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Saksnummer Utvalg Møtedato 
134/20 Planteknisk utvalg 19.10.2020 
 
 
Detaljreguleringsplan 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 og 12. Første gangs 
behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for masseuttak på Hegrestad og Gjermestad M14 og 
M15. Det er ingen gjeldende reguleringsplan for planområdet. Planprogram ble vedtatt av 
rådmannen på delegert fullmakt den 08.03.18. Det legges opp til å regulere de to eksisterende 
masseuttakene, samt legge til rette for at det vestre området for uttak av masser kan utvides med 
om lag 30 daa på et område som i dag er innmark, samt regulere uttakshøyde og laveste kotehøyde 
for å sikre videre drift. Det settes rammer for uttaksnivå, etterbruk og lanskapstilpassing. 
 
En vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner. En vurderer det videre slik at man i planen i har funnet en hensiktsmessig 
avveining mellom fordeler og ulemper og at endringen ivaretar hensynet til omgivelsene og 
nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er kommet inn syv offentlige uttalelser i forbindelse med 
varsel om oppstart av reguleringsendringen og planprogrammet. Det er i tillegg kommet inn tre 
private merknader. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen skal legges ut til offentlig 
ettersyn og høring i hovedsak slik plandokumentene nå foreligger, men med noen tilføyelser i 
reguleringsplanbestemmelsene. 

Det er innsendt noen dokumenter som er underlagsdokumenter til konsekvensutredningen, og som 
ikke er vedlagt saksforelegget. Dette gjelder: Fagrapport vannressurser og forurensning (32 sider), 
Konsekvenser for naturmangfold (51 sider) og Arkeologisk registrering (22 sider). Disse dokumentene 
oversendes på forespørsel. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan 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 og 12 med bestemmelser datert den 03.08.20, plankart 
datert den 30.04.20, planbeskrivelse datert den 10.09.20 og konsekvensutredning datert den 
10.09.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i hovedsak slik de nå foreligger. 
Justering av reguleringsbestemmelsene: 



1. I § 3.1.1 føyes følgende til: «Før det kan etableres steinknuseverk i område BSM 2 skal det 
være gjennomført støyutredning og nødvendige tiltak skal være iverksatt.» 

2. I § 3-1, før § 3-1-7, føyes til følgende: «Det kan foregå drift (finknusing og utkjøring av 
ferdigvarer) innenfor følgende tider på hverdager fra mandag til fredag: kl. 06:00 -23:00. 
Øvrig drift, inkl. bruk av grovknuser og mellomknuser kan kun foregå mellom kl. 08:00 og 
16:00 på vanlige hverdager fra mandag til fredag.» 

3. I § 3-1, før § 3-1-7, føyes følgende tekst til: «Det tillates kun knusing av masser som har sin 
opprinnelse i Hellvik-bygda.» 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.10.2020 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Kurt Sæstad (Arbeiderpartiet) 
"Punkt 3 utgår. 
 
Punkt 2 endres slik: 
I § 3-1, før § 3-1-7, føyes til følgende: «Det kan foregå drift (finknusing og utkjøring av ferdigvarer) 
innenfor følgende tider på hverdager fra mandag til fredag: kl. 06:00 -23:00. Øvrig drift, inkl. bruk av 
grovknuser og mellomknuser kan kun foregå mellom kl. 08:00 og 16:00 på vanlige hverdager fra 
mandag til fredag.» 
 
 
Forslag fra Geirulf Vasvik (Høyre) 
"Nytt punkt: 
Gang- og sykkelvei forlenges til krysset ved Den Vestlandske hovedvei. Planområdet utvides 
tilsvarende." 
 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Sæstads forslag til endring i punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens forslag 
punkt 2. 
Sæstads forslag til at punkt 3 utgår enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens forslag 
punkt 3. 
Vasviks forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Administrasjonens øvrige forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-134/20 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan 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 og 12 med bestemmelser datert den 03.08.20, plankart 
datert den 30.04.20, planbeskrivelse datert den 10.09.20 og konsekvensutredning datert den 
10.09.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i hovedsak slik de nå foreligger. 
Justering av reguleringsbestemmelsene: 

