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Eigersund kommune 

 

Reguleringsbestemmelser for 
 
Reguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad M14 og M15 
Gnr. 57 Bnr. 1, 2, 3, 7, 11, 15, 17, 18 og Gnr. 58 bnr. 8, 10, 12 

Dato: 03.08.2020 

Vedtatt dato:  

Siste endring: 03.11.2020 

§1Formål med planen 
 
Hensikten med planen er å regulere eksisterende masseuttak inkl. en liten utvidelse til steinbrudd og 
masseuttak for å legge til rette for uttak av steinressurser, samt sette rammer for driften av 
pukkverket. Det legges til rette for at området BSM1 kan nyttes til deponi etter etappevis ferdig 
uttak. Planen legger også føringer for etterbruk av planområdet.  

§2 Reguleringsformål 
 
Iht. plan og bygningslovens §12-5 reguleres det til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Steinbrudd og masseuttak (BSM) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Veg  
• Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
• G/S veg (SGS) 

Grønnstruktur 

• Vegetasjonsskjerm (GV) 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift LNFR 

• Vern av kulturmiljø eller kulturminne (LKM) 

Hensynssone 

• a)1 Sikringssone - frisiktsone 
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§ 3 Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning 

 §3-1 Steinbrudd og masseuttak BSM 1 og BSM 2 
 
Felles bestemmelser til områdene BSM1og BSM2 - driftsfasen 
     
§3-1-1 
I områdene BSM1 og BSM2 kan det foretas uttak, knusing, sprengning, vasking, sikting og lagring av 
stein. Det tillates knuseverk som er nødvendig for driften. Innenfor områdene kan det settes av areal 
til lagring av overskuddsmasse.   
Maks uttaksnivå er angitt på plankartet. 
Det skal avsettes nødvendig plass til sedimentasjonsbasseng. 
Før det kan etableres steinknuseverk i område BSM 2 skal det være gjennomført støyutredning og 
nødvendige tiltak skal være iverksatt. 
 
§3-1-2 
Det kan etableres midlertidige anleggsveger inne på områdene.  
 
§3-1-3 
Driftsplan 
Det skal utarbeides driftsplan iht. gjeldende «driftsplanveileder for Direktoratet for 
mineralforvaltning» for områdene BSM1 og BSM2 som skal godkjennes av Direktoratet for 
mineralforvaltning. Drift av uttaket skal skje i tråd med denne. Den gjeldende versjon av 
«driftsplanveileder for Direktoratet for mineralforvaltning» ved utarbeidelse av driftsplan vil gjelde 
foran «krav til driftsplan» i bestemmelser i avsnitt under 
 
Driftsplan skal ivareta landskapstilpasning, skjermsoner, sikringstiltak under og etter drift, beplanting 
og andre tiltak for å redusere miljøbelastningen på omgivelsene. Sikringsplikten gjelder både mens 
driften pågår, herunder ved midlertidige driftsopphold, og etter at driften er avsluttet. 
Driftsplanen skal også inneholde en plan for sikring og opprydding etter endt drift. 
 
Krav til driftsplan 
Driftsplan skal avklare uttaksetapper. 
Driftsplan skal sikre at det etableres vegetasjon i soner mellom sandlager og tilgrensende bekk og 
vann. Det skal tilstrebes å ikke etablere sandlager i grenseområder mot vann og bekker. 
 
Med sikring under drift, herunder også ved midlertidige driftsopphold, menes tiltak for å avverge fare 
for omgivelsene, og tiltak for å trygge forholdene internt i uttaket. Skråninger og bruddvegger i 
uttaket skal være stabile og det skal være plan for rensk av bruddvegger.  
 
Driftsplan skal sikre fortløpende istandsetting og sikring av ferdig uttatt areal. 
 
Endelig uttaksdybde blir bestemt i driftsplanen, men ikke lavere enn kote -30.  
 
Generelt settes pallehøyde til 12-15m, og hyllebredde mellom 7-12m. Pallvinkel bør være 
mellom 70 til 90° og veggvinkel mellom 50-52°. Dette bestemmes endelig i driftsplan. 
Bestemmelsene kan avvike i mindre områder, hvor landskapstilpasning muliggjør en fjellskjæring i 
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terrenget fremfor en kunstig pall. Så langt det er mulig bør det tilstrebes at avgrensning av bruddet 
følger eksisterende koter og terrengformasjoner, i stedet for å sprenge i lange rette linjer. 

