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Detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 
bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid 1. 
gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 
bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid. Det er beregnet 20 års driftstid. Det skal 
etableres sedimentasjonsbasseng for å håndtere avrenning fra uttaksområdet. Etter ferdig 
deponi skal arealene tilbakeføres til LNFR-område på en måte som hensyn tar både 
landskapsbildet og fremtidig landbruksdrift. Det er utarbeidet og fastsatt planprogram for plan 
og KU. Konsekvensutredningen (KU) er basert på innholdet i godkjent planprogram. 
Massedeponiet vil derfor være et positivt bidrag til regionen når det gjelder tilgang på 
byggeråstoffer. 
 
Som det fremgår av konsekvensutredningen av tiltaket  har tiltaket overveiende små 
negative konsekvenser for de aktuelle utredningstema. De største konsekvensene er det 
knyttet til naturmiljø, der en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med deponiet. Dette blir 
uansett tilbakeført som fulldyrka mark etter at deponeringsperioden er over.  
Rådmannen anbefaler at reguleringsplan og konsekvensutredning blir lagt ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
  

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2015: 
Detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 20.01.2015 og bestemmelse datert 
07.01.2015  legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
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10.02.2015 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

«Tillegg til rådmannens innstilling: 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide krav om midler til ferdigstillelse av arealet i henhold 
til avslutningsplanen.» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Nygårds tilleggsforslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Anders Ege og Roger Sæstad, AP) 
 
PTU-023/15 Vedtak: 
 

Detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 20.01.2015 og bestemmelse datert 
07.01.2015  legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 

 Rådmannen får fullmakt til å innarbeide krav om midler til ferdigstillelse av arealet i 
henhold til avslutningsplanen.» 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 
bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid 1. gangsbehandling 

 
1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 
44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid  og det aktuelle området ligger innenfor firkanten på 
kartet.  
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Det aktuelle området er i gjeldene kommuneplan for Eigersund kommune angitt som LNF og 
LNF-L-område. Normalt skal et tiltak først avklares på kommuneplannivå før det tas opp til 
regulering. Dersom tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanen og ligger i LNF-området skal 
tiltaket som hovedregel konsekvensutredes i forhold til dets virkninger på samfunn og miljø.   
 
2.2 Krav om konsekvensutredning 
I henhold til vedlegg II i forskriften utløser større masseuttak krav om konsekvensutredning. 
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planen, og når det tas stilling til på hvilke vilkår, planen 
skal gjennomføres (§ 1 i forskrift om konsekvensutredning). 
 
Konsekvensutredningen inngår som en integrert del av reguleringsplanen. 
 
 
 
3. VARSEL OM REGULERING 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E 
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2.  Statens Vegvesen  Merknad E 

3.  Statnett  Merknad E 

4.  Eigersund kommune, 
landbrukskontoret 

 Merknad O 

5.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 

Private merknader 

6.  Bjørn Arild Omdal  Merknad E 

7.  Egil Omdal     Merknad J 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

 FMR kommentarer at 
planprogrammet fanger 
opp de relevante tema, 
men vil framheve at det 
må gjøres en grundig 
kartlegging av de 
naturverdien som blir 
berørt av veg og deponi, 
sammen med gode 
tilpassinger / 
dimensjoneringer til 
landskapet, her bør det 
fremlegges flere alternativ. 

E Temaene og utredningene  er 
redegjort for i planprogrammet og 
Konsekvensutredningen. 

2.  Statens Vegvesen  Statens vegvesen 
bemerker at det ikke var 
tatt med at reg. plan var 
startet, men kommentere 
som at det skal gjøres. 
Konsekvens utredningen 
bør omfatte tema støy og 
trafikk sikkerhet i tillegg til 
forhold beskrevet i 
planprogrammet. Kryss 
ved rv 42 skal reg i 
henhold til gjelden 
vegnormer, etter 
utforminger og frisikter og 
tekniske planer. Statens 
vegvesen skal og 
godkjenne krysset før det 
tas i bruk og at tiltakshaver 
står for det. 

E Temaene og utredningene som 
angår planprogrammet og 
konsekvensutredningen er lagt i i 
planprogrammet. Det er lagt inn i 
bestemmelsene at endelig 
plassering og utforming av 
avkjørsel skal godkjennes av 
Statens Vegvesen. 

