så er det er etablert rutiner for sikring, kontrollrutiner og 

handlingsplaner for eventuelle uhell. Tiltakene er utarbeidet for å tilfredstille gjeldene offentlige 

pålegg og/eller lov og forskrifter. 

 

3.4 PLANLAGT AREALBRUK 

 

Prosjektets totale areal, inkludert eksisterende steinbrudd, er på 226,1 daa, og fordeler seg som 

følger: 

   

Arealtype Vedtatt      Planlagt         Totalt       Hå kommune   Eigersund kommune 

Bruddareal   35,3          67,7              103,0       9,8                     93,2 

Deponi   41,7          71,3              113,0       -                       113,0 

Riggplass 

Totalt   

    1,6            8,5                10,1       -                         10,1 

  78,6        148,8              226,1       9,8                   216,3 

 

 

 

 

3.5 TIDSPLANER FOR GJENNOMFØRING  

 

Sluttbehandling av KU og reguleringsplan vil etter planen foregå medio 2013. 

Under forutsetning av at reguleringsplanen godkjennes, vil oppstart av arbeid med 

driftskonsesjon og driftsplan for bruddvirksomhetens utvidelsesområde skje straks etter 

godkjennelse. 

 

3.6 ALTERNATIVE PLANER 

 

Det foreligger ingen andre forslag til utnyttelse av området ut over forliggende planforslag. 

Dersom ikke tiltaket settes i verk vil dagens virksomhet og arealbruk opprettholdes innenfor 

rammene for gjeldende reguleringsplan. Det foreligger ingen andre planer for utnyttelse av 

omkringliggende arealer. De vil sannsynligvis bli liggende som naturmark i overskuelig 

framtid. Det forligger heller ingen alternative planer for tiltaket. 
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3.7 BESKRIVELSE AV 0-ALTERNATIVET 

 

Dersom det ikke blir gitt tillatelse til videre drift i området, ut over det som i dag er godkjent, 

har bruddet en begrenset driftsperiode anslagsvis et sted mellom 5-10 år. Lengden av 

driftsperiode vil avhenge av den av kvaliteten på eksisterende forekomst og i hvilken grad 

man er i stand til å drive bruddet ned på dypere kvoter en dagens nivå.  

 

Det begynner å bli dårlig med skrotdeponi i området, og dersom denne type areal ikke øker 

vil mer skrotstein evt. måtte bli transportert ut av steinindustriområdet. Varigheten vil 

avhenge sterkt av volum og skrotprosent. Volumet blir igjen definert av markedet for 

materialet. 

 

Konsekvensutredningene for de ulike fagtemaene gjøres ut i fra 0-alternativet. 0-alternativet 

er altså å opprettholde steinindustriområdet slik det er i dag, etter gjeldende 

reguleringsplan, uten en videre utvidelse av steinindustriområdet. 
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4.0 OVERSIKT OVER NØDVENDIGE OFFENTLIGE PLANER OG PRIVATE TILTAK 

 

4.1 TILKOPLING, VANNLEDNINGSNETT 

 

I eksisterende steinbrudd er det boret etter vann. Avløp er tilkoblet tett tank. Siden 

utvidelsen ikke vil føre til vesentlige endringer i antall medarbeidere og maskiner, så 

forutsettes det at det er tilstrekkelig kapasitet på det eksisterende anlegget også etter 

utvidelsen av steinindustriområdet. Dersom vannforsyningen ikke er tilstrekkelig vil man 

knytte seg til kommunalt vann og avløp.   

 

4.2 ELEKTRISITET 

 

Det er lagt strøm til det eksisterende steinbruddsområdet. Det forutsettes at det er 

tilstrekkelig kapasitet til å forsyne en utvidet drift med elektrisitet. 
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5.0 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for det aktuelle steinindustriområdet foreligger 

flere føringer som setter rammebetingelser som planarbeidet må ta hensyn til. Nasjonale føringer 

er Plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer (RPR). I tillegg kommer regionale føringer 

gjennom fylkesplan og evt. fylkesdelplan. På kommunalt nivå gjelder føringer gitt i kommuneplan / 

kommunedelplan og eventuelle reguleringsplaner i området. 

 
5.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) 

 

RPR for barn og unge 

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge har til hensikt å ivareta og 

tilrettelegge for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår.  

 

RPR for areal og transportplanlegging 

Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og utvikle 

grønnstruktur og landskapsverdier. Retningslinjene vektlegger miljømessige gode 

løsninger, trygge lokalsamfunn, bomiljø og god trafikksikkerhet. 

 

5.2 FYLKESPLAN FOR ROGALAND  

 

Fylkesplanen for Rogaland angir ingen direkte målsettinger eller tiltak for området Hellvik 

eller områdene omkring som vil komme i konflikt med tiltaket.  

 

5.3 FYLKESDELPLAN 

  

 Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en rekke rapporter som ”Vakre landskap i     

Rogaland”, 1996, Fylkesdelplan for FINK, 2003. Det aktuelle området er ikke nevnt som  

spesielt viktig i disse rapportene. 

 
 

5.4      KOMMUNEPLANER 
 

 Eigersund kommune, kommuneplanens arealdel 2011-2026. 

Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune ble godkjent i kommunestyret den 

06.06.11. Eksisterende steinbruddsområde og planlagt utvidelse i Hellvik er arealplanen 

avsatt til M-13 – masseuttak med krav om regulering. I tillegg ligger en del av planforslaget i 

LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde).  

Tilgrensende områder ligger i LNF-område.  
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            Hå kommune, kommuneplanens arealdel, 2007- 2022. 

Kommuneplanens arealdel for Hå kommune ble godkjent i kommunestyret den 06.06.11. 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friområde (LNF) 

med en illustrasjonsgrense (uten rettsvirkning) som viser mulig masseuttak.  

 

5.5 NØDVENDIGE TILLATELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

 

   Planprogrammet ble godkjent i Hå kommune den 21.04.09 og i Eigersund kommune den 

12.05.09, og ut i fra dette er det utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende 

reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning, som skal godkjennes i kommunene.  

 

        

5.5.1 Reguleringsplan med konsekvensutredning 

 

Tiltaket er en utvidelse av Hellvik steinindustriområde, Eigersund kommune. Tilgrensende 

områder er uregulert. 

 

  Tillatelse til utvidelse og igangsetting av steinbruddvirksomhet på de aktuelle arealer, 

forutsetter utarbeiding og godkjenning av reguleringsplan og konsekvensutredning for hele 

området. En reguleringsplan vil definere arealbruken samt fastsette 

reguleringsbestemmelsene på vanlig måte.  

 

   En konsekvensutredning vil belyse og klargjøre virkningene av det planlagte tiltaket som 

kan få konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det er også krav om tilhørende 

illustrasjonsplan.  

 

  Forslag til reguleringsplan for området og tilhørende konsekvensutredning vil bli behandlet 

av offentlige myndigheter på ordinær måte. Planforslaget vil ligge ute til høring samtidig 

med konsekvensutredningen.  

 

5.5.2 Driftsplan/bebyggelsesplan 

 

 Mineraluttak er konsesjonspliktig etter mineralloven. Søknad om driftskonsesjon skal 

inneholde forslag til driftsplan. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som innvilger 

driftskonsesjon og godkjenner driftsplan. Driftsplanen skal omfatte hele uttakets levetid og 

dekke hele området som er/blir regulert til uttak. 
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5.5.3 Driftskonsesjon 

 

 Tiltaket (utvidelsen) er konsesjonspliktig etter mineralloven § 43. Direktoratet for 

mineralforvaltning er driftskonsesjonsmyndighet. Et uttak som innvilges driftskonsesjon 

etter mineralloven § 43, trenger ikke konsesjon etter deen alminnelige konsesjonslov. 
 

5.5.4 Utslippstillatelse 

 

 Det må søkes til Fylkesmannen i Rogaland - miljøvernavdelingen om utslippstillatelse i 

henhold til Forurensningsloven. Utslippstillatelsen skal omfatte alle utslipp, støv, støy, olje, 

drivstoff, håndtering av spesialavfall osv. 
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6.0 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSVURDERINGENE  

 

På grunnlag av de delkonsekvensutredningene som er gjort for hvert fagtema vil tiltaket få 

samlet sett middels til liten negativ konsekvens se tabell nedenfor. Det vises i tillegg til 

”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren”, utarbeidet i samarbeid med Norges 

Geologiske Undersøkelser, kommunene, statsetater og næringer, som ble vedtatt 

12.desember 2006. Planen foretar en totalavveining av interesser og peker ut nye 

langsiktige uttaksområder for pukk, som begynner å bli en knapphet i Rogaland fylke. I 

rapporten er det gjort en vurdering av Beinskinnfjellet/Krogavatnet, som er deler av det 

aktuelle reguleringsområdet. I beskrivelsen av området står det følgende: 

 

”Berggrunnen består av massiv anortositt. Dvs fjell med et høyt innhold av 

plagioklasfeltspat og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Deler av området har fjell med 

meget godt fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til 

fasadeplater på bygninger, veggfliser m.v. Blokksteinen eksporters og har høy økonomisk 

verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er 

derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokkuttak.”…. ”De største 

arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, i tillegg til mindre konflikter med friluftsliv, 

kulturminner og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være lavt/moderat.” 

 

Videre står det at ”Natursteinforekomster i Hå anses først og fremst å være kommunalt 

meget viktige når det gjelder bruk av vrakstein til pukk. Disse forekomstene er imidlertid av 

nasjonal viktighet når det gjelder uttak av naturstein.”. 

 

 

 

FAGTEMA KONSEKVENS 
Landskapsbilde Liten -middels negativ konsekvens 

Naturmiljø Liten -middels negativt (pga Hubroen) 

Overflatevann Liten negativ konsekvens 

Kulturminner og kulturmiljø Ubetydelig konsekvens 

Naturressurser Meget stor positiv konsekvens 

Nærmiljø og friluftsliv Liten negativ konsekvens  

Trafikkbildet Ubetydelig konsekvens 

Luftforurensning - støy Ubetydelig - liten negativ konsekvens  

Luftforurensning - støv Liten negativ konsekvens 
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7.0 OPPSUMMERING AV NÆRMERE UNDERSØKELSER OG OVERVÅKNING 

 
          7.1   OVERVÅKNING AV HUBRO 

 

Hubroen i området følges opp for å høste videre erfaringer. Program for overvåkning og 

nærmere undersøkelser av hubrobestanden videreføres hvert år.  

 

 

            7.2    REGISTRERING AV UTSLIPP AV STEINSTØV TIL VANN OG VASSDRAG. 

 

Tiltakshaver skal utarbeide et program for nærmere undersøkelser og overvåking av 

eventuelle utslipp til nærliggende vassdrag og vannkilder. Arbeid med å kartlegge 

eventuelle utslipp av steinstøv til vann og vassdrag er foretatt for det etablerte steinbruddet 

av Ambio Miljørådgivning as. De har også utført konsekvensvurderingen for dette deltemaet 

i forbindelse med forslag til planutvidelse, og vil følge opp dette arbeidet videre ved en 

eventuell utvidelse av steinbruddområdet.  

 

Miljøoppfølgingsprogram 

Vannkvaliteten i Litlatjørna bør følges opp med ukentlige målinger av turbiditet og siktedyp  

de første 6 måneder etter igangsetting. Dersom vannkvaliteten er tilfredsstillende kan 

kontrollfrekvensen reduseres. Dersom sedimentasjonen i dammene ikke er tilfredsstillende 

må ytterligere avbøtende tiltak settes i verk. Aktuelle renseteknologier inkluderer filtrering 

eller kjemisk felling. Larvik Granite har gode erfaringer av filtrering for å fjerne de minste 

partiklene.  

Det bør gjøres tiltak for å hindre avrenning og øvrig forurensing i og ved Litlatjørna, som er 

et naturlig fisketomt vann. 
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8.0      ROS ANALYSE 

         

Prosjekt: HELLVIK STEININDUSTRIOMRÅDE. 

Reguleringsplan for Hellvik, Eigersund kommune 

Reguleringsplan for Småtjørna, Vatnamot, Hå kommune 

 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging. 
 

Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veileder fra DSB1. 

Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan for området. I risikovurderingene er det 

tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant 

hendelse kan medføre, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller 

uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. 

 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte 

farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og 

samfunnsviktige funksjoner. 

 

Vurderingen av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen. 

 

 

Farekategori Relevant 

fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

NATURFARER   

1. Snø-, jord- eller steinskred Nei  

2. Utglidning, geoteknisk 

ustabilitet 

Liten Det kan være en fare i forbindelse med 

opparbeidelse av skrotsteinsdeponi. 

Planforslaget innebærer tiltak for å 

redusere/minimalisere denne faren.  

Oppbygning skal skje i henhold til 

godkjent plan for oppbygning av deponi, 

lagvis etablering, etc. I forbindelse med 

utarbeidelse av driftsplan skal behovet  
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for geotekniske vurderinger avklares. 

Tiltak ut over dette er ikke aktuelt. 

3. Flom i vann, elv/bekk 

herunder lukket bekk 

Nei  

4. Er området utsatt for   

springflo/havnivåstigning? 

Nei  

5. Er området spesielt 

vindutsatt 

Ja Men ingen betydning for tiltaket 

6. Naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare 

Nei  

7. Radon i grunnen Nei  

MENNESKE OG 

VIRKSOMHETSBASERTE 

FARER 

  

Infrastruktur:   

8. Vil utilsiktede hendelser 

som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer,( 

vei, bane, sjø, luft), utgjøre en 

risiko for området 

Ja Kurvatur og høydeforhold ved 

jernbaneovergang og ved nærføring til 

jernbanen kan føre til utforkjøring. 

Montering av trafikkgjerde vil virke 

forebyggende. 

9. Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende virksomheter 

utgjøre en risiko for området? 

  

- Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

Nei  

- Avsig til vann Ja Det har tidligere forekommet enkelte 

avsig av steinstøv til Søre Krogavatnet. 

Utvidelse av steinindustriområde vil 

imidlertid ikke medføre avrenning til 

Søre Krogavatnet. Det kan være en fare 

for avsig til Litlatjørn, et mindre, 

fisketomt vann. Det er imidlertid foreslått 

flere avbøtende tiltak; spredning 

/infiltrasjon av overflatevann, 

sedimenteringsdammer og kontroll av 

avrenning. Se for øvrig planbeskrivelse.  
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- Utslipp eksplosjonsfarlige 

/brennbare gasser/væsker 

Nei  

10. Medfører bortfall på 

følgende tjenester spesiell 

ulemper for området: 

 

  

- Elektrisitet Nei  

- Teletjenester Nei  

- Vannforsyning Nei  

- Renovasjon/spillvann Nei  

11. Dersom det går 

høytspentlinjer ved/ gjennom 

området: 

Nei Det går ingen høytspentmaster gjennom 

området. 

- Fare for påvirkning av 

magnetisk felt. 

Nei  

- Spesiell klatrefare i master Nei  

12. Spesielle farer med bruk av 

transportnett for gående, 

syklende, og kjørende 

innenfor området 

 Planen påvirker ikke transportnettet i 

området. Planforslaget omfatter en 

utvidelse i arealer, ikke aktivitet. Det blir 

ikke vesentlig mer trafikk på 

transportnettet i området. 

- Til skole/barnehage Nei  

- Til nærmiljøanlegg og   

nærsenter 

Nei  

- Til forretning Nei  

- Til busstopp Nei  

13. Brannberedskap   

- spesielt farlige anlegg i 

området? 

Nei  

- utilstrekkelig   

brannvannforsyning 

Nei  

- Brannatkomst Nei  

14. Regulert vannmagasin med 

usikker is i nærområdet? 

Nei  

Tidligere bruk   

15. Er området påvirket fra 

tidligere virksomhet 

  

- Gruver, åpne sjakter, steintipper Nei  
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- Militære anlegg Nei  

- Industrianlegg, avfallsdeponi Nei  

- Annet Nei  

16. Sabotasje og terrorhandlinger   

- Er tiltaket sabotasje/terrormål? Nei  

- Er det sabotasje/terrormål i 

nærheten? 

Nei  

 

Mulige virkninger 
Utbyggingsforslaget vil ikke gi økt aktivitet i området. Det er allerede virksomhet der. Tiltaket omfatter kun en 

arealutvidelse, ikke aktivitetsøkning. Ulykker kan skje på mange områder, men i denne sammenheng er det 

naturlig å tenke på fallulykker i steinbruddet eller ulykker i forbindelse med intern trafikk.  

 

Konsekvenser 
Det er ikke sannsynlig at utviklingen vil kreve vesentlige endringer i beredskapen i området. Tiltaket vil etter 

våre vurderinger ikke utløse behov for forebyggende eller skadebegrensende tiltak ut over det som allerede 

ligger inne i internforskrifter og driftsrutiner. 

 

Utredningsbehov 
Det anses ikke nødvendig å utføre ytterligere analyser av temaet. 
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9.0  KOMMENTARER TIL HØRINGSUTALELSER 

           

 

Prosjekt: Hellvik Steinindustriområde, Eigersund og Hå kommune 

 

Reguleringsplan for Hellvik Steinindustriområde, Eigersund 

Reguleringsplan for Småtjørna, Hå kommune 
 

Innkomne høringsuttalelser til planprogrammet. Kommentarer til 1. gangs 

behandling. 

Dato: 1.august 2010         
       

 

I det følgende vil vi kort kommentere innkomne høringsuttalelser i forbindelse med 
utarbeidelse av planprogrammet.  Høringsuttalelsene er tidligere kommentert i 
forbindelse med endelig fastsetting av planprogram. Deretter i forbindelse med 
innsendelse til 1. gangs behandling. 

Ellen Sofie Lothe – datert 18-08-08 

Følgende uttalelse: 
Svært positiv til planer for området. 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentarer. 

Mattilsynet – datert 20-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Mattilsynet har ingen merknad til saken.” 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentar i forbindelse med 1. gangs behandling:    

Ingen kommentarer. 

Eigersund kommune - Seniorrådet – datert 20-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Seniorrådet har ingen merknader til saken.” 
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Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling:   

Ingen kommentarer. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning – med bergmesteren for Svalbard – datert 26-08-08 

Følgende uttalelse: 
Det bes om at det under punkt 1 Bakgrunn innledningsvis i Planprogrammet gis en kort beskrivelse 
over geologien i området. For øvrig ingen merknader. 

Kommentar til planprogrammet: 
Har merknad som går på planprogrammet i forhold til beskrivelse av geologien i området slik vist 
ovenfor. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling:  

Geologien er kort beskrevet som grunnlag for driften i området. 

 

Eigersund kommune – Råd for funksjonshemmede – datert 27-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Råd for funksjonshemmede har ingen merknader til saken.” 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentar i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentarer. 

Torild Helene Vatnamot – datert 28-08-08 

Følgende uttalelse: 
T. H. Vatnamot har noen innspill, men ingen innvendinger.  
Av innspill kan nevnes betydningen av å sørge for at Søra Krokavatn får beholde god fiskebestand. 
Pga. avrenning og steinstøv er vannkvaliteten dårlig.  
Ønsker å påpeke at vedlagt kartutsnitt med regulert og foreslått ny plangrense ikke viser nedre 
grense mot vannet. Hvis det er tilfelle at planen går ned mot vannet ønsker hun å protestere. 
Har sendt med to tidligere e-poster vedr.planområdet, en fra henne selv datert 22 mai 2006, og en 
fra Ulla Ledje hos Ambio datert 25 mai 2003. I førstnevnte vises til Fiskebiologiske undersøkelser i 
Søra og Nordra Krokavatn i Hå og Eigersund kommuner. Undersøkelsen fra 2003 viser at 
fiskebestanden var bra og vannet klart. T. H. Vatnamot ber om en ny undersøkelse. I e-posten fra 
2003 skriver Ulla Ledje hos Ambio at det er blitt lagt merke til at i perioder med mye nedbør 
registreres en viss blakking av vannet av de som driver steinbruddet. De og noen av grunneierne 
viste intr. i å vite om blakkingen medfører problemer for fisken, evt. bygge noen 
sedimenteringsdammer.  
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Kommentar til planprogrammet: 
Tema ang. vannkvaliteten står sentralt i utredningsarbeidet.  
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentar i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Vannkvalitet og konsekvenser for fiskebestand i Søre Krogavatn, er grundig behandlet i 

konsekvensutredningen.  
Dette planforslaget omfatter en utvidelse av steinbruddet mot nord og tiltaket vil ikke påvirke Søre 
Krogavatn 
 

Forsvarsbygg – datert 03-09-08 

Følgende uttalelse: 
”Forsvarsbygg har ingen merknader.” 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentarer. 

 

Fylkesmannen i Rogaland samordnes med Rogalands fylkeskommune – datert 08-09-08 

Følgende uttalelse: 

Rogaland fylkeskommune: 
Ingen vesentlige merknader til planprogrammet i forhold til konsekvenser for Kulturmiljø og 
kulturminne registrert av Rogaland fylkeskommune ved kulturseksjonen. Det er ikke registrert 
automatisk fredede kulturminner i planområdet fra før. 

Tidligere er det foretatt registreringer i deler av området i Eigersund kommune uten at det ble 
påvist verneverdig kulturminne.  
28.10.08 gjennomførte kulturseksjonen en befaring av de deler av planområdet som ligger i Hå 
kommune. Det ble påvist en heller ca. 100 m N for Krokavatnet og ca. 100 m V for grensa mellom 
Hå kommune og Eigersund kommune.  

I uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune bemerkes at det er nødvendig å foreta befaring før 
endelig uttalelse kan gis, men det er ingen krav om det før ferdig planforslag.  

Fylkesmannen i Rogaland: 
Kommenterer at hensynet til landskapsbildet og sikring av god landskapstilpassing av 
uttaksområdet vil være et hovedtema i planprogrammet. Poengterer betydningen av at det sørges 
for en gradvis tilbakeføring av uttaksområdet ved at uttaket deles i etapper. Tilpassingen til 
omkringliggende landskap og utredning av landskapspåvirkningen av de ulike alternativene anses 
også som sentralt og må vurderes. Videre vises det til at det er viktig at sumvirkningen av 
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konsekvensutredninger for uttaksområdet Beinskinnsfjellet og dette bruddområdet sees på samlet. 
De to bruddområdene innehar landskaps- og miljøpåvirkninger som kan være sammenfallende. I 
forhold til uttaksområdets innvirkning på hubro presiseres at konsekvensutredningen skal ta 
utgangspunkt i det nyeste av kunnskap om hubro. Område på Hå-siden inngår som en del av et 
større A-område for kystlynghei.  Ognadalen - Hellvik  sees på som svært viktig. Kystlynghei inne i 
varslet område er med på å sikre sammenhengende kystlynghei på hver side av bruddområdene, 
henholdsvis Beinskinnsfjell og Krokavatnet. Et sentralt utredningstema er virkningene et utvidet 
uttak får for kystlynghei. 
Et annet viktig tema er utslipp til vann. I konsekvensutredningen er det sentralt at det konkluderes 
med tiltak for å begrense avrenningen fra bruddområdet. 
Det konkluderes bl.a. med at Fylkesmannen ved manglende dokumentasjon i forhold til 
landskapspåvirkninger og manglende hensyn til landskapet kan komme innsigelser.  

Konsekvensutredningen skal særlig vektlegge landskapstema. Andre forhold som kan gi grunnlag 
for innsigelser er manglende tiltak og dokumentasjon mht. avrenning, støv og støy, samt negative 
innvirkninger på viktige naturverdier. 
 

Kommentar til planprogrammet: 
Uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland omfatter først og fremst 
innspill til planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Diverse tema som berøres står sentralt i utredningsarbeidet. 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Rogaland Fylkeskommune: 

Det er tidligere foretatt registreringer av kulturminner i Eigersund uten at det er påvist verneverdige 

kulturminner. Den 28.10.08 ble det foretat befaring for den del som kan berøres av planene i Hå 

kommune. Det ble funnet en heller ca 100 m. nord for Søre Krogavatnet og ca 100 m. vest for 

kommunegrensen. Rogaland fylkeskommune bemerker at det er nødvendig å foreta en grundigere 

befaring før endelig uttalelse kan gis, men det er ingen krav om det før ferdig planforslag. 

tiltakshaver har ikke satt i gang undersøkelser av Helleren da den blir liggende helt utenfor 

reguleringsplanens grenser og således ikke berørt eller påvirket av tiltaket. 

 
Fylkesmannen i Rogaland: 

Hensynet til landskapsbildet og sikring av god landskapstilpasning av uttaksområdet har stått 
sentralt i hele planprosessen. Tiltaket er visualisert fra flere steder, som er sentrale for vurdering av 
tiltaket, både i nær- og fjernvirkning. Tiltaket er også inndelt og visualisert i etapper. 

Sumvirkning av konsekvensutredninger for uttaksområdet i Beinskinnsfjell og Hellvik er utarbeidet. 
Som en del av konsekvensutredningen. 

Det er foretatt nye registreringer av Hubro og tiltakets konsekvenser for er beskrevet. 
Konsekvenser for kystlynghei er beskrevet. 

Utslipp til vann er behandlet i konsekvensutredningen.  Det omfatter tekniske løsninger, 
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sedimenteringsdam og konsekvenser. 

Avrenning, støv, støy, samt negative innvirkninger på viktige naturverdier er behandlet i 
konsekvensutredningen. 

 

Statens vegvesen – Plan og forvaltning – datert 15-09-08 

Følgende uttalelse: 

Tiltaket medfører forslag til utvidelse av eksisterende masseuttaksområde i Eigersund og et 

område i Hå kommune illustrert som mulig masseuttak i kommuneplan. 

Resultatet av konsekvensutredningen bør foreligge før det fremmes reguleringsplanforslag i Hå. 

Dette uti fra at utvidelsen vil omfatte areal illustrert som mulig masseuttaksområde i 

kommuneplanen for Hå kommune. 
Kommentarer vedrørende Rv. 44, eksisterende atkomstveg ved Hellvik som skal benyttes. Vises til 
at Statens vegvesen har definert rekkefølgekrav som konsekvens av varslet planoppstart for 
regulering av industriområde fra krysset Rv. 44 og nordover. Kravet forsterkes av utvidelsen av 
steinindustriområdet og må inngå som rekkefølgekrav for å unngå innsigelse. 
I uttalelsen nevnes at pkt. 5.8 i planprogrammet sikrer at de trafikale konsekvenser blir utredet. 

Krever at Vestlandske hovedveg blir utredet i forhold til merkbare konsekvenser for vegen som 
kulturminne og funksjon som turveg. 

Kommentar til planprogrammet: 
Uttalelsen fra Statens vegvesen – Plan og forvaltning – omfatter først og fremst innspill til 
planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Ser ikke behov for endring av planprogrammet som følge av dette. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Utvidelsen av Hellvik Steinindustriområde er en arealmessig utvidelse. Tiltaket vil ikke medføre 
endringer eller økning av driftsomfang eller trafikkbelastning på veinettet. Det er av den grunn ikke 
foreslått endringer av kryssutforming ved Rv. 44. 

Konsekvensene for Vestlandske turvei er behandlet i konsekvensutredningen.  

