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Forord

SK Langeland as fikk oppdrag av KS Edelsplitt AS å utarbeide KU og forslag til 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.

SK Langeland ble 1 nov 2019 kjøpt opp av Norconsult, og Norconsult overtok da planarbeidet og er
forslagsstiller.

Ecofact har gjennomført konsekvensutredning for fagtema naturmangfold, vannressurser og forurensing.
Aros Arkitekter har utarbeidet kapitlet om landskap og laget visualiseringer av etter-situasjonen for de ulike
etterbrukene.

Vi takker for godt samarbeid.
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Sammendrag

SK Langeland as fikk i oppdrag fra KS Edelsplitt AS å utarbeide forslag til reguleringsplan for eksisterende
masseuttak med utvidelse på Hegrestad og Gjermestad. Norconsult overtok oppdraget i 1.nov 2019, da SK
Langeland ble oppkjøpt av Norconsult. Forslagsstiller er derfor nå Norconsult.

Planområdet er ikke tidligere regulert, men er i gjeldende kommuneplan i hovedsak avsatt til råstoffutvinning.
Deler av eksisterende uttak har formål hensynsone landbruk. Bestemmelser til kommuneplanen stiller i §2
PLANKRAV, JF. PBL § 11-9 NR. 1, krav til utarbeiding av reguleringsplan før det tillates nye tiltak i området.
Virksomheten drives i dag i samsvar med driftsplan godkjent av direktoratet for mineralforvaltning. Det
foreligger konsesjon for det østlige uttaket. For masseuttaket i vest er det en konsesjonssøknad inne til
behandling etter den nye Mineralloven. Uttaket har eksistert i over 50 år, og en driftskonsesjon må bare
anses som en formalitet.

Det ble gitt midlertidig dispensasjon i 3 år for oppføring av knuseverk og støyvoll på Gnr. 57 Bnr. 15 m.fl i
vedtak av 23.08.16. Utarbeidelse av reguleringsplan har tatt lenger tid enn planlagt, og det forelå ikke
godkjent plan når dispensasjon utløp. Det ble i februar 2020 gitt ny midlertidig dispensasjon fra Eigersund
kommune med varighet til 31.12.20.

Planområdet har størrelse ca. 400 daa, av dette er 30 daa nytt areal for utvinning som i dag er innmark.
Dette areal er i kommuneplanen i hovedsak avsatt til råstoffutvinning.

Masseuttaket er et eksisterende uttak og i driftsfasen vil det ikke bli store endringer for omgivelsene i forhold
til dagens situasjon, da produksjonen vil fortsatte tilnærmet som i dag. Den største forskjellen er at planen
tillater dypere uttak - ned til kote -30, og dermed at uttaket vil pågå over en lenger tidsperiode. Det antas at
planen sikrer uttak i 30-50 år framover. I utstrekning vil uttaket være tilnærmet som i dag, men med en
utvidelse i vestpå ca. 30 daa.

Det er gjennomført arkeologiske registreringer der det ble avdekket 2 nye kulturminner –en gravrøys like
utenfor planområdet og en rydningsrøys innenfor planområdet. Rydningsrøysen skal søkes frigitt, mens det
for gravrøysen regulert en sikringssone LKM innenfor planområdet. I forbindelse med disse registreringene
ble plangrensen endret i samråd med Eigersund kommune.

Tiltaket er konsekvensutredet iht. fastsatt planprogram. Det er utredet konsekvenser planforslaget har for
driftsfasen og for etterbruk som vann og jordbruk. Tema som er konsekvensutredet er: naturmangfold,
landskapsbilde, naturressurser (vannressurser, forurensning (avrenning, støv, støy), mineralske ressurser),
teknisk infrastruktur (trafikkforhold), næringsliv og sysselsetting, samt friluftsliv og bygdeliv (nærmiljø). Disse
tema er utredet både for driftsfasen og etterbruksfasen.

