
 Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  06.03.2018 
Arkiv: :FA - L12, GBR - 
57/15 
Arkivsaksnr.: 
17/257 
Journalpostløpenr.: 
2018004864 

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

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Magne Eikanger 
Planrådgiver 
51 46 83 24 
magne.eikanger@eigersund.kommune.no 

 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
004/18 Rådmannen delegert  
 

 
 

Fastsetting av planprogram - Detaljregulering med 
konsekvensutredning for masseuttak M14 og M15 gnr. 57 bnr. 1, 2, 
3, 15, 18 m.fl. - Hegrestad og Gjermestad, Hellvik 
 
Sammendrag: 
Det legges med dette frem forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for 
masseuttak på Hegrestad og Gjermestad på Hellvik. Planområdet er ikke dekket av reguleringsplan i 
dag. Hensikten med planarbeidet er å regulere i tråd med kommuneplanens intensjon om å 
tilrettelegge for videre utvidelse av eksisterende masseuttak på Hegrestad og Gjermestad. 
Rådmannen viser til at planprogrammet er justert etter høring jf. uttaler. 

 
Rådmannens vedtak: 
Eigersund kommune ved rådmannen fastsetter etter delegert fullmakt planprogram for 
detaljregulering med konsekvensutredning for masseuttak for område M14 og M15 på gnr. 57, bnr. 
1, 2, 3, 15, 18 m.fl. på Hegrestad og Gjermestad. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og 
skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
Planprogrammet er utarbeidet av S. K. Langeland AS og er revidert siste gang den 26.02.18. 
 
Områdets karakter og omfang utløser krav om konsekvensutredning i tråd med Forskrift om 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.  
 
Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak, og det er derfor ikke klagerett på vedtaket etter 
forvaltningsloven. 
 
Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-9 jfr. 14-2 og forskrift om 
konsekvensutredning § 7. 
 
Saksgang: 
Rådmannen fastsetter planprogrammet etter delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Fastsetting av planprogram – områderegulering med konsekvensutredning for masseuttak i 
område M14 og M15 på Hegrestad og Gjermestad. 
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Innledning og bakgrunn 
S. K. Langeland har sendt inn forslag til planprogram for konsekvensutredningen som er pålagt i 
forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for masseuttakene M14 og M15 på Hegrestad og 
Gjermestad. 
 
Det er ingen eksisterende reguleringsplaner i planområdet.  
 
Det utvinnes i dag hvit pukk fra to separate brudd langs Fv. 44. Tiltakshaver KS Edelsplitt utvinner fra 
steinbruddet Innstifjellet, øst og sør for Fv. 44, mens Hellviksplitt AS utvinner fra steinbruddet Rudlå, 
vest for Fv. 44. Det har vært kontinuerlig drift i begge brudd siden oppstarten tidlig på 1960-tallet. 
 
Hensikten med planprogrammet er å avklare hvilke tema som skal utredes som del av utarbeiding av 
ny detaljregulering for masseuttakene. Planprogrammet skal gi en presentasjon av området, formål 
med arbeidet, problemstillinger og utredningsbehov, og prosess/medvirkning. Planprogrammet skal 
være en disposisjon for det etterfølgende arbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens virksomhet, slik at rammevilkår for driften blir 
fastlagt. I tillegg til dagens virksomhet ønsker tiltakshaver å utvide uttaksområdet mot nordvest, 
samt regulere nivå for uttak, for å sikre fortsatt drift i mange år framover. Reguleringsplanen vil legge 
føringer for uttaksområdet med hensyn på bl.a. uttaksnivå, skjerming og sikring, etterbruken av 
området og landskapstilpasning.  
 
Reguleringsplanen med konsekvensutredningen skal bidra til at uttaket skjer i forsvarlige former der 
hensyn til miljø og samfunn blir vurdert og tatt hensyn til. 
 
Planområdet 
Området omfattes av kommunedelplan for ytre del med Hellvik. Det samlede planområdet er på om 
lag 472 daa. Grensesnitt og endelig plangrense må avklares i planprosessen.  
 
Varslet område for oppstart av reguleringsarbeid og konsekvensutredning. 

 
I begge steinbruddene er det meste av massene hentet ut, og det er ønskelig å utvide bruddet Rudlå, 
vest for Fv. 44 for fortsatt drift samt at en ønsker å ta ut masser under vannstand.  
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Det er i dag knuse- og sikteverk i begge bruddene. Eksisterende finknuseverk på Innstifjellet skal 
rigges ned, slik at all foredling vil bli samlokalisert til steinbruddet Rudlå ved Nedre Hegrestadveien. 
Dette er det gitt midlertidig dispensasjon og byggetillatelse for. 
 
Planstatus 
Ulike nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer kan ha betydning for detaljregu-
leringsplanen for masseuttak på Hegrestad og Gjermestad. Det er i hovedsak kommuneplanen for 
Eigersund kommune som anses som relevant for denne saken. Store deler av planområdet er i dag i 
bruk for uttak av masser som knuses før salg innenlands og utenlands.  
 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 

 
 
Konsekvensutredning 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, samt § 4-2 med tilhørende forskrift skal det 
utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Forskrift om 
konsekvensutredning gir utfyllende bestemmelser for plan- og bygningslovens krav om at alle 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes. I 
forskriften gis kriterier for hvilke planer dette gjelder.  
 
Det er vurdert slik at denne planen faller inn under forskriftens § 2 punkt d) og f).  