 

Holmane Øst hytteforening – datert 19-09-08 

Følgende uttalelse: 
Bemerker at eksisterende og kommende hytteområder ligger nokså tett opp til planområdet. 
Nevner at det ser ut til at området bak Hettua blir avstengt og at det i dag er et flott område med 
naturlig dal og utsikt. 
Viser til betydningen av at det visuelle blir ivaretatt ved landskapsendringer som følge av utvidet 
steinbrudd. Ellers nevnes støv og støyplager fra sprengning, samt vannkvaliteten i Nordre 
Krokavatnet og det unike ved landskapet. 

Kommentar til planprogrammet: 
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Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

I forhold til opprinnelige planer og varslet planavgrensning er tiltaksområdet betraktelig redusert i 
omfang. Videre er planområdet trukket betydelig lenger øst. Hettua og dalgangen øst for denne blir 
ikke berørt av tiltaket. Konsekvenser for friluftslivet på og omkring Hettua blir derved betydelig 
mindre. Driften er videre lagt opp slik at det drives fra øst, slik at innsyn fra Hettua blir minimalisert.  
Tiltaket og konsekvenser for friluftsliv, landskap, naturverdier og innsyn  er konsekvensutredet.  

 

Jernbaneverket – datert 29-09-08 

Følgende uttalelse: 
Jernbaneverket har interesser i forhold til planarbeidet hovedsakelig knyttet til arealene langs 
jernbanesporet. Henvises til Jernbaneloven paragraf 10, første ledd og videre at det vil bli stilt krav 
om minimum 30 meters byggegrense fra  midtlinje spor da området ligger utenfor tettbebygde 
strøk. For reguleringsbestemmelsene vil det innebære et krav om at det mot jernbanesporområdet 
settes opp et min. 1,8 m. høyt flettverksgjerde. I følge Jernbaneverkets tekniske regelverk for areal 
langs veg stilles krav om ekstra sikring. 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Uttalelsen er generell og har ingen betydning for dette planarbeidet. 
 

Hå kommune etat for tekniske saker og næring – datert 03-10-08 

Følgende uttalelse: 
Hå kommune vil komme med en vurdering senere i konsekvensutredning-  
reguleringsplanarbeidet. 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentar. 

 

Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen – datert 29-10-08 

Følgende uttalelse: 
Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen- har vurdert varslet om oppstart av regulering i det 
aktuelle område som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. 

Viser til tidligere korrespondanse i saken og befaring foretatt 28.10.08.  
Ved nevnte befaring ble det påvist en heller, men det ble ikke funnet synlige konstruksjonsspor i 
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tiknytning til helleren.  
Videre skrives det at de for å få avklart om helleren kan knyttes til forhistorisk bosetning må utføre 
nærmere arkeologiske registreringer. Hvis det er tilfelle er helleren et automatisk fredet 
kulturminne. De poengterer at det ikke kan kreves utført registrering før etter ferdig planforslag. 
Endelig uttalelse til planen gis når resultatet av registreringen foreligger.  

Kommentar til planprogrammet: 
Uttalelsen fra Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen- omfatter først og fremst innspill til 
planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Se uttalelse fra Rogaland Fylkeskommune. Helleren ligger i sin helhet utenfor reguleringsplanens 
avgrensning og får ikke betydning for planarbeidet. 
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1.0 INNLEDNING 

  

Denne rapporten er en del av reguleringsplanarbeidet for Hellvik Steinindustriområde, og 

omfatter konsekvensutredninger for de ulike tema. Innledningsvis vil vi gi et kort 

sammendrag av planbeskrivelsen, slik at denne rapporten kan leses som et selvstendig 

dokument. For øvrig vises til planbeskrivelsen. 

 

1.1 Bakgrunn – begrunnelse for tiltaket 

 Produksjon av anortositt er bakgrunnen for tiltaket. Bergarten anses å være en av 

verdens fineste.   

 Vedtatt plan omfatter ca. 78,6 daa masseuttak, mens forslag til ny reguleringsplan 

foreslår området utvidet til totalt ca. 226 daa med 10 daa i Hå kommune. 

 Prognosene for produksjon og bruk av naturstein peker i en meget positiv retning, men 

pga verdensøkonomien er trenden nå noe svakere.   

 Det vil være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet at tillatelse til 

planutvidelse blir gitt. For Hå kommune og Eigersund kommune mener vi at det vil være 

riktig å legge til rette for en utvikling av steinindustrien, og opprettholde og sikre 

arbeidsplassene i virksomheten.  

 

 Figur 1.  Blue Antique® er en spesiell granittstein, med en unik varm brunfarge, og med blå og 

 turkise krystaller.  

 

1.2 Tiltakshaver -grunneiere 

 Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet. 

 Det er 6 teiger, som inneholder flere gårds- og bruksrom, som ligger helt eller delvis 

innenfor planområdet. Det er 34 grunneiere i området. 

 

1.3  Beliggenhet 

 Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik, og ligger både i Eigersund kommune og 

Hå kommune. Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. 
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     Figur 2.  Kartet viser lokalisering av planområdet.  

 

1.4 Dagens arealbruk 

 

 Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. Området rundt 

steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark.  

 

1.5 Planstatus 

  

 I kommuneplanens arealdel for Hå kommune er området avsatt til LNF-område (landbruks-, 

natur- og friluftsområde) med en illustrasjonsgrense, uten rettsvirkning, for mulig 

masseuttak. Hå kommune har gitt signaler om at det er ønskelig å anlegge masseuttak i 

området.  

 

 

 I kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, vedtatt 17.09.07, er det aktuelle 

området avsatt som masseuttak M-13. 
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 Figur 3. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Hå kommune, vedtatt 04.10.07.  

Stiplet rød grense øst på kartutsnittet viser ”Grense illustrasjon - Mogleg masseuttak”.  
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   Figur 4. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Eigersund 

  Kommune, vedtatt 06.06.11. M13 er avsatt til masseuttak.   
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Figur 5. Godkjent reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i Eigersund kommunestyre 

den 12.06.06.  

  

Figur 6. Kartet viser område for vedtatt reguleringsplan for Hellvik Steinindustriområde – markert 

med mørkegrå flate, varslet reguleringsplangrense – markert med rød heltrukken linje, og aktuell 
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planutvidelse (redusert i forhold til varslet reguleringsplanområde) – markert med lysegrå flate. I 

tillegg vises Hå kommunes og Eigersund kommunes avgrensning for masseuttak i 

kommuneplanenes arealdel – markert med sort stiplet linje 

 

1.6 Formål med konsekvensutredning og behandlingsprosessen 

 Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 

planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, 

tiltaket kan gjennomføres. 

 

1.7     Forholdet til naturmangfoldloven 
 

Naturmangfoldslovens § 5 omhandler forvaltningsmål for arter og setter krav om at ”artene og 

deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder”. Det sies videre at en så langt det er nødvendig 

for å nå dette målet skal ivareta også ”artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige 

økologiske betingelsene som de er avhengige av”.  

 

Hubro er den arten som er sårbar i forhold til drift av steinuttaket. For å oppnå 

forvaltningsmålet, er det viktig at arten fortsatt kan opprettholde en levedyktig bestand i 

området. De registreringene som er gjort indikerer at hubroen tilpasser seg steinbruddet, men 

trekker seg litt lenger unna de aktive driftsområdene. Det er imidlertid usikkert hvordan hubroen 

vil respondere på utvidelsen og det er derfor viktig at artens fremtidige status i området blir 

undersøkt. Med de erfaringene som er gjort i forhold til dagens drift, vil det bli utarbeidet et 

overvåkningsprogram for hubro.  

 

Programmet skal definere rammer for årlig overvåkning, slik at drifta av steinbruddet hele tida 

kan vurderes opp mot påvirkningen på hubroen. Krav til programmet er innarbeidet i 

bestemmelsene til reguleringsplanen (1.3):  

«Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for hubro i tråd med rapporten 

fra Ambio Miljørådgivning AS, og dette skal følges opp så lenge det drives steinbrudd i 

området.» 

 

Programmet skal følges opp av kvalifiserte fagfolk. Årlig rapport sendes kommunene og rette 

myndigheter på fylkesnivå. 
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1.8 Organisering av arbeidet 
 Gjennom planprosessen har det vært samarbeid og kontakt med ulike offentlige 

myndigheter, fagetater, interesseorganisasjoner og grunneiere. Prosjektansvarlig fra 

Egersund Granite AS har vært Stephan Kleive. Planprogram, forslag til reguleringsplan 

og konsekvensutredning er utarbeidet av Gullik Gulliksen A.S. landskapsarkitekter mnla, 

med Gullik Gulliksen som prosjektleder. 

 

 Følgende temautredninger er utarbeidet eksternt i forbindelse med 

konsekvensutredningen:  

 

Utredning av støy: Akustikkonsult.  Ånund Skomedal  

Utredning av plante- og dyreliv: Ambio AS:  Leif Appelgren og Toralf Tysse 

Utredning og overvåkning av hubro:  Ambio AS: Leif Appelgren og Toralf Tysse  

Utredning vedrørende utslipp til vann: Ambio AS: Ulla P. Stedje 

Utredning av overflatevann og støv: Geolog Magne Martinsen. 

 

1.9 Reguleringsplanforslaget  

Det er utarbeidet ett reguleringsplanforslag for hele området. Ved behandling i Hå 

kommune og Eigersund kommune blir planen delt ved kommunegrensen og de to planene 

får ulike navn og nummer gitt av de respektive kommunene. Reguleringsplanforslaget er 

altså laget i 3 utgaver: 
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     Figur 7. Kartet viser reguleringsplanforslaget for steinbruddområdet, samlet i en plan.  
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Figur 8. Reguleringsplanforslag for Hellvik steinindustriområde, Eigersund kommune 

 



 13

 
Figur 9. Reguleringsplanforslag for Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, nr.1111, Hå 

kommune.  
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Figur 9 b. Illustrasjonsplan.  

 

1.10       Beskrivelse av virksomheten og planutvidelsen  

 

 Det har vært drevet blokksteinsbrudd i Hellvik steinindustriområdet siden april 2002. 

Forekomstene i området er sannsynligvis ubegrensede. For å kunne opprettholde en 

kostnadseffektiv blokkproduksjon er det avgjørende at driftsarealene er av tilskrekkelig 

størrelse og har et antall nivåer å arbeide på. Det er lagt opp til en årlig produksjon på 

2.000 - 5.000 m3 salgbar blokk avhengig av drifts- og markedsutviklingen.  

 

 Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes normalt mellom 5-10 % av fjellet som produktiv stein.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 15

  Brudd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Dagens situasjon 

 Utvidelsen vil danne grunnlag for en langsiktig drift i området. Når dagens drift, innenfor 

vedtatt og gjeldende reguleringsplan (2006), er avsluttet vil det etableres en fylling som 

atkomst til Tofjellet, som drives ned. Det er beregnet et volum på ca 2 mill. m3 i denne 

kollen. Det er tilstrekkelig for 20 - 40års drift. 

 

 Det nye bruddområdet i Tofjellet, vil bli drevet fra øst mot vest, og vil derved alltid ha 

minimum en pallhøydes skjerm mot vest.  

 

      

     Figur 11. Det aktuelle området, med Krogavatnet, eksisterende steinbruddområde og Tofjellet  
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     Deponi 

 

Tiltak for skrothåndtering vil skje i form av deponering og videreforedling ved annen 

kommersiell bruk av skrotsteinen. Det eksisterende skrotdeponiet syd for atkomstveien 

videreutvikles i henhold til godkjent reguleringsplan. Skrotsteinsfyllingen tilpasses 

terrengformasjonene og revegeteres, slik at områdene på sikt fremstår som naturmark. 

Vekstjord i anleggs- og driftsområdet vil bli tatt vare på og benyttet som 

tilbakefyllingsmasser over deponert skrot. 

 

             

            Figur 12.  Eksisterende massedeponi. 

 

I planforslaget skal det anlegges to nye deponier. Ett som en videreføring av eksisterende 

deponi mot nordøst, på begge sider av atkomstveien inn i området. Det andre nord i 

planområdet innenfor området foreslått regulert til bruddområde.  

      Når det gjelder videreforedling, annen kommersiell utnyttelse av skrot, vurderer selskapet               

      kontinuerlig bruk av skrotstein til andre formål enn deponering. Skrot er en ressurs som    

      man søker å utnytte sterkere. Det er et betydelig marked for skrotstein og pukk både lokalt  

      og internasjonalt. Økonomiske og markedsmessige vurderinger vil avklare eventuell annen  

      bruk/videreforedling. 
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  Riggplass 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figur 13. Riggplassen i Hellvik Steinindustriområde, steinsagen.  

 

 Det er etablert en riggplass i området. Riggplassen blir liggende omtrent i samme området 

som i dag, men på et noe høyere nivå, men skjermet bak en terrevoll. Riggplassen blir noe 

utvidet i forhold til i dag, fra 1,4 daa til 4 daa.  

 

Permanente støykilder 

 

Mesteparten av boringen gjøres med mobile hydrauliske borerigger. Borerigger og 

kompressoranlegg vil i alle faser av driften kunne plasseres slik at støyen fra disse får minst 

mulig utbredelse til omgivelsene. Det vil ikke bli noen forandring i permanente støykilder ved 

etablering av det nye bruddet. 

 

Atkomstvei og trafikk 

 

 Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, 

og skal fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller 

trafikkmengde. 
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Fordrøyningsbasseng, fangdam og renseanlegg 

        

 Steinstøv fra boring og saging i bruddet legger seg på terrengoverflaten i nærheten av 

driftsstedet. Ved nedbør skjer det en utvasking som fører til at bekkevannet i perioder kan 

bli sterkt partikkelholdig. 

 

 Nedstrøms tilsvarende steinbrudd er det registrert at bekker som drenerer bruddene til dels 

er markert påvirket av suspendert stoff i form av steinstøv.  Verdiene varierer sterkt med 

nedbøren. 

 

 For å hindre at forurenset vann fra steinbruddet tilføres grunnen i planområdet vil man 

sørge for resirkulering av kjølevann, avskjæring av overflatevann og bygging av 

fordrøynings- og sedimenteringsbasseng. Det er også viktig å fordele avløpsvann fra 

bruddet slik at det kan filtreres naturlig på skrottipper og myrområder. 

Sedimenteringsbassengene er planlagt å ligge nord i planområdet mellom eksisterende 

steinbrudd og planlagt steinbrudd. 

 

 I området som er regulert til riggplass, er det etablert en fangdam med dukkert for å hindre 

utslipp av olje. Ved eventuelle ukontrollerte utslipp flyter oljen på vannoverflaten, mens rent 

vann hentes fra en dypere del av dammen gjennom en dukkert. Denne dammen er bygget 

nedstrøms for det nye bruddet. 

 

1.11 Planlagt arealbruk 

 

Prosjektets totale areal, inkludert eksisterende steinbrudd, er på 226,1 daa, og fordeler seg 

som følger: 

                

Arealtype Vedtatt      Planlagt         Totalt       Hå kommune   Eigersund kommune 

Bruddareal   35,3          67,7              103,0       9,8                     93,2 

Deponi   41,7          71,3              113,0       -                       113,0 

Riggplass 

Totalt   

    1,6            8,5                10,1       -                         10,1 

  78,6        148,8              226,1       9,8                   216,3 

 

2. KONSEKVENSUTREDNING  

  

Dette kapittelet inneholder først en generell informasjon om konsekvensutredningen, med kilder 

som er benyttet og valg av metode. Selve konsekvensutredningen er inndelt i 6 ulike fagtemaer. 

Hvert av disse fagtemaene er delt inn i 3 hoveddeler: dagens situasjon, konsekvensvurdering, delt 

inn i; verdi, omfang og konsekvens, samt avbøtende tiltak. 
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2.1 METODE, BAKGRUNNSMATERIALE 

  

2.1.1 Generelt 

 

Planprogrammet, som ble godkjent våren 2009, inneholdt en beskrivelse av området, tiltaket og en 

oversikt over fagtemaene tiltaket kan få konsekvenser for. Konsekvensutredningen er utarbeidet i 

henhold til dette planprogrammet. Spesielt viktige temaer er landskapsbilde og naturmiljø, med 

vekt på hubro, ferskvannsfauna og forurensning.  

 

Det er vurdert og i nødvendig grad satt vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative 

virkninger av vesentlig betydning. I tillegg kan plan- og tillatelsesmyndigheten bestemme at det 

skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative virkninger 

i vesentlig betydning. Miljøoppfølgingsprogrammet skal sikre at forslagsstiller, i samarbeid med 

berørte tilsynsmyndigheter, overvåker virkninger av planen og virksomheten, herunder tar stilling til 

eventuelle uforutsette virkninger, og treffer egnede utbedringstiltak (jfr. Forskrift om 

konsekvensutredninger 2005,§11). 

 

2.1.2 Kilder 

 

Rapporten bygger på informasjon fra ulike delutredninger som er utført av fagkyndige på ulike 

fagfelt. En del kunnskap og beskrivelser er basert på befaringer i området. I tillegg har studier av 

kart og bilder, eksisterende opplysninger om området i form av utredninger, rapporter og 

registreringer vært viktige kilder.  

 

2.1.3 Metode 

 

I konsekvensutredningen er det metoden fra Håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”, Statens 

vegvesen 2006, som i hovedtrekk er benyttet.  

 

Det i hovedsak de ikke-prissatte konsekvensene som er aktuelle, og er inndelt i seks fagtemaer:  

 

 Landskapsbilde 

 Naturmiljø 

 Kulturmiljø og kulturminner 

 Naturressurser 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Lokal og regional utvikling 

 

I mange tilfeller vil fagtemaene ha betydning for, og dermed være en del av, andre fagtemaer. 
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Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges under de ulike temaene. For å unngå 

dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere temaer, er det for 

hvert tema definert avgrensninger (Svv 2006). De viktigste fagtemaene i denne sammenhengen er 

landskapsbilde, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv. 

 

Konsekvensene vurderes ut i fra de ulike fagtemaenes verdi og tiltakets omfang i forhold til 

deltemaet. Konsekvensen for et fagtema framkommer ved å sammenholde dets verdi og tiltakets 

omfang. 

 

For vurdering av verdi og omfang er det i håndbok 140 listet opp tabeller med verdikriterier og 

omfangskriterier for de ulike temaene. Verdikriteriene for de ulike fagtemaene er samkjørt, slik at 

verdien for de ulike temaene er sammenlignbare. 

 

 Verdi  

Vurdering av hvor verdifullt et område eller et miljø er. Angis på en tre - delt skala:  

 

 Omfang 

Vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og 

graden av denne endringen. Angis på en fem - delt skala: 

 

 

 

 Konsekvens 

De fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. Angis på en ni - delt skala, 

konsekvensviften (verdi, omfang, konsekvens, se nedenfor)                   
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Figur 14. Konsekvensviften (Svv 2006). 

 

  

 

 

2.2 LANDSKAPSBILDE 

 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle og estetiske kvalitetene i omgivelsene, opplevelsen 

av disse og hvordan disse endres som følge av et tiltak. Landskapsbildet omfatter omgivelsene, fra 

det tette bylandskapet til det uberørte naturlandskapet, med det visuelle forhold også knyttet til 

kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø. Det historiske innholdet vektlegges under tema 

kulturmiljø. I tillegg tar temaet for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene. 

(Svv 2006) 
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Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Landskapsbilde - Behov for ytterligere utredning 

Tiltakets virkning for landskapet skal vurderes. Landskapet skal beskrives. Dette omfatter 

terrengformene i og rundt tiltaksområdet, de viktigste landskapsrommene og øvrige 

landskapselementer av stor betydning for den visuelle opplevelsen av området. Beskrivelsen 

dokumenteres gjennom tekst, kartillustrasjoner, foto eller lignende. 

 

Videre må det gjøres rede for hvor synlig tiltaket blir for omgivelsene i de forskjellige fasene av 

driften. Dette gjelder spesielt bruddet og skrotdeponi. Her kan det være aktuelt med en visualisering 

for eksempel ved bruk av modell, fotomontasje, illustrasjoner eller lignende. 

 

Det skal gjøres nærmere rede for hvordan bruddet skal utformes, i standsettes og sikres, herunder 

en nærmere beskrivelse av hvordan bruddområdet skal tilbakeføres til naturmark. Da det er ønskelig 

at mest mulig av skrotsteinen skal benyttes, skal det skal sees på og vurderes alternativ bruk av 

denne.  

 

Vurdering av etterbruk og tilbakeføring skal synliggjøres. 

 

  

2.2.1 Dagens situasjon 

 

Generelt 

 

Beskrivelse av landskapet bygger på feltregistreringer av landskapsarkitekter, samt 

bakgrunnsmateriale fra kommune, fylke og andre offentlige instanser. I arbeidet med beskrivelse 

av landskapet er det hentet elementer fra ulike analysemetoder. 

 

 Sentrale elementer i analysen (med vekt på det visuelle): 

 Landform og terrengform 

 Vegetasjon 

 Vann 

 Landskapsverdier i området 

 

 

Landskapet i influensområdet 

 

Influensområde for landskapet er det området som fysisk eller visuelt blir berørt av tiltaket. På 

grunn av store topografiske forskjeller vil tiltaket også kunne observeres fra andre steder, men 
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avstanden til tiltaket blir da så stor at betydningen av inngrepet blir liten. 

 

Landskapet i tiltaksområdet skiller seg ikke nevneverdig ut fra store deler av de mer eksponerte og 

kystnære deler av Dalaneheiene. Markerte landskapselementer er høydragene Rubben og Hettua, 

som fremstår som landemerker og utsiktspunkt, samt de gjennomskjærende vannene Nordra 

Krogavatnet og Søra Krogavatnet. 

 

Det er liten variasjon i landskap og vegetasjon øst, nord og vest for tiltaksområdet, men mot sør og 

sørøst er det en helt annen sammensetning av naturtyper.  

 

Arealene i tilknytning til Hellvik og Hellvigsvatnet er mer varierte og er i stor grad preget av 

kulturpåvirkning.  Hellvigsbukta er en grunn liten fjordarm som skjærer seg inn i landskapet. Ved 

denne bukta er det meste av bebyggelsen på Hellvik. I tilknytning til bebyggelsen er det 

overganger mellom dyrka mark, beita arealer, skogteiger og brakkmark. Det smale og vel 2 km 

lange Hellvigsvatnet skjærer seg videre innover i landet like innenfor Hellvik. Vegetasjonen rundt 

vannet er rikere enn vannene i de åpne heiene, og vitner om noe næringspåvirkning fra 

kulturlandskapet omkring og oppstrøms vannet.  

 

Store deler av arealene i tilknytning til Hellvigsbukta og Hellvigsvatnet ligger skjermet fra 

tiltaksområdet på grunn av tilsvarende kollete høydedrag som finnes i selve tiltaksområdet. 

 

 

Landform og terrengform 

  

Landskapsgeografisk tilhører Dalane-regionen ”Heibygdene i Dalane og Jæren” – et område som 

strekker seg fra Jæren til Vest-Agder. 

 

Det aktuelle tiltaksområdet ligger i et landskap som er preget av harde og sure bergarter – i det 

såkalte anortosittkomplekset. Bergarten anortositt er utbredt kun i denne delen av landet, med 

forekomst fra Brusand i Hå, til Flekkefjord kommune. Bergartens slitestyrke har vært en viktig 

faktor for landskapets utforming. Isbreenes slitasje på dette grunnfjellet har gitt myke og avslipte 

kurvaturer – et typisk kollete landskap med relativt små høydeforskjeller. 

 

De mer åpne og eksponerte deler av anortosittlandskapet er åpent, trefattig, og preget av mye 

berg i dagen. Den harde bergarten har gitt lite og fattig jordsmonn, da den er erosjonssterk og 

fattig på næring.  
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Figur 15. Området har et typisk kollete landskap, med relativt små høydeforskjeller og for øvrig preget 

av mye berg i dagen, små vann og lite næringskrevende vegetasjon. 

  

Kartet nedenfor viser utpregede landskapsrom i nærheten av steinbruddområdet. Disse er i stor 

grad dannet i forbindelse med de ulike vannene i området og det kollete landskapet. Markerte 

daldrag i landskapet er også vist. I tillegg er høydene og utsiktspunktene Hettua, Skansarudla og 

Rubben markert på samme kart. 
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Figur 16. Kartet viser viktige landskapsrom, som også danner vegger mot områdene rundt steinbruddet, 

utsiktspunkt, siktlinjer fra steinbruddområdet og markerte daldrag.  
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          Figur 17. Utsikt fra høyde nord for Søra Krogavatnet mot jernbanelinjen og landskapet syd for  

                         denne. Området vil ikke bli berørt av tiltaket 

 

           

          Figur 18. Utsikt fra Hettua mot Vatnamot og Søra Krogavatnet. 

 

Vegetasjon 

 

I de deler av Dalane der det ikke forekommer kvartærgeologiske avsetninger, er jordsmonnet skrint 

og meget næringsfattig. Det fattige jordsmonnet har igjen gitt grunnlag for et planteliv preget av få 

og lite næringskrevende arter. Klima, beitebruk og skjøtsel er sammen med berggrunn og topografi 

faktorer som i stor grad er bestemmende for plantelivet i et landskap. I de åpne kystheiene i 

Dalane er det røsslyng som i stor grad preger landskapet. Vegetasjonen er for øvrig dominert av 

lyng, gress, starr og siv. Røsslyngens forekomst i disse heiene er avhengig av beiting og skjøtsel, 
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og med avtagende bruk av utmarka er landskapet flere steder i ulike gjengroingsfaser. Flere steder 

i Dalane går imidlertid denne gjengroingen seint, nettopp på grunn av at vekstgrunnlaget er dårlig. 

Syd for planområdet er det større variasjon i vegetasjonskarakteren. Her finnes enkelte steder 

nesten oasisk rikhet, med edelløvskog og frodig planteliv.  

 

              

           Figur 19. Typisk vegetasjon i område, åpent og treløst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Det er noe mer artsrikdom i vegetasjonen utenfor planområdet. Her fra vestre delen av Søra 

Krogavatnet 
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Vann 

Sør og sørvest for planområdet ligger Søra og Nordra Krogavatnet, i henholdsvis Eigersund 

kommune og Hå kommune. Nord-øst for planområdet, i Eigersund kommune, ligger Litlatjørna, og 

vest for planområdet ligger Småtjørna. Vann og vannspeil skaper en positiv visuell opplevelse. 
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Figur 21. Øverste bilde: Litlatjørna ligger nord-øst for planområdet 

                         Midtre bilde: Søra Krogavatnet ligger sør for eksisterende brudd.. 

                         Nederste bilde: Småtjørna midt i bildet ligger vest for planuttaket Ingen av disse områdene.  

 

 

Ingen deler av det aktuelle tiltaksområdet eller den naturlige influenssonen inngår i prioriterte 

landskapsavsnitt i Dalane-regionen. Dette betyr at området ikke er registrert som verdifullt 

kulturlandskap (etter Fylkesmannen i Rogaland 1994) eller spesielt vakkert landskap (etter 

Rogaland fylkeskommune 1996 ”Vakre landskap”). 

 

Landskapet ved Hellvik er i ”Vakre landskap i Rogaland” vurdert etter kriterier som intensitet, 

helhet, variasjon og særpreg, og ble her ikke prioritert i et regionalt og nasjonalt perspektiv. I dag 

har en del av området i tillegg fått formål som masseuttak.  