1. I § 3.1.1 føyes følgende til: «Før det kan etableres steinknuseverk i område BSM 2 skal det 



være gjennomført støyutredning og nødvendige tiltak skal være iverksatt.» 
2. I § 3-1, før § 3-1-7, føyes til følgende: «Det kan foregå drift innenfor følgende tider på 

hverdager fra mandag til fredag: kl. 06:00 -23:00.» 
Justering av reguleringsplankartet: 
Gang- og sykkelvei forlenges til krysset ved Den Vestlandske hovedvei. Planområdet utvides 
tilsvarende. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Det er ingen gjeldende reguleringsplan for dette planområdet. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan 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 og 12, første gangs behandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljreguleringsplan 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 og 12. Det legges opp til å 
regulere de to eksisterende masseuttakene, samt legge til rette for at det vestre området for uttak av 
masser kan utvides med om lag 30 daa på et område som i dag er innmark, samt regulere 
uttakshøyde og laveste kotehøyde for å sikre videre drift. Det settes rammer for uttaksnivå, 
etterbruk og lanskapstilpassing. 
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet: 
 

 
Planområdet omfatter to uttak som har eksistert i over 50 år, men som ikke er regulert i 
reguleringsplan. 
Rudlå ligger i vest og Innstifjellet ligger i øst. 
 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er delvis vist som masseuttak og delvis LNFR-område på gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er ingen gjeldende reguleringsplan som dekker planområdet. Planområdet ligger i øst inntil 
reguleringsplan motorsportsenteret og i nordøst mot reguleringsplan for masseuttak 
Gjermestadknuten. 
 

 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
oppstart er kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmesider. Oppstartvarsel ble sendt ut i 
2017. Ny varsling av naboer i området ved Innstifjellet (M15) ble sendt ut i juni 2020 i forbindelse 
med at det kan bli aktuelt å regulere inn knuseverk i dette området Dette er så langt en kan se gjort i 
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Offentlige merknader 

  Rogaland fylkeskommune, 
kultur 

 Merknader J / O 

  Fylkesmannen i Rogaland  Merknader J / N / O / D 



  Direktoratet for 
mineralforvaltning 
 

 Merknader J / O 

  Statens vegvesen  Merknader J 

  NVE  Merknader J 

  Arbeidstilsynet  Ingen merknader O 

  Eigersund kommune, 
folkehelsekoordinator 

 Merknader J / O 

 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Private merknader 

  Kluge Advokatfirma  Merknader N / O  

  Per Einar Gjermestad  Merknader J 

  Advokat Tor Arne Øvestad  Merknader J / N / O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers 

vurdering 
Offentlige uttaler 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur 

· Innenfor gnr. 54 bnr. 11 og 12 befinner det seg 
felt med to større gravrøyser og to-tre mindre 
røyser. Disse er automatisk fredede 
kulturminner 

· Det kan befinne seg ytterligere automatisk 
fredede kulturminner i området. 

· Det er behov for å gjennomføre en arkeologisk 
registrering for å fastsette lokaliteters 
utstrekning.  

· Det ble gjennomført arkeologisk registrering i 
august 2018. 

· Det ble registrert et automatisk fredet 
kulturminne (rydningsrøys) innenfor 
planområdet. Dette området må vises på 
reguleringsplankartet og krav til formulering i 
reguleringsbestemmelsene er gitt. 

· Det er mulig å søke om dispensasjon fra 
Riksantikvaren.  

· Gravfelt som ligger like utenfor plangrensen 
må reguleres som bevaringsområde inne i 
planområdet 

O 
 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
J 
 
 
 
 
 
O 
 
J 

· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 

 

· Arkeologisk registrering 
er gjennomført 

 
· Tas til orientering 

 

· Ivaretatt i 
plandokumentene 



 

· Tas til orientering 

 
· Ivaretatt i plan-

dokumentene 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Fylkesmannen er positiv til oppstart av 
planarbeidet, som sikrer juridiske føringer for 
bruk og etterbruk. 

· Ber om at det vurderes om også masseuttaket 
på Gjermestadknuten nord for planområdet 
bør inngå i planen. Det argumenteres for 
dette.  

 

 

 
· Etterbruk er viktig og tydelige krav i 

bestemmelsene til tilbakeføring og 
tilbakeføringsplan må følge planen. Vurdering 
av om området kan tilbakeføres trinnvis må 
svares ut i planarbeidet.  