 Forskriftens § 2 - planer som alltid skal konsekvensutredes, punkt d) områdereguleringer og 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål.  

 Forskriftens § 2 -planer som alltid skal konsekvensutredes, punkt f) reguleringsplaner for 
tiltak i vedlegg I.  

 
Punkt 2 i vedlegg I viser at uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser skal 
konsekvensutredes dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter 
mer enn 2 millioner m3

 masse, samt torvskjæring på et område på mer enn 1.500 dekar. 
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Gjennomgang av uttalelser 
I høringsperioden fra 02.10.2017 til 15.11.2017 er det mottatt 10 merknader og uttalelser 
(kronologisk rekkefølge): 

 03.10.17, Arbeidstilsynet 
 05.10.17, Sykkelbyen  
 01.11.17, Direktoratet for mineralforvaltning 
 13.11.17, Fylkesmannen i Rogaland 
 14.11.17, Norges vassdrags- og energidirektorat 
 14.11.17, Statens vegvesen 
 14.11.17, Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen 
 15.11.17, Advokatfirma Kluge 
 15.11.17, Per Einar Gjermestad 
 28.11.17, Adv. Tor Arne Øvestad 

 
Disse uttalelsene er gått systematisk gjennom i kap. 5 i planprogrammet og der har en kommentert i 
hvilken grad uttalelsene har medført endringer i høringsutkastet til planprogram. Rådmannen 
vurderer at uttalelser og merknader i tilstrekkelig grad er gjennomgått og vurdert i planprogrammet 
og gjengir derfor ikke disse her. Alle uttalelser samt planprogram med gjennomgang av uttalelser er 
lagt ved som vedlegg. 
 
Saksbehandlers vurderinger: 
Oppsummering og konklusjon 
Planprogrammet redegjør for aktuelle tema og utredningstema som skal innarbeides i konsekvens-
utredning/planbeskrivelse og/eller som egne rapporter.  
 
Dette vurderes som tilfredsstillende redegjort for. Rådmannen vil etter delegert fullmakt fastsette 
planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for masseuttak i områdene M14 og 
M15 på Hegrestad og Gjermestad. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i forbindelse med planarbeidet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 

~ o ~ 
 
Alternative løsninger:  
 
 

 
 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
587264 1065 - planprogram 20180226  
588967 Masseuttak. Innkomne merknader samlet.  
 
 



 

 5

 
 
Parter i saken: 
 Gunnar Sollys Friestad Postboks 199 4056 TANANGER 
 Harald Helland Sola Maurholsveien 37 4375 HELLVIK 
 Hegrestad AS Nedre Hegrestadveien 8 4375 HELLVIK 
 S. K. Langeland AS Obstfeldervegen 3 4100 JØRPELAND 
 Advokat Tor Arne 

Øvestad 
Postboks 171 4302 SANDNES 

 Kluge Advokatfirma AS Postboks 277 4066 STAVANGER 
N NEWCO HOLDING AS Jacob Kjødes veg 15 5232 PARADIS 
N ROGALAND 

FYLKESKOMMUNE 
Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

N HELLAND KURT POSTBOKS 153 4379 EGERSUND 
N GJENGEDAL ALF 

MAGNE 
NEDRE HEGRESTADVEIEN 
55 

4375 HELLVIK 

N HEGRESTAD THOR 
INGVARD 

HEGRESTADVEIEN 11 4375 HELLVIK 

N SÆRHEIM TERJE HEGRESTADVEIEN 14 4375 HELLVIK 
N RAMSLAND PUKK 

EIENDOM AS 
Røyslandsdalen 40 4387 BJERKREIM 

N SKÅRA LEIF EIRIK NETLANDSVEIEN 89 4375 HELLVIK 
N SKÅRA MARIANNE 

NETLAND 
NETLANDSVEIEN 89 4375 HELLVIK 

N Edelsplitt KS Nedre Hegrestadveien 8 4375 HELLVIK 
N HELLAND SVEIN 

JARLE 
NEDRE HELLANDSVEIEN 35 4375 HELLVIK 

N HELLAND HANS 
PETTER 

NEDRE HELLANDSVEIEN 45 4375 HELLVIK 

N DIRDAL ARNE ØVRE HELLANDSVEIEN 8 4375 HELLVIK 
N HERREDSVELA 

JOHAN 
MAURHOLSVEIEN 51 4375 HELLVIK 

N VARHAUG 
HATTELAND MONA 

HEGRESTADVEIEN 32 4375 HELLVIK 

N VARHAUG FRODE HEGRESTADVEIEN 32 4375 HELLVIK 
N Skogland Eiendom AS Steinstemveien 5 4313 SANDNES 
N HEGRESTAD EIRIK HEGRESTADVEIEN 31 4375 HELLVIK 
N PRIMSTAD OLAV V/ SOFIE 

PRIMSTAD,NÆRBØG. 14, 
LEIL. 1 

4365 NÆRBØ 

N HEGRESTAD KRETS 
v/ Venke Gjermestad 

Eigesveien 14 4375 HELLVIK 

N GJERMESTAD PER 
EINAR 

URHAMMERVEIEN 9 4375 HELLVIK 

N GJERMESTAD 
SOPHIE CHR E 

GJERMESTADVEIEN 60 4375 HELLVIK 

N GJERMESTAD TOR 
ECKHOFF 

GJERMESTADVEIEN 60 4375 HELLVIK 

N GJERMESTAD Venke 
Johanna 

EIGESVEIEN 14 4375 HELLVIK 

 