 

2.2.2    Konsekvensutredning 

 

Verdi 

 

Verdivurdering for landskapsbilde er som nevnt inndelt i en tre – delt skala. Det skilles mellom 

naturlandskap, spredtbygde strøk og by - og tettbygde strøk. Det aktuelle planområdet er 

naturlandskap. 

 

Verdivurderingen for landskapsbilde bygger på følgende kriterier: 
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Figur 22. 

 

Utgangspunktet for vurderingen er at et typisk landskap i regionen har middels verdi.  

 

Dersom området har lavere visuell opplevelsesverdi enn de omkringliggende områdene, får 

området liten landskapsverdi. Planområdet og omkringliggende landskap er i dag i stor grad preget 

av den eksisterende steinbruddsvirksomheten, som har pågått siden 2002.  

 

Verdivurderingen på et landskapsbilde gjøres ut fra elementene helhet, variasjon og intensitet/ 

mangfold (fra Nordisk Ministerråd 1987) basert på kriteriene gitt i håndbok 140. 

 

 Helhet:  Landskapet i influensområdet, generelt, har en fin helhet. Eksisterende 

steinbruddvirksomheten bryter imidlertid denne helhetlige karakteren og reduserer verdien, 

innenfor planområdet og de nærmeste omgivelsene. avgrenset til nærliggende høyderygger og 

fjellkoller. Dette reduserer landskapsverdien i området. 

 

 Intensitet: Mens helhet og variasjon er begreper som kjennetegner kvaliteter i det ”vanlige” 
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landskapet, er stor intensitet og stor inntrykksstyrke begrep forbeholdt landskap med spesielt 

høy opplevelsesverdi. Det aktuelle området vurderes å være av liten - middels intensitet, med 

sitt kollete landskap og åpne områder med små og store vann, og typisk vann. Området er også 

sterkt påvirket av eksisterende steinbruddvirksomheten. 

 

 Variasjon: Et landskapsbilde er rik på variasjoner dersom det har ulike landskapselementer i 

form av terrengformer, vegetasjonstyper, ulike vann etc, i tillegg til enkeltelementer. Visuelle 

innslag i landskapsbildet må i tillegg opptre i en harmonisk sammenheng, slik at variasjonen 

oppleves positiv og ikke kaotisk. Det aktuelle planområdet og omegn oppleves å ha middels 

variasjon, med mange småkoller, noen tydelige høydedrag, enkelte skarpe dallinjer og vann av 

ulik størrelse. Planområdet og de nærmeste omgivelsene, definert som over, er imidlertid  sterkt 

preget av steinbruddsvirksomheten som reduserer verdien. 

 

Landskapet generelt i området har middels verdi. Planområdet og nærmeste omgivelsene, 

avgrenset til nærliggende høyderygger og markerte fjellkoller, har reduserte visuelle kvaliteter og 

dermed redusert verdi på grunn av eksisterende steinbruddsvirksomhet. Ut i fra dette vurderes 

landskapsbildet til å ha liten, til middels verdi. 

 

OMFANG 

 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle 

tiltaket vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.  

 

Det er utarbeidet et sett omfangskriterier som skal brukes for å fastsette tiltakets omfang på det 

aktuelle området. I denne sammenheng er kriteriene gitt i Håndbok 140 ikke direkte tilpasset 

steinbruddsformål og må derfor tilpasses noe.  

I det følgende gjengis omfangskriteriene fra Håndbok 140. 
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Figur 23. Omfangskriterier. 

 

Kriteriet om tiltakets utforming har ikke relevans her, da det omfatter konstruksjoner, materialbruk, 

kryssutforming, etc i forbindelse med veiprosjekter. 

 

Imidlertid er det viktig å begrunne på hvilken måte tiltaket vil endre landskapsbildet.  

 

 

Tiltakets innvirkning på landskapet 

 

Steinbruddsdrift, generelt, vil medføre store terrenginngrep og landskapet innenfor driftsområdet 

endrer totalt karakter. Det er gitt ut fra driftens egne premisser. Utenfor driftsområdene, påvirkes 

landskapet i større eller mindre grad avhengig av landskapets karakter, romdannelser, skjermende 

fjellformasjoner, etc. og i forhold til hvordan driften legges opp. Landskapet er gitt og det er de 

driftsmessige forhold man kan påvirke og som er avgjørende for om man får et godt sluttresultat i 

forhold til tiltakets innvirkning på landskapet. Under planleggingen av utvidelsen av steinbruddet er 
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det lagt stor vekt på at driften kan foregå på de beste ressursene, at inngrepene etter avsluttet drift 

skal påvirke landskapet minst mulig og at innsyn, i alle de ulike driftsfasene, skal reduseres i størst 

mulig grad. En god løsning av disse forhold er betydelig viktigere enn ulike avbøtende tiltak i 

etterkant. Drift i Tofjellet, som foreslått, er det mest skånsomme uttaket i området.  

 

I det følgende vil vi beskrive hvordan driften; brudd, rigg og deponi er lagt opp i forhold til 

innvirkning på landskapet og innsyn fra omgivelsene. 

 

Masseuttak - steinbruddområdet 

Bruddområdet er i dag lokalisert til sydsiden av høyderyggen nord for Søra Krogavatnet. Driften 

følger godkjent regulerings- og driftsplan (0 alternativet). Driften er forholdsvis godt skjermet, men 

deler av driftsområdet eksponerer seg i dag noe mot Søre Krogavatnet. Etter at driften i dette 

området er avsluttet og avbøtende tiltak, en skjermende terrengvoll, er bygd opp, vil innsynet bli 

enda mer redusert i forhold til i dag.  

 

Som tidligere nevnt viser undersøkelser i Tofjellet, nord for eksisterende brudd, stor sannsynlighet 

for gode steinforekomster. Disse forekomstene danner grunnlaget for dette planforslaget om en 

utvidelse av driften.  Ut over de gode forekomstene og i forhold til landskapsinngrep har drift i 

Tofjellet flere fordeler. Landskapet med dets koller og høyder i nord, øst og vest, danner naturlig 

skjerming av det foreslåtte steinbruddsområdet. Videre er Tofjellet en solitær, markert 

fjellformasjon der drift har en tidsbegrenset og forholdsvis liten innvirkning på landskapet. Etter 

avsluttet drift og mindre terrengtilpasninger til omgivelsene, sammen med naturlig revegetering, 

kan sporene av virksomheten bli tilnærmet usynlig. Under drift og spesielt ved uttak på de høyere 

nivåer i fjellet kan virksomheten bli noe eksponert fra høyereliggende områder i de nære 

omgivelser. Driften er av den grunn planlagt slik at det til enhver tid drives med naturlig fjellskjerm 

mot vest og Hettua, slik at innsyn minimaliseres fra disse områdene.  Eksponeringen vil avta etter 

hvert som kollen drives ned.   Den mest kritiske perioden er dersom driften må avsluttes før fjellet 

er tatt helt ned. Da har man kun begrensede muligheter til å tilbakeføre til naturlig landskap.   
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 Figur 24. Her sees masseuttaksområdet i Hellvik steinindustriområde til venstre i bildet. Tofjellet ligger noe 

til høyre for eksisterende brudd. 

 

Nedenfor vises kartutsnitt med terrengsnitt som viser forslag til utviklingen av bruddet, samt 

avsluttende terrengforming. 

 

      

                    

                      

           Figur 25. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt H-H`, fra vest til øst,  

           gjennom foreslått utvidelse av masseuttaksområdet, Tofjellet. 
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Figur 26. Snittene over (H-H`) viser terrengsnitt av foreslått masseuttaksområde fra vest til øst, gjennom 

Tofjellet. Øverst: dagens situasjon og eksisterende terreng. Midten: Terrengsituasjon ved igangsatt drift og 

uttak av Tofjellet (lysegrått). Nederst: Terreng etter avsluttet masseuttak av Tofjellet (mørkegrått). Området 

etterfylles med deponimasser, jord og revegeteres (lyseblått). 
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                                       Figur 27. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt I-I`, fra nord til  

                                       syd, gjennom foreslått utvidelse av masseuttaksområdet,  

                                       Tofjellet.  

 

 

 

Figur 28. Snittene over (I-I`) viser terrengsnitt av foreslått masseuttaksområde fra nord til syd, Tofjellet. 

Øverst: dagens situasjon og eksisterende terreng (mørkegrått). Midten: Terrengsituasjon ved igangsatt drift 

og uttak av Tofjellet (lysegrått), og noe massedeponi (blått). Nederst: Terreng etter avsluttet masseuttak av 

Tofjellet (mørkegrått). Området etterfylles med massedeponimateriale, jord og revegeteres (lyseblått). 
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Massedeponi  

Eksisterende massedeponi ligger i et mindre daldrag ved inngangen til bruddet, ut mot Søra 

Krogavatnet.  Deponiet opparbeides i henhold til godkjent reguleringsplan, med suksessiv påfylling 

av vekstjord, som gir gode vilkår for naturlig revegetering. 

  

 

Figur 29. Dagens massedeponi sett fra jernbanelinjen ved Søra Krogavatnet. Deponiet er under 

opparbeidelse med suksessiv påfylling av løsmasser etter hvert som det fylles opp. Over tid vil naturlig 

revegetering gi en god tilpasning til omgivelsene og området vil  fremstå som naturmark.. 

 

 

Planen omfatter forslag om en videreføring og utvidelse av dagens deponi, mot nord. 

Begrunnelsen for dette er å begrense innvirkningen på landskapet. Ved å utvide eksisterende 

deponi avgrenses dette til områder som allerede er påvirket av virksomheten og den markerte 

fjellformasjonen i nord, vil gi en naturlig avslutning av deponiet, og dempe den visuelle virkning av 

tiltaket i etableringsfasen.  

 

Deponiet er planlagt med en variert topografi som gir liv til horisontlinjen og visuelt vil fungere som 

”bindeledd” i forhold til den naturlige topografien i området. Deponiet er foreslått med topphøyder 

lavere enn de gjenværende kollene, for å redusere eksponeringen og la eksisterende terreng være 
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dominerende. Massedeponiet vil være synlig fra omkringliggende høyder, spesielt i 

etableringsfasen. Ved suksessiv påfylling av løsmasser og naturlig revegetering reduseres denne 

eksponeringen og deponiet vil gradvis bli en del av det naturlige terrenget. 

 

Det er lagt vekt på at deponiet kan avsluttes i alle faser, se illustrasjoner side 53 – 56. 

 

 

Figur 30. Deponiområdet slik det kan se ut etter endt drift i henhold til godkjent reguleringsplan, sett fra 

Krogavatnet. 

 

 

Figur 31. Deponiområdet slik det kan se ut etter endt drift i henhold til reguleringsplanforslaget, sett fra 

Krogavatnet. 

 

Riggplass 

Eksisterende riggplass er etablert noe tilbaketrukket i forhold til skrotdeponi og skjermes av 

naturlige terrengformasjoner. Planforslaget innebærer en begrenset utvidelse av riggplassen . Det 

er videre foreslått å legge den på en noe høyere nivå, men skjermet bak en terrengvoll. 
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Etterbruk 

Det vil etter planen være bruddvirksomhet i området i overskuelig framtid. Forutsetningen for 

videre drift kan av ulike årsaker endres, slik at driften må avsluttes tidligere. Det er i planforslaget 

lagt vekt på at bruddet og spesielt deponiet skal kunne føres tilbake til naturmark. Dersom uttak i 

Tofjellet avsluttes før den er tatt ned, reduseres mulighetene til å sette i verk tiltak som kan 

begrense de synlige terrenginngrepene i dette området. 

 

På de neste sidene vises eksisterende og nytt brudd og deponi i ulike faser. Først vises oversikt 

over dagens situasjon, med brudd, deponi og rigg m.m., og deretter begynnelsen på uttak av 

Tofjellet, med to mulige uttaksfaser – fase 1 og fase 2.  

 

 

     Figur 32. Dagens situasjon.  
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    Figur 33. Eksisterende deponi revegetert, riggområde, vei og bruddområdet – Tofjellet. 

 

  

 Figur 34. Fase 1, med gradvis revegetering av deponi og uttak av Tofjellet. Påbegynt fase 1 og nytt      

               massedeponi. 
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 Figur 35. Viser en mulig avslutning av driften etter fase 1. 

 

           

  Figur36. Fase 2, viser videre uttak av Tofjellet, og fortsatt utvidelse av foreslått massedeponi. 
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     Figur 37. Viser området etter avsluttet drift av steinbruddet fase 2. 

 

Innsyn  

Vurdering av innsyn er viktig for å klarlegge konsekvenser for landskapsbildet. Innsyn mot 

eksisterende steinbruddsområde og foreslått utvidelse, varierer fra ulike sektorer og steder i det 

omkringliggende landskapet. Steinbruddsområdet er imidlertid, som tidligere vist, omkranset av 

flere høyderygger og topper som i stor grad begrenser innsynet fra de viktigste standpunktene i 

omgivelsene, der folk bor eller oppholder seg store deler av døgnet. I denne utredningen vil vi 

spesielt vurdere situasjonen og graden av innsyn fra Vatnamot, jernbanelinjen og Den Vestlandske 

hovedvei, samt fra Hettua. 

 

En skiller mellom ulike grader av visuell virkning av et slikt inngrep, avhengig av avstanden til 

inngrepet.  Nærvirkning og fjernvirkning er sentrale begreper i denne sammenheng. 

 

For å beskrive tiltakets visuelle påvirkning av omgivelsene er området delt inn i tre soner: 

 

Nærsone 

Inngrepet sees på nært hold, og oppleves tredimensjonalt. Alle overflater vil ha en markert tekstur. 

Ofte vil inngrepet dominere det visuelle inntrykket.  
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Nærsonen omfatter selve bruddområdet, samt nærliggende høyderygger og fra jernbanelinjen på 

østsiden av Søra Krogavatnet.  

 

Hettua ligger i grenselandet mellom nærsone og mellomsone. 

 

Mellomsone 

I mellomsonen avtar opplevelsen av tre dimensjoner. Inngrepet blir som regel sideorientert andre 

elementer i landskapet.  

 

Vatnamot ligger i mellomsonen.  

 

Fjernsonen 

I fjernsonen mister inngrepet sin 3-dimensjonale karakter og opptrer som en flate.  Visuelt vil det 

være underordnet andre objekter i landskapet.   

 

I fjernsonen vil bruddet kunne sees fra punkter i landskapet. Hellvik, Stemmefjellet og ute på havet 

vil være i en slik fjernsone. 

 

Vatnamot 

Vatnamot er et mindre sted, med gårdsbruk og enkelte boliger, beliggende ca 1 km fra bruddet.  

Fra Vatnamot er det i dag noe innsyn mot eksisterende brudd og deponi. Bruddet kan ses, 

midlertidig, i den driftsfase man nå er inne i. Etter endt uttak i dette området, skal det anlegges en 

skjermvoll som vil redusere innsynet betraktelig. Videre er det innsyn til eksisterende deponi. Etter 

hvert som deponiet ferdigstilles og revegeteres, vil det fremstå som en del av naturlandskapet.  Det 

er viktig å presisere at dette er en del av dagens virksomhet, 0-alternativet, og inngår således ikke i 

konsekvensutredningen for en utvidelse av bruddet. 

 

Ved foreslått uttak i Tofjellet vil man kunne se deler av bruddet fra noen steder i Vatnamot, spesielt 

i startfasen av driften. Etter hvert som fjellet tas ned, vil bruddet imidlertid skjermes av terrenget og 

innsynet reduseres. Over tid vil det ikke bli noe innsyn mot bruddet.  

 

Den foreslåtte utvidelsen av deponiet vil eksponere seg mot omgivelsene, spesielt i 

etableringsfasen. Ved en suksessiv ferdigstillelse og revegetering vil deponiet over tid fremstå som 

naturmark. Det vil gi tilsvarende innsyn som i dag, men deponiet er planlagt med et høyere 

toppnivå, og derved vil tiltaket bli noe mer eksponert i forhold til dagens situasjon. Landskapet på 

Vatnamot er variert med fjellkoller, knauser, åpne beitemarker med grupper av skogvegetasjon. 

Denne landskapskarakteren, sammen med avstanden vil redusere opplevelsen av innsyn, samtidig 

som det har en karakter og egenverdi som trekker oppmerksomheten bort fra fjernvirkningen og 

reduserer graden av innsyn mot tiltaket. 
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Figur 38. Sikt mot dagens steinbrudd sett fra en gård i utkanten av Vatnamot. 

 

 

Figur 39. Fremtidig ny situasjon, etter uttak i henhold til reguleringsplanforslaget.  
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                    Figur 40. Kartet viser lokalisering av snitt fra Vatnamot mot Tofjellet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur41. Snitt J-J` viser sikt fra høyde i Vatnamot mot planlagt masseuttaksområdet, Tofjellet. 

 

 

 

Jernbanelinjen 

 

Jernbanelinjen går langs Søra Krogavatnet. Mange trafikanter ferdes med tog på denne 

strekningen og innsyn fra jernbanelinjen har noe relevans for vurdering av tiltaket, men har på 

ingen måte samme betydning som innsyn for fastboende. Fra jernbanen er det i dag innsyn mot 

eksisterende deponi fra østsiden av vannet.  Når man passerer med tog er det av relativt kort 

varighet at det er innsyn mot deponiet. Fra jernbanelinjen kan man bare se mindre deler av 

eksisterende steinbrudd, men det oppleves bare i et kort øyeblikk. Etter at eksisterende og 

godkjent drift er avsluttet, vil innsynet, som negativ opplevelse, bli ubetydelig. Bruddet skal 
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skjermes av en terrengvoll og deponiet vil etter terrengforming og revegetering, framstå som en del 

av naturlandskapet. ( 0- alternativet).  

 

Ved en utvidelse av virksomheten vil innsynet bli noe tilsvarende 0- alternativet. Bruddet, i Tofjellet, 

kan ikke ses verken i driftsfasen eller etter avsluttet drift, da driftene ligger lenger fra jernbanelinjen 

og eksisterende terreng og fjellformasjoner vil skjerme mot innsyn.   

 

Etter avsluttet deponering i henhold til godkjent plan vil deponering foregå nord for dagens deponi. 

Deponering vil da foregå uten innsyn fra jernbanelinjen. Det vil bli innsyn til nytt deponi først når 

denne fyllingen går over høyden på avsluttet og godkjent deponi, se snitt under. Innsynet fra 

jernbanelinjen blir derved noe tilsvarende som i dag. Varigheten vil imidlertid strekke seg over et 

lengre tidsrom, avhengig av uttaksvolum og annen avsetning på skrotmasser. 

 

Dagens riggplass er ikke synlig fra jernbanelinjen. Tilsvarende vil situasjonen bli for ny riggplass. 

Foreslått skjermvoll vil hindre innsyn fra jernbanelinjen. 

 

 

Figur 42. Dagens situasjon. 

 

 

 

Figur 43. Deponi. 

 

 

Figur 44. Fremtidig situasjon etter massedeponiet, både eksisterende og planlagt, og området er tilbakeført 

til naturmark. 
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Figur 45. Bildet viser sikt fra jernbanelinjen, øst langs Søra Krogavatnet, med innsyn til eksisterende 

masseuttak (til venstre) og massedeponi (til høyre).  

 

 

Terrengsnittene under viser sikt fra jernbanelinjen mot Tofjellet. 

 

 

                             Figur 46. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt fra punkter ved jernbanelinjen til 

                             planlagt steinbruddområde. 
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Figur 47. Snitt B-B`og C-C`, fra jernbanelinjen til Tofjellet. Det vil ikke være innsyn fra jernbanelinjen til nytt 

bruddområde. 

 

Under vises terrengsnitt av samme situasjon som nevnt over. Snittene viser eksisterende situasjon 

og hvordan massedeponiet avsluttes i tråd med godkjent reguleringsplan. Deretter vises mulig 

utvikling av massedeponiområdet bakenfor, dvs nord - nordøst, som ligger inne i 

reguleringsplanforlaget.  

 

                        

Figur 48. Kartet viser lokalisering av snitt fra jernbanelinjen mot steinindustriområdet. 
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Figur 49. Snitt A-A` innsyn fra jernbanelinjen: Snitt A-A` øverst, viser sluttfasen av eksisterende 

massedeponi i henhold til godkjent reguleringsplan. Snitt A-A` i midten, viser oppstart av foreslått 

massedeponi i bakkant av revegetert og tilbakeført massedeponi. Snitt A-A` nederst, viser videre utvikling og 

drift av forslag til massedeponiområde.   

 

 

Den Vestlandske hovedveg 

Eksisterende masseuttak, massedeponi og riggplass kan ikke sees fra Den Vestlandske 

Hovedveg. Fra vegen er bruddet skjermet av det småkuperte landskapet med koller og høyder. 

Denne situasjonen vil ikke bli endret ved en eventuell utvidelse av bruddområdet, deponiet, og 

riggplassen.  

 

Kart og terrengsnitt under viser sikt fra Den Vestlandske Hovedvei mot masseuttak (E-E`) og 

massedeponi (G-G`). 
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                      Figur 50. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt fra Den Vestlandske Hovedveg til  

                      foreslått masseuttak (E-E`) og massedeponi (G-G`). 

 

 

 

 

 

Figur 51. Snitt E-E` og G-G` viser siktlinjer fra Den Vestlandske Hovedvei mot foreslått masseuttaksområde, 

Tofjellet, og utvidet massedeponiområde. 

 

 

Hettua 

 

Hettua er betegnelsen på en fjellrygg og en topp, beliggende vest for bruddområdet. Området er 

registrert som et noe brukt friluftsområde og er av den grunn tatt med i vurderingen av innsyn. 
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Eksisterende steinbruddsområdet er synlig fra Hettua, både selve bruddområdet og deponiet, se 

bildet under. Etter avsluttet drift, i henhold til godkjent plan, vil innsynet herfra være det som gir 

mest innsyn til eksisterende brudd også etter avslutning, på grunn av at Hettua ligger høyt i 

landskapet og man får direkte innsyn mot store deler av bruddflaten (0-alternativet). 

 

Fra Hettua vil uttak av Tofjellet være delvis synlig. Driften er lagt opp slik at det hele tiden drives 

med en naturlig fjellformasjon som skjerm mot vest (Hettua). Det vil, gjennom alle driftsfaser, 

redusere innsynet fra området vest for bruddet.  Etter avsluttet drift og påfølgende terrengforming 

og revegetering, vil området fremstå som en del av naturlandskapet. Innsynet blir ikke negativt. 

 

Riggplassen er synlig fra Hettua i dag. Fremtidig riggområde vil bli tilsvarende ekponert og synlig 

fra Hettua. tiltaket vil derved fremstå som tilsvarende 0-alternativet, men varigheten blir lengre.     

 

Deponiområdet er i dag delvis synlig fra Hettua. Etter avsluttet deponering og godkjente 

terrengtiltak, vil området fremstå som en del av naturlandskapet (0-alternativet). Avstanden til 

planlagt deponi er den samme som for eksisterende deponi, men deponeringen vil foregå på et 

høyere nivå. Det gir en noe mer eksponering mot Hettuaområdet. Imidlertid vil planlagte og 

forutsatte tiltak om en suksessiv ferdigstillelse, redusere dette innsynet som en negativ opplevelse.    

 

Terrengsnittet nedenfor, F-F` viser siktlinje fra Hettua mot Tofjellet. 

 

 

Figur 52. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt (F-F`) fra Hettua, gjennom 

                          planlagt masseuttaksområdet, Tofjellet. 
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Figur 53. Terrengsnittet F-F` viser sikt fra Hettua mot Tofjellet, og hvordan bruddet utvikler seg. 

Naturlig terreng skjermer noe mot driften. 

 

 

      Figur 54. Bildet viser utsikt fra Hettua mot eksisterende steinindustriområde.  

 

 

 

Figur 55. Bildet viser deponiområdet i henhold til reguleringsplanforslaget, sett fra Hettua mot Småtjørna og 

planområdet. (viser ikke drift i Tofjellet). 

 

Oppsummerende om tiltakets omfag 

 

Brudd 

Bruddet foregår i en avgrenset og godt skjermet terrengformasjon, Tofjellet. Tiltaket vil medføre at 

en markert terrengformasjon drives ned, men etter avsluttet drift vil tiltaket kunne tilbakeføres til 

naturlandskap. Innsynet er i stor grad begrenset til nærliggende høyderygger, der Hettua er den 

viktigste. Bruddet vil bli delvis synlig i en avgrenset tidsperiode. Innsynet fra Vatnamot blir svært 

begrenset i de første driftsfasene. Innsyn blir tilsvarende for 0-alternativet, men varigheten lengre.  
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Bruddet vil etter endt uttak kunne tilbakeføres til ”naturlig” landskap. I forhold til 0-alternativet er 

inngrep i Tofjellet mer avgrenset og tiltaket vil etter avsluttet drift tilbakeføres til naturlandskap. 

 

Deponi 

 

I planen er det foreslått en utvidelse av deponiet. Etter avsluttet deponering i henhold til godkjent 

reguleringsplan (0-alternativet), vil deponeringen i en periode foregå skjermet bak eksisterende 

deponi som er avslutte som en skjermvoll. Deponiet er foreslått med en topphøyde på kote 118. 

Det er lagt vekt på en formgivning av deponiet som er tilpasset omgivende landskap. Tilgrensende 

fjellformasjoner er høyere og vil dempe deponiet. Deponering over eksisterende deponi vil, som 

snittene viser, bli synlig mot omgivelsene. Suksessiv ferdigstillelse vil begrense opplevelsen av 

deponiet som et negativt element i landskapet. Etter avsluttet deponering vil området fremstå som 

en del av naturlandskapet. 

 

I henhold til ovenstående vil tiltakets innvirkning på landskapet og innsyn fra omgivelsene være av 

middels til lite negativt omfang.  

 

 

 

Figur 56. Steinbruddvirksomhet er i seg selv et stort landskapsinngrep. Allikevel kan uttak legges i 

landskapet slik at det skjermes mest mulig av terreng eller vegetasjon, og reduserer innsyn fra omgivelsene. 

 

2.2.2 Konsekvens 

 

Landskapets verdi i de nære omgivelser er påvirket av eksisterende steinbruddsdrift. Det vil prege 

området i overskuelig fremtid. Utvidelsen av steinbruddet vil i begrenset grad redusere den visuelle 

kvaliteten ytterligere. 



 54

 

Ut fra ovenstående kan vi oppsummere. Landskapet verdi i de nære omgivelser er påvirket av 

eksisterende steinbruddsdrifter vurdert som middels verdifullt og tiltakets omfang på 

landskapsbildet er vurdert som middels negativt. Ved sammenstilling av verdi og omfang i 

konsekvensviften, blir konsekvensen av tiltaket liten negativ (-) til middels negativ konsekvens 

(--) for landskapsbilde. 

 

 

2.2.3 Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått spesielle avbøtende tiltak. Viktigste avbøtende tiltak er at driften legges opp, 

og som er lagt inn i det foreslåtte planforslaget, slik at naturlige fjellformasjoner skjermer mot 

innsyn fra de områder der befolkingen bor, arbeider og viktigste friluftsområder. Det ligger til grunn 

for det foreliggende planforslaget. 

 

Videre er det viktig, som også er forutsatt i planene, at deponiet revegeteres suksessivt i takt med 

oppbygningen slik at det raskt fremstår som en del av naturlandskapet. 