· Fylkesmannen ser det som naturlig at 
områdene blir tilbakeført til dyrka jord etter 
endt uttak. 

 

· Etter deres vurdering dekker planprogrammet 
alle de nødvendige utredningstemaene. Det 
må likevel vurderes om det er behov for å ha 
med et nytt utredningstema om tilbakeføring.  

O 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
D 
 
 
 
 
J 

· Tas til orientering 

 

 

· Det er en gjeldende 
reguleringsplan for dette 
området, fra 1993. 
Administrasjonen finner 
det ikke hensiktsmessig 
å innlemme også det 
planområdet i den 
planen som nå 
behandles 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 

· Område BSM 1 (området 
i vest) skal tilbakeføres 
til jordbruksformål etter 
at uttaket er ferdig, jf. 
bestemmelsene § 3-1-10 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene.  

  Direktoratet for 
mineral- 
forvaltning 
 

· Planen omfatter to uttak innenfor samme 
foreslåtte planområde. Begge uttakene har 
vært i drift i over 50 år. Reguleringsplanen skal 
legge grunnlaget for fortsatt utnyttelse av 
ressursene. Begge uttakene er knyttet til 
forekomster som Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) har vurdert å ha nasjonal 
betydning som byggeråstoff og 
industrimineraler. En av forekomstene har 
internasjonal betydning som 
industrimineralressurs. Det ligger områder for 
råstoffutvinning knyttet til begge planene i 
kommuneplanens arealdel.  

· Planen utløser behov for konsekvensutredning 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 

· Tas til orientering 

 

 

 

 



og mineralske ressurser et av temaene til KU. 
· DMF er generelt positiv til at det reguleres for 

råstoffutvinning. Dette er viktig for å sikre at 
alle interesser er hørt og at det samtidig 
legges forutsigbare rammer for den framtidige 
drifta. 

· DMF forventer at planen viser hvilke områder 
som omfattes av uttak og at disse settes av til 
område for råstoffutvinning i 
reguleringsplanen. Det må også tas hensyn til 
eventuell grøntstruktur og andre formål som 
er relevante for planen. 

· Reguleringsplanen må sørge for at eventuelle 
arealmessige hensyn og bestemmelser som 
kan angå driften ikke forhindrer muligheten til 
å drive forekomstene på en hensiktsmessig 
måte. Driften av uttaket avklares i all 
hovedsak i driftsplanen. Driftsplanen skal 
sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak som 
bl.a. ivaretar hensiktsmessig drift, nødvendige 
sikringstiltak under og etter drift, og 
opprydning etter endt drift. Planen skal også 
være grunnlag for DMF sitt tilsyn i det enkelte 
uttaksområde og for hvilke krav DMF skal stille 
til avslutning av uttaket og til den økonomiske 
sikkerhetsstillelsen for gjennomføring av 
sikringstiltak og oppryddings-tiltak, jf. kapittel 
2 i forskrift til mineralloven.  

· Krav knyttet til sikring under og etter endt 
drift. Masseuttak med bratte skrenter kan 
utgjøre en fare for folk og husdyr som ferdes i 
området. Den som er gitt driftskonsesjon etter 
mineralloven §43 er ansvarlig for å sikre 
uttaksområdet. Det er derfor viktig at det i 
reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal 
for sikringstiltak, og tilsyn og vedlikehold av 
tiltakene. Ved søknad om driftskonsesjon skal 
det utarbeides forslag til driftsplan, hvor blant 
annet krav til sikring framgår. Sikringstiltak bør 
også sees i sammenheng med skjermingen av 
områdene. Størrelsen på områder for 
grøntstruktur som benyttes som skjerming, 
kan også være relevant for områder hvor det 
kan settes opp sikrings-tiltak.  

· Det bør gjøres en vurdering om uttakene 
medfører innsyn fra boliger og ferdselsårer og 
om det er nødvendig med skjerming der det er 
mulig. Vegetasjonsskjermen vil også kunne 
skjermer omgivelsene mot støy og støv.  

· Etterbruk av området og eventuelle 
funksjonskrav til arealet etter avsluttet uttak 
bør også gå frem av reguleringsplanen.   