Den største positive konsekvensen av tiltaket er knyttet til lokale og regionale virkninger utnytting av en
samfunnsmessig viktig ressurs gir. Den beste måten å utnytte en etterspurt og nasjonal viktig forekomst er å
utnytte forekomster i allerede eksisterende uttak. De negative virkningene er i hovedsak knyttet til driftsfasen
som har noe negative virkninger for støv, utslipp, støy og landskapsbilde. De negative virkningene er ikke
knyttet til at forholdene vil bli verre enn dagens situasjon, men at uttaket vil strekke seg over en lenger
tidshorisont. Ingen av forholdene har store negative virkninger. Undersøkelser viser at utslipp av partikler til
nå ikke har hatt merkbare virkninger på resipient, og målinger viser at støv og partikkelutslipp er langt under
krav i forurensningsforskriften.

Det ble tidlig vurdert at å innlemme uttaket i vest med Øvra Hellvigsvatnetikke var et aktuelt alternativ, da
dette ville gitt store negative økonomiske konsekvenser med bygging av ny veg og bru, samt store negative
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konsekvenser for landbruk, ved at mye landbruksareal ville gått til veg. Krav til linjeføring ville også kunne bli 
vanskelig å oppnå. Alternativet ble derfor utelukket i tidlig fase. 

Etterbruk som jordbruk for uttaket i vest og som vann for uttaket i øst ble i KU vurdert som den beste 
etterbruken, og er alternativet som innarbeides i reguleringsplanen som etterbruk. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 

SK Langeland as fikk i oppdrag fra KS Edelsplitt AS å utarbeide forslag til reguleringsplan for eksisterende 
masseuttak med utvidelse på Hegrestad og Gjermestad i Eigersund Kommune. SK Langeland as ble 1 nov. 
2019 kjøpt av Norconsult, som da overtok planarbeidet. Forslagsstiller er nå Norconsult. 

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 60-tallet. 

Store deler av produksjonen går til eksport som tilslag i asfalt, betong og keramikk. De resterende massene 
går til fyllmasse i vei og tomter lokalt i kommunen. Forekomsten er av særdeles unik karakter og har status 
som «nasjonalt viktig» forekomst i NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) sin database. 

I begge steinbruddene er det meste av massene iht. dagens tillatelser hentet ut. For sikre uttak av den unike 
forekomsten, samt sikre drift av uttaket i fortsatt 30- 50 år, er det derfor ønskelig å utvide bruddet Rudlå noe 
mot vest, samt å gi mulighet for å ta ut masser inntil nedre kote -30.  

Det er nylig bygget et nytt, moderne innebygget knuse- og sikteverk som er plassert i den sør-vestre delen 
(mot Sporavatnet) av uttaksområdet på Rudlå, og all foredling er nå samlokalisert til dette uttaksområdet. 
Planen åpner for at det ved framtidig behov kan etableres knuseverk på Innstifjellet igjen. 
Forurensningsloven vil gjelde for utslipp av støv og støy. 

PBL stiller krav om at alle reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal 
konsekvensutredes. Det ble i oppstartvarselet til planprogrammet varslet planen falt inn under forskriftens §6 
punkt b), vedlegg I punkt 19. 

Forskriftens §6:  

• Planer som alltid skal konsekvensutredes, punkt b) Reguleringsplaner etter plan og bygningsloven 
for tiltak i vedlegg I 

Vedlegg I punkt 19: 

• Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar 
samlet overfalte blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse, eller uttak av torv på et 
område større enn 200 dekar. 

Forskriften ble endret 01.07.2017. Etter gjeldende forskrift om konsekvensutredning faller tiltaket inn under 
vedlegg I, tiltak som alltid skal konsekvensutredes pkt. 18 «Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, 
leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer 
enn 2 millioner m3 masse. 

1.2 Hensikt 

Hensikt med KU er å vise hvordan tiltaket påvirker omgivelsene, og sikre at hensyn til miljø og samfunn blir 
ivaretatt. 