 

2.3 NATURMILJØ  

 

2.3.1 Grunnlagsmateriale og metode 

 

Utredningsprogram  

 

Følgende utredningspunkt om naturmiljøet er inkludert i forslaget til planprogram:  

 

Hubroens leveområde, reirplass osv må undersøkes og registreres for å ha oppdaterte data om  

rovfuglen. På grunnlag av den pågående overvåkningen må det gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser 

det nye tiltaket kan få for hubroen i området.  

Etter at planprogrammet hadde vært på høring i fastsatte Eigersund kommune det endelige planprogram for 

tiltaket den 12.5 2009. Kommunen stilte krav om følgende tilleggspunkter for temaet naturmiljø:  

2. Virkningen et utvidet uttak har på rødlistearter skal vurderes og danne grunnlag for avbøtende tiltak og 

avgrensning av planområdet. Erfaringer fra oppfølgingsprogram for hubro må vurderes i lys av utvidelse.  

3. Konsekvenser for andre rødlistearter skal beskrives, ligger denne type arter/typer innforbi planområdet, 

konsekvenser og avbøtende tiltak?  

 

Datagrunnlag  

 

Denne fagrapporten baserer seg i stor grad på feltkartlegginger foretatt 24. februar 2009 og 7. oktober 2010. 
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Det er supplert med registreringer i området ved oppfølgingen av hubro i perioden 2000 – 2009. Det 

foreligger tre statusrapporter for dette arbeidet. I figur 57 er det en oversikt over de viktigste datakildene for 

rapporten.  

 

 

Tema 

 

Materiale  

Personlige meddelelser Svein Imsland  

 

Databaser/hjemmesider Naturbasen http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/  

Lavdatabasen http://www.nhm.uio.no/botanisk/bot-

mus/lav/soklavhb.htm  

Mosedatabasen 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/mose/nmd_b.htm  

Soppdatabasen 

Rapporter/utredninger Tysse, T. 2000. Konsekvenser for hubro og annet 

vilt ved etablering av prøveuttak av stein ved Hellvik, 

Eigersund kommune. Ambio Miljørådgivning AS.  

Tysse, T. 2002. Overvåking av hubro ved steinbrudd 

i Hellvik. Årsrapport 2002. Ambio 

Figur 57. Viktig grunnlagsmateriale for rapporten  

 

Representativitet  

 

Naturtyper, vegetasjon og flora  

Hovedkilden for dette temaet er feltarbeidet og Direktoratet for naturforvaltning - Naturbase. Felt -arbeid i 

februar og oktober gjør det mulig å finne mesteparten av plantearter som kan forventes i det aktuelle miljøet. 

Også naturtypene kan greit kategoriseres på disse årstider. Moser og lav er heller ikke noen problemer, da 

det store flertall lar seg bestemme like bra hele året. Videre bygger rapporten delvis på tidligere 

registreringer i området i forbindelse med hubroregistreringer.  

 

 

Fugl  

Feltarbeidet i februar og oktober gir ikke et bilde av hekkefugler i området. Influensområdet er imidlertid i stor 

grad undersøkt i hekketiden tidligere i forbindelse med hubrokartlegging.  

 

Pattedyr  

Pattedyr er normalt vanskelig å kartlegge gjennom denne type befaringer, da de fleste artene ikke 

eksponerer seg. Det er dog mulig å finne spor av dyrene i hele året. For denne gruppen baserer rapporten 
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seg på sporfunn og eksisterende informasjon i naturbasen.  

Materialet som ligger til grunn for denne rapporten vurderes samlet sett som representativt.  

 

Kartleggingsenheter  

 

Naturtyper  

En naturtype er en ”ensartet avgrenset enhet i naturen som omfatter plante- og dyreliv og miljøfaktorene” 

(DN 1999). Vegetasjonen er viktig i avgrensingen av naturtyper, men naturtyper må ikke forveksles med 

vegetasjonstype (se for vegetasjonstype under). En naturtype vil normalt romme flere vegetasjonstyper.  

Kartleggingen av naturtyper har vært gjennomført i samsvar med DN-håndbok 13-06 ”Kartlegging av 

naturtyper”. Det er her skilt ut 56 viktige naturtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet. Det er 

samtidig lagt opp til at det kan inkluderes såkalt ”andre viktige forekomster”.  

I DN-håndboka er det skilt mellom ”svært viktige” og ”viktige” lokaliteter. Førstnevnte kategori er definert som 

lokaliteter med betydning A. Dette er normalt nasjonalt eller regionalt viktige områder for biologisk mangfold. 

Lokaliteter som vurderes som ”viktige” har betydning B, og er kommunalt (begrepet lokalt viktig benyttes i 

håndboka) og delvis regionalt viktige.  

 

Vegetasjon og flora  

Vegetasjon består av plantedekket og vegetasjonstyper innenfor et område. Begrepet flora omfatter 

planteartene, som utgjør vegetasjonen. I foreliggende rapport er rapporten ”Truede vegetasjonstyper i Norge 

” (Fremstad & Moen 2001) lagt til grunn ved prioritering av viktige vegetasjonstyper.  

 

Vilt  

Vilt omfatter alle arter pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr (DN 2006).  

De viktigste viltområdene i kommunene kartlegges gjennom viltområdekartlegging, som er en metode for 

innsamling av opplysninger om viktige viltforekomster. Det er utarbeidet viltområdekart for de fleste 

kommuner i Norge, og kartleggingen skal gjennomføres i samsvar med DN -håndbok 11-2000 

”Viltkartlegging” (DN 2000). I foreliggende fagrapport er denne håndboka lagt til grunn for utvelgelse og 

vekting av områder.  

 

Rødlistearter  

Norsk rødliste for sjeldne og/eller truede arter ble revidert i 2010 med rapporten ” Norsk rødliste for arter 

2010” (Kålås et al. 2010). I figur 59 det gitt en oversikt over de ulike kategorier som nå er benyttet for 

inndeling av rødlistede arter. I prinsippet er arter som er plassert i kategorier høyt oppe på listen (som RE og 

CR) mer truet enn de lavere nede.  

 

  

Kode Kategorier  Kommentar  

EX UTDØDD (Extinct) Arter som er utdødd i vill tilstand  
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EW  UTDØDD I VILL TILSTAND  

(Extinct in the wild) 

Arter som ikke finnes frittlevende, 

men der det fortsatt finnes 

individer i dyrehager, botaniske 

hager eller lignende. 

RE REGIONALT UTDØDD  

(Regionally extinct) 

En art er Regionalt utdødd når det 

er liten tvil at arten er utdødd fra 

aktuell region (her Norge). For at 

arten skal inkluderes må den ha 

vært etablert reproduserende 

etter 1800. 

CR KRITISK TRUET  

(Critically endangered) 

En art er Kritisk truet når best 

tilgjengelig informasjon indikerer 

at et av kriteriene A – E for Kritisk 

truet er oppfylt. Arten har da 

extremt høy risiko for utdøing (50 

% sannsynlighet for utdøing innen 

3 generasjoner, minimum 10 år) 

EN  STERKT TRUET  

(Endangered) 

En art er Sterkt truet når best 

tilgjengelig informasjon indikerer 

at et av kriteriene A – E for Sterkt 

truet er oppfylt. Arten har da 

svært høy risiko for utdøing (20 % 

sannsynlighet for utdøing innen 5 

generasjoner, minimum 20 år) 

VU SÅRBAR  

(Vulnerable) 

En art er Sårbar når best 

tilgjengelig informasjon indikerer 

at et av kriteriene A – E for Sårbar 

er oppfylt. Arten har da høy risiko 

for utdøing (10 % sannsynlighet 

for utdøing innen 100 år) 

NT NÆR TRUET  

(Near threatened) 

En art er Nær truet når den ikke 

tilfredsstiller noen av kriteriene for 

CR, EN eller V, men er nære ved 

å tilfredsstille noen av disse 

kriteriene nå eller i nær fremtid. 

DD DATAMANGEL  

(Data deficient) 

En art settes til kategori 

Datamangel når ingen gradert 

vurdering av risiko for utdøing kan 

gjøres, men det vurderes som 
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meget sannsynlig arten ville blitt 

med på Rødlista dersom det 

fantes tilstrekkelig med 

informasjon.  

 

Figur 58. Rødlistekategorier  

 

 

 

Metoder for konsekvensutredning  

 

Forutsetningene for å komme fram til en vurdering av konsekvensen er en systematisk 

gjennomgang av:  

 

1. Verdi, uttrykt som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for vedkommende interesse/tema i 

det området prosjektet planlegges.  

 

2. Konsekvensens omfang, dvs. hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende  

     interesse/tema.  

 

3. Konsekvensens betydning, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte    

områders  verdi, samt omfanget av tiltakets effekt.  

 

Nedenfor er det foretatt en gjennomgang av de metoder som er benyttet for å fastsette verdi, 

virkningsomfang og konsekvenser.  

 

 

Verdisetting  

 

Ved vektingen av viltområder er DN-håndbok nr. 11 ”Viltkartlegging” lagt til grunn. I DN-håndboka 

er vektingen av arter og funksjonsområder ført til en skala fra 1 – 5, der 5 er de viktigste 

artene/områdene. Rødlistede arter vil i stor sett ha den høyeste vektningen. Vekttabellene fra DN-

håndboka følger vedlagt.  

Statens vegvesens veileder nr. 140 om konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006) er i stor 

grad lagt til grunn for verdisetting av viltområder i inf luensområdet. Det er imidlertid gjort noen 

tilpasninger i forhold til nye rødlistekategorier (se Kålås et al. 2010). I samsvar med håndbok 140 

er funksjons-områder for arter i de to laveste rødlistekategorier (NT og DD) satt til middels verdi, 

mens de andre kategoriene i rødlista er ført til stor verdi.  
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 Liten verdi  Middels verdi  Stor verdi 

Inngrepsfrie og 

sammenhengende 

naturområder samt 

andre landskaps-

økologiske sammen-

henger 

- Områder av ordinær 

landskapsøkologisk 

betydning 

- Områder over 1 km fra 

nærmeste tyngre 

inngrep.  

- Sammenhengende 

områder over 3 km2 med 

et urørt preg.  

- Områder med lokal 

eller regional 

landskapsøkologisk 

betydning. 

- Områder over 3 km fra 

nærmeste tyngre 

inngrep.  

- Områder med nasjonal, 

landskaps-økologisk 

betydning 

Naturtypeområder/ 

vegetasjonsområder 

- Områder med biologisk 

mangfold som er 

representativt for 

distriktet.  

- Natur- eller 

vegetasjonstyper i 

verdikategori B eller C 

for biologisk mangfold 

- Natur- eller 

vegetasjonstyper i 

verdikategori A for 

biologisk mangfold.  

Områder med arts-/ 

individmangfold 

- Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for 

distriktet.  

- Viltområder og vilt-trekk 

med viltvekt 1.  

- Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk.  

- Leveområder for arter i 

rødliste-kategoriene NT 

eller DD.  

- Leveområder for arter 

som står oppført på den 

fylkesvise rødlista.  

- Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 2-3.  

- Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk.  

- Leveområder for arter i 

rødlistekategoriene CR, 

EN eller VU.  

- Viltområder og vilt-trekk 

med viltvekt 4-5.  

Figur 59 . Kriterier for verdisetting av naturmiljø (Håndbok 140, tilpasset ny rødliste)  

 

Virkningsomfang  

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative og positive endringer det aktuelle tiltaket 

vil ha for det biologiske mangfoldet. Figur 61 viser en oversikt over de kriterier som er benyttet til å 

bedømme et tiltaks virkningsomfang for biologisk mangfold. Oversikten er hentet fra Statens 

vegvesen håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 

 

 

 

 Stort positivt 

omfang 

Middels positivt 

omfang  

Lite/intet 

omfang 

Middels 

negativt omfang  

Stort negativt 

omfang 
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Viktige 

sammenhenger 

mellom 

naturområder 

Tiltaket vil i stor 

grad styrke 

viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil 

styrke viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil 

svekke viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil bryte 

viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Arter (dyr og 

planter) 

Tiltaket vil i stor 

grad øke 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og leve-

vilkår 

Tiltaket vil øke 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

deres vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil i 

noen grad redu-

sere artsmang-

foldet eller fore-

komst av arter 

eller forringe 

deres vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil i stor 

grad redusere 

artsmangfoldet 

eller fjerne fore-

komst av arter 

eller ødelegge 

deres vekst- og 

levevilkår 

Figur 60.. Kriterier for å bedømme omfanget for biologisk mangfold (etter Statens Vegvesen 2006) 

 

Konsekvensutredning  

Konsekvensvurderingene er også basert på metodikk som er beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok 140 (2006). Figur 62 viser den konsekvensmatrise som er brukt i vurderingene. 

Konsekvensen er her en syntese av verdien og det virkningsomfang som tiltaket har for det 

aktuelle objektet/området. 
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Figur 61. Konsekvensmatrise (fra Statens Vegvesen 2006) 

Avgrensing av influensområdet  

 

Med influensområdet menes de områder der det er forekomster som kan bli påvirket av utbyggingsplanene.  

Influensområdet for vilt vil være avhengig av hvilke forekomster som finnes i området. For viltet vil lokale 

påvirkninger kunne forplante seg til tilgrensende områder, og dermed gi virkninger i et større influensområde. 

Ulike viltarter vil ha forskjellig toleranse ovenfor inngrep og forstyrrelse. I utgangspunktet vil de mest 

påvirkede områder for vilt ligge i tilknytning til tiltaksområdene og deres umiddelbare nærhet.  

En konservativ avgrensing av influensområdet for vilt tilsier at dette vil kunne strekke seg minst 1 km fra 

tiltaksområder og områder som fysisk vil bli påvirket av utbyggingen. For arter med store territorier vil 

forstyrrelser fra støy og andre effekter fra menneskelig aktivitet teoretisk sett kunne påvirke forekomster i 

hele territoriet for den aktuelle art. For de fleste forekomster av vilt vil imidlertid kun forekomster i 

tiltaksområdene, direkte effektområder og tilgrensende arealer bli påvirket.  

Det er vanskelig å avgrense influensområdet for naturtyper og flora, da støvdrift i teorien kan påvirke 

områder langt fra steinbruddet. Da det i liten grad er registrert støvdrift ut over helt lokalt ved dagens 

bruddområde, vurderes influensområdet for disse temaene ikke å overstige 1 km fra bruddet.  
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2.3.2 Naturgrunnlag og arealbruk 

  
Generelt  

 

Naturforhold, klima og geografisk beliggenhet har stor betydning for hvilket biologisk mangfold som er knyttet 

til området. Videre vil områdets arealbruk, menneskelige aktivitet og inngrepsregime være faktorer som 

begrenser eller begunstiger forekomstene av arter.  

Tiltaket er en utvidelse av et etablert steinbrudd. I tillegg finnes et steinbrudd ca 1,3 km NNV for 

tiltaksområdet.  

Det er ingen fast bosetning i tiltaksområdet. Nærmeste bosetning ligger ved Vatnamot SV for området, hvor 

flere gårder ligger samlet. Det er ca 300 m fra tiltaksområdet til nærmeste hus. I tilknytning til bebyggelsen 

finnes arealer med dyrka mark og beite.  

 

 

Landskapstrekk og arealbruk  

 

Landskapsregion  

Planområdet er naturgeografisk knyttet til landskapsregionen 18 ”Heibygdene i Dalane og Jæren” 

(Puschmann 2005). Regionen omfatter det meste av fylkesregionen Dalane, samt mindre arealer i Sirdal, 

Flekkefjord og Sandnes kommuner. Regionen er delt i tre underregioner; Dalane, Jæren fjellbygd og Høg-

Jæren. Planområdet er lokalisert i underregionen ”Dalane. Landskapet i deler av region 18 har et skrinnere 

preg enn i alle andre landskapsregioner i Sør-Norge. Dette er spesielt tydelig vest i regionen, der 

overgangen til Jærens grøderike lavlandsslette gir store kontraster i landskapet. Topografisk er regionen 

variert, med hyppige vekslinger mellom åskam og dalbunn. Landskapets hovedformer spenner fra de dype 

daler i indre del av regionen til det åpnere og småkuperte landskapet i vest. Utbredelsen av regionen fremgår 

av figur 62. 
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Figur 62. Utbredelse av landskapsregion 18 ”Heibygdene i Dalane og Jæren”.  

Tiltaksområdet er plottet med gult. (Kartgrunnlag: Skog og Landskap ) 

 
Kystlyngheiene  

Tiltaksområdet ligger i et karakteristisk kystheilandskap som strekker seg i et belte fra Ogna i nord 

og sørover inn i Vest-Agder. Dette kystlandskapet, også kalt ”anortosittbeltet” på grunn av 

forekomsten av bergarten anortositt, er typisk snaut, knudrete og kollete, med lokalt store 

topografiske vekslinger (figur 64). Vann og myr preger i stor grad forsenkningene i landskapet, 

mens vekslende lyng- og gressmark dekker høydedrag og skråninger. De høyereliggende kollete 

høydedragene er nesten vegetasjonsfrie. Bergkollenes høyde og størrelse varierer en del, men i 

og ved tiltaksområdet ligger toppene i noenlunde samme høyde. 
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Figur 63. Det knudrete og skrinne landskapet ved steinbruddet er overveiende dekket av naturtypen 

kystlynghei. 

 

Noe kulturbarskog er innplantet i området, spesielt i den ytre delen, og dette bidrar sammen med 

den naturlige gjengroingen til at skog gradvis preger området mer og mer.  

Lyngheiene ved tiltaksområdet er i dag lite benyttet av mennesker. Beite av husdyr har opphørt, og 

området gror gradvis igjen. Området benyttes ellers i liten grad, bortsett fra driften av massetakene 

og noe sporadisk friluftsliv.  

Ved siden av steinbruddene, tilhørende infrastruktur og jernbanen som går i kanten av området, er 

influensområdet for naturmiljøet (inntil 1 km ut fra steinbruddet) ikke preget av inngrep. De 

eksisterende inngrepene er ellers samlet i kanten av lyngheiene, mens store uberørte/lite berørte 

lyngheier strekker seg østover og nordover. Det er ingen bosetning i dette kystlyngheilandskapet.  

 

Kulturlandskapet ved havet  

Ved det lille tettstedet Hellvik er det en relativt smal sone mellom havet og kystlyngheiene med 

spredt bebyggelse og mer eller mindre kultivert preg. Her inngår mindre arealer med dyrka mark 

mellom de snaue kollene og ved kanten av lyngheiene. Noe naturlig skog finnes som spredte holt i 

hele området, mens plantefelt dekker også en del arealer. I dalgangen som fortsetter like øst for 

Hellvik inngår større arealer med naturlig eikeskog. Her ligger også flere grunne og noe 

næringsrike ferskvannssjøer.  

Gårdsbebyggelse, helårsboliger og fritidsboliger ligger klyngevis og spredt i hele området ved 

tettstedet Hellvik. Langs den langgrunne Hellviksbukta, som tettstedet Hellvik grenser til, er det 

også et maritimt miljø. Langs bukta er det ellers mindre sandstrender, som er populære 
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badeområder. Utenfor den skjermede Hellviksbukta danner forblåste, snaue koller den ytre randen 

av land mot storhavet.  

Topografisk har dette kulturlandskapet likheter med kystlyngheiene innenfor, men områdene skilles 

først og fremst ved arealbruken og bebyggelsen, samt et noe lavereliggende preg. Med noe 

skiftende arealbruk og den buktede kystlinje utenfor, fremstår dette landskapsavsnittet som mer 

variert enn de mer ensartede lyngheiene innenfor.  

Den kulturpregete kystsonen er preget av inngrep, og området har også en betydelig høyere 

menneskelig aktivitet enn i lyngheiene innenfor.  

 

 
Inngrepsstatus  

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1995 en kartlegging av inngrepsfrie naturområder i 

Norge (INON). INON defineres som alle områder som ligger mer enn én kilometer (i luftlinje) fra 

tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt i soner basert på avstand til 

nærmeste inngrep:  

 

Inngrepsfri sone 2: 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

Inngrepsfri sone 1: 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

Villmarkspregede områder: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

 

I tiltaksområdet finnes ingen inngrepsfrie områder, dvs. områder som ligger lengre enn en 

kilometer fra tyngre tekniske inngrep.  

 

Siden tiltaket er en utvidelse av et allerede etablert steinbrudd, er tiltaksområdet moderat til mye 

preget av inngrep. 

 

Berggrunn, løsmasser og jordsmonn  

 

Berggrunn  

Berggrunnen har stor betydning som grunnlaget for jordsmonnet, både dets tykkelse og nærings-

innhold. Andre faktorer har også betydning for jordsmonnets tykkelse, blant annet løsmasser og 

temperaturforhold. En næringsrik og lett vitrelig berggrunn gir generelt sett grunnlag for et bedre 

jordsmonn og rikere planteliv. Likevel vil det være slik at flere plantearter primært er knyttet til det 

sure vekstmiljøet, mens andre igjen er knyttet til kalkrik grunn.  

 

Berggrunnen i det aktuelle området er sterkt dominert av den harde og lite vitrelige bergarten 

anortositt (figur 64). Ifølge NGU sitt berggrunnskart strekker det seg i tillegg ett bånd av diabas 

gjennom tiltaksområdet. 
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Figur 64. Utsnitt av berggrunnskart for området rundt tiltaksområdet. Lys grå er anortositt, gul er diabas og 

rosa er monzonitt. (Kartgrunn-lag: NGU)  

 

Løsmasser og jordsmonn  

En stor del av tiltaksområdet består av bart berg med stedvis tynt løsmassedekke. Mellom 

Litlatjørna og Småtjørna dekkes berggrunnen av tynn morene. Løsmassene er svært 

næringsfattige og egner seg ikke for mer krevende plantearter. På høyereliggende arealer mangler 

ofte løsmasser eller lagene er svært tynne. På disse områdene dreneres de også raskt for vann og 

tørker ut. I lavereliggende områder tilføres imidlertid vann fra omkringliggende bergkoller, og her 

finnes grunnlag for forekomst av fuktig hei. I de fuktigste partiene går fukthei stedvis over til små 

myrer med torvdekke. 
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Figur 65. Løsmassekart for området rundt tiltaksområdet. Lys grønn er  

tynn morene, rosa er bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Tiltaksområdet er markert med rød linje og 

det tidligere regulerte området med blå linje. (Kartgrunnlag: NGU) 

 

Vann  

Ved tiltaksområdet ligger det flere vann. Det største er Søra Krogavatnet like sør for tiltaksområdet. Vest for 

steinbruddet ligger Småtjørna, og like ved nordøstre kanten av området ligger Litlatjørna.  

I tillegg finnes i den nordlige del av tiltaksområdet noen små vann i tilknytning till myrområder. Disse er i dag 

på vei å gro helt eller delvis igjen (fig. 66). De minste tjerna representerer i større grad åpent vannspeil i myr 

enn separate vannforekomster. Det største tjernet, lengst vest, har fortsatt et åpent vannspeil i de sentrale 

delene, i hvert fall i nedbørrike perioder.  
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Figur 66. Kart og flyfoto som viser de små tjerna som ligger helt nord i tiltaksområdet (nord for Tofjellet). 

 
2.3.3 Status og verdi for biologisk mangfold  

 

2.3.3.1 Planområdet  

 
Naturtyper  

 

Naturtypene i planområdet overensstemmer bra med beskrivelsene av landskapsregion 18 ”Hei-

bygdene i Dalane og Jæren” (Puschmann 2005). Store deler av området består av snaut berg med 

bergkoller, for eksempel Tofjellet lengst nord i området. I planområdet er det stigende høydekurver 

mot nord, og helt i nord ligger det noe brattlendte områder. Mellom de snaue bergene dekker fuktig 

heivegetasjon det meste av arealet. I forsenkninger inngår også noe myr, gjerne i tilnytning til 

vann. Like sør for Tofjellet finnes et langstrekt fukthei- og myrområde med små åpne vannflater.  
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Kystlynghei D07  

Det utvidede tiltaksområdet ligger i et stort område med naturtypen kystlynghei (fig.67). 

Kystlynghei er fremhevet som en prioritert naturtype i DN -håndbok 13. Området er i naturbasen 

gitt verdi A (svært viktig) på grunn av at det er et stort, intakt areal kysthei med relativt lite inngrep 

(Direktoratet for naturforvalting - Naturbase). Stedkvaliteten er betegnet som meget god.  

Kystlynghei er på meget sterk tilbakegang lenger sør i Europa, hvorfor Norges ansvar for 

naturtypen er stort og økende. Naturtypen er imidlertid på sterk tilbakegang også i Norge, hvilket 

skyldes gjengroing, tilplanting og gjødsling. Kystlyngheien er avhengig av beite i kombinasjon med 

brenning for å opprettholdes. Det finnes et stort antall karplanter, lav, moser og sopp som er sterkt 

knyttet til eller har betydelige deler av sine bestander i kystlynghei. En av disse artene er 

klokkesøte, som ble funnet i området (se nedenfor i kapittelet Rødlistede arter). Innenfor 

planområdet finnes vann, myr og berg, men disse arealene vurderes i denne sammenheng å være 

en integrert del av naturtypen kystlynghei. Myrene i området er små og næringsmessig stort sett av 

minerotrof type. Det er både bakkemyr og flatmyr i området. Ingen tydelige spor av beite kunne ses 

i det undersøkte området. Noen steder foregår en viss gjengroing av einer, selv om disse kun 

enkelte steder har oppnådd anselig størrelse.  

Det er ikke systematisk registrert vegetasjonstyper i planområdet. I kystlyngheiene dominerer 

fukthei i skråninger og forsenkninger (der det ikke er myr), mens tørrhei har begrenset forekomst 

på høydedrag med god drenering. Kystlyngheien i deler av tiltaksområdet bærer i dag tydelige spor 

av påvirking fra det eksisterende steinbruddet. Dette gjelder i hovedsak et område nord for 

bruddet, hvor det blir gjort utslipp av overskuddsvann som er pumpet opp fra bruddet. Hvor stort 

område som er påvirket er ikke nøyaktig kartlagt, men påvirkingen er i hvert fall tydelig frem til 

Tofjellet (bergknausen helt nord i utvidelsesområdet), en strekning på ca. 200 meter. I dette 

området er en stor del av røsslyng- og klokkelyngforekomstene døde eller i dårlig stand (fig. 68). 

De øvrige vanlige artene i området ser inntil vider ut til å ha klart seg bedre. Også vegetasjonen i 

de små vannene like sør for Tofjellet er kraftig påvirket, og bunnen er dekket av steinstøv (fig. 69).  

Grunnet påvirkingen fra steinbruddet vurderes den begrensete del av kystlyngheien som omfattes 

direkte av tiltaket kun å ha middels verdi, mens den samlete naturtypen, som tiltaks- og 

influensområdet er en del av, har stor verdi. 
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Figur 67. Kart over prioriterte naturtyper (grønt) og viltområder (brunt) i influens-området. Det store området i 

tilknytning til planområdet er kystlynghei. Brunt område sørøst for planområdet er et viktig beiteområde for 

rådyr. Planområdet er markert med rødt og det tidligere regulerte området med blått. (Kartgrunnlag: 

Naturbasen). 
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Figur 68.  Bilde tatt litt nord for dagens brudd i oktober 2010. Bakken er til dels dekket av steinstøv og 

mesteparten av all røsslyng og klokkelyng er død. I bakgrunnen sees vannene som illustreres i bildet 

nedenfor. 