· Planens nordøstlige uttak «Edelsplitt – 
Innstifjellet» er tildelt en konsesjon etter 
konsesjonsloven. Området som er omfattet av 
konsesjonen omfattes av overgangsbestem-
melsene i mineralloven, og det er etter denne 

J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
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O 
 
 
 
 
 
 

· Konsekvensutredning er 
gjennomført 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 

 

 

 

 

 

· Ivaretatt i plan—
dokumentene 

 

 

 



bestemmelsen ikke krav om driftskonsesjon. 
Øvrige områder vil kreve driftskonsesjon.  

· Uttaket «Hellviksplitt – Rudlå» har, etter det 
DMF kan se, ingen gjeldene konsesjon etter 
verken nytt eller eldre lovverk. Uttaket har 
driftsplan godkjent i 2003. DMF mottok i 2014 
søknad om driftskonsesjon. Det kan se ut til at 
arealet i konsesjonssøknaden ikke samsvarer 
med området som nå er foreslått regulert.  

Uttalelse til planprogrammet 
· DMF mener planprogrammet tar opp 

problemstillinger som er nødvendige at 
utredes ytterlige gjennom KU. Dette er viktig 
for å kunne utarbeide en plan og sikre en 
planprosess for masseuttakene og kryssende 
interesser, i tråd med forventningene til 
regional og kommunal planlegging.  

· DMF er positive til at tema mineralske 
ressurser er tatt med som eget tema for KU.  

· DMF forventer at KU-en beskriver ressursene 
og innhenter nødvendig kunnskap som kan 
sikre at ressursene blir utnyttet så optimalt 
som mulig, både i volum og kvalitet. Dette kan 
innebære kunnskap om de geologiske 
strukturene som kan legge forutsetninger for 
driften, hvor store volum det planlegges drift 
på, bruksområder og marked på kort og lang 
sikt. 
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O 
 
 
 
 
 
O 
 
J 

 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 
· Tas til orientering 

 

 

· Tiltakshaver må sørge 
for at det søkes om 
konsesjon slik at den blir 
i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan 

 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

  Statens 
vegvesen 

· Stiller krav til at avkjørslene, siktlinjer, 
byggegrenser, annen veggrunn. 

· Stiller krav om formulering i regulerings-
bestemmelsene om siktlinjer 

J 
 
J 

· Innarbeidet i 
plandokumentene 

· Inngår i regulerings-
bestemmelsene § 8-1 



· Når det gjelder planprogrammet, skriver de at 
vegvesenets interesser i hovedsak er omtalt 
under temaene transportbehov og 
forurensning. Det må gjøres vurderinger 
angående trafikk til og fra området, samt 
konsekvensene for Fv. 44. Generelt må 
trafikksikkerhet i tilknytning til planen 
vurderes. 

· Retningslinjene for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442 må legges til grunn 
ved planleggingen. Næringsområdet vil 
generere støy. Endringer i støynivå på 
tilgrensende områder som følge av planen bør 
også vurderes. 

 
J 
 
 
 
 
 
J 
 
 

· Inngår i planprogrammet 
og konsekvens-
utredningen 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. Det er 
ikke regulert 
støyømfintlig bebyggelse 
langs Fv. 44. Boliger som 
utsettes for støy fra 
masseuttakene vil være 
ivaretatt i 
forurensningsforskriften
s § 30-7. Kravene er lik 
som for gul støysone fra 
øvrig industri i T-1442. T-
1442 er av den grunn 
ikke nevnt 

  NVE · Masseuttaket ligger nær til Sporavatnet og 
Hellvigsvatnet som er en del av Hellvikelva. Et 
masseuttak vil medføre økt risiko for 
partikkelavrenning til vassdraget. Tiltak for å 
redusere risikoen er derfor nødvendig. 
Kantsoner med vegetasjon er viktig i denne 
sammenheng. Det bør settes av hensynssone 
langs vassdraget, med bestemmelser som sier 
at innenfor den viste sonen tillates det ikke 
fysiske tiltak som kan være til skade for 
eksisterende vegetasjon. Et annet virkemiddel 
for å redusere partikler til vassdraget er å dele 
opp driften i områder.  

· NVE anbefaler krav om trinnvis tilbakeføring 
etter hvert som uttaket blir avsluttet blir gjort 
tydelig i bestemmelsene. Et delområde må 
være avsluttet og sådd til før nye områder kan 
åpnes for uttak. 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

· Det er regulert 
grønnstruktur langs 
bekker og rundt uttaket. 
Se også regulerings-
bestemmelsene § 5-1.  