Avslutningsplan skal inngå i driftsplan og skal inneholde plan for sikring og opprydding etter endt 
drift. Planen skal ha som krav at skråninger skal være stabile, og at 
sikring skal være varig.  Området skal istandsettes på en slik måte at det er minst mulig 
skjemmet av det uttaket som har foregått. Planen skal sikre arrondering og tilpasning til planlagt 
etterbruk og til naturlig tilgrensende terrengformer, og skal istandsettes i tråd med etterbruksformål 
beskrevet i §3-1-10 og §3-1-11. Planer for istandsetting må utarbeides av landskapsarkitekt eller 
tilsvarende kompetanse. 
Istandsetting skal starte innen ett år etter at uttaket er avsluttet. 
 
§3-1-4  
Forurensing 
Støv, støy og partikkelutslipp i forbindelse med anlegget må til enhver tid holdes innenfor de 
generelle bestemmelser og grenser fastsatt i forurensingslovens kapittel 30.  
Utslipp av suspendert stoff til resipient og støvnedfall skal søkes begrenset mest mulig, og tiltak som 
vanning av sandlager, tørre veger og produksjonsenheter skal gjennomføres i tørre perioder. 
 
§3-1-5 
Etappevis istandsetting 
For uttak BSM1 og BSM2 skal det så langt det er mulig og det ikke er til hindrer for effektiv drift og 
ressursutnyttelse, foretas etappevis istandsetting etterhvert som delområder er ferdig uttatt. 
 
§3-1-6 
Innenfor området BSM1 og BSM2 kan det etableres midlertidig bygg (som f.eks. kontorbygg) som er 
tilknyttet virksomheten og som er nødvendig for driften av anlegget.  
For BSM1 tillates samlet maks BYA på inntil BYA = 3000 m2. Maks tillatt høyde på bygninger er kote + 
30. 
For BSM2 tillates samlet maks BYA på inntil BYA = 1000 m2. Maks tillatt høyde på bygninger er kote + 
38. 
Knuseverk inngår ikke i BYA og høydebegrensning. 
Bygninger skal være fjernet seinest 1 år etter at driften av anlegget er avsluttet. 
 
§3-1-7 
Det kan foregå drift innenfor følgende tider på hverdager fra mandag til fredag: kl. 06:00 -23:00. 
 
Bestemmelser til området BSM1 - driftsfasen  
 
§3-1-8  
Matjord og humuslag som graves bort før drift av uttaksområdet skal lagres for senere bruk til 
istandsetting etter endt uttak eller oppdyrkes på annet egnet området. 
Innenfor området kan det settes av areal til lagring av overskuddsmasse, også tilkjørt masse. 
 
§3-1-9 
Etter endt uttak, eller når uttaksetapper avklart i driftsplan er ferdig uttatt, kan området BSM1 nyttes 
til massedeponi for rene masser utenfra. Omfang vil avhenge av kvaliteten på masser i uttaket. 
Masser skal fylles opp i tråd med avslutningsplan §3-1-3 og etterbruksformål §3-1-10. 
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§3-1-10 
Det må etableres mottakskontroll før området BSM1 kan brukes til massedeponi for masser utenfra. 
Det må dokumenteres at all masse som leveres er ren (tilfredsstiller tilstandsklasse 1 angitt i Klif-
veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn). 
 
Bestemmelser for område BSM1 og BSM2 - etterbruksfasen  
 
§3-1-11 Etterbruk området BSM1 
 
Når driften av uttaket er ferdig, skal området BSM1 istandsettes og tilbakeføres til jordbruksformål. 
Det skal sikres at forming av nytt terreng glir mest mulig naturlig over i eksisterende terreng. 
Deponimasser må fylles helt opp til bruddkantene for å gi landskapet et helhetlig og mest mulig 
naturlig utseende. I avgrensning av bruddet skal en følge eksisterende koter og terrengformasjoner 
mest mulig, i stedet for å sprenge i lange rette linjer.  Terrenget skal gjøres lett kupert i stedet for å 
tilbakeføres som en helt jevn flate. 
 