 

 

Figur 69. Bilde fra de små vannene nord for dagens steinbrudd. Bunn og vannplanter er dekket av steinstøv 

og lyngvegetasjonen ved vannene er i stor grad død.  
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Naturlig fisketomme innsjøer og tjern E10  

Litlatjørna, som ligger like ved kanten av planområdet mot øst (se for eksempel fig.76), er med 

bakgrunn i foreliggende opplysninger et naturlig fisketomt tjern. Det er også foretatt prøvefiske i 

utløpsbekken med elektrisk fiskeapparat uten at det ble fanget noen fisk. Denne naturtypen er i DN 

-håndbok nr. 13-2006 fremhevet som en prioritert naturtype. Da det ikke finnes fiskepredasjonen 

kan vann av denne typen huse en interessant insektsfauna. Hvis vannet hadde vært i godt stand 

hadde det blitt vurdert som viktig og dermed fått middels verdi. I hvert fall deler av Litlatjørna er 

imidlertid påvirket av støv fra det nåværende steinbruddet, noe som reduserer verdien. Naturtypen 

er derfor gitt liten -middels verdi.  

 

Det er sannsynlig, men ikke bekreftet at også tjernet som ligger på kote 65,5 (se fig. 66), er 

fisketomt. Dette myrtjernet er grunt og kraftig påvirket av gjengroing, og utbredelsen av vannspeilet 

er sterkt relatert til nedbørforholdene. Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av faunaen i tjernet. 

På grunn av varierende utbredelse av vannspeilet gis tjernet liten- middels verdi.  

 

 

Rødlistede arter  

 

Klokkesøte  

Klokkesøte ble funnet med fire små bestander i et begrenset område ved søre enden av 

Litlatjørna. Plantene så ut til å være i god kondisjon på trass av at de vokser i et område som er 

påvirket av støvdrift.  

Forekomstene er fordelt på to områder med to små bestander hver. Rett sør for tjernet ble det 

funnet to små nærliggende bestander med henholdsvis seks og tre planter. Det var omtrent seks 

meter mellom bestandene. Som vist i figur 71. ligger disse bestandene innenfor det eksisterende 

planområdet, men i den avgrensede grøntsonen.  

Sørøst for tjernet ble det funnet to små bestander med 10-15 meters mellomrom. Her var det 

henholdsvis en og to planter. Disse bestandene ligger innenfor planlagt skjermingsbelte, 

naturområde. Totalt ble det altså funnet 12 planter av klokkesøte innenfor utvidelsesområdet og 

det eksisterende planområdet. De registrerte forekomstene vokser på flatmyr og i overgangen fra 

myr til fukthei. Klokkesøten vokser her sammen med rome, blåtopp, torvull, røsslyng, klokkelyng og 

litt hvitlyng. Bunnsjiktet er dominert av torvmoser, men det finnes også noe heiflette.  
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Figur 70. Klokkesøte fra området 

sørøst for Litlatjørna.  

 

 

 

 

Figur 71. Registrerte forekomster av klokkesøte. 

Røde punkter er funn i oktober 2010. Grønt punkt er 

tidligere funn fra Arts-kart. Tiltaksområdet er markert 

med lilla linje og det tidligere regulerte området med 

blå linje.  
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 Figur 72. Voksesteder for klokkesøte i forhold til tiltaksområde og grønt belte. 

 

 

Figur 73. Klokkesøte vokser i myr / fukthei ved sørenden av Litlatjørna i høyre kant av bildet. I bak- 

grunnen sees det nåværende steinbruddet. Bildet er tatt omtrent mot vest fra sørøstsiden av Litlatjørna.  
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Figur 74. Sørenden av Litlatjørna med myr/fukthei hvor klokkesøte vokser. Bildet er tatt omtrent mot vest fra 

sørøstsiden av Litlatjørna. 

 
Hubro  

Planområdet ligger i grensesonen mellom to hubroterritorier. Med grunnlag i GPS - søk av en 

merket hubro i det ene territoriet, er det sannsynlig at planområdet kun ligger innenfor et av 

territoriene.  

Ingen reirplasser er registrert innenfor planområdet, men på tross av søk etter reirplasser her, kan 

det ikke utelukkes helt at slike finnes. Den nordlige delen av planområdet vurderes som egnet 

hekkeområde for arten.  

Arealbruken til det aktuelle hubroparet som holder territoriet der planområdet inngår er ikke 

kartlagt, men det finnes likevel en del informasjon basert på sporfunn og GPS - søk av hannen i 

territoriet (se under Øvrig influensområde, kapittel 6.3.3.2).  

Før steinbruddet ble etablert i området ble det registrert spor (ekskrementer, gulpeboller, fjær) av 

hubro flere steder i planområdet (Tysse 2000). Etter at bruddet ble etablert, var det klare tegn til at 

denne arealbruken ble betydelig redusert (Tysse 2002). I de siste årene synes det imidlertid som 

om hubroene igjen bruker området. Dette er også bekreftet gjennom GPS - søkene av hannen i 

paret, som ble merket i 2007 og søkt opp med mottaker i perioden juni 2007 til februar 2008. 

Merkingen av hannen inngår i et større overvåkingsprosjekt på hubro i SV-Rogaland i regi av 

firmaet Ecofact.  

Det er trolig ingen spesielt viktige næringsområder for hubroparet i denne delen av territoriet, men 

planområdet kan ha en viktig funksjon i forhold til jaktpostering. De territorielle hubroene bruker 

imidlertid området gjennom hele året, selv om ikke bruksfrekvensen er spesielt høy.  
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Bergirisk  

Bergirisk er ved flere anledninger registrert i planområdet i hekketiden, spesielt i tilknytning til bratt-

bergene nord i planområdet. Det antas at minst ett par hekker årlig i området. Bergirisk er rødlistet 

som NT og antas å ha hatt en nedgang på 15 % under en 10-årsperiode frem til 2006 

(www2.artsdata-banken.no). Norge har et spesielt ansvar for arten da 2/3 av den Europeiske 

populasjonen hekker innenfor landets grenser.  

 
 
Vegetasjon og flora  
 

Karplanter  

Den rødlistede arten klokkesøte ble funnet i området (se ovenfor i kap: Rødlistede arter). Ellers er 

det samlete inntrykket at vegetasjonen er meget fattig og at det stort sett ikke er forutsetninger for 

næringskrevende planter. Kjente databaser inneholder veldig lite informasjon om området. Det 

eneste som finnes er forekomst av klokkesøte og blodtopp øst for tiltaksområdet. Ikke heller 

Rogaland -seksjonen av Norsk Botanisk Forening har kjennskap om floraen i det berørte området.  

Vegetasjonen i planområdet er svært fattig og preget av den harde og næringsfattige berggrunnen. 

Store deler av heiene er fuktig og dominert av blåtopp, klokkelyng, rome, torvull og duskull. Også 

røsslyng er vanlig, særlig i noe tørrere strøk. Spredt over tiltaksområdet var bjønnkam, lusegras, 

mjuk kråkefot, stri kråkefot og melbær. Av beitepregete karplantearter kunne svært lite påtreffes - 

kun finnskjegg og spredte planter av blåknapp.  

I deler av området viser vegetasjonen tydelige spor av påvirking fra det nåværende steinbruddet.  

 
Moser  

Det harde, næringsfattige berget er lite bevokst med moser og lav. Her dominerer arter som tåler å 

vokse eksponert. Bland moser gjelder det fremfor alt sotmoser og gråmoser, men også såtemoser 

er vanlige, for eksempel pelssåtemose, trøsåtemose og ribbesåtemose. Mellom bergkollene 

forekommer mange alminnelige marklevende mosearter. På fuktige steder dominerer forskjellige 

torvmoser, for eksempel den på fuktig hei vanlige blanktorvmosen og den oseaniske heitorvmosen.  

Enkelte steder finnes forutsetninger for en noe annerledes moseflora. Dette gjelder fremst i trange 

og skyggefulle skrever og huler i og mellom bergkoller. I den sørvestlige del av tiltaksområdet ble 

den atlantiske og regionalt sjeldne levermosen tannåmemose funnet. Arten er tydelig oseanisk og 

dens norske utbredelse er begrenset til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Den ble kun 

funnet i svært liten mengde. På andre skyggefulle steder ble det funnet flere fuktighetskrevende 

arter som bergpolstermose, rødmesigmose, stripefoldmose, matteblære-mose, bekkegråmose, 

kystkransmose og storhoggtann. I en liten åre av avvikende, mer lett forvitret bergart i den 

sørvestre del av buffersonen ble meget små bestand av noen få mer krevende moser funnet: 

kveilmose, køllekjølmose og krypsilkemose.  
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Samlet sett vurderes mosefloraen i planområdet som relativt representativ for lyngheiene i denne 

delen av fylket. I tillegg finnes små forekomster av noen sjeldne eller krevende arter.  

 
Lav  

Det ble ikke notert noen sjelden lav i området og lavfloraen er artsfattig med stort sett vanlige arter 

som blærelav, vanlig navellav, reinlaver og andre Cladonia -arter.  

 
 
Fugler  

 
Hekking  

Fuglelivet i utvidelsesområdet er begrenset til meget få arter i hekketiden. Områdets nærhet til 

dagens steinbrudd kan ha gitt begrensninger i forekomst for visse sensitive arter. Likevel er det 

registrert noenlunde samme artsutvalg før og etter denne etableringen. Da enkelte fåtallige arter 

kan ha noe labil forekomst fra ett år til et annet, er det her inkludert arter som er registrert i hele 

perioden 2000 – 2009.  

Heipiplerke er den tallrikeste hekkende arten innenfor planområdet. Arten er dokumentert rugende 

inntil få meter fra dagens steinbrudd når det var i drift. Innenfor planområdet hekker det i dag flere 

par heipiplerke, trolig 10 - 20 par. Heipiplerke er vanlig forekommende i lyngheier i Rogaland, og er 

en av de tallrikeste fugleartene i Norge. Linerle er ved flere anledninger registrert ved steinbruddet 

i hekketiden, og antas å hekke i området. Trolig hekker ikke mer enn 1 par her. Ringtrost er også 

en relativt vanlig art i denne delen av fylket, men det er usikkert om arten hekker fast i 

planområdet. Arten er hørt syngende nord i planområdet. Gjøk høres årlig ved planområdet. Det 

antas at arten har heipiplerke som sin hovedvert i lyngheiene her. Det er ikke registrert 

gjøkunger/gjøkegg i de tre reirene som er funnet av heipiplerke i området, men alle reir vurderes 

som aktuelle for parasittisme. Krikkand er registrert i vannet like nord for steinbruddet. Det er også 

funnet ribb av arten i dette området. Lokaliteten vurderes som en egnet hekkeplass for krikkand, 

men det er ikke dokumentert hekking av arten. Ingen vadefugler, rovfugler eller spetter er registrert 

som hekkende eller som sannsynlige hekkende i området.  

 

Vinterhalvåret  

Det foreligger begrenset med kunnskap om planområdets betydning for fugler utenfor hekketiden. 

Naturmiljøet i området tilsier at området har liten eller ingen betydning for rastende og/eller over-

vintrende fugler. Planområdet er goldt og med meget begrensede næringsforhold for fugler flest i 

vinterhalvåret. Ved stikkprøver i hhv februar, mars og september er det ikke registrert noen viktige 

funksjonsområder for fugl. Under disse befaringene ble det sett få fugler i planområdet. På etter-

vinteren var det knapt fugler å se her, men i september ble det sett trivielle arter som heipiplerke, 

trepiplerke, steinskvett m.fl.  

Planområdet synes å ha en relativt gunstig beliggenhet i forhold til rovfugler som følger kysten. 
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Ved planområdet er det en relativt markert overgang mellom de noe høyereliggende heiene og 

kulturlandskapet ved havet. Denne overgangen synes å fungere som en viss ledelinje for rovfugl, 

både i form av gunstige oppdriftsforhold og grensen i naturtyper i seg selv. Flere arter er observert 

i området, blant annet havørn, musvåk, tårnfalk, dvergfalk, vandrefalk og spurvehauk.  

 
Samlet vurdering  

Samlet sett er planområdet artsfattig når det gjelder hekkende fugler. Det bemerkes likevel at den 

rødlistede fuglearten bergirisk trolig hekker i området, samt at området inngår i territoriet til den 

rødlistede hubroen.  

I vinterhalvåret synes planområdet å ha liten betydning for rastende og næringssøkende arter.  

 
 
Pattedyr  

 

Ingen pattedyr er registrert i planområdet under de befaringene som er gjennomført i perioden 

2000 – 2010. Det er likevel gjort sporfunn av både hare, rådyr, mink og mår innenfor området i 

denne perioden.  

Med grunnlag i planområdets åpne preg, vurderes planområdet å ha en meget begrenset 

betydning for pattedyr. Området har begrenset med skjul for pattedyr, noe som er viktig for denne 

dyregruppen. Mangel på trær i og ved planområdet utelukker også at arter som ekorn, rådyr, 

skogmus, mår har viktige leveområder innenfor planområdet. Piggsvin finnes heller ikke her. 

Videre vurderes området å ha ingen eller marginal verdi for elg og hjort. Det er ingen viktige 

områder for disse to hjortedyrene i denne delen av fylket.  

 

 

 

2.3.3.2 Øvrig influensområde  

 

Det øvrige influensområdet er ikke kartlagt tilsvarende godt som planområdet når det gjelder 

vegetasjonstyper og flora. Området er imidlertid relativt bra dekket for naturtyper og fugl.  

 

Naturtyper  

 

Det øvrige influensområdet omfatter et mer variert landskap sammenlignet med planområdet. 

Området har dermed også et større mangfold av naturtyper og vegetasjonstyper enn planområdet. 

I motsetning til planområdet, så er det i det øvrige influensområdet både skog og 

jordbrukslandskap. Videre er det betydelig større myrer enn i planområdet. Den indre delen av det 

øvrige influensområdet, dvs. øst og nord for planområdet, består i stor grad av samme natur- og 

vegetasjonstyper som i planområdet. Området dekkes nesten i sin helhet av kystlynghei, der myr 
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og vann inngår som en integrert del. Det er også innslag av plantefelt med bergfuru og sitkagran i 

deler av området, mens naturlig skog kun forekommer som små holt.  

 

Også i det øvrige influensområdet er det fukthei som dominerer kystlyngheiene, men tørrhei fore-

kommer på høydedragene.  

En del små myrer ligger i dalgangene i det øvrige influensområdet, men kun i et område SØ for 

planområdet er det større myrer. Myrene er av minerotrof type, og består stort sett av flatmyrer.  

I tillegg til de naturtypeforekomster som er nevnt ovenfor er det ved tettstedet Hellvik registrert flere 

andre viktige naturtyper. Lokalitetene ligger imidlertid på god avstand fra planområdet, og er derfor 

ikke spesielt beskrevet her. Beliggenheten av lokalitetene fremgår av figur 67. 

 

Flora  

Floraen i det øvrige influensområdet er ikke kartlagt tilsvarende som i planområdet. Artsutvalget i 

kystlyngheiene synes å være tilsvarende som i planområdet. Vanlige til dominerende karplanter 

her er røsslyng, melbær, blåtopp, kornstarr, torvull, duskull og bjønnskjegg. Bregnen olavsskjegg 

ble registrert i et område med en noe avvikende bergart litt sør for buffersonen i planområdet. 

Blodtopp ble funnet ved nordenden av Litlatjørna. Den rødlistede arten klokkesøte ble ikke funnet i 

de deler av det øvrige influensområdet som ble undersøkt, men er tidligere registrert litt øst for 

planområdet (se fig. 72).  

I bunnsjiktet er heigråmose, heiflette, etasjemose og stivtorvmose vanlige arter. I kulturlandskapet 

som ligger på vestsiden/sørsiden av jernbanen er det til dels andre arter som inngår.  

En gjennomgang av området som ligger innenfor 1 km fra tiltaksområdet gav ingen spesielle funn 

av høyere planter. Bortsett fra klokkesøte, som er spredt i det øvrige influensområdet, er det 

registrert få arter som fremheves som viktige.  

 
 
Fugler  

 

Fugl generelt.  

I forbindelse med overvåking av hubro i influensområdet for steinbruddet (Tysse 2000), er det også 

gjennomført registreringer av andre type fugler i det øvrige influensområdet. Registreringene har 

primært vært gjennomført i perioden mars – august, og disse fanger derfor primært opp 

hekkebestanden av fugl i området. I februar 2009 ble det også gjennomført registreringer av fugl i 

området. Denne perioden er representativ for overvintrende fugler.  

Fuglelivet er overveiende fattig i det øvrige influensområdet, men likevel med betydelig flere 

hekken-de arter enn i planområdet. Dette har sammenheng med at landskapet her er samlet sett 

mer variert, og at flere naturtyper dermed er representert. Videre vil innslaget av 

jordebruksområder og randsoner til dette gi grunnlag for andre fuglearter enn i det fattige 

planområdet.  
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Gruppen spurvefugler er dominerende både i mengder og artsantall. Heipiplerke er vanligste 

hekke-fugl, men også steinskvett, løvsanger, tornsanger, buskskvett, linerle og bergirisk er 

registrert i det åpne heilandskapet. I skogteiger sør og øst for tiltaksområdet hekker bokfink, 

kjøttmeis, toppmeis, svarttrost og måltrost. Både svartstrupe og tornskate hekker i denne delen av 

landet, og begge arter er dokumentert hekkende innenfor 2 km fra tiltaksområdet.  

Bortsett fra spurvefugler, er få andre fuglegrupper representert i området. Området inngår som 

nevnt i territoriet til hubro, og flere reirplasser er kjent (Tysse 2000). Videre hekker krikkand og 

stokkand med 1 – 3 par innenfor influensområdet, men ingen faste hekkeplasser er registrert. I 

Søra Krogavatnet hekker trolig også svartbak på holmene i vannet. I våtmarksområdet SØ for 

steinbruddet hekker 1+ par av rødstilk og enkeltbekkasin. Orrfugl er ellers spredt forekommende i 

influensområdet, men tettheten av fugler er meget lav. I kulturlandskapet og kystsonen ved Hellvik 

er det et mer mangfoldig fugleliv. Hellviksvatnet er viktig for vannfugl, spesielt i vinterhalvåret.  

 
Hubroterritorium som omfatter planområdet  

Planområdet ligger nær ytre grensen i et helårs territorium for arten hubro. Territoriet har vært fulgt 

opp nesten årvisst i perioden 2000 – 2009, men det foreligger likevel lite data om hubroenes bruk 

av området. Hubroterritoriet er fulgt opp på grunn av etableringen av steinbruddet. I 2001 ble det 

tillatt prøvedrift av steinbruddet ved Hellvik. I denne forbindelsen ble det fra kommunens side stilt 

krav om oppfølging av hubroterritoriet og eventuelle negative virkninger som følge av etableringen. 

I de første årene etter etableringen av steinbruddet fikk Ambio Miljørådgivning i oppdrag å følge 

opp hubroterritoriet. Denne oppfølgingen har imidlertid ikke vært gjennomført årvisst, og det 

mangler derfor data fra årene 2004 - 2006.  

Oppfølgingen av hubroparet har primært omfattet sjekk av reirplasser og registreringer av eventuell 

hekking, samt gjennomgang av en takseringsrute (Tysse 2002, 2003). Takseringen går på 

registrering av sporfunn i en fastlagt rute som går fra steinbruddet i vest til Nedre Forevatnet i øst. 

Hensikten med takseringen var å se om etableringen av steinbruddet ville få noen negative 

virkninger for hubroens bruk av området nær steinbruddet.  

I perioden 2007 – 2009 er paret i tillegg fulgt opp av firmaet Naturforvalteren, som har inkludert 

lokaliteten i deres overvåking av hekkende hubro i sør-Rogaland. I juni 2007 ble hannen i paret 

merket med GPS -sender. Denne senderen var kodet slik at det gikk an å søke den opp med 

mottaker mellom 9 og 15 hver lørdag. Hubroen ble søkt opp i perioden juni 2007 til februar 2008, 

da senderen trolig har falt av hubroen (Bjarne Oddane, pers. medd.). Med grunnlag i plottene på 

hannen, er det mulig å få et inntrykk av territoriets utstrekning. Hubrohannene markerer ytre kanten 

av territoriet med roping for å signalisere til nabopar og andre potensielle inntrengere hvor 

grensene deres er (Mikkola 1983).  

Figur 74 viser dagplott på lørdager for hannen som ble merket i 2007. Plottene omfatter perioden 

juni – november 2007. Dersom en legger til at de ytre plottene i stor grad indikerer 

territoriegrensene for paret, så vil kartet gi en noenlunde indikasjon. Alt areal innenfor plottene er 

dermed å betrakte som territoriet til paret. Denne territorieavgrensingen stemmer noenlunde med 
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den foreløpige avgrensingen som ble gitt av Tysse (2003), og som er vist i figur 75. Forfatteren 

baserte avgrensingen av territoriet på sporfunn, roping, sannsynlig næringsområde for paret og 

avstand til kjente nabopar. 

 

 

Figur 75. Dagplott av GPS-merket hubrohanne i perioen juni – november 2007 
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Figur 76. Antatt territoriegrense for hubroparet pr. 2003. (etter Tysse 2003). Beliggenheten  

av steinbruddet fremgår av rødt plott. 

 

Det er kjent fire reirplasser i hubroterritoriet (Tysse 2004). Ved hekkekontroller av territoriet er alle 

disse reirplassene sjekket opp. Reirplassene ligger godt spredt innenfor territoriet. Selv om det 

meste av territoriet er godt undersøkt, er det sannsynlig at det kan finnes flere enn de fire kjente 

reirplassene her.  

Det er dokumentert hekking i territoriet i 2000, 2002 og 2007. Det ble gjort negative funn (= ikke 

hekking) ved kontroll av de kjente reirplassene i 2001, 2003, 2008 og 2009. I perioden 2004 – 

2006 ble territoriet ikke sjekket opp.  

Kun to av de fire kjente reirplassene i territoriet er dokumentert benyttet i overvåkingsperioden. De 

to siste årene det ble dokumentert hekking, i 2003 og 2007, har hubroene brukt en reirplass som 

ligger ca 2 km fra dagens bruddområde. Siste konstaterte hekking før bruddet ble etablert ble gjort 

i en reirplass som ligger en kilometer nærmere bruddet (Tysse 2000).  

Etter at steinbruddet ble etablert i 2001, var det tegn til at hubroen benyttet de tilgrensende 

områder til bruddet mindre enn før (Tysse 2002, 2003). Videre har reirplassen som ble benyttet 

året før steinbruddet ble etablert ikke vært benyttet siden den gang. Denne reirplassen ligger 

relativt nær steinbruddet.  
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Hubroterritorium vest for planområdet  

Hubroterritoriet vest for planområdet omfatter arealer vestover mot havet ved Sirevåg.  

Paret hadde tidligere reirplasser i Beinskinnfjellet, der det nå er drift av et annet steinbrudd. Disse 

reir-plassene utgikk helt da Beinskinnfjellet ble tatt ned i dette århundret. Etter at lokaliteten utgikk 

skal hubroene ha flyttet, og det er tegn som tyder på at de har etablert seg innenfor et nytt område 

av territoriet ( Finn M. Fuglestad, pers. medd.).  

 

Viktige forekomster av fugl i det øvrige influensområdet  

Samlet sett er det et fattig fugleliv i det meste av influensområdet for utvidelsen av steinbruddet. 

Den arten som fremhever seg her er den rødlistede hubroen, som er nasjonalt viktig og i rødlisten 

klassifisert som sterkt truet (EN). Reirplassene til arten har stor verdi.  

I tillegg til hubro hekker bergirisk både i planområdet og det øvrige influensområdet. Arten er 

plassert i kategorien nær truet (NT), med middels verdi for hekkeområdene.  

To par svartbak ble konstatert hekkende på holmer i Søra Krogavatnet (område 1, figur 77) i 2004. 

Trolig hekker arten her ennå. Middels verdi.  

De regionalt sjeldne artene tornskate og svartstrupe ble registrert hekkende ved et myrområde ca 

500 – 700 meter SØ for bruddet i 2003. Her hekker også krikkand, rødstilk og enkeltbekkasin. 

Lokaliteten (område 2, figur 77) gis middels verdi.  

Hellviksvatnet (område 3, figur 77) er gitt vekt 3 som beiteområde for sangsvane og rasteområde 

for toppand. Middels verdi.  

Hellvikbukta (område 4, figur 77) er et relativt viktig område for vannfugl, spesielt i vinterhalvåret.  

Hekkeplassene for hubro er ikke inkludert i kart, da disse er unntatt offentligheten. Bergirisk hekker 

spredt i hele influensområdet, og er ikke sjelden i denne delen av landet. 
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Figur 77.Viktige lokaliteter for fugler.  

 

 

 

Pattedyr  

 

Som med fugl, er også pattedyr registrert i forbindelse med hubroovervåkingen. Basert på disse 

inn-trykkene, er det øvrige influensområdet relativt representativt for distriktet når det gjelder 

pattedyr. Få arter er representert, og tettheten av pattedyr er overveiende lav.  

Under feltarbeidene på hubro i perioden 2000 – 2009 ble det også gjort sporfunn og/eller 

observasjon-er av rådyr, hare, ekorn, mår, mink og ubestemt smågnager. Undersøkelsene av 

byttedyr i hubroreirene har avdekket at fugler, og spesielt vannfugler, er de primære byttedyrene 

for hubroparet. Det er også registrert en hareunge og noen ubestemte smågnagere på og ved 

reirplassen.  

Rådyr er en vanlig art i denne delen av landet. Tettheten av dyr er størst i tilknytning til kulturland-

skapet ved Hellvik, spesielt i områder der skog veksler med kulturlandskap. Arten er ikke vanlig å 

se i heiene innenfor steinbruddet, men finnes i skogteigene øst og sørøst for området. Bortsett fra 

et lokalt viktig beiteområde for rådyr sørøst for planområdet, er det ikke registrert noen viktige 

forekomster av pattedyr fra influensområdet.  

Elg og hjort er kun spredt forekommende i influensområdet. Begge arter har bredt seg i regionen 

de siste årene, men influensområdet er lite egnet som leveområde for disse artene.  

Hare er en fåtallig art i lyngheiene ved steinbruddet, men noe vanligere i tilknytning til skogkant. 

Spor av arten er knapt sett nær opptil steinbruddet eller i andre deler av influensområdet der det er 
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mangel på skjul.  

Rovpattedyr som mink, mår, røyskatt og rødrev finnes spredt i influensområdet, men ingen av 

artene er spesielt vanlig. Mink er primært knyttet til de mer kystnære områder ved Hellvik, men kan 

også følge vannstrengene. Mår er registrert med sporfunn flere steder i influensområdet, og er 

kanskje det vanligste rovdyret her. Røyskatt er observert i området under hubroovervåkingen, men 

er neppe et tallrikt pattedyr i området. Rødrev er mer sporadisk forekommende i området 

 

 

2.3.3.3 Sammenstilling av verdi  

 

I figur 78 og 79 er det en oversikt over verdisettingen av biologisk mangfold med grunnlag i 

gjennomgangen i kapittel 6.3.3 og figur 60 

  

Hovedgruppe Forekomster  Sted Verdi 

Inngrepsfrie og 

sammenhengende 

naturområder samt 

andre landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Ingen inngrepsfrie 

områder finnes.  