 

 

 

· Det er regulert trinnvis 
tilbakeføring så langt det 
er mulig ut fra optimal 
drift 

  Eigersund 
kommune, 
folkehelse-
koordinator 

· Planområdet går over hele strekningen hvor 
Nordsjøruta (nasjonal sykkelrute) følger Fv 44. 
Denne strekningen knytter sammen Gamle 
Jærbaneveien og Den vestlandske hovedvei, 
og har turistsyklister, treningssyklister og 
fotgjengere. Nordsjørittet passerer denne 
strekningen, og derav er det flere som 
benytter denne strekningen aktivt. I tillegg er 
dette en strekning som har potensiale i å øke 
mulighetene for å sykle eller gå inn til Hellvik 
til skole, arbeid eller annet.  

· Ønsker derfor at G/S-vei  reguleres inn og 
anlegges på strekningen langsmed Fv. 44 fra 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 

· Tas til orientering 

 

 

 

 



Netlandsveien og opp til Hegrestadveien. · Innarbeidet i plan-
dokumentene i 
planområdet 

 
Private uttaler 

  Kluge 
Advokatfirma 

· Representerer Inge Andreassen, 
hjemmelshaver på gnr. 60 bnr. 383 og 199, 
samt Hellvik velforening. 

· Grunnlaget for uttalelsen er at en vesentlig del 
av massene fra det utvidede planområdet er 
forutsatt utskipet fra anlegget i Hellvik havn. 

· Viser til det gjennom flere generasjoner har 
vært konflikt med tiltakshaver pga. støy- og 
støvplager som utskipingsanlegget på Hellvik 
medfører. 

· Forholdene har tidvis bedret seg noe etter 
2015. 

 

· Andreassen motsetter seg at planforslaget blir 
fremmet dersom fortsatt drift innenfor 
planområdet er avhengig av 
utskipingsanlegget på Hellvik. 

· Hellvik velforening mener at det bør 
iverksettes avbøtende tiltak. 

· Både Andreassen og velforeningen mener at 
planprogrammet og konsekvensutredningen 
må omfatte utskipingshavnen på Hellvik. 

· Som kompenserende tiltak nevnes gang-
/sykkelveg langs Trosavigveien og mer 
skjerming av lagring / lasting. 

· Dersom oppfordringen ikke imøtekommes må 
det påregnes at dette blir fulgt opp i hørings- 
og klagerunder, og gjennom politiske kanaler. 
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O 
 
O 
 
O 
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N 
 
 
N 
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· Tas til orientering. Tas til 
orientering. Se kap. 9 

 

· Tas til orientering. Se 
kap. 9 

 
 

· Tas til orientering. Se 
kap. 9 

 

· Tas til orientering. Se 
kap. 9 

· Tas til orientering. Se 
kap. 9 
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· Tas til orientering. Se 
kap. 9 

  Per Einar 
Gjermestad 

· Motsetter seg at hans eiendom inngår i planen J · Gjermestad sin eiendom 
er ikke en del av 
planområdet nå 

  Advokat Tor 
Arne Øvestad 

· Representerer Kurt Helland, eier av gnr. 57 
bnr. 9 

· Ønsker at nevnte eiendom skal kunne 
bebygges med bolig. Viser til 
skylddelingsforretning fra 1961. 

· Mener at den hvite steinen som er av nasjonal 
viktighet i hovedsak er lokalisert øst for 
fylkesveien og at driften på bnr. 15 av den 
grunn bør avvikles. 

· Område som avsettes til oppføring / drift av 
knuseverk bør flyttes bort fra der det nå er 
lokalisert, evt. til det østre uttaksområdet. 

· Nåværende lokalisering av knuseverket og 
lager fører til store støv- og støyproblemer på 
Helland sin eiendom. 

· Konsekvenser for vassdraget, som er lakse- og 
ørretsførende, må kartlegges. 

· Det bør ikke tillates uttak av masser under 
vannstanden. 

 

· Motsetter seg at uttaksområdet i vest utvides. 

 
 

· Krever at det utarbeides en støyfaglig 
utredning som tallfester støyen også på hans 
eiendom. 

· Sikring av området for mennesker og dyr er 
viktig. 