§3-1-12 Etterbruk området BSM2 

Området BSM2 skal innlemmes i Sporavatnet etter endt uttak. Det skal stå en barriere mellom 
uttaket og Sporavatnet så lenge uttaket er i drift. Når uttaket er avsluttet fylles det opp med 
regnvann, samt tilsig fra grunnvann og omkringliggende terreng. Når vannspeil i uttaket er på nivå 
med Sporavatnet sprenges barrieren. Barrieren er vist som bestemmelsesområde #2 i plankartet. 
 
Det skal utarbeides tekniske planer for hvordan sammenføyingen mellom uttaket og Sporavatnet skal 
utføres. Prosjektering skal ta utgangspunkt i beskrivelse av utførelse i fagnotat «KU fagrapport 
vannressurser og forurensing - Ecofact rapport 646 datert 01.12.2018» utarbeidet av Ecofact. 
Sprenging av sammenføyingen skal ikke foregå i gyteperioden om høsten eller smoltvandrings-
perioden om våren. Det skal benyttes «skremmeladninger» i forkant av sprengning for å skremme 
bort fisk. 
 
Det skal utarbeides landskapsplaner som viser detaljert beskrivelse av strandsoner og hvordan disse 
best mulig kan skape gode oppvekstsvilkår for fisk, fugler og insekter. 
Planer skal godkjennes av Eigersund kommune. 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§4-1 Veg 

o_veg 1 (fv. 44) reguleres til offentlig veg og skal ha bredde 6,5 m.  
Avkjørsel f_veg2 og f_veg3 er felles for tilgrensende eiendommer gnr/bnr 57/2, 57/5, 57/7, 57/8, 
57/9, 57/15 og 58/8 og skal ha bredde 3,5 m.  
Avkjørsel f_veg6 skal ha bredde 6 m, og skal nyttes av virksomheten/masseuttaket på BSM1 og 
BSM2, samt som landbruksveg for eiendom gnr/bnr 57/1. 
Avkjørsel f_veg4 og f_veg5 skal nyttes av virksomheten/masseuttaket på BSM1 og BSM2 
 
§4-2 Annen veggrunn - grønt areal (SVG) 
Området o_SVG1-8 har bredde 3 m. 
Området o_SVG9-10 har bredde tilsvarende eks. eiendomsgrense til SVV. 
 
§4-3 G/S veg (SGS) 
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o_SGS1- o_SGS4 skal ha bredde 3 m. 
 
§ 5 Grønnstruktur 

§5-1 Vegetasjonsskjerm (GV) 
Område GV1-GV6 er avsatt til vegetasjonsskjerm og skal fungere som skjerming mot tilstøtende 
areal. I dette området skal naturlig vegetasjon bevares. Beplantning avklares i driftsplan. 
Det er ikke tillatt med bygninger, men området kan benyttes til tiltak for å sikre bruddkanter, 
oppfylling med overskuddsmasser fra bruddet, gjerde, anleggsvei og støyvoller. 
For vegetasjonsskjerm langs Rånåbekken tillates ikke fysiske tiltak som skader den naturlige  
vegetasjonen. Bergeskrenter som har funksjon som skjerming kan fjernes når behov for skjerming til 
omgivelsene opphører. Terrenget skal da tilpasses tilgrensende terreng. 
 
§ 6 LNFR 

§6-1 Vern av kulturmiljø eller kulturminner (LKM) 
Området er sikringssone for fornminne 241561 (gravrøys), som ligger like utenfor planområdet. Det 
er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle andre tiltak 
innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Vanlig skjøtsel er tillatt.  

§ 7 Bestemmelsesområde 
 
§7-1 Bestemmelsesområde #1 (sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljø) 

Innenfor bestemmelsesområde # 1 er det påvist et automatisk fredet kulturminne i form av en 
rydningsrøys, id 241564. Kulturminnet kan fjernes uten ytterligere undersøkelse, dersom 
kulturminnet gjennom dispensasjonssøknad fristilles. 

§7-2 Bestemmelsesområde #2 (område for sammenføying av vann) 

Sammenføyning av BSM2 og Sporavatnet skal skje innenfor bestemmelsesområdet #2.  

§ 8 Sikringssoner 
 
§8-1 Frisiktsone 
I områdene regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 meter over tilstøtende 
veibaner. 
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