For landskapsøkologiske 

sammenhenger  

er kystlyngheiene viktig 

(se nedenfor). 

  

Naturtypeområder/ 

vegetasjonsområder 

Kystlynghei D07 (viktig 

naturtype)  

Tørrhei (truet 

vegetasjonstype)  

Naturlig fisketomme 

innsjøer og tjern E10  

(viktig naturtype) 

P, Ø  

P, Ø  

Ø 

 

P,Ø 

Middels/Stor  

Stor  

Liten - middels  

 

Liten-middels 

Områder med arts-/ 

individmangfold 

Klokkesøte (rødlistet VU)  

Tannåmemose (regionalt 

sjelden)  

Hubro (rødlistet EN)  

Bergirisk (rødlistet NT)  

Myrområde SØ for 

planområdet (fugl)  

Hellvikvatnet (vannfugl)  

Ved Hellviksvatnet 

(rådyr) 

P, Ø  

P  

P, Ø  

P, Ø  

Ø  

Ø  

Ø 

Stor  

Liten - middels  

Stor  

Middels  

Middels  

Middels  

Liten 

Figur 78. Sammenstilling av viktige forekomster av biologisk mangfold i influensområdet. Bokstavene P og Ø 

står for hhv planområdet og det øvrige influensområdet. 
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Type                        Planområdet               Øvrig influensområde 

Verdispenn  Veid verdi Verdispenn  Veid verdi  

Naturtyper Middels  Middels  Liten - stor Stor 

Vegetasjonstyper Liten – stor Liten Liten - stor Liten 

Flora Liten – stor Middels  Liten - stor Middels  

Fugler Liten – stor Stor Liten - stor Stor 

Pattedyr Liten Liten Liten Liten 

Figur 79. Sammenstilling av verdi for biologisk mangfold. Verdispennet indikerer spennet i ulike 

forekomsters verdi, mens veid verdi er en samlet verdivurdering av området  

 

 

2.3.4    Virkningsomfang og konsekvenser  

 
2.3.4.1 Virkningsomfang  

 

Nedenfor er det vurdert virkningsomfanget for de viktigste forekomster av biologisk mangfold. Det 

er kriteriene i tabell 61 som er førende for virkningsomfanget.  

 

 

Naturtyper og vegetasjonstyper  

 

Kystlynghei D07 (planområdet)  

En utvidelse av steinbruddet vil stort sett ødelegge de arealer av naturtypen kystlynghei som finnes 

innenfor plangrensene. Dertil vil områder utenfor tiltaksområdet påvirkes negativt av støvdrift. Det 

totale arealet for det viktige kystlyngheiområdet (fig. 64) er meget stort (14 .424 daa) og et enda 

større område (80.173 daa) tilstøter nord for dette. I forhold til dette er arealet kystlynghei som vil 

bli påvirket av steinbruddets utvidelse meget liten. Derfor vil tiltaket i liten grad svekke viktige 

forekomster av naturtypen. Virkningsomfanget vurderes derfor som lite negativt for naturtypen.  

 

Naturlig fisketomme innsjøer og tjern E10  

Denne lokaliteten er allerede påvirket av avrenning fra tiltaksområdet og tørravsetninger i vannet 

og i nedslagsfeltet til dette. Tilslamming i vannet er uheldig for vannlevende organismer og 

reduserer lokalitetens uberørte preg. Det er ikke usannsynlig at lokaliteten og dens omgivelser vil 

bli ytterligere negativt påvirket ved en utvidelse av steinbruddet.  

Støvdrift og avrenning til vannet vil kunne redusere artsmangfoldet i vannet og ødelegge 

økologiske sammenhenger. Da vannet allerede er påvirket av det nåværende steinbruddet 

vurderes virknings-omfanget til middels negativt. Tjernet i nordvest (som ligger på kote 65,5) 

ligger i et framtidig uttaksområde, og vil forsvinne. Omfanget vurderes å bli stort negativt.  
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 Flora  

 

Utvidelsen av steinbruddet vil stort sett ødelegge forholdene for vegetasjon og flora innenfor tiltaks-

området. Dertil vil områder utenfor tiltaksområdet kunne bli påvirket av støvdrift/avrenning. Floraen 

i tiltaksområdet avviker ikke fra floraen i omgivelsene, og det areal som påvirkes er svært lite i 

forhold til det totale arealet av tilsvarende flora i regionen.  

 
Klokkesøte  

Mesteparten av de registrerte forekomstene av klokkesøte vokser i det grønne beltet innenfor det 

eksisterende planområdet. Ytterligere tre planter ble funnet i utvidelsesområdet. Siden klokkesøten 

er klassifisert som sårbar, må hver enkelt redusering av bestanden vurderes. Derfor er planene 

justert slik at de registrerte forekomstene av klokkesøte blir liggende i naturområdet innenfor 

skjermingsbeltet rundt deponiområdet.  Da tiltaket kun berører små bestander av klokkesøte og 

arten er spredt i tilknyttende områder vurderes virkningene å bli ubetydelig og virkningsomfanget 

settes til lite/intet negativt.  

 
Tannåmemose  

Den uvanlige levermose tannåmemose vokser i kanten av planområdet og vil sannsynligvis kunne 

klare seg fra å bli påvirket. Det vurderes at tiltaket stort sett ikke vil endre forekomsten av arten. 

Omfanget vurderes å bli lite negativt.  

 
Fugler  

 
Hubro  

Hubroen er kjent for å være meget sensitiv ovenfor menneskelig forstyrrelse ved reirplassen. Det 

er mange dokumenterte tilfeller fra Rogaland på at hekkende hubroer har reagert negativt på økt 

menneskelig aktivitet nær reirplasser. Bruksopphør av reirplassen de påfølgende årene har gjerne 

blitt resultatet. Med grunnlag i data fra Rogaland synes det som om hubroen selv har en 

buffersone på 500 – 1000 meter mellom reirplassene og bosetning, der det er en del menneskelig 

aktivitet). Steinbrudd kan ikke uten videre sidestilles med boliger, men også disse innebærer et 

betydelig forstyrrelsesregime for våre hubroer. Det er imidlertid dokumentert at steinbrudd også 

fungerer som hekkeplass for hubroer, både i Sverige og i Tyskland. I Tyskland er en betydelig 

andel av hekkeplassene knyttet til steinbrudd (Lossow 2005). Det skal imidlertid utøves varsomhet 

med å overføre disse erfaringene til våre forhold, da det er mange forhold som er forskjellige.  

 

Det er sannsynliggjort gjennom takseringsfunnene at det territorielle hubroparet responderte 

negativt på steinbruddets etablering ved Hellvik (Tysse 2002, 2003). Bruken av de nære arealene 
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ved stein-bruddet ble tilsynelatende redusert etter at steinbruddet startet. Derimot er det nå mye 

som tyder på at hubroen igjen bruker disse områdene ved bruddet, basert på sporfunn i 2008 og 

2009. Reirplassen som var i bruk året før steinbruddet ble etablert, er siden ikke benyttet. Denne 

reirplassen ligger relativt nær dagens brudd, og enda nærmere området for utvidelsen.  

 

For hubroen vil utvidelsen av steinbruddet føre til at avstanden til en av reirplassene minskes. Det 

kan ikke utelukkes at forstyrrelsen blir så stor at hubroen ikke lenger vil bruke denne reirplassen. 

En redusering av antallet alternative reirplasser kan føre til at hubroen får redusert sin 

ungeproduksjon i territoriet. Hvor store virkningene blir på lang sikt er vanskelig å si. Det er 

avhengig av hvor lang tid virksomheten i steinbruddet vil fortsette og i hvilken grad hubroen kan 

tilpasse sig forstyrrelser fra bruddet. Videre vil det også avhenge av om det er andre, hittil ukjente 

reirplasser som hubroen kan bruke. At hubroene ikke har benyttet reirplassen etter at steinbruddet 

ble etablert, kan tyde på at de i dag opplever steinbruddet som forstyrrende Næringsmessig vil 

utvidelsen av planområdet være av helt marginal betydning for hubroen.  

 

Utvidelsen av steinbruddet vil ikke føre til at hubroene oppgir territoriet. Paret kan imidlertid 

indirekte få redusere produksjonsforhold. Virkningsomfanget for hubroen vurderes samlet sett som 

middels negativt, alt avhengig av hvordan hubroen responderer på utvidelsen. Her er det lagt 

vekt på at hubroen er fåtallig, og har en klart negativ bestandsutvikling i Norge.  

 

Utvidelsen av steinbruddet forventes ikke å få noen negative virkninger for hubroparet som holder 

til vest for tiltaksområdet. Dette paret har allerede flyttet mot vest på grunn av at reirplassene ved 

Beinskinnfjellet er ødelagt. Videre vil utvidelsesområdets nærhet til Beinskinnfjellet steinbruddet 

trolig bety at dette grenseområdet ikke er aktuelt å etablere seg i for hubroen. Virkningsomfanget 

blir derfor intet.  

 
Bergirisk (rødlistet) i planområdet  

Basert på observasjoner er det sannsynlig at bergirisk hekker i planområdet. Hekkeplassene i 

plan-området vil bli radert ut ved utvidelsen av steinbruddet. Stort negativt omfang for disse 

hekkeplassene i seg selv, men i en større sammenheng vil dette bety lite for bestandene. Arten er 

vanlig forekommende langs kysten og i fjellet, men det er imidlertid dokumentert negativ 

bestandsutvikling. Da arten er relativt lite arealkrevende i hekketiden, og kan tilpasse seg 

menneskeskapte nisjer, vurderes virkningsomfanget derfor som lite negativt i forhold til bestanden 

i fylket.  

 
Rødlistede og sjeldne hekkefugler i det øvrige influensområdet  

Tornskate (rødlistekategori VU) og svartstrupe (NT) som er registrert hekkende 500 – 700 m SØ 

for tiltaksområdet vil sannsynligvis ikke bli berørt av utvidelsen av steinbruddet. Avstanden mellom 

hekkeplass og steinbrudd er så stor at ingen negative effekter kan forventes. Virkningsomfanget 
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for artene blir derfor intet.  

 

Bergirisk som hekker i tilgrensende områder til bruddet vurderes å bli marginalt berørt av 

utvidelsene. Virkningsomfanget vurderes til intet - lite negativt.  

 

 

Svartbak, Søra Krogavatnet  

Det er dokumentert at svartbak har hekket i Søra Krogavatnet etter at steinbruddet ble etablert ved 

vannet. En utvidelse i motsatt retning av denne hekkeplassen vurderes å gi intet virkningsomfang 

for svartbakene.  

 
Vannfugl i Hellviksbukta og Hellviksvatnet  

Fugleområdene Hellviksvatnet og Hellvikbukta forventes ikke å bli særlig påvirket av steinbruddet. 

Muligens kan en lite mengde støv bli ført dit med vinden. Hvis dette skjer, vil mengden 

sannsynligvis bli meget liten og ikke påvirke forutsetningene for biologisk mangfold. Omfanget 

vurderes som intet for begge lokaliteter/forekomster.  

 
 
Pattedyr  

 

Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomst eller levevilkår for pattedyr. Omfanget av utvidelsen av 

steinbruddet vurderes som intet.  

 

2.3.5   Konsekvenser  

 
Gjennomgang av viktige forekomster  

 

I gjennomgangen nedenfor settes virkningsomfanget opp mot forekomstens verdi, med 

konsekvens-grad som et resultat. Metodikken skal være i samsvar med konsekvensmatrisen, figur 

57.  

 
Kystlynghei D07  

Selv om naturtypen er truet må en ta med i vurderingen at kun en svært liten del av et stort 

sammen-hengende område med kystlynghei vil bli påvirket. Stor verdi, men et lite negativt 

virkningsomfang gjør at konsekvensen for naturtypen blir liten negativ.  

 
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern E10  

Middels negative virkninger vil gi liten – middels negativ konsekvens, da lokaliteten er verdisatt til 

liten-middels. Forutsetningene for at tjernet skal huse viktige biologiske forekomster vurderes som 
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små.  

 

Stor negativ virkning for tjernet nord i planområdet (kote 65,5) gir middels negativ konsekvens for 

biologisk mangfold her. Det foreligger imidlertid ingen opplysninger om forekomster av sårbare 

arter i tjernet.  

 

 
Klokkesøte  

Den viktigste artsforekomsten innenfor planområdet er den rødlistede planten klokkesøte. Hvis 

planene blir gjennomført slik de er i dag, vil forekomstene ligge innenfor planområdet, men i 

skjermingssonen avsatt til naturområde. Konsekvensen av planen for klokkesøte blir ubetydelig-

liten negativ grunnet at leveområder for arten har stor verdi og virknings-omfanget er lite/intet.  

 
 
 
Tannåmemose  

Verdien for den regionalt sjeldne tannåmemosen er middels og virkningsomfanget er vurdert som 

lite negativt hvilket gir konsekvensen liten negativ.  

 
Hubro  

Hubro er den viktigste og mest truede fuglearten i området. Tiltaket vil kunne påvirke bestanden av 

hubro og dens hekkeframgang. Middels negativt virkningsomfang gjør at konsekvensen blir 

middels - stor negativ.  

 
Bergirisk i planområdet  

Et virkningsomfang på lite negativt gir liten negativ konsekvens med grunnlag i at forekomstene 

har middels verdi.  

 
Øvrige rødlistede og sjeldne hekkefugler i det øvrige influensområdet  

Da tornskate og svartstrupe ikke vurderes å bli berørt, vil konsekvensene for disse bli ubetydelige.  

Det samme gjelder bergirisk som hekker i tilgrensende områder til bruddet.  

 
Svartbak, Søra Krogavatnet  

Svartbakene som har hekker i Søra Krogavatnet vurderes ikke å bli negativt berørt av utbyggings-

planene og konsekvensen blir derfor ubetydelig.  

 
Vannfugl i Hellviksbukta og Hellviksvatnet  

Tiltaket vurderes å gi ubetydelige konsekvenser for forekomstene. 
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Sammenstilling av konsekvenser  

 

I figur 79 sammenstilles verdi, virkningsomfang og konsekvenser for de viktige berørte forekomst-

ene. Trivielle forekomster som blir berørt av utbyggingsplanene er ikke vurdert.  

 

 

 

Forekomster Verdi Virkningsomfang Konsekvens  

Kystlynghei D07 

(planområde/øvrig influens-

område)  

Naturlig fisketomme innsjøer og 

tjern E10  

(øvrig influensområde) 

Tjern på kote 65,5 (planområdet) 

Middels/Stor  

 

 

Liten-middels 

 

 

Liten-middels 

Lite negativt  

 

 

Middels negativt 

 

 

Stort negativt 

 Liten negativ  

  (-)  

  

Liten - middels negativ  

 (- /- -) 

 

Middels negativt 

Klokkesøte (planområdet)  

 

Tannåmemose (planområdet)  

 

Hubro i og ved planområdet  

 

Hubro vest for planområdet  

 

Bergirisk i hele influensområdet  

 

Tornskate og svartstrupe, øvrig 

influensområde  

 

Svartbak, Søra Krogavatnet  

 

Vannfugl, Hellviksvatnet og 

Hellviksbukta  

 

Rådyr  

 

Stor  

 

Middels  

 

Stor  

 

Stor  

 

Middels  

 

Middels  

 

 

Middels  

 

Middels  

 

 

Liten 

Ubetydelig- Lite 

negativt  

Lite negativt  

 

Middels negativt  

 

Intet  

 

Lite negativt  

 

Intet  

 

 

Intet  

 

Intet  

 

 

Intet 

Ubetydelig - liten negativ  

(0 / - )  

Liten negativ  

 (-)  

Middels - stor negativ  

(- - /- - -)  

Ubetydelig  

(0)  

Liten negativ  

(-)  

Ubetydelig  

(0)  

 

Ubetydelig  

(0)  

Ubetydelig  

(0)  

 

Ubetydelig  

(0) 

Figur 80. Viktige forekomster, deres verdi, vurdert virkningsomfang og konsekvens  

 

    

2.3.5 Oppfølgende og avbøtende tiltak  
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- Når det gjelder forekomstene av klokkesøte innenfor planlagt deponiområde, sørøst for 

Litlatjørna, bør det foretas tiltak som i mest mulig grad verner forekomstenes overlevelse. Dette 

kan gjøres enten ved at grensen for deponiet trekkes tilbake eller at plantene flyttes utenfor 

deponiområdet, for eksempel inn i det grønne beltet nær Litlatjørna. Det er imidlertid flere 

usikkerhetsfaktorer knyttet til slike tiltak. Hvis plantene flyttes kan det ikke garanteres at de 

overlever på det nye stedet. I tillegg vil området mellom planlagt deponi og Litlatjørna sannsynligvis 

bli påvirket av avrenning fra deponiet, noe som sannsynligvis vil påvirke forholdene i negativ 

retning for klokkesøten. Avrenning vil også kunne påvirke forekomstene av klokkesøte i det 

eksisterende planområdet. Derfor bør det også sørges for at avrenning fra deponiet til 

klokkesøtens voksesteder reduseres i størst mulig grad.  

 

- Det foreslås at hubroene i området følges opp for å høste videre erfaringer. Opplegget som er 

gjennomført kun enkelte år til nå, bør videreføres hvert år.  

 

- Det foreslås at det blir gjort oppfølgende studier av floraen i influensområdet for å undersøke 

hvordan og på hvilke avstander fra steinbruddet som floraen vil bli påvirket av steinstøv. Det bør 

gjøres studier i faste prøveflater før tiltaket og under en rekke år etter at bruddet er tatt i bruk.  

 

- Sprenging bør i størst mulig grad ikke forekomme i perioden februar – mars for å unngå 

forstyrrelse av hekkende hubro.  

 

 

2.4. OVERFLATEVANN 

  

2.4.1  Dagens situasjon 

 

Planområdet ligger på et høydedrag.  Det er noen viktige vann i området; Litlatjørna i planområdet, 

og Småtjørna, Nordra og Søra Krogavatnet utenfor planområdet. I daldragene mot disse vannene 

er det kun mindre bekker og vannsig. 

 

2.4.2  Konsekvenser 

  

Steinstøv 

Steinbruddet kan påvirke bekker og vannsig i området ved at boring og saging medfører 

produksjon av steinstøv.  Dette legger seg på terrengoverflaten i nærheten av driftsstedet, og ved 

nedbør kan steinstøvet vaskes ut i lavereliggende bekkevann/innsjøer. Det er viktig å poengtere at 

bergarten ikke inneholder noen farlige stoffer som for eksempel tungmetaller. Produksjonsutstyret 

vil heller ikke tilføre miljøet slike stoffer. 
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Det er i vann- og vassdrag nedstrøms steinbrudd i tilsvarende situasjoner registrert at bekker som 

drenerer bruddene til dels er markert påvirket av suspendert støv i form av steinstøv.  Verdiene 

varierer meget sterkt med nedbøren. Det er observert utvasking av steinstøv til Søre Krogavatnet 

fra eksisterende brudd. En egen utredning vedrørende overflatevann er påbegynt. Steinstøv fra 

saging tar lang tid å setle. Den grove fraksjonen avsettes i løpet av noen timer, mens den fine 

fraksjonen finnes i suspensjon i meget lang tid, dvs. flere måneder. Det er viktig å påpeke at de 

obsevasjoner som er gjort av utvasking av steinstøv til Søre Krogavatnet  er fra eksisterende 

bruddområde.  

Det vil iverksettes ulike tiltak for å kontrollere utslipp av steinstøv.  Med de tiltakene som man har 

planlagt å sette i verk, god vannhusholdning (inkludert resirkulering), avskjæring av overvann og 

bygging av fordrøynings- /sedimenteringsbasseng antas påvirkningene av bekkene å bli liten. Et 

effektivt tiltak vil være å fordele vannet fra bruddet i perforerte rør. Dette vil føre til en naturlig 

infiltrering i reguleringsområdet, og hindre en stor del av støvet i å komme ut. Det nye bruddet i 

Tofjellet vil ikke drenere og derfor ikke medføre noe utvasking av steinstøv til Søre Krogavatnet. 

 

 

Annet avfall 

Etablering og drift av steinbruddet vil medføre bruk av drivstoff, hydraulikkolje, avfettingsmidler, 

vaskemidler og dynamitt, og det vil oppstå sanitært avløpsvann og spillolje.  Bortsett fra dynamitt er 

de andre produktene flytende, og fornuftig lagring og bruk vil være helt avgjørende for at ikke 

bekkene blir forurenset.  Dynamitt lagres tørt og innelåst og representerer ikke noen risiko for 

bekkevannet.  Ved sprengning dannes det nitrogenoksider som kan påvirke bekkevannet ved 

avrenning. 

 

Risikoen ved de nevnte produktene kan deles i to grupper med hensyn til påvirkning av 

bekkevannet: 

  - Kjemisk 

  - Mikrobiologisk 

 

Drivstoff, hydraulikkolje, spillolje, avfettingsmidler og vaskemidler vil kunne påvirke bekkevannet 

kjemisk, og medfører langsiktige effekter på vannkvaliteten.  Sanitært avløpsvann vil først og 

fremst medføre en mikrobiologisk påvirkning.  Avløpsvannet vil imidlertid også inneholde 

næringssalter som kan gi begroingseffekter i bekkene. 

 

Undersøkelser fra Larvikittbrudd i Larvik 

I regi av Larvikitt Produsentenes Forening har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i samarbeid 

med Golder Norge og NVE, foretatt en rekke undersøkelser i forbindelse med flere steinbrudd i 

Larvik kommune. Det foreligger nå en rapport som beskriver tilstanden i området rundt bruddene 
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(datert 20.05.08). 

 

Fra hovedkonklusjonen kan vi lese: Under følger et sammendrag fra rapporten  

«Det er gjennomført en resipientundersøkelse i vannforekomster som mottar avrenning fra 

Larvikittproduksjonen i Tjølling og Brunlanes i Larvik kommune. I alt 130 lokaliteter omfattende 

bekker, elver, innsjøer og fjorder er undersøkt. Vannforekomstene er undersøkt for turbiditet 

(grumsethet), vannkjemi, alger, bunnfauna, og fisk. Selv om påvirkningen visuelt sett er dramatisk, 

var den økologiske effekten overraskende liten. Kun i de sterkest påvirkede lokaliteter kunne man 

finne klare negative effekter på vannøkologien.» 

 

Her må det kommenteres at produksjonen av naturstein i området som er mest påvirket er ca. 

50.000 m3 pr år. 

 

Videre følger et sammendrag fra rapporten ”Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd”, dater 

20.05.08:  

 

”Rapporten sammenstiller ett års studium av avrenning fra nedlagte larvikittbrudd. Avrenningen 

sammenliknes med vannkvaliteten i to små upåvirkede bekker i samme område. Resultatet viste at 

allerede etter ett år var konsentrasjonene i avrenningen så lave at de ikke vil kunne skape noen 

økologiske eller visuelle problemer i resipientbekkene. Det var imidlertid fortsatt forhøyede 

konsentrasjoner av en rekke stoffer i avrenningsvannet i forhold til avrenning fra upåvirkede 

områder. Etter 5-6 år var det vanskelig å se noen forskjell mellom konsentrasjonsnivåer i avrenning 

fra nedlagte steinbrudd og fra referansebekkene.” 

 

 4.2.3  Avbøtende tiltak 

 

Et viktig tiltak er som nevnt å kontrollere overflatevannstrømmene i planområde for å redusere 

mengden av forurenset vann som må håndteres.  Et annet tiltak er å sikre lagring og håndtering av 

flytende produkter og avfall.  Uansett må det forventes at det vil oppstå behov for reduksjon av 

steinstøv i vann fra området. 

 

 

Steinstøv og reduksjon av vannmengder 

 

Reduksjon av vannmengder 

 

Ved nedbør skjer det en utvasking som fører sterk partikkelholdig vann ut i bekkene, og dette 

medfører behov for tiltak for å redusere partikkelinnholdet i vannet.  Reduksjon av 

vannutvaskingen er ikke tilstrekkelig til å unngå påvirkning av nærliggende bekker. Men det er alltid 
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viktig å redusere vannmengder som skal underkastes en behandling. Reduksjon av mengden 

overvann er et viktig ledd i en total tiltakspakke. 

 

Følgende avbøtende tiltak er viktige: 

 - Avskjæring av overvann 

 - Resirkulering av vann brukt i bruddvirksomheten. 

 

Det er viktig at bruddene åpnes og drives etter en plan som gjør det mulig å skille det rene 

overflatevannet fra det urene overflatevannet. Tilrenningen fra arealer som drenerer mot bruddene 

bør derfor avskjæres til bekkene i planområdet. Dette vil redusere mengden vann som blir 

forurenses av steinstøv.  I tillegg bør vannet i bruddet hindres i å renne ut i bekkene. Avskjæringen 

kan skje ved fysiske tiltak på overflaten, ved å utnytte naturlige formasjoner i terrenget og ved en 

kombinasjon av avskjærende grøfter og kunstige magasiner hvorfra vannet pumpes ut av 

bruddområdet via en rørledning, eventuelt gjennom et grovhull boret i fjell.  Dette oppsamlede 

vannet kan også pumpes inn i bruddene for bruk der. 

 

Resirkulering av vann som brukes i driften søkes gjennomført. Dette vil for det første redusere 

belastningen på det offentlige vannverket. Dessuten vil stofftransporten ut av planområdet kunne 

reduseres. Slik resirkulering forutsetter oppsamling av vannet i bruddet, samt en viss grad av 

partikkelfjerning før vannet igjen brukes. Det bør være et mål å unngå at partikkelholdig vann 

slippes/føres ut i underliggende bekkedrag. 

 

Reduksjon av steinstøv i vann. 

  

Fjerning av partikler er en av de mest brukte prosesser i vann- og avløpsteknikken. I 

utgangspunktet er de mest aktuelle metodene for partikkelfjerning, det vil si de avbøtende tiltak er 

følgende: 

 

- Sedimenteringsbasseng 

- Separator 

- Kjemisk felling og separasjon 

- Infiltrasjon i skrottipp/terreng/myr 

 

I det følgende diskuteres de ulike tiltakene og hvor de spesielt kan finne anvendelse i forbindelse 

med drift av steinbrudd. 

 

Det er viktig å spre avløpsvannet slik at det ikke ledes ut av terrenget i et konsentrert vannløp. 

Vannet ledes ut av bruddet og inn i perforerte rør, se figuren under.  Infiltrasjon i skrottipp og 

myrlandskap synes å være effektiv for reduksjon av suspendert støv i vann. Infiltrasjonen bør skje 
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høyt på skrottippen slik at den renner gjennom denne og ned i myrområde. Mye av steinstøvet vil 

feste seg på steiner i skrottippen og på planter i myrområdet. 

 

Vann fra sedimentasjonsbasseng pumpes/-
ledes til en horisonal renne som følger 
kotene i terrenget

Vannet fra renna slippes ut bortover i ter-
renget i små stråler (borete hull eller v-spor) 
som treffer en skiferhelle på bakken slik at 
vannet ikke skal grave. 

 

   Figur 81. Vann ledes fra bruddet og inn i perforerte rør. Man får da mindre energi på vannet, og mer                      

      effektiv utfelling av suspendert støv fra vann. 