Masseuttaket er et eksisterende uttak og det har vært drift her i over 50 år. Planområdet er ikke regulert, 
men er i gjeldende kommuneplan 2018-2030 avsatt til råstoffutvinning og hensynsone landbruk. I den 
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gjeldende kommuneplanens bestemmelser §2 PLANKRAV, JF. PBL § 11-9 NR. 1, står det at for områder 
avsatt til utbyggingsformål kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 ikke finne sted før 
området inngår i en reguleringsplan.  

Det ble i dispensasjonsvedtaket til nytt knuseverk stilt krav om reguleringsplan, med bakgrunn i den da 
gjeldene kommuneplanbestemmelse §1. 2 krav om utarbeidelse av reguleringsplan før det tillates nye tiltak i 
området. Dette var grunnlag for igangsetting av reguleringsplanen. 

Planarbeidet skal sikre at eksisterende masseuttak inkludert utvidelse blir arealmessig avklart, og regulert til 
formålet, samt sette fastlagte vilkår og gi juridiske rammer for videre langsiktig drift. Reguleringsplanen skal 
legge føringer for uttaksområdet med hensyn på bl.a uttaksnivå, etterbruk og landskapstilpasning.  

1.3 Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet ble varslet ved annonse i Dalane Tiende 02.10.2017 og ved kunngjøring på 
Eigersund kommune sine hjemmesider. Offentlige styresmakter og organisasjoner, samt kjente grunneiere 
og andre private rettshavere ble varslet i brev av 28.09.2017.  

Planprogram datert 26.02.2018 ble vedtatt av Rådmann i Eigersund kommune den 06.03.2018 sak 004/18. 
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2 Dagens situasjon

2.1 Beliggenhet

Planområdet er lokalisert i et spredtbygd område ca. 3 km fra Hellvik kai. Selve planområdet ligger begge
sider av fv.44 (Jærveien) på Hegrestad og Gjermestad ved Hellvik. Innstifjellet ligger øst og sør for fv. 44 og
grenser til Sporavatnet i sør, mens steinbruddet Rudlå ligger vest for fv. 44 og grenser til Øvra Hellvigsvatnet
i sør.

Bilde 1 Oversiktskart. Planområdet markert med svart ring.

2.2 Beskrivelse av planområdet

Planområdet er på ca. 400 daa. Det meste av planområdet er i dag et etablert masseuttak og består av fjell,
stein og grus. Uttaket Rudlå (vest) grenser i vest og nord til dyrket mark og innmark, mot øst fv. 44 og mot
sør Øvra Hellvigsvatnet. Uttaket Innstifjellet (øst) grenser i vest og nord mot fv.44, i øst mot skog og
motorsportsenter og mot sør Sporavatnet.
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Det er 1 bolighus samt kontorer for bedriften på anleggsområdet Rudlå. Bolig eies av tiltakshaver. Langs fv.
44 ligge det en fritidsbolig, denne eies også av tiltakshaver.

Omkringliggende landskap er for det meste kupert lynghei med skrint jorddekke og lite vegetasjon.
Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet er en del av Hellvigsvassdraget.

På vestsiden av fv.44 er det er ønskelig å utvide masseuttaket noe mot vest, der det i dag er innmark. Dette
området har formål råstoffutvinning i kommuneplanen. Mot sør grenser det til Øvra Hellvigsvatnet

På østsiden av fv.44 beholdes uttaket i utstrekning som i dag.

Det er 4 avkjørsler på vestsiden av fv.44 og 1 avkjørsel til masseuttaket på østsiden av fv. 44. 2 boliger på
eiendom 57/5 har adkomst via planområdet på avkjørselen lengst sør.

Det er gitt dispensasjon for ny avkjørsel nord for uttaket Rudlå, på vestsiden av fv. 44 for å bedre
trafikksikkerheten. Anleggstrafikk krysser nå bare fv. 44 i forhold til tidligere da trafikken måtte kjøre et stykke
på fv.44. Dette har bedret trafikksikkerheten.

Det er anleggstrafikk inne på anleggsområdet.

Bilde 2 Oversiktsbilde av planområdet. Bildet ble tatt før ny avkjørsel i nord ble bygget.
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Bilde 3 Planområdet med plangrense.