3.  Statnett  Linje Åna Sira en del av 
sentralnett og vil i 
fremtiden bli oppgradert 
fra 300 kV til 420 kV.  Det 
bemerkes og at det ikke er 
tillatt og endre terreng i det 
eksproprierte belte som er 
tilknytt kraftlinjen. Alle 
arbeider med maskin, 

E Dette skal være ivaretatt i 
planprogram, planbeskrivelse, KU, 
plankart og bestemmelser. 
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kraner, lastebiler/ dumper, 
fjellsprengning nærere en 
30 meter fra faselinjen 
skal varsle linje eier for å 
få vurdert arbeid og gitt 
nødvendig 
sikkerhetsopplæring av 
personellet. I pkt 5,9 i 
planprogrammet må det 
vurderes i ROS analysen 
hvordan 
leveringssikkerheten på 
virkes for energien som 
førers inn til Stavanger 
området. 

4.  Eigersund kommune, 
landbrukskontoret 

 Det aktuelle området er i 
dag utmarksområde som 
kan fungere som 
utmarksbeite for storfe og 
sau. Arealet er begrenset 
til om lag 96 da og vil 
således ikke ha noen 
avgjørende betydning for 
situasjonen til det husdyr 
holdet som i dag forvaltes 
på området. En merker 
seg at anleggsarealet etter 
endt deponering skal 
gjøres om til produktiv 
fulldyrket jord. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

5.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Private uttaler 

6.  Bjørn Arild Omdal  Avløpsanleggs til 
privatbustad ligger inne på 
definert område lengst 
nede ved eksiterende 
deponi, det bemerkes at 
det ikke kan bli noe 
konflikt med det, Det 
bemerkes og at den gamle 
vei inn til deponi ikke er 
dimensjonert og kan 
følgelig ikke brukes til 
innfarts vei, noe den ikke 
vil. 

E Tas til etterretning. 

7.  Egil Omdal     Bemerker at avrenning 
ikke vil skje via Stortjern, 
men øst for Søkkemyra 
via Varåstjernet. 

J Er justert i planprogrammet. 

 
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 som fremlagt. 
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter to delområder som er tidligere masseuttak og ligger langs Fv. 42. 
Disse er i dag i bruk som dyrka mark og skal tilbakeføres til dette når bruk som deponi og 
riggområde opphører. 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for deponi av rene masser for å dekke en 
vesentlig del av regionens deponi behov i årene fremover. Det legges opp til at påvirket areal 
skal tilbakeføres til landbruk i en slik stand at arealenes kvalitet heves når prosjektet er 
ferdigstilt. 

 
5.1 Plankart 
Planområdet har en utstrekning på ca. 95 daa, og arealet er disponert til ulike formål listet 
under.  
 
Størrelse:   Hensynssone: 
Deponi    91 392 m2  
Anlegg- og riggområde   
Kjøreveg     3 655 m2  
Totalt:    95 047 m2  
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5.2 Deopni 
Hovedformålet i planen er område for deponi Det kan fylles samlet ca 930 000 kubikkmeter 
masser. Det er beregnet 20 års driftstid. 

Før oppstart 

 

Ferdig oppfylt område 

 

 
5.3 Kjøreveg/adkomst 
Tilkomsten er via Rv 42 og avkjørselen til Øygreisveien. Det skal etableres en ny vei fra 
Øygreisveien etter ca. 100m fra Rv 42. Ny vei har en lengde på 620 meter. Denne veien 
etableres gjennom området på en slik måte at den gjør minst mulig inngrep i terrenget. 
 
Trafikken inn til området går via Rv 42 Krossmoveien. Års døgntrafikken på denne vegen er 
4100 kjøretøy pr døgn. Deponiet på Søkkemyra vil i gjennomsnitt ha 10 lass i døgnet. 
Trafikken til Søkkemyra er dermed så mye mindre enn totalen på Rv 42 at den ikke har 
innvirkning på trafikken. 
 
5.4 Hensynssone høyspent 
Like vest for deponiet går det en eksisterende høyspentlinje. Planområdet er innskrenket i 
forhold til oppstartvarselet slik at hensynssonene rundt høyspentlinjen ikke blir berørt. Dette 
er innarbeidet i kart og bestemmelser. 
 
5.4 Hensynssone støy 
Hensynssone støy er innarbeidet i tråd med støyrapport og er også innarbeidet i 
bestemmelsene.  
 
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. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. 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: 
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 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.  

 
 
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.  
 
7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
7.1 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler  x  1 3 Grønn  

Ulykke med gående/syklende  X  1 3 Grønn  

Andre ulykkespunkter X  1 1 Grønn  

Dette vil være en del av et anleggsområde i flere år og må sikres etter gjeldende 
retningslinjer. 
 
7.2 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann  X 1 1 Grønn  

Avløp  x 1 1 Grønn  

Overvannshåndtering  x 1 1   

Planområdet har avrenning til Øgreisvantet via Varåstjernet. Det vil være vesentlig å unngå 
at vassdraget blir forurenset som følge av virksomheten.  
 
Så lenge driften av deponiet pågår, vil overflatevann bli ledet til rense og sedimentering 
bassenget. Det kan imidlertid være fare for utslipp av forurensing i form av f.eks. diesel- og 
oljesøl. Det vil bli innført rutiner for å forhindre slike uønskede hendelser. 
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7.3 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
7.4 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

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 Gul  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy x  3 1 Grønn Ikke kjent. 

Dette er ivaretatt gjennom støyvurdering og bestemmelser samt kart med hensynssone støy 
i planen. 
 
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  3 1 Grønn Ikke kjent. 

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  

Krav fra linje-eier er innarbeidet i bestemmelsene, samt at hensynssone-høyspent er vist i 
plankartet. Like vest for deponiet går det en eksisterende høyspentlinje. Planområdet er 
innskrenket i forhold til oppstartvarselet slik at hensynssonene rundt høyspentlinjen ikke blir 
berørt. 
 
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 Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt x  1 3 Gul  

Havn, kaianlegg  x 1 1 Grønn  

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

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



 

 11 

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 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
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 inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
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 gjort kjent med spesielle forhold. 
 
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  

Det er ikke kjente, automatisk fredede kulturminner i tilknytning til områdene, og det har vært 
undersøkt av arkeolog uten at det er påvist kulturminner. 
 
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  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. 
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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  

Tiltaket vil medføre at et område på ca. 92 daa blir omdisponert fra utmark/beite/fjell til 
fulldyrka areal. Dette vil gi en vesentlig økt matproduksjon i forhold til dagens situasjon. 
 
12.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Se KU. 
 
12.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 2 3 Gul  

Se KU. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Det som finnes av naturmangfold innenfor planområdet i dag som vil forsvinne, da myr 
beitemark og utmark erstattes av fulldyrka mark. I følge konsekvensutredning har området 
slik det er i dag liten verdi for naturmangfold. Det planlegges ikke forsøkt revegetering med 
stedegne arter. 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

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 I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmelse
r. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

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.   
 
Det er utarbeidet KU for planen basert på fastsatt planprogram. En vurderer at planen er 
utformet i tråd med dette og at de temaene som er satt opp i planprogrammet er fulgt opp 
gjennom planprosessen og KU. 
 
En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt, da den ikke berører tiltak som 
kommunen skal overta. 
 
14. NATURMANGFOLD 
Viser til saksutredningen, planbeskrivelse og konsekvensutredning og rådmannen 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. 
 
15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen viser til at en har hatt et godt samarbeid og der ne opplever at de viktigste 
problemstillingene har blitt avklart i forbindelse med planprosessen.  
 
Det er beregnet en total deponeringsmasse på ca. 930 000 m3, men det er foreløpig ikke 
bestemt hvor mye som kan deponeres pr. år, Av det totale årlige behovet for deponering i 
hele regionen utgjør dette ikke spesielt mye. I lokal sammenheng kan det likevel være en 
betydelig aktør og bidra positivt på flere områder. 
 
Et massedeponi på Søkkemyra er lokalisert i LNF-områder på åpen fastmark og med 
jordbruksområder i 2-300 meters avstand. Massedeponiet kommer ikke i konflikt med 
byggefelt eller annen bystruktur, og vil derfor ikke være til sjenanse for lokalbefolkningen. 
Videre deponiet etter endt driftstid ferdigstilles som dyrkbar jord, noe som vil være positivt 
både for grunneier og bonde, gjennom økt produksjonspotensial. 
 
I lengre tid har det vært vanlig at entreprenører eller grunneiere selv har sett behovet 
for et deponi, og etablert dette i områder som synes egnet uten noen form for ekstern 
konsekvensvurdering. I Forslag til planprogram for massehåndtering på Jæren 
(Rogaland Fylkeskommune 2014) er det utformet kriterier for å finne gode lokaliteter 
som er egnet for mottak av overskuddsmasse.  
 