  

 

Etter infiltrasjonen er det viktig å få kontroll på vannets kvalitet. Det kan gjøres ved å etablere 

sedimenteringsbasseng, der vannet kan kontrolleres utslipp til omkringliggende resipienter. Det er 

viktig at overvannet fra denne dammen slippes ut over en bred terskel for å redusere vannenergien 

mest mulig og dermed får vannet en lengst mulig oppholdstid i vegetasjonen før det renner ut i 

Småtjørna. 

 

Sedimenteringsbasseng som er benyttet i tilsvarende brudd for å redusere steinstøv i vann er lagt 

inn i planen. Dette bør etableres med stor kapasitet slik at overflatebelastningen blir meget liten.  

For å oppnå liten overflatebelastning i et sedimenteringsbasseng må tilført vannmengde være 

minst mulig og arealet av bassenget størst mulig.  I tillegg må bassenget ha så stort volum og 

gjennomstrømning av vannet ikke fryser i vinterhalvåret. 

 

Dimensjonering og utforming av sedimenteringsbassenget må baseres på enkle undersøkelser av 

steinstøv som skal fjernes. Etablering av et sedimenteringsbasseng vil også tjene som utjevnings- 

eller fordrøyningsbasseng før utslipp av vann til omkringliggende resipient. 
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Figur 82. Prinsippskisse for rensning av avløpsvann. 

Det kan på nåværende tidspunkt ikke konkluderes med om tiltak utover det som er planlagt er 

påkrevd.  De planlagte tiltakene representerer en blanding av tiltak i terrenget og enkel 

vannbehandling uten bruk av kjemikalier.  Oppfølgende undersøkelser etter at anlegget er satt i 

drift vil avklare om det er behov for ytterligere tiltak. 

 

Aktuelle supplerende vannbehandlingstiltak er primært bruk av separator og kjemisk 

felling/separasjon. Kjemisk felling og separasjon brukes når partiklene er meget små og vanskelig 

lar seg skille fra vannet ved sedimentering eller filtrering. Vannet tilsettes da fellingsmidler som gir 

en utfelling av aluminium- og eller jernhydroksid-fnokker. 

 

I utgangspunktet vil man prøve å unngå å bruke fellingskjemikalier da man er redd dette kan føre til 

nye problemer med fluks av restkjemikalier nedover vassdraget. Dessuten er det i flomperioder at 

den største utvaskingen av partikler skjer, og da blir det store vannmengde å håndtere. 

 

I enkelte av bruddene kan man imidlertid tenke seg at felling er den beste vei å gå for å løse 

avrenningsproblemet. NIVA har drevet en hel del med rensing av vann fra tunneldrift, som er nært 

beslektet mht forurensningsproduksjon, og kommet fram til systemer der man benytter kitosan 

(rekeskallprodukt) som fellingsmiddel. Det kreves svært små mengder for å få effektiv felling, 

dessuten er det et naturprodukt som ikke vil føre til problemer i tilfelle fluks av restkjemikalier 
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nedover vassdraget. 

 

Det bør vurderes nærmere hvordan man kan dra nytte av det steinstøvet som fjernes.  Ett mulig 

bruksområde som har vært diskutert er å bruke det som tilsettingsstoff til kloakkslag, dels for å 

bedre slammets konsistens, dels for å tilføre slammet mineraler.  Også andre bruksområder bør 

vurderes. Det har vist seg at finkornet steinstøv med innhold av store kationer som Ca, K og Na 

kan føre til en reduksjon effekten av sur nedbør. 

 

  

Sikring av annet avfall 

Tekniske sikringstiltak og prosedyrer for å sikre lagring og håndtering av flytende produkter og 

avfall for å unngå forurensning av grunnvann er viktig. Ved lekkasje eller havari av store maskiner 

er det også viktig å ha sikring. 

 

Følgende avbøtende tiltak anbefales iverksatt: 

 Sikring av flytende produkter som lagres, inkludert avløpsvann. 

 Utarbeidelse av prosedyrer for håndtering og lagring av flytende produkter, samt 

avhending av disse. 

 Etablering av dam med dukkert for å samle opp eventuelle oljelekkasjer (se bildet 

under) 

 

          Figur 83. Dam med dukkert som hindrer spredning av olje ved eventuelle lekkasjer. 

 

 

Tiltakene tar sikte på at håndteringen av produkter som drivstoff, hydraulikkolje, avfettingsmidler, 

vaskemidler, spillolje, avløpsvann og eventuelt andre produkter som kan forvolde forurensning ved 

ordinær drift eller uhellssituasjoner skal være under kontroll til enhver tid. 
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Miljøoppfølgingsprogram 

Vannkvaliteten i Litlatjørna bør følges opp med ukentlige målinger av turbiditet og siktedyp de 

første 6 måneder etter igangsetting. Dersom vannkvaliteten er tilfredsstillende kan 

kontrollfrekvensen reduseres. Dersom sedimentasjonen i dammene ikke er tilfredsstillende må 

ytterligere avbøtende tiltak settes i verk. Aktuelle renseteknologier inkluderer filtrering eller kjemisk 

felling. Larvik Granite har gode erfaringer av filtrering for å fjerne de minste partiklene. Det bør 

gjøres tiltak for å hindre avrenning og øvrig forurensing i og ved Litlatjørna, som er et naturlig 

fisketomt vann. 

 

 

 

2.5  KULTURMILJØ OG KULTURMINNER 

  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Begrepet 

kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, mens 

begrepet kulturmiljø er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng. Innunder kulturmiljø/-minner inngår automatisk fredete kulturminner fra 

før 1537 (Lov om kulturminner), og kulturlandskap - som er landskap som er preget av 

menneskelig bruk og virksomhet. (Svv 2006) 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Behov for ytterligere utredninger 

 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner er tiltakshaver pålagt at det utføres en arkeologisk 

undersøkelse for det aktuelle området før vedtak av reguleringsplan. Denne undersøkelsen utføres av 

Rogaland Fylkeskommune ved kulturseksjonen. Dersom det ved en slik undersøkelse ikke skulle bli 

registrert noen funn, og det senere viser seg å være kulturminner på stedet, har man plikt til å stoppe all 

virksomhet inntil området er nærmere undersøkt, jfr Kulturminneloven.  

 

Eventuelle funn og forekomster skal beskrives og verneverdien skal evalueres. Registreringene skal 

vurderes i forhold til de foreslåtte tiltakene. Avbøtende tiltak skal foreslås. Utforming og tilpasning av nye 

tiltak med tanke på å ivareta hensynet til automatisk fredede kulturminner bør visualiseres enten gjennom 

skisser eller fotomontasjer. 
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2.5.1 Dagens situasjon 
 

Heller  

I forbindelse med reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, som ble vedtatt i 2001, 

gjennomførte Rogaland Fylkeskommune en arkeologisk registrering den 18.12.00 (jfr. rapport fra 

Fylkesmannen datert 19.12.00 og brev datert 29.10.08). Innenfor denne planens avgrensning ble 

det under feltarbeidet ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller andre verneverdige 

kulturminner.  

 

I forbindelse med varsel om utvidelse av vedtatt reguleringsplan og offentlig ettersyn av 

planprogrammet kom Fylkesmannen i Rogaland med en uttalelse, datert 08.09.08. Det ble 

gjennomført en utvidet befaring av Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, den 28.10.08. 

Ved denne befaringen ble kun arealene i Hå kommune befart, da områdene i Eigersund kommune 

ble undersøkt i 2000.  

 

Ved befaringen ble det registrert en heller som ligger ca 100m nord for Krogavatnet. Se bilder 

under fra skriv fra Fylkesrådmannen, Regionalutviklingsavdelingen, datert 29.10.08. For å få 

avklart om denne helleren kan knyttes til forhistorisk bosetning/aktivitet – og dermed er et 

automatisk fredet kulturminne som en må ta hensyn til i den videre planleggingen – må det utføres 

nærmere arkeologiske registreringer.  

 

Da helleren blir liggende utenfor reguleringsplanens avgrensning, og ikke berøres av det planlagte 

tiltaket ansees det ikke å være behov for å utrede nærmere det mulige kulturminnet i denne 

omgang.  

 

 



 101

 

Figur 84. Ortofotoet viser helleren, markert med blå sirkel (fra rapport fra Fylkesmannen, 

Regionalavdelingen). 

 

 

 

Figur 85. Helleren er markert med sirkel. Søra Krogavatnet i bakgrunnen.(Bildet er fra 

registreringsrapporten fra Fylkesmannen, Regionalavdelingen). 
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Den Vestlandske Hovedveg  

Den Vestlandske Hovedveg ligger ca 1 km nord for planområdet. Vegen går fra Ogna i vest mot 

Hegrestad i øst. Vegen ble bygget omkring 1800-tallet som den første systematisk planlagte 

kjøreveg mellom Oslo og Stavanger. Nest etter skipsfarten langs kysten, ble Den Vestlandske 

Hovedveg den viktigste samferdselsåren i Rogaland. Fra Hegrestad i Eigersund kommune til 

Hølland i Hå kommune, ble det først anlagt en rideveg omkring 1810-1820. I 1843 ble vegen 

forsterket, og inngikk deretter som et ledd i den Vestlandske Hovedveg. Vegen over 

Hegrestadfjellet var i bruk frem til riksvegen fra Ogna til Hellvik ble åpnet i 1941. Strekningen 

mellom Ogna og Hegrestad ble gjenåpnet som turveg i 1994, etter et betydelig 

restaureringsarbeid. Langs vegen ligger flere kulturminner, deriblant masseuttak fra vegbyggingen 

og anlegg fra 2.verdenskrig. (info fra www.northseatrail.no). 

 

Den Vestlandske Hovedveg er svært viktig sett i regional og nasjonal sammenheng, og må 

selvfølgelig bevares for ettertiden. Internt i Statens vegvesen arbeides det konkret med å få avklart 

vegens vernestatus og eventuelle tiltak som må iverksettes i den sammenheng. 

 

I den videre konsekvensvurderingen under dette deltemaet er det kun helleren som er vurdert. Den 

Vestlandske Hovedveg ligger 1km nord for planområdet og blir ikke direkte berørt av tiltaket. Når 

det gjelder evt. innsyn mot masseuttaksområdet, er dette behandlet under kap. Landskapsbilde.  
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Figur 86. Kartet viser helleren markert med rød ring og den Vestlandske Hovedvei markert med stiplet linje i 

nord. 
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Konsekvensvurdering 

 

Verdi og omfang 

 

Verdien på det mulige kulturminnet helleren, kan settes ut fra verdikriteriene gitt i håndbok 140, 

Svv 2006. Da helleren blir liggende utenfor reguleringsplanområdet, (etter at planområdet ble 

redusert i forhold til det varslede planområdet ved planoppstart), er det ikke behov for å verdisette 

det mulige kulturminnet på nåværende tidspunkt.  

 

Planforslaget vil ikke ha noe omfang for kulturminnet. I henhold til kriteriene gitt i håndbok 140, 

vurderes tiltaket å ha lite/intet omfang for helleren.  

 

2.5.2 Konsekvens 

 

Verdien på det mulige kulturminnet helleren er ikke vurdert, men tiltakets omfang for helleren er 

satt til lite/intet. Sammenstilt i konsekvensviften vil tiltaket være ubetydelig konsekvens for 

helleren, uansett verdi på helleren/kulturminnet (dersom omfanget fortsatt er lite/intet). 

 

2.5.3 Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak. Dersom det senere under den videre etableringen av 

steinuttaket viser seg allikevel å være kulturminner på stedet, er tiltakshaver pliktig til å stoppe all 

virksomhet inntil området er nærmere undersøkt, jfr. Kulturminneloven. 

 

 

2.6.  NATURRESSURSER 

 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø/ferskvann, 

vilt, vannforekomster, berggrunn og løsmasser som ressurs, knyttet til den samfunnsmessige 

nytten. Naturressurser omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. Jakt og fiske 

behandles under nærmiljø og friluftsliv. Vilt, fisk, bær, vann, sand- og grusressurser med mer som 

nåværende og fremtidige naturressurser for mennesket behandles innunder naturressurs. (Svv 

2006) 

Registreringskategorier innunder naturressurser er for eksempel jord- og skogbruk, 

utmarksressurser (beite, jakt, fiske), berggrunn og drikkevann. For det aktuelle området er det få 

registreringskategorier innunder naturressurser. Hele arealet omfatter det karakteristiske 

heilandskapet. Det finnes ikke drikkevannforsyninger, jord- og skogbruk eller dyrket eller dyrkbar 

mark i området eller nærmeste nærhet. Se registreringskart under verdrørende jord- og skogbruk. 

Den eneste ressursen som er aktuell for området er berggrunn.  
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 Figur 87. Kartet viser jord- og skogbruk, og mangel på dette i planområdet og omegn. 

 

 

2.6.1. Bergrunn 

 

2.6.1.1  Dagens situasjon 

 

Berggrunnen i det aktuelle området er sterkt dominert av den harde og lite vitrelige bergarten 

anortositt, som er grunnlaget for tiltaket. Ifølge NGUs berggrunnskart strekker det seg i tillegg ett 

bånd av diabas gjennom tiltaksområdet (Ambio, 2009). 
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Det er ikke registrert forekomster av løsmasser eller marine ressurser som er drivverdige i 

området. 

 

 
      Figur 88. Utsnitt av bergrunnskart for området rundt tiltaksområdet. Lys grå er anortositt, gul er  

      diabas og rosa er monzonitt. (Kartgrunnlag: NGU (Ambio, 2009)) 

 

 

 

       Figur 89. Grunnen består i stor grad av bergarten anortositt, som er grunnlaget for de drivverdige     

                       forekomstene i området. Her fra eksisterende steinbrudd i Hellvik. 
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2.6.1.2   Konsekvensvurdering 

 

Utnyttelsen av anortosittforekomstene i området er bakgrunnen for tiltaket, utvidelsen av 

steinbruddvirksomheten.  Siktemålet er å kunne fortsette å utnytte denne ressursen på en 

forsvarlig måte.  Tiltakshaver anser det samfunnsmessig riktig å satse på en utvikling og 

ekspansjon innenfor dette området siden ressursen er konstatert, innarbeidet i markedet og der 

driftsbetingelsene for øvrig ligger godt til rette for dette. 

 

Verdi 

 

På kartgrunnlag fra NGU – 2009 er natursteinsområdet gitt en verdivurdering som ”meget viktig 

forekomst”, se kart under. I henhold til verdikriteriene i håndbok 140, Svv, vurderes 

området/anortositten å ha stor verdi med ”Store/rike forekomster av bergarter/malmer som er av 

nasjonal interesse”. Samt stor tyngde på utnyttelsen og bruken av steinen.                    

 

Omfang 

 

I følge kriteriet i håndbok 140 er omfangskriteriet som følger: ”Tiltaket vil i stor grad øke 

ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet”.  Tiltaket gjør at anortosittforekomstene 

tilgjengeliggjøres i betydelig omfang.  Tiltaket er derfor vurdert til å ha stort positivt omfang.  

 

2.6.2 Konsekvens 

 

Bergarten har som nevnt stor verdi, og tiltaket har et stort positivt omfang, og dette skaper igjen en 

meget stor positiv konsekvens med tanke på utnyttelsen av denne naturressursen i tråd med 

tiltaket. 
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 Figur 90. Kartutsnittet viser naturstein-grupper og natursteinsområde med verdivurdering i området 

(NGU, 2009).  

  

2.6.3   Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke planlagt avbøtende tiltak for dette deltemaet. 

 

 

  

2.7 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det 

berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som 

opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge 

disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 

uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Barn og unge ivaretas under dette kapittel. 

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støytiltak, luftforurensning og 

lokalklimatiske endringer, omtales også her, under nærmiljø og friluftsliv.  

 

Under følger utklipp fra godkjent planprogram, som vedgår nærmiljø og friluftsliv, med innhold slik 

det er delt inn i håndbok 140: 
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Fra planprogram godkjent mai 2009 

  

Nærmiljø - Behov for ytterligere utredning 

Det ble i forbindelse med reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i 2004, gjort en 

undersøkelse på friluftsliv og aktivitet i området. Det ble registrert lav aktivitet. Det skal for de aktuelle 

områdene gjøres en tilsvarende undersøkelse.  

 

Tiltakets konsekvenser for friluftslivet i tiltaksområdet og tilstøtende områder beskrives, herunder en 

redegjørelse for dagens bruk av områdene. Områder som er viktig for friluftslivet avmerkes på kart. For de 

områdene som er mest attraktive som friluftsområder skal det gjøres en vurdering av i hvor stor grad tiltaket 

skaper direkte hindringer eller reduserer naturopplevelsene for brukerne. Visualiseringen av tiltaket, 

beskrivelse av landskapet og utredningene om støv og støy må inngå i denne vurderingen. I undersøkelsen 

inkluderes en vurdering av faktiske/mulige turområder fra bro over jernbane ved Vatnamot og videre mot 

nord/nordøst. (Hå kom.) 

 

Konsekvenser for Den Vestlandske Hovedveg, som kulturminne og funksjon som turvei, skal utredes. 

Konsekvensene skal vurderes og avbøtende tiltak for å hindre at opplevelsen av denne, som en regional 

viktig turvei, reduseres. ( Hå og Eigersund kom.) 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Barn og unges interesser - Behov for ytterligere utredninger 

 

Det er ikke planlagt avbøtende tiltak i forbindelse med barn og unges interesser. 

Tiltakets konsekvenser for barn og unges interesser skal utredes, herunder registrering og kartfesting av 

barn og unges faktiske bruk av tiltaksområdet og nærliggende friluftsområder. 

 

 

2.7.1   Dagens situasjon 

Planområdet og omkringliggende områder brukes i svært liten grad til friluftsliv og rekreasjon. Det 

er i forbindelse med deltemaet utført registreringer i terreng, samt innhenting av dokumentasjon 

(bla fra arealis og uttalelser til planprogram). Kartet på neste side viser registreringene for nærmiljø 

og friluftsliv med badeplasser, turområde, utsiktspunkt og viktige stier og turveier i området. 
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   Figur 91. Kartet viser nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

Barn og unges interesser 

Når det gjelder ivaretakelse av barn og unges interesser, ligger nærmeste bolig ca 1 km fra 

bruddområdet, langs Rv. 44.  Bruddområdet ligger nord for jernbanelinjen som ligger som en 

barriere mellom planområdet og bebyggelsen.  En mindre traktorvei krysser jernbanelinjen. 

Området er ikke et lett tilgjengelig område for barn og unge, og deres interesser sees heretter i 

sammenheng med bruk av områdene til friluftsliv og rekreasjon, i hovedsak i samspill med voksne. 
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Vei- og stinett for gående og syklende 

Ved etablering av eksisterende brudd ble det anlagt en atkomstvei inn til bruddet. Den benyttes 

noe som turvei og har derved hatt en positiv konsekvens for friluftslivet i området. Landbruksveiene 

generelt er naturlige innfallsporter til heiene i området. 

 

Den Vestlandske Hovedveg går ca. 1 km nord for steinbruddsområdet. Veien er viktig 

kulturhistorisk sett (se kap vedrørende Kulturminner og kulturmiljø), men også som vei-/stinett for 

friluftsliv og rekreasjon. I tillegg kan veien sies å være et identitetsskapende element. Veien 

markedsføres for fot- og sykkelturisme og er en del av Nordsjøsykkelruten. Vegen følger et mindre 

daldrag nord for Beinskinnfjellet, Tydletofjellet og Tufjell, og er opparbeidet som en gruset 

kjerrevei. Vegen er en god del brukt både lokalt og av turister. 

 

 

Figur 92. Vest for Søra Krogavatnet går en sti over jernbanebroen videre mot Hettua. 

Friluftsområder  

Heiene omkring eksisterende og foreslått utvidelse av steinbruddsvirksomheten har i dag kun lokal 

og svært begrenset verdi som friluftsområder. I uttaksområdet er det ikke funnet stisystemer som 

kunne indikert at området er mye brukt til friluftsliv.   

 

Området er noe benyttet til turorientering.  

 

I Hå kommune er Hettua og området rundt denne høyden noe benyttet som frilufts- og 

rekreasjonsområde. I forlengelse av veien inn til Vatnamot går det en bro over jernbanelinjen, med 

stiforbindelse nordvestover. Denne traseen er eneste mulighet for å komme nordover i dette 

området. Videre er det i høringsuttalelsene fremkommet at det er noe ferdsel i et daldrag øst for 
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Hettua, og opp på denne åsryggen, men det er ingen sti eller markerte spor av ferdsel i området. 

Det indikerer en liten bruk av området. 

 

Det er registrert en liten badeplass fra svaberg helt vest i Søra Krogavatnet, Hå kommune.  

 

 

Når det gjelder friluftslivet omkring Hellvigsvatnet ligger dette for langt øst til å kunne bli påvirket 

verken med hensyn på støy, støv eller innsyn. I tillegg ligger det en badeplass ved Nedre 

Hellvigsvatnet sørøst for planområdet, Eigersund kommune. Ved Hellvigsvatnet avholdes 

utearrangementer ved jevne mellomrom. 

 

I Eigersund kommune ligger høydedraget Vardberg som er benyttet til friluftsområde. Området 

ligger ca 1,5 km fra massedeponi og ca 2 km fra steinuttaksområdet. Til dels er også Rubben, ca 

0,5 km fra massedeponiet, brukt som lokalt turmål.  

 

 

2.7.2 Konsekvensvurdering 

 

Verdi 

 

Vei- og stinett for gående og syklende 

Veg og stinettet er noe benyttet, samtidig som ferdselslinjen - Den Vestlandske Hovedveg – er en 

del av en sammenhengende rute. Vei- og stinettet er viktig for dem som bruker det, og vurderes til 

å ha middels - liten verdi, i følge kriterier gitt i håndbok 140.  

 

Den Vestlandske Hovedveg er gitt stor verdi for friluftslivet. 

 

Friluftsområder 

Hettua er noe brukt som friluftsområde og er gitt middels til liten verdi.  Øvrige heiområder omkring 

bruddet er gitt liten verdi, da det ikke er registrert nevneverdig bruk av områdene. Videre er alle 

disse områder allerede påvirket av eksisterende steinbruddsdrift. 

 

Badeplassen ved Søre Krogavatnet er liten og har en begrenset, lokal verdi, vurdert som middels. 

 

Badeplassen ved Hellvigsvannet har lokal verdi og er vurdert som middels verdifull. 
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Omfang 

 

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av omfanget: 

  

 Tiltaket vil ikke endre bruksmulighetene for området 

 Tiltaket vil i liten grad endre barrierer 

 Tiltaket vil stort sett ikke endre områdets attraktivitet 

 Området vil stort sett ikke endre områdets identitetsskapende betydning  

 

Vei- og stinett for gående og syklende 

 

Tiltaket vil ikke ødelegge eller legge beslag på vei- og stinett i området. Det som finnes av vei- og 

stinett ligger, som nevnt tidligere, utenfor planområdet. Det samme gjelder Den Vestlandske 

Hovedvei som ligger over 1 km utenfor planområdet og er skjermet av åser og fjellrygger. 

Omfanget vurderes derfor til lite - intet omfang.  

 

Friluftsområder 

Høydedragene rundt bruddområdet, Hettua og Rubben vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

Området er også i dag påvirket av den eksisterende virksomheten. Tiltaket vil i liten grad påvirke 

disse områdene. Omfanget er av den grunn vurdert som lite omfang.   

 

Badeplassen i Hå kommune ligger ca. 650 m fra dagens steinbruddområde, og ca. 850m fra 

planlagt steinbruddområde. Avstanden fra eksisterende brudd i Hå kommune, Beinskinnfjellet 

steinbrudd, er ca. 1,5 km. Badeplassen ligger vest i Søra Krogavatnet og er orientert mot sydvest, 

med et kupert landskap mellom eksisterende og planlagt bruddområde. Omfanget vurderes som 

intet omfang. 

 

Badeplassen i Eigersund kommune, ved Nedra Hellvigsvatnet ligger 2 km unna planlagt 

steinbruddområde, og ca. 1,3 km fra vedtatt steinbruddsområde. Intet omfang 

 

Sammenfattende kan vi si at omfanget av tiltaket for friluftsområder vil være av litet - intet omfang. 

 

Innsyn og naturopplevelsen er utdypende beskrevet og utredet under kapittelet ”Landskapsbilde”, 

og skal ikke vektlegges under dette kapitlet. 

 

Lokalklima 

Inngrepet skjer lokalt i en åsrygg.  Bruddet er avgrenset av åpent heilandskap.  Det forventes ingen 

endringer av klimaforholdene til omgivelsene. 
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Utslipp av klimagasser, utover karbondioksid, antas ikke å ville foregå med den driftsform som er 

planlagt.  Lokale klimaendringer av betydning forventes ikke.  Mindre endringer internt i bruddet 

etter at større fjellpartier er fjernet kan tenkes. 

 

Konsekvens 
 

Sammenstilling av verdi og omfang for både vei-/stinett og friluftsområder, gir liten negativ 

konsekvens i henhold til konsekvensviften. 

 

 

 2.7.3 Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak. 

 

 

2.8  LUFTFORURENSNING - STØY 

  

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Behov for ytterligere utredninger 

 

Det må gjøres en støyundersøkelse og støyberegning for området. Her inngår utarbeidelse av et 

støysonekart som viser støyutbredelsen i tiltaksområdet og tilliggende bolig og friluftsområder. Videre skal 

det gjøres nærmere rede for aktuelle avbøtende tiltak som kan redusere støybelastningen for de som blir 

mest berørt av steinbruddsvirksomheten. 

 

 

2.8.1   Dagens situasjon 

 

I forbindelse med regulering av eksisterende steinbrudd i Hellvik ble Akustikk-konsult AS engasjert 

til å foreta støyberegninger mot nærmeste naboer. I forbindelse med den planlagte utvidelsen er 

det foretatt ytterligere beregninger. I forhold til SFT`s retningslinjer blir støynivået også ved den 

planlagte utvidelsen av steinbruddet tilfredsstillende i alle faser av driften på dag og kveldstid.  

 

For nærmere opplysninger vises til vedlagt notat fra Akustikk-konsult AS. 

 

 2.8.2  Konsekvensvurdering 

 

Tiltaket vil medføre, avhenging av driftsintensitet, noe høyere støynivå enn dagens drift. Foreløpige 
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beregninger viser allikevel akseptable støyverdier i forhold til SFT’s retningslinjer. 

 

Støysonekartet under viser støyutbredelsen i tiltaksområdet og tilliggende bolig og friluftsområder.  

 

 

 Figur 93. Støysonekart for området ved utvidelse av steinbruddområdet. 

 

 2.8.3  Avbøtende tiltak 

 

Viktigste avbøtende tiltak vil være å gjennomføre driften slik at man i størst mulig grad lar terrenget 

utgjøre skjerming mot omgivelsene. Videre vil støykilder som kompressorer og lignende bli forsøkt 

plassert så godt skjermet som mulig i terrenget.  
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2.9 LUFTFORURENSNING – STØV 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009  

 

Forurensning, utslipp til luft, støv - Behov for ytterligere utredninger 

 

Utslipp av støv fra den utvidede steinbruddsaktiviteten skal vurderes og utredes videre. Det må sees på 

avbøtende tiltak. (Hå kom.) 