2.3 Planstatus

Planområdet er i gjeldende kommuneplan 2018-2030 hovedsakelig avsatt til råstoffutvinning-nåværende,
område M14 og M15, i tillegg til noe LNFR (deler med hensynsone landbruk). Deler av området har skravur
for flomsone og støysone. Planen omfatter hele eller deler av eiendommene Gnr. 57 Bnr. 1, 2, 3, 7, 11, 15,
17, 18 og Gnr. 58 bnr. 8, 10, 12 og er på ca.400 daa.

Området for utvidelse av masseuttak er i kommuneplanen avsatt til dette formål. Deler av eksisterende
masseuttak helt nord på Rudlå på eiendom 57/1 er i kommuneplanen LNF. Det foreligger godkjent
omdisponering av dyrkbar jord til masseuttak for dette områdetfra Rogaland Fylkeslandbruksstyre datert
22.08.86.
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Bilde 4 Utsnitt fra kommuneplanen for Eigersund kommune 2018-2030, hentet fra kommunen sine kartsider 30.04.2020. 



Konsekvensutredning

Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 2 Versjon: 2

2020-09-10 | Side 16av 81n:\519\80\5198055\2 informasjonsflyt\22 ut\egersund kommune\2020-09-11 oppdaterte dokumenter\5198055 -
konsekvensutredning 2020-09-09.docx

3 Konsekvensanalyse

3.1 Innledning

Konsekvensutredningen er en beskrivelse av konsekvensene det planlagte tiltaket vil ha for de ulike
alternativene som vurderes, samt forslag til avbøtende tiltak dersom dette er nødvendig. Konsekvensene
utredes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon. Det er i utredningen vurdert konsekvenser for
driftsfasen, samt for 2 ulike etterbruksområder av masseuttaket.

I denne analysen sammenstilles konsekvenser for alle fagtema og alternativer som er utredet. Ecofact har
utredet KU for fagtema naturmangfold (Konsekvenser for naturmangfold, rapport 635) og vannressurser
(Fagrapport vannressurser og forurensning, rapport 646). Hele utredningene ligger ved som egne rapporter,
og det er i denne analysen med et sammendrag av disse utredningene. Aros arkitekter har hatt KU på
Landskap.

3.2 Utredningstema

I vedtatt planprogram er det stilt krav om utredning av tema listet opp under. KU skal utføres etter SVV
håndbok V 712. Da ikke alle tema slik de var framstilt i planprogram passer inn i denne metoden, er
inndelingen i tema noe endret, men de samme forhold utredes. Opplistingen under giroversikt av hva kap.
tema fra planprogram vurderes i.

• Naturmiljø - Utredes i kap. 4.1 Naturmangfold

• Landskap - Utredes i kap. 4.3 Landskap

• Forurensing (avrenning, støy og støvflukt) - Utredes i kap. 6.2 Naturressurser. Støy er eget
tema i kap. 4da dette ikke inngår i ikke prissatte konsekvenser i SVV håndbok V712.
Utredes som eget tema kap.4.6.

• Vannressurser - Utredes i kap. 4.2 Naturressurser

• Teknisk infrastruktur – Utredes i kap.4.4 Teknisk infrastruktur

• Mineralske ressurser - Utredes i kap. 4.2 Naturressurser

• Næringsliv og sysselsetting - Utredes i kap. 4.5 Næringsliv og sysselsetting

• Kulturminner –dette er ikke medtatt i KU. FK har vurdert området, og tema er beskrevet og
vurdert i planbeskrivelsen.

• Nærmiljø og bomiljø – Utredes i kap. 4.7 Friluftsliv/by og bygdeliv

Naturmiljø

Utredes i kap. 4.1 Naturmangfold

• Konsekvenser for naturmangfold må avklares. Det må spesielt utredes konsekvenser for
sjøaure og laks.

• Det må utredes hva konsekvenser det har for naturmangfold å innlemme uttaksområdene i
Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet.