Under punkt 1 Kriterier for fysisk og teknisk egnethet er områdets beliggenhet sentralt, og 
herunder er "avstand fra store utbyggingsområder" samt "adkomst til høy-standard veinett", 
to viktige punkt. Det aktuelle massedeponiet på Søkkemyra ligger like øst for Rv. 42 og vil ha 
lett tilgjengelighet til denne veien via Øgreisveien og en ca. 650 meter ny adkomstvei. 
Jernbanen ligger 5-600 meter vest for planområdet, mens Egersund jernbanestasjon ligger 
vel 4 km mot SV. Videre er avstanden til E39 ca. 5 km mot nord. På denne måten ligger 
deponiet svært godt plassert med hensyn på utvidelser av E39 og jernbane, samtidig som 
det har lett tilgjengelighet til et veinett med høy standard på grus og sandforekomster av god 
kvalitet. Massedeponiet vil derfor være et positivt bidrag til regionen når det gjelder tilgang på 
byggeråstoffer. 
 
Som det fremgår av oversikten over konsekvenser av tiltaket har tiltaket overveiende små 
negative konsekvenser for de aktuelle utredningstema. De største konsekvensene er knyttet 
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til naturmiljø, der en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med deponiet. Dette blir uansett 
tilbakeført som fulldyrka mark etter at deponeringsperioden er over. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til 
vedtak.  
 

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: 
Detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 20.01.2015 og bestemmelse datert 
07.01.2015  legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

380007 Detaljregulering for massedeponi Søkkemyra planbeskrivelse 

379661 PLAN 2013009 KU_Søkkmyra_Ecofact rapport 419 

379665 PLAN 2013009 REG BESTEMMELSER 07012015 

379657 Plan 2013009 A1 1_1500 

379659 PLAN 2013009 Innkomne merknader kopier 

379660 PLAN 2013009 Komentara til høringsuttalelser 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 I 20.01.2014 Ravi Rådgivning AS 
Forslag til planprogram - detaljregulering for 
massedeponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra 

3 I 21.03.2014 Ravi Rådgivning AS 
Gjennomgang av uttalelser, forslag til justert 
planprogram - massedeponi og vei,Søkkemyra 

1 U 24.03.2014 Ravi Rådgivning AS 
Referat oppstartsmøte - detaljregulering for 
massedeponi gnr. 42/44, bnr. 2/3 på Søkkemyra, 
Laureidfjellet 

5 I 02.04.2014 Ravi Rådgivning AS Planprogram massedeponi/veg til området gnr. 



 

 15 

42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 m. fl. 

6 I 19.01.2015 Ravi Rådgivning AS 
Forslag til detaljregulering for massedeponi gnr. 
42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, 
Øygreid 

8 I 21.01.2015 Ravi Rådgivning AS Planbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 

                 

N BEREKVAM ELISABETH NIKKELVEIEN 18 4313 SANDNES  

N BEREKVAM KJELL 
HENNING 

NIKKELVEIEN 18 4313 SANDNES  

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND  

N FRIESTAD GUNNAR LANGEDALSVEGEN 281 6218 HELLESYLT  

N HAFSØ HANS PETTER 
BØGH 

JÆRVEIEN 14 4373 EGERSUND  

N HOLAND DAVID EGEBAKKEN 12 4373 EGERSUND  

N OMDAL BJARNE ØYGREISVEIEN 111 4373 EGERSUND  

N OMDAL BJØRN ARILD ØYGREISVEIEN 85 4373 EGERSUND  

N OMDAL EGIL ØYGREISVEIEN 116 4373 EGERSUND  

N PUNTERVOLL KIRSTI KROSSMOVEIEN 246 4373 EGERSUND  

N RØKENES TORA MÅLFRID SVINLANDSVEIEN 19 4373 EGERSUND  

N RØKENES TORA MÅLFRID SVINLANDSVEIEN 19 4373 EGERSUND  

N SKADBERG SVERRE 
ARNESEN 

ØYGREISVEIEN 49 4373 EGERSUND  

N SKADBERG TURID MARIE ØYGREISVEIEN 49 4373 EGERSUND  

N SLETTEBØ SIGMUND KROSSMOVEIEN 264 4373 EGERSUND  

N SLEVELAND BJØRN TOR SLEVELANDSVEIEN 2 4373 EGERSUND  

N Statskog SF Postboks 63   Sentrum 7801 NAMSOS  

N ØGLEND HÅKON LOMELANDSVEIEN 18 4376 HELLELAND  

 
 
 
 