· Det må utarbeides en risiko- og sårbarhets-
analyse. 

· Synes at det er betenkelig at det reguleres et 
område som drives uten konsesjon.  

· Videre planlegging bør vente til konsesjonen 
er avklart. 
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· Tas til orientering 
· Eiendommen er ikke 

med i planområdet nå 

 

· Tas til orientering 

 
 

· Området anses som 
hensiktsmessig.  

 

· Tas til orientering. Se 
bestemmelsene § 3-1-4 

 
· Inngår i konsekvens-

utredningen 
· Det foreslås at det kan 

tas ut masse til minus 30 
m 

 
· Det anbefales at 

uttaksområdet utvides 
om lag 30 daa i vest 

· Støyproblematikken er 
utredet 

· Innarbeidet i plan-
dokumentene 

· ROS-analyse er 
utarbeidet 

 

· Tas til orientering 

 
· Jf. uttalelse fra 



Direktoratet for 
mineralforvaltning 

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i hovedsak slik plandokumentene nå 
foreligger, men med tilføyelser i reguleringsbestemmelsene.  
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert i hovedsak på Hegrestad, på begge sider av Fv. 44 Jærveien. Planområdet 
består av eksisterende masseuttak, jordbruksområder og Fv. 44 Jærveien.   

 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planområdet er om lag 394 daa, hvorav om lag  79 % er masseuttak og steinbrudd.  Foreslått 
uttaksområde er litt større en det som fremkommer i kommuneplanens arealdel. 

 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes noen få næringsbygninger, et bolighus og en fritidsbolig i planområdet i dag. Alle disse eies 
av tiltakshaver. 
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at det kan bygges næringsbygninger i planområdet, med en samlet BYA inkl. 
eksisterende bygninger på 3.000 m2 på Rudlå-området og 1.000 m2 på Innstifjellet. 
 
5.3 Trafikkforhold 
Kjøreatkomst er via Fv. 44 Jærveien. 
 
5.4 Støy 
Deler av planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk, steinbrudd, steinknusing og når det er aktivitet 
på motorsportsenteret. Se reguleringsbestemmelsene § 3-1-4. 



 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller av planen. 
Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne 
gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av tiltakshaver, lokalkunnskap, 
innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
Plankontoret har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for 
konfliktfylt og at det ikke blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 
dette ikke gir tilstrekkelig effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at det ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 

· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at 
tiltaket kan anbefales. 

· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 
eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 

· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 
vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkeringsløsningen blir parkering på næringsområdene og ved bolighus.  
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Parkeringsdekning  X    Grønn  
Adkomst til alle aktuelle 
deler av planområdet  

X    Grønn  

Frisikt X    Grønn  
Kryssutforming i samsvar 
med normaler 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 



6.1.2 Trafikksikkerhet 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler  X  1 2 Grønn  
Ulykke med 
gående/syklende  

X  1 3 Grønn   

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Trafikksikkerheten vil bli bedre når det bygges gang- og sykkelvei  på den om lag 1 km lange 
strekningen. 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot vei X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  

Det er bussholdeplass ved Fv. 44. Planområdet ligger 1,5 - 3 km fra jernbanestasjonen. 
 
6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Ivaretas av DIM. 
 
6.2 Universell utforming 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK17 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
6.3 Barn og unge / ute- og oppholdsareal 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og 
unge – lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og 
oppholdsareal 

X    Grønn  

Situasjonen for barn i området vil ikke bli endret som følge av gjennomføring av reguleringsplanen.   
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.2 Støv og støy 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy fra industri X  3 1 Grønn   

Støy og støv fra 
veitrafikken 

X  3 1 Grønn  

Planområdet kan være utsatt for støy fra veitrafikk, masseuttak og steinknusing, samt når det er 
aktivitet på motorsportsenteret. Ingen støyømfintlig virksomhet i planområdet. Støyutredning er 
gjennomført for Rudlå. Dersom det blir aktuelt med steinknusing på Innstifjellet skal det først lages 
støyutredning der også. Se kap. 7 og forslag til vedtak. 
Deler av planområdet er også utsatt for støv. Ivaretatt i reguleringsbestemmelsene 3-1-4. 
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Når man sprenger seg ned i fjellet må fjellskjæringer sikres. 
 