 

2.9.1 Dagens situasjon 

 

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan for steinbruddet ble det utarbeidet et notat for utslipp av 

støv fra virksomhet. Notatet inneholder en vurdering av støvutslipp fra planlagt produksjon av 

blokkstein (hovedprodukt) og skrotstein (biprodukt) ved Hellvik steinindustriområde, og av hvilke 

konsekvenser støvutslippet kan få i omgivelsene. Arbeidet ble utført av Norske Veritas AS, ved 

Ivar Nestås. 

 

Hovedpunktene i dette notatet er gjengitt nedenfor. Det er vurdert at utslipp av støv fra utvidet 

steinbruddområde (og ikke økt produksjon) følgelig ikke medfører økt utslipp. 

 

Beskrivelse av steinindustriens nærmeste omgivelser: 

 

Boring og skjæring vil foregå over hele bruddområdet, og forflytte seg i takt med fremdriften. Intern 

transport i bruddområdet skjer med hjullastere. 

Steinindustriområdet ligger i småkupert og åpent lende. Avstandene til omkringliggende 

bebyggelse og andre følsomme objekter er forholdsvis romslige (målt fra steinbruddsområdet, 

eksisterende og nytt): 

 

Nærmeste bolig ved Vatnamot ca. 1 km fra planområdet. 

Tettstedet Hellvik med ca. 1000 innbyggere 1,5 km. 

Sørlandsbanen i nærmeste avstand ca. 0,35 km. 

Tursti – Den Vestlandske Hovedvei ca. 1,200 km.  

Ingen registrerte hytter eller lignende i nærheten. 

Nærmeste badeplass i Hå kommune ligger ca. 0,65 km fra dagens og ca. 0,85km fra planlagt 

steinbrudd.  

Nærmeste badeplass i Eigersund kommune ligger ca. 1,25 km fra dagens steinbrudd og ca. 2 km 

fra planlagt steinbruddområde. 

  

Det er bygget atkomstvei til området. Veien har ikke fast dekke. 
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Beskrivelse av teknologi og utstyr 

 

Utvinning av blokkstein skjer tradisjonelt ved boring etterfulgt av forsiktig sprengning med 

svartkrutt. Det brukes hovedsakelig hydrauliske rigger med flere bor, alternativt håndholdte bor. 

Borene er forsynt med sugekopp som er tilkoblet støvsuger.  

 

I de senere år ser man at boring blir erstattet av skjæring med wiresag. Skjæring er mer skånsom, 

og reduserer vrakprosenten. Skjæringen foregår med vannspylt wiresag og gir ikke støv. 

Vannspylingen er helt nødvendig, ellers vil diamantwiren få varmgang.  

 

I tiden fremover ventes det at utviklingen vekk fra boring/sprengning og over til saging vil fortsette. 

Dessuten er det ventet at det forholdsmessige forbruket av dieselolje går ned. Dette skyldes dels 

at drivstofforbruket for dieseldrevne maskiner går ned (anslagsvis fra 40 til 30 liter pr. time) og dels 

ved overgang fra diesel til elektrisk drift. Ved Hellvik vil utvinning av blokkstein i hovedsak foregå 

ved skjæring og i mindre grad ved boring/sprengning.  Transport av blokkstein og skrotstein ut vil 

foregå med tunge lastebiler. 

 

 

Resultater av støvmålinger på andre steder med omfattende steinindustri 

 

Bedriftshelsetjenesten i Larvik har målt støv og oljetåke i utendørs arbeidsatmosfære ved flere 

larvikittbaserte steinidustrier i sitt distrikt. 

 

Målinger av støvkonsentrasjon på operatørplass ved to borerigger (10-løpere, med støvavsug) 

viser i middel henholdsvis 1,9 mg/m3 og 1,4 mg/m3, målt over 3 timer. Labradorstein inneholder 

ikke kvarts. Støvet regnes i arbeidsmiljøsammenheng som såkalt sjenerende støv, dvs. at det ikke 

har spesielle skadelige egenskaper. Administrativ norm for sjenerende støv (som totalt støv) i 

arbeidsatmosfære er 10 mg/m3, dvs. at de målte støvkonsentrasjoner oppfyller normen med god 

margin. 

 

Som gjennomsnitt ved ulike arbeidsmaskiner (20 målinger over 2-3 timer) ble konsentrasjonene av 

oljetåke målt til 0,5 mg/m3. Til sammenligning er administrativ norm her 1 mg/m3. Målinger av 

oljedamp har vist under 1 mg/m3, normen er her 50 mg/m3. 

 

På forespørsel i mars 2000 opplyste NILUs bibliotek at instituttet ikke har målt støv i omgivelsene 

til virksomheter som produserer blokkstein. Det er derfor lite sannsynlig at slike målinger har vært 

foretatt i vårt land.  
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2.9.2   Konsekvensvurdering 

 

Det er på det rene at utslippene av støv fra den planlagte virksomhet vil bli små. Det samme 

gjelder, i enda sterkere grad, for utslipp av oljetåke og avgass fra dieselmotorer. Avstanden fra 

steinindustriområdet til nærmeste bolig er over 1 km. Støvet vil være forholdsvis grovt, og vil falle 

ned forholdsvis nær kilden. Langs adkomstveien er det ikke boliger. De nærmeste boliger ligger 

nær Rv. 44 ved Sandarnes. Hvis det blir nødvendig, bør adkomstveien vannes og/eller saltes for å 

dempe støv. 

 

Labradorstøvet består vesentlig av feltspat, i tillegg er det anslagsvis 10-15 % av andre mineraler, 

herunder augitt, olivin, biotitt og ilmenomagnetitt. Ingen av disse mineraler utmerker seg ved 

spesielle miljøskadelige egenskaper. 

 

Følgende konklusjoner ble trukket: 

Det finnes lite data om støv i forbindelse med denne type steinindustri, og det er derfor ikke mulig å 

beregne utslipp og støvbelastning i omgivelsene. 

 

Planen omfatter en rekke tiltak for å redusere utslipp og spredning av støv. 

Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene bli små. Det synes ikke å være behov for 

avbøtende tiltak ut over det som allerede ligger inne i planene. 

 

Hvis det etter at anlegget har kommet i drift blir reist spørsmål om støvplage, anbefales å måle 

støvnedfall i aktuelt område.    

 

 

2.9.3   Avbøtende tiltak 

 

Tabellen nedenfor sammenfatter de aktuelle støvkilder og avbøtende tiltak som er aktuelle for 

virksomheten.  

 

Kilde  Utslippsreduserende tiltak 

Boring  Sugekopp tilkoblet støvsuger med filter samler opp støv  fra 

boret. Støvet samles i containere eller deponeres. 

Skjæring  Påsprøyting  av  vann  for  å  kjøle  sagen  fukter  avskiller 

steinstøvet, som avsettes på bakken i form av slam. Slammet 

samles opp og deponeres. 

Intern transport og håndtering av 

masser 

Kan gi noe støving under tørre forhold. Veisalt eller vann bør 

brukes etter behov 
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Biltransport av produkter  frem til 

offentlig vei 

Kan gi noe støving under tørre forhold. Veisalt eller vann bør 

brukes etter behov 

 

 

 

2.10 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 

 

Elementer og faktorer som skal konsekvensvurderes, men som ikke faller inn under de 5 

fagtemaene over, er i denne rapporten lagt inn under fagtemaet lokal og regional utvikling. 

 

Når det gjelder befolkningsutvikling og boligbygging vil tiltaket påvirke dette i svært liten/ingen 

grad.  

 

Under er vises utklipp fra godkjent planprogram som faller inn under dette deltemaet: 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Næringsliv, sysselsetting og økonomi - Behov for ytterligere utredninger 

 

Vi ser ikke behov for ytterligere utredninger for næringsliv, sysselsetting og økonomi. 

 

 

2.10.1   Trafikkbildet – transportsystem 

  

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Trafikkbildet - Behov for ytterligere utredninger 

 

Det skal gjøres en trafikkberegning på antatt trafikkmengde inn/ut av steinbruddområdet i dag og ved et 

fremtidig utvidet steinbruddsområde. Det er ønskelig (jfr Hå kommune) at mest mulig av skrotsteinen tas i 

bruk (for eksempel pukkstein) isteden for å deponere steinen på stedet. Dette vil igjen kunne øke 

trafikkmengden ut/inn i området noe. Videre må de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av tiltaket 

belyses. 

 

 

2.10.2   Dagens situasjon 

 

Atkomstvei til steinbruddområdet går nordover til steinbruddet, med avkjøring fra Rv 44. På Rv 44 



 120

er ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) på ca 4000. Fra RV 44 er det etablert en egen adkomstvei med kun 

intern trafikk til steinindustriområdet. Denne veien fungerer bra slik den ligger i dag.  

 

F

Figur 94. Kartet viser transportsystemet i området.  

 

2.10.3    Konsekvensvurdering 

 

Det er planer om å utvide steinindustriområdet arealmessig, men produksjonsmengden økes ikke 

mer enn det som ligger til grunn for godkjent reguleringsplan. Forslag til utvidet bruddområde vil 
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ikke medføre økt trafikk i forhold til vedtatt reguleringsplan og KU, og trafikkbelastningen på 

transportsystemet, Rv. 44 og atkomstveien inn til området, vil derfor ikke endres i forhold til dagens 

trafikkmengde knyttet til steinindustriområdet.  

 

Statens vegvesen kom med en uttalelse, datert 15.09.08. i forbindelse med offentlig ettersyn av 

planprogrammet. De uttalte at ”Det er varslet planoppstart for regulering av et industriområde langs 

vestsiden av denne atkomstveien fra krysset med rv.44 og nordover. Vi har definert rekkefølgekrav 

i form av dråpekanalisering i atkomstvegen – passeringslomme i rv.44 – avkjørselssanering langs 

rv.44, som konsekvens av denne planen. Utvidelse av steinindustriområdet vil forsterke kravet, og 

må inngå som rekkefølgekrav også for steinindustriområdet om innsigelse skal unngås.”   

Som nevnt over vil ikke ÅDT øke på veien på grunn av utvidelsen av steinindustriområdet, da 

steinproduksjonen ikke øker. Det vil derfor ikke være behov for kryssutbedringer som følge av 

denne utvidelsen. 

Tiltaket anses ikke å påvirke utbyggingsmønster og transportsystem da trafikken ikke øker. Det er 

av den grunn ikke foreslått endringer av eksisterende kryssløsning. 

 

 

Figur 95. Situasjonen i kryssområdet med Rv.44 og atkomstvei, kjørretning mot nordvest (kopi fra Svv, 

uttalelse 15.09.08.) 

 

2.10.4  Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak. 
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2.11 HELLVIK STEININDUSTRIOMRÅDET OG BEINSKINNFJELLET STEINBRUDD, 

SUMVIRKNINGER 

 

Eksisterende steinbruddområder, Hellvik steinindustriområde og Beinskinnfjellet steinbrudd, er 

regulert og godkjent, og for det aktuelle planforslaget er denne situasjonen 0-alternativet. De ulike 

delkonsekvensutredningene under de ulike fagtemaene er utført med dette som utgangspunkt.   

 

Hellvik steinindustriområde er planlagt med en utvidelse mot nord, i retning mot Beinskinnfjellet 

steinbrudd. Beinskinnfjellet steinbrudd er også under planlegging med en utvidelse mot øst. Det 

skal i det følgende ses på sumvirkningene av de nevnte utvidelsene. 

 

Figur 96. Ortofoto som viser Hellvik og beinskinnfjellet steinbrudd, med forslag til utvidelser. Eksisterende 

steinbruddområder er markert med lyseblått. Forslag til utvidelser er markert med mørkeblått. 
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Utvidelsen av Beinskinnfjellet steinbrudd ansees ikke å være KU-pliktig (selv om samlet 

bruddområde, eksisterende og nytt, går over kriteriene for KU) i følge sak 09/203 – 09/895, 

1.gangs behandling av reguleringsplan for Beinskinnfjellet steinbrudd:  

 

Konsekvenser av steinbruddet (i tilliggende reguleringsplan) er utredet i Konsekvensutredning – 

Beinskinnfjellet steinbrudd (mars 2002). Behovet for konsekvensutredning for den foreslåtte 

utvidelsen er vurdert i forhold til KU-forskriftens § 3 pkt. 3. Dvs. at utvidelsen i seg selv må være så 

stor at den fanges opp av oppfangkriteriene. Størrelse/mengde for utvidelsen som blir foreslått i 

dette planforslaget utløser ikke krav om ny konsekvensutredning.” (Hå kommune, sak 09/203 – 

09/895)  

 

Sumkonsekvensene er basert på planbeskrivelsen for Beinskinnfjellet steinbrudd lagt frem til 

politisk behandling i Hå kommune, sak 09/203 – 09/895.  

 

Landskapsbilde 

Fra Hettua har man i dag innsyn til begge de eksisterende steinbruddområdene. Innsyn til 

Beinskinnfjellet steinbrudd vil i denne omgang være som i dag. Graden av innsyn mot Hellvik 

steinindustriområde vil øke noe da Tofjellet, som foreslått uttaksområde, ligger nærmere Hettua 

enn eksisterende steinbrudd. Denne konsekvensen er vurdert tidligere, og sumkonsekvensen kan 

ikke sies å forverre dette.  

 

 
     Figur 97. Innsyn fra Hettua mot Beinskinnfjellet steinbrudd. 
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Naturmiljø 

Sumvirkningen av Beinskinnfjellet steinbrudd og Hellvik steinindustriområde og Småtjørna 

Steinindustriområde – Vatnamot, med tanke på støv og avrenning, vil ikke få noen forsterkende 

konsekvens. Det henvises til planbeskrivelsen i sak 09/203 – 09/895, Hå kommune, for 

Beinskinnfjellet steinbrudd og følgende innhold (skrevet i kursiv):  

 

Støv 

I følge sak er ”Det er langt til nærmeste bebyggelse og det aller meste av arbeidet foregår med 

vannkjølt saging. Dette gir svært liten støvplage. I tørre perioder kan det være støvete rundt 

biltransporter, men problemet er ikke av en slik karakter at tiltak anses nødvendig da verken 

boliger eller gående på Vestlandske hovedveg blir plaget.” 

 
Avrenning 

”Vannet fra den foreslåtte utvidelsen vil i sin helhet ledes inn på det systemet som ivaretar 

avrenningen fra dagens brudd. Avrenning ut av området vil kun kunne forekomme mens man 

etablerer nye bruddkanter og denne avrenningen vil være så liten at den ikke anses som noe 

problem med hensyn på mulig forurensning. 

Avrenningen fra området vil ikke øke i intensitet da terrenget i dag er preget av bart fjell 

med en svært høy avrenningsfaktor og ubetydelig demping i groper og forsenkninger. 

Avrenningsvannet samles i et vann der det i forbindelse med dagens brudd er iverksatt tiltak som 

virker dempende på flommer og som gjør sedimentering av finstoff mulig.” 

 

Naturmiljøet 

I følge sak 09/203 – 09/895, 1.gangs behandling av forslag til reguleringsplan for Beinskinnfjellet 

steinbrudd, ”vurderes utvidelsen ikke å gi vesentlige negative konsekvenser for verken naturmiljø 

(sårbare arter som hubro) eller friluftsliv. Det vil i korte perioder bli forstyrrelse mot Vestlandske 

hovedveg ved at bormaskiner vil være eksponert, men det meste av tiden og i alle helger og ferier 

vil det ikke være forstyrrelser.” 

 

Det vurderes derfor at sumkonsekvensen for delteamet Naturmiljø ikke øker i forhold til 

konsekvensutredningen gjennomgått tidligere i rapporten for Hellvik steinindustriområde og 

Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot.  

 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Utenom Vestlandske Hovedveg er det få stier i området rundt Beinskinnfjellet steinbrudd. Til tross 

for et rikt innslag av små vann og tjern, er området lite brukt til fiske. Området har lokal verdi for 

friluftsliv hovedsakelig for dagsturer. Dette sett i sammenheng med vurderingene gjort under 

”Nærmiljø og friluftsliv” tidligere i rapporten medfører ingen merkonsekvens eller sumvirkning for 
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dette fagtemaet. 

 

Barns og unges forhold 

Beinskinnfjellet steinbrudd ligger langt fra bebyggelse og ligger inntil eksisterende steinbrudd og er 

lite brukt av barn og unge. Atkomstveien er stengt med port. Dette sammen med vurdering gjort for 

Hellvik steinindustriområde/Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, medfører ingen 

sumvirkning for barn og unge.  

  

Støy 

I tillegg til støyvurderingene utført i forbindelse med utvidelse av Hellvik steinindustriområde, skal 

dette også sees på i sammenheng med støy fra Beinskinnfjellet steinbrudd. Beinskinnfjellet 

steinbrudd planlegges utvidet, og sett i lys av planbeskrivelsen til reguleringsplan ved 

Beinskinnfjellet steinbrudd, plan 1065 A, ansees ikke sum virkningen av støy å ha vesens 

betydning:  

”Utvidelsen av Beinskinnfjellet vil ikke medføre endring i driftsmetoder som medfører mer 

støy. I forhold til støyberegningene utført i opprinnelig konsekvensutredning, er støynivået under 

produksjon lavere enn opprinnelig antatt da man i dag for en stor del benytter seg av vannkjølt 

diamantsaging av steinblokker. 

Det er noe støy i perioder når man går inn i nye områder og fjerner den ikke-salgbare 

steinkvaliteten som ligger opp i dagen. Når man har kommet lengre ned i bruddet er drivemetoden 

lite støyende og dessuten skjermet av fjellveggen. 

 

Uavhengig av bruddet kjøper i dag en lokal entreprenør vraksteinen og knuser den til pukk. Pukk-

knusingen har vært drevet i flere år nå med en slik plassering og skjerming i bruddet at det ikke har 

gitt støysjenanse. Knusing av steinen til pukk anses som en god utnyttelse av ressursen fremfor å 

deponere steinen lokalt. Dette er ingen forutsetning for tiltaket, men en konsekvens som ikke 

synes å medføre store ulemper her, og som sparer regionen for inngrep andre steder.” 

 
Trafikkforhold 

Sett i sammenheng med steinbruddet i Beinskinnfjellet vil ikke sumvirkningne av trafikken belaste 

atkomstveien til Hellvik industriområde, da disse bruddene har hver sin atkomstvei. Beinskinnfjellet 

har atkomst fra Rv 44 i Sirevåg, mens Hellvik har atkomst fra Rv 44 fra Sandarnes. Forslått 

utvidelse, i forbindelse med begge steinbruddene, vil ikke gi endringer inn og ut av områdene. 

Utvidelsene legger opp til en bedre utnyttelse av steinressursen. 

 

Det er som tidligere nevnt planer om å legge til rette for et industriområde vest for atkomstveien inn 

til Hellvik steinindustriområde. Forslag til utvidet steinbruddområde vil som sagt ikke medføre økt 

trafikk, og eventuell merbelastning kommer først ved en eventuell etablering av det planlagte 

industriområdet.  
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3.0 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSVURDERINGENE  

 

På grunnlag av de delkonsekvensutredningene som er gjort for hvert fagtema vil tiltaket få 

samlet sett middels til liten konsekvens se tabell nedenfor. Det vises i tillegg til 

”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren”, utarbeidet i samarbeid med Norges 

Geologiske Undersøkelser, kommunene, statsetater og næringer, som ble vedtatt 

12.desember 2006. Planen foretar en totalavveining av interesser og peker ut nye 

langsiktige uttaksområder for pukk, som begynner å bli en knapphet i Rogaland fylke. I 

rapporten er det gjort en vurdering av Beinskinnfjellet/Krogavatnet, som er deler av det 

aktuelle reguleringsområdet. I beskrivelsen av området står det følgende: 

 

”Berggrunnen består av massiv anortositt. Dvs fjell med et høyt innhold av 

plagioklasfeltspat og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Deler av området har fjell med 

meget godt fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til 

fasadeplater på bygninger, veggfliser m.v. Blokksteinen eksporters og har høy økonomisk 

verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er 

derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokkuttak.”…. ”De største 

arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, i tillegg til mindre konflikter med friluftsliv, 

kulturminner og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være lavt/moderat.” 

 

Videre står det at ”Natursteinforekomster i Hå anses først og fremst å være kommunalt 

meget viktige når det gjelder bruk av vrakstein til pukk. Disse forekomstene er imidlertid av 

nasjonal viktighet når det gjelder uttak av naturstein.”. 

 

 

 

FAGTEMA KONSEKVENS 
Landskapsbilde Liten -middels negativ konsekvens 

Naturmiljø Liten -middels negativt (pga Hubroen) 

Overflatevann Liten negativ konsekvens 

Kulturminner og kulturmiljø Ubetydelig konsekvens 

Naturressurser Meget stor positiv konsekvens 

Nærmiljø og friluftsliv Liten negativ konsekvens  

Trafikkbildet Ubetydelig konsekvens 

Luftforurensning - støy Ubetydelig - liten negativ konsekvens  

Luftforurensning - støv Liten negativ konsekvens 
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4.0 OPPSUMMERING AV NÆRMERE UNDERSØKELSER OG OVERVÅKNING 

 
           4.1   OVERVÅKNING AV HUBRO 

 

Hubroen i området følges opp for å høste videre erfaringer. Program for overvåkning og 

nærmere undersøkelser av hubrobestanden videreføres hvert år.  

 

 

            4.2    REGISTRERING AV UTSLIPP AV STEINSTØV TIL VANN OG VASSDRAG. 

 

Tiltakshaver skal utarbeide et program for nærmere undersøkelser og overvåking av 

eventuelle utslipp til nærliggende vassdrag og vannkilder. Arbeid med å kartlegge 

eventuelle utslipp av steinstøv til vann og vassdrag er foretatt for det etablerte steinbruddet 

av Ambio Miljørådgivning as. De har også utført konsekvensvurderingen for dette deltemaet 

i forbindelse med forslag til planutvidelse, og vil følge opp dette arbeidet videre ved en 

eventuell utvidelse av steinbruddområdet.  

 

Miljøoppfølgingsprogram 

Vannkvaliteten i Litlatjørna bør følges opp med ukentlige målinger av turbiditet og siktedyp  

de første 6 måneder etter igangsetting. Dersom vannkvaliteten er tilfredsstillende kan 

kontrollfrekvensen reduseres. Dersom sedimentasjonen i dammene ikke er tilfredsstillende 

må ytterligere avbøtende tiltak settes i verk. Aktuelle renseteknologier inkluderer filtrering 

eller kjemisk felling. Larvik Granite har gode erfaringer av filtrering for å fjerne de minste 

partiklene.  

Det bør gjøres tiltak for å hindre avrenning og øvrig forurensing i og ved Litlatjørna, som er 

et naturlig fisketomt vann. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

DETALJREGULERING FOR 
HELLVIK STEININDUSTRIOMRÅDE OG 

SMÅTJØRNA STEININDUSTRUOMRÅDE – VATNAMOT 
27.01.2012  Rev. 14.03.2013 

 

§ 1 – GENERELT  

1.1. Kulturminner 
a) Dersom det ved tiltak i marka oppdages mulige automatisk fredede kulturminner, må   

arbeidet i det aktuelle området straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at 
kulturseksjonen hos fylkeskommunen varsles omgående, i samsvar med § 8 i 
Kulturminnevernloven av 9. juni  
 

1.2. Krav om driftsplan 
a) Mineralloven krever driftskonsesjon med driftsplan. Driftsplanen skal følge Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) sine krav til driftsplaner. DMF behandler og godkjenner søknad 
om driftskonsesjon og driftsplan, og følger opp uttaket av mineralforekomsten gjennom 
tilsyn. Driftskonsesjon må foreligge før uttak kan igangsettes i utvidelsesområdet. 
Driftsplanen skal til enhver tid være godkjent, og tidspunktet for ajourføring er når DMF 
finner det nødvendig. 

 

1.3. Dokumentasjonskrav 
a) Driver skal til en hver tid kunne dokumentere drift og eventuelle hendelser som fraviker 

fra bestemmelsene i reguleringsplan og driftsplan. Dette gjelder særlig i forhold til støy, 
støv og avrenning fra uttaket. Dokumentasjonen med unntak av interne 
bedriftsopplysninger, skal være offentlig tilgjengelig. 

b) Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for Hubro i tråd med 
rapport fra Ambio Miljørådgivning AS, samt et oppfølgingsprogram for kystlynghei med 
tanke på sedimentering av støv. Dette skal følges så lenge det drives steinbrudd i 
området. 

 

1.4. Miljøforhold 
a) Det er bruddrivers ansvar å utarbeide søknad og å få godkjent utslippstillatelse etter 

forurensningsloven innen 6 mnd etter vedtatt plan.  
b) Støyutslipp fra steinbruddet og virksomheter i planområdet skal til enhver tid holdes 

innenfor kravene i Miljøverndepartementets støyretningslinjer T-1442 og aktuelle punkter 
i forurensingsforskriftens § 30. Ved fare for at støy vil overstige kravene, må det 
gjennomføres støyskjermingstiltak. Forventet støy er vist i punkt 4 i notat av 25.09.2012 
og på støysonekart av 22.04.2013. 

c) Utslipp av støv som kan skade vegetasjon, vassdrag eller være i konflikt med naboer skal 
unngås. Utslippene reguleres av aktuelle punkter i forurensingsforskriftens § 30. Ved fare 
for støvflukt, skal det gjennomføres rensetiltak, vanning eller bedre tiltak. 

d) Oljeprodukter skal lagres med størst mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og 
vassdrag. Det skal settes krav til sikring i driftsplanen. 

e) Det skal etableres nødvendige fangdammer for oppsamling og rensing av overvann fra 
produksjonen. 
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f) Uttaker er ansvarlig for nødvendig sikring av bruddet i henhold til mineralloven. 
Driftsplanen skal vise og beskrive  sikring av steinbruddet. 

 

§ 2 – BEBYGGELSE OG ANLEGG (plbl §12-5, 1) 

2.1. Steinbrudd og masseuttak 
a) Steinbruddsvirksomheten skal foregå på en bergmessig forsvarlig måte, herunder 

også ment at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig skjemmet. 
b) Det er lov å bygge driftsveger innenfor området. Driftsvegene kan forlanges fjernet 

når driften opphører. 
c) Skrotdeponiet skal etableres som en skjerm mot omgivelsene. 
d) Før området fylles opp, skal løsmasser fjernes og legges i deponi. 
e) Det skal kontinuerlig og minst en gang pr. år i driftsperioden foretas opprydding, 

planering og påfylling av løsmasser på skrotdeponiet og på bruddflater hvor driften er 
avsluttet. 

 

2.2. Andre typer bebyggelse og anlegg, Riggplass 
 
a) I riggområdet som er vist på reguleringsplanen, kan det godkjennes oppført 

nødvendige bygninger for bruddriften slik som verksted, garasjer, kompressor - 
stasjoner, velferdsbygg, lagerplass mm.   

 

§ 3 – SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plbl § 12-5, 2) 

3.1. Veg  
a) Regulert privat veg skal betene den transporten til og fra området og interntransport i 

forhold til drifta av bruddet. 

§ 4 – GRØNNSTRUKTUR (plbl § 12-5, 3) 

4.1. Naturområde                                                                                                                                              
a) Det skal ikke gjøres inngrep i terreng eller vegetasjon.  
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