Konsekvensutredning

Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 2 Versjon: 2

2020-09-10 | Side 17av 81n:\519\80\5198055\2 informasjonsflyt\22 ut\egersund kommune\2020-09-11 oppdaterte dokumenter\5198055 -
konsekvensutredning 2020-09-09.docx

Landskap

Utredes i kap. 4.3 Landskap

• Innsyn og skjerming av masseuttak hvor det i dag er kulturlandskap må analyseres. Det
foreligger planer for skjerming og innsyn av masseuttaket i dag.

• Det må utarbeides en landskapsanalyse som vurdere inngrep og omfang for omgivelsene for
de 2 alternativene. Det må visualiseres hvordan etterbruken blir. Det må spesielt ses på ny
strandsone der nytt vann blir etablert, samt tilbakefylling og revegetering.

• Det må utredes hvordan barrieren mellom eksisterende vann og uttak under vannivå skal
utformes, før uttakene innlemmes i eksisterende vann.

Forurensing (avrenning, støy og støvflukt)

Utredes i kap 4.2 Naturressurser. Støy er eget tema i kap. 4.6

• Potensial for avrenning til vassdrag av både partikkel forurensing og annen forurensing må
kartlegges/utredes. Det må spesielt ses på konsekvensene av at uttaksområdene
innlemmes i eksisterende vann. Konsekvensene for resipient og dyr som lever der må
vurderes og eventuelle avbøtende tiltak for å hindre flukt av fin-støv fra uttaks, -lagrings, -og
lasteområdet må utredes.

• Støy utredes etter gjeldende retningslinje 1442; «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging» og eventuelle tiltak må utredes.

• Støv flukt fra pukkverket må utredes, og det må ses på eventuelle avbøtende tiltak.

Vannressurser

Utredes i kap 4.2 Naturressurser

• Konsekvenser med å innlemme masseuttaket etter ferdig uttak i eksisterende vann, må
utredes i forhold til vannressursloven og vannforskriften av fagkyndige.

• Forhold til grunnvann må utredes.

• Utrede hvordan forholdene på bunnen og i strandsonen bør være for å oppnå et godt
biologisk mangfold.

Teknisk infrastruktur

Utredes i kap. 4.4 Teknisk infrastruktur

• Det må utredes om fv. 44 må legges om eller kan ligge mellom vannene slik som i dag,
dersom uttaksområdene innlemmes i Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet.

• Avkjørselen til eiendom 57/5 må utredes, og det må ses på om denne må legges om dersom
uttaksområdene innlemmes i Øvra Hellvigsvatnet.

• Det må redegjøres for konsekvensene for fv.44 og avkjørsler dersom område på begge sider
av vegen innlemmes i eksisterende vann.

• Trafikksikkerhet langs fv. 44 må utredes.
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Mineralske ressurser

Utredes i kap 4.2 Naturressurser

• Det må redegjøres for viktigheten av og hvordan en best mulig kan utnytte denne ressursen.

Næringsliv og sysselsetting

Utredes i kap. 4.5 Næringsliv og sysselsetting

• Masseuttaket har skapt arbeidsplasser i flere tiår. Det må redegjøres hvordan masseuttaket
også framover vil sikre arbeidsplasser til lokalsamfunnet.

Nærmiljø og bomiljø

Utredes i kap 4.7 Friluftsliv/by og bygdeliv

• Ihht. planprogram skal konsekvenser for nærmiljø belyses i planen. Tema er utredet etter
SVV håndbok V 712 Kap. 6.5 «friluftsliv/by og bygdeliv». Kapitlet får derfor navn
«friluftsliv/by og bygdeliv» i utredningen.

Kulturminner

Dette tema er ikke medtatt i KU. FK har vurdert området, og tema er beskrevet og vurdert i
planbeskrivelsen.

• Det har vært masseuttak i det meste av planområdet i 50 år, så det anses som liten
sannsynlighet at det finnes kulturminner i området.

Rogaland fylkeskommune gjørsin vurdering av dette i forbindelse med oppstartsvarselet.