6.4.4 Vær og vind 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder x  3 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder x  2 2 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.5 Radon 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn    

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 



6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / 
elektromagnetisk felt 

 X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner mv.) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
Lager av eksplosjonsfarlig 
vare 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 Grønn  
Havn, kaianlegg  X 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / 
brann / politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.9 Grunnforhold 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.5 Forurensning 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Industri  X 1 1 Grønn  
Bolig  X 1 1 Grønn  
Landbruk  X 1 1 Grønn  
Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  
Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vassdrag 
Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



med? Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

 X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Planområdet ligger i 100-metersbeltet fra vassdrag, men planen er i samsvar med kommuneplanen. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlisteart 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for rødlisteart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.3 Viltområde 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

 x    Grønn  

Ivaretatt på reguleringsplankartet og i bestemmelsene §§ 6 og 7. 
 
6.6.5 Friluftsliv 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon 
(frilufts-områder, LNF-
F/N, friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk / kjerneområde 
for jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ivaretatt på reguleringsplankartet og i bestemmelsene. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Forskriftskrav til støy og støvutslipp skal følges. 
 
6.6.13 Sol og skygge 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Ikke aktuelt i denne reguleringsplanen. 
 
6.6.15 Folkehelse 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Forskriftskrav til støy og støvutslipp skal følges. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser 
for miljø og samfunn 

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen i all hovedsak holder seg 
innenfor rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderte at denne planen har så vesentlige virkninger for miljø og samfunn at det 
medførte behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
Konsekvensutredning er gjennomført og vedlagt. 
 
6.8 Naturmangfold 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.  
 
6.9 Rekkefølgekrav i planen 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Det er ikke foreslått rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser.  
 

1.  Skal det i reguleringsbestemmelsene settes begrensning i driftstiden? 

I reguleringsbestemmelsene er ikke driftsperiodene over døgnet og uka omtalt.  
 
I planbeskrivelsen punkt 5.10.4 finner man følgende informasjon: 
«Virksomheten på Rudlå drives på to skift fra 06:00-23:00 på hverdager, med unntak av fredager når 
driften avsluttes 13:00. Grovknuser og mellomknuser opereres kun på ett skift fra 06:00-14:30 (11:00 
på fredager). På kveldsskift er det kun aktivitet i finknuseverket i tillegg til utkjørsel av ferdigvarer fra 



Hellvik havn. All aktivitet i selve bruddet, det vil si kjøring av hjullaster og dumper samt utkjørsel av 
halvfabrikater foregår på dagskiftet fra 06:00-14:30.» 
«Planen åpner for at det ved behov kan etableres knuseverk på Rudlå *), enten sporadisk med mobilt 
anlegg eller stasjonært anlegg. Det er ikke planer om et slikt anlegg i dag, men det planlegges drift i 
lang tid fram, og det må være mulighet for dette ved behov. For å sikre den beste plassering av 
knuseverk må plassering sees i sammenheng med eventuell etablering, da uttaksområdet endrer seg 
mye over tid. Dersom det skal etableres nytt knuseverk, må støy for omkringliggende boliger utredes 
og eventuelle tiltak iverksettes. Krav til utendørs støynivå for omkringliggende boliger vil være 
ivaretatt av forurensningsforskriften § 30-7. Et eventuelt nytt knuseverk må etableres slik at disse 
kravene ivaretas for tilgrensende boliger.»  
*) Skal trolig stå Innstifjellet. 
 
Etter rådmannens vurdering bør det inngå i reguleringsbestemmelsene når på døgnet og uka det kan 
foregå drift, og særlig grovknusing og melomknusing, i planområdet. Med utgangspunkt i det som 
Planteknisk utvalg vedtok for knusing på Laureidfjellet i oktober 2019 ved første gangs behandling av 
den planen, anbefaler rådmannen at det i § 3-1, før § 3-1-7 føyes til følgende: 
 
«Det kan foregå drift (finknusing og utkjøring av ferdigvarer) innenfor følgende tider på hverdager fra 
mandag til fredag: kl. 06:00 -23:00.  
Øvrig drift, inkl. bruk av grovknuser og mellomknuser kan kun foregå mellom kl. 08:00 og 16:00 på 
vanlige hverdager fra mandag til fredag.» 
 

2.  Skal det tillates knusing av masser som er tilkjørt fra andre områder? 

Det står ikke noe i forslaget til reguleringsbestemmelser om at det er begrensninger i hvor masser 
som skal knuses i planområdet har sin opprinnelse. 
 
Med erfaring fra et annet knuseverk i kommunen, tok administrasjonen opp spørsmålet med 
reguleringsarkitekten om det burde skrives inn i bestemmelsene at kun masser som har sin 
opprinnelse i planområdet kan knuses i planområdet. Reguleringsarkitekten meldte den 11.09.20 
følgende i en epost til kommunen: 
«Vi ønsker ikke å ha med denne bestemmelsen. Begrunnelse for dette er at det også i dag knuses 
masser fra nærliggende uttak i planområdet, da fra Gjermestadknuten . Masser med god nok kvalitet 
blir tilkjørt fra Gjermestadknuten og knust ved vårt anlegg og videre eksportert til Europa. Det ville 
vært svært lite samfunnsøkonomisk om disse massene heller ble brukt som fyllmasse lokalt i 
kommunen. Vi har forståelse for hvorfor dere inkluderer denne bestemmelsen med konflikten som 
oppsto på Hovland, da fremmede masser ble tilkjørt og knust ved dette anlegget som bare var ment 
midlertidig. Vi er et permanent pukkverk og har langsiktige planer. Det vil derfor være særs ugunstig 
med tanke på nærliggende hvite forekomster som fremtidig kan bli aktuelle å drive i. Det skal også 
nevnes at vi søker fullt uttak innenfor eksisterende grenser, noe som innebærer et dypt krater. Vi 
søker i samme omgang å få være et deponi av rene masser og ser på muligheter for å være 
gjenvinning av kurant masse. Det vil derfor være lite samfunnsøkonomisk med en slik bestemmelse.» 
 
Reguleringsplanforslaget for Laureidfjellet som har vært på høring og forventes fremlagt til andre 
gangs behandling i november 2020, er det ikke tatt med en slik bestemmelse. 
 
Rådmannen har forståelse for at det er hensiktsmessig å tillate knusing av masser som har sin 
opprinnelse i nærområdet, samtidig som det ikke er ønskelig å påføre omgivelsene mer støy enn 
nødvendig for driften. Rådmannen vil av den grunn anbefale at det settes inn en ny bestemmelse i § 
3-1. før § 3-1-7 med følgende tekst: 
«Det tillates kun knusing av masser som har sin opprinnelse i Hellvik-bygda.» 



 
3. Krav om å ta med bestemmelser som gjelder utskipingsanlegget på Hellvik havn 

I merknadene som er sendt inn fra Kluge advokatfirma på vegne av Inge Andreassen og Hellvik 
velforening tar man opp forhold gjelder utskipingsanlegget i Hellvik havn. Denne havna ligger på det 
nærmeste om lag 2,7 km i luftlinje fra planområdet. Begrunnelsen for at det settes fram krav som 
gjelder utskipingsanlegget er at masser som tas ut i planområdet skipes ut over denne havna og at 
det medfører støv- og støyplager for omgivelsene, og trafikk på lokale veger fra planområdet til 
utskipingsanlegget. Det blir bl.a. krevd kompenserende tiltak, bl.a. gang- og sykkelveg langs 
Trosavigveien og mer skjerming av lagring og lasting. 
 
Det er rådmannens vurdering at det ikke er tilrådelig at to planområder med nesten 3 km avstand 
inngår i samme reguleringsplan. Det kan ikke innarbeides krav om rekkefølgetiltak som ligger så langt 
unna planområdet. 
 
At det opplyses at dersom oppfordringene ikke imøtekommes, vil man måtte regne med at dette blir 
fulgt opp i hørings- og klagerunder, og gjennom politiske kanaler, tar administrasjonen til orientering. 
Det ville være å ta utenforliggende hensyn dersom man legger vekt på slike opplysninger i vedtaket. 
 
10. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale når 
det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen i hovedsak har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn / høring i hovedsak slik 
plandokumentene nå foreligger, med noen tilføyelser i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i ovenstående tekst. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i TEK 17. 
 
Folkehelse: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan 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 og 12 med bestemmelser datert den 03.08.20, plankart 
datert den 30.04.20, planbeskrivelse datert den 10.09.20 og konsekvensutredning datert den 
10.09.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger.  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
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