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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 
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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. 
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