3.3 Utredningsalternativer

Innledning

Det skal utredes konsekvenser planforslaget har for miljø og samfunn i driftsfasen, i forhold til dagens
situasjon som er 0 alternativet. Det skal også vurderes 2 mulige etterbruksområder og konsekvenser disse
har for miljø og samfunn.

Alternativet «driftsfasen» er altså selve planforslaget/tiltaket, mens alt 1 og 2 er mulige etterbruksområder
som skal vurderes mot hverandre. Konsekvenser vurderes i forhold til dagens situasjon. Dette skal vurderes
for fagtema angitt i planprogram og kap.3.2.

De 2 alternative etterbruksområdene som skal utredes er etterbruk som vann og etterbruk som jordbruk - av
begge masseuttakene.

Det ble tidlig vurdert at etterbruks som vann i masseuttaket i vest ville ha store negative konsekvenser for
jordbruk og trafikkforhold, samt ha meget store kostander ved at fv. 44 må legges om. Det ble derfor
avventet å utrede dette dypere inntil etterbruk av de andre alternativene ble utredet. Dersom disse ikke
hadde store negative konsekvenser, ville dette alternativet likevel ble utelukket.

KU av de andre alternative etterbrukene er vurdert som positive i denne utredningen, og etterbruk som vann
i masseuttaket i vest vurderes derfor som ikke aktuelt.
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Alternativer

Konsekvensutredningen vil vekte nullalternativet opp mot planforslaget som innebefatter driftsfasen, samt de
ulike alternativene for etterbruk.

Alternativ 0

Driften av masseuttaket fortsetter som før med de føringer som godkjent driftsplan og konsesjon gir, uten
nye tiltak på eiendommen og uten at det er regulert. Istandsetting av arealet vil ikke bli regulert. Masser av
nasjonal verdi vil ikke bli fullt utnyttet jf. gjeldende konsesjon.

Planforslaget (hovedalternativet)

Planforslaget vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom reguleringsplanen blir vedtatt.
Dette innebærer uttak av ressursen innenfor planområdet ned til kote inntil -30., samt en liten utvidelse i
vest. Området vil etter endt uttak istandsettes til en av etterbrukene som vurderes i denne KU. Virksomheten
vil etter mineralloven måtte søke konsesjon med tilhørende driftsplan og nødvendig økonomisk
sikkerhetsstillelse vil bli ivaretatt i egen avtale med Direktoratet for Mineralforvaltning.

Alternativ 1 - etterbruk

Etter endt uttak brukes uttaksområdet vest for fv. 44, Rudlå, som deponi for rene masser, for så å bli
jordbruksområde. Regionalplan for masser på Nord Jæren viser at det er behov for deponier i årene
framover, da det er beregnet at det vil være masseoverskudd. Ved uttak av masser i bruddet er det også
mye overskuddsmasser, da ikke alt fjell har den hvite kvaliteten som er ønskelig. Det antas at ca. 1/3 av
massene som ikke er tatt ut er deponimasser - dette er usikkert. I dag brukes store deler av
overskuddsmassene som tilslag i asfalt og som fylling på tomter lokalt, i tillegg går noe til tilbakefylling. I
driftsfasen videre ønsker tiltakshaver å bruke uttaket Rudlå som deponi for egne masser der en har kommet
til bunns i uttaket. Når uttaket er ferdig brukes området som massedeponi for masser utenfra til det er fylt
opp. Totalt må det gjenfylles ca. 6 mill. m3 med masse. Hvor mye av dette som må komme utenfra avhenger
av overskuddsmasse i driftsfasen, men det er beregnet at kun ca. 0,5 mill. m3 prosjekterte masser må
komme utenfra. Rutiner for mottakskontroll skal sikre at forurensede masse ikke deponeres. Fra nord til sør i
bruddet vil det lages en naturlig helning fra jordbruksområdet i nord til Øvra Hellvigsvatnet i sør. I sør vil da
avslutningen ligge over Øvra Hellvigsvatnet på kote +13. Ved sluttføring av deponiet kan området nyttes som
landbruksjord.

Etter avsluttet uttak i uttaksområdet øst for fv. 44, Innstifjellet, fylles dette med vann for enten å innlemmes i
Sporavatnet eller for å danne et separat magasin. Dette kan gjøres på 3 alternative måter:

Alternativ 1a

En barriere mellom uttaket og Sporavatnet står så lenge uttaket er i drift. Når uttaket er avsluttet fylles det
opp med regnvann, samt tilsig fra grunnvann og omkringliggende terreng. Det må i dag pumpes ut mye vann
fra uttaket, da det er stort tilsig fra grunnvann og tilgrensende myrlendt landskap. Det antas derfor at dette vil
gå rimelig raskt. Det kan eventuelt lages en grunn grøft fra Sporavatnet til uttaket dersom en ser at
oppfyllingen går for sent. Når vannspeil i uttaket er på nivå med Sporavatnet sprenges barrieren.

Sprengning vil bli utført på en måte som er mest mulig skånsom for fisk, dvs. at det legges opp til å
minimaliser trykkbølge og trykkpuls.

Alternativ 1 b

Som alternativ 1a, men her ledes bekken eller (deler av bekken) på vestsiden av uttaket inn i uttaket og er
med på å fylle opp magasinet, eventuelt ledes den inn i etterkant av oppfyllingen.
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Alternativ 1c

Barrieren mellom uttaket og Sporavatnet blir stående også etter at driften i uttaket er ferdig. Når uttaket er
avsluttet fylles det opp med regnvann, samt tilsig fra grunnvann og omkringliggende terreng. Uttaket blir
værende som et eget vann, men det må etableres et løp mellom dette vannet og Sporavatnet for å sikre
avrenning.

Alternativ 2 - etterbruk

Dette alternativet er det samme som Alternativ 1, bortsett fra at også masseuttaket på østsiden av fv. 44
nyttes som deponi for rene masser etter avsluttet uttak. Fra nord til sør i bruddet vil det lages en naturlig
helning mot Sporavatnet. I sør vil da avslutningen ligge over Sporavatnet på kote +16. Ved sluttføring av
deponiet kan området nyttes som landbruksjord.

3.4 Metodikk

Metode i SVV håndbok V712 er brukt i konsekvensutredningen for de fagtema håndboken ivaretar.

I henhold til denne metoden skal konsekvens utredning for ikke - prissatte konsekvenser gjøres etter 3
trinns-metoden vist i bilde under:

Bilde 5 De 3 hoved trinnene for vurdering av ikke prissatte konsekvenser etter SVV håndbok V712

I trinn 1 vurderes konsekvens for hvert delområde. I trinn 2 vurderes konsekvens for hvert alternativ for alle
fagtema i det forskjellige delområdene.
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Vurdering av konsekvenser utføreres etter analysen under (SVV håndbok V712):

- Vurdering av verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt
perspektiv. Det er laget egne verdikriterier for de ulike tema.

- Vurdering av påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes
som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (referansealternativet).
Under hvert fagtema er det utarbeidet kriterier som angir graden av påvirkning. Påvirkning skal vises som i
bilde 6(figur 6-5 SVV V712):

Bilde 6 Skala for vurdering av påvirkning etter SVV håndbok V712

- Vurdering av konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold
til matrisen i bilde 7. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller
forringelse i et område.
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Bilde 7 Matrise som viser konsekvens som framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning (fig 6-6 i SVV håndbok V172).

Bilde 8 Tabell som viser konsekvensgrad påvirkning (fig 6-6 i SVV håndbok V172).

Trinn 1 og 2 er altså konsekvensvurdering for hvert fagtema. I trinn 3 sammenstilles alle konsekvenser for de
ulike alternativene og fagtema. Sammenstillingen føres inn i tabell 6-6. Tabell 6-7 etter SVV håndbok V712
angir kriterier for samlet vurdering av konsekvensgrad.
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Bilde 9 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (fig 6-5 i SVV håndbok V172).

Trinn 1 og 2 er altså konsekvensvurdering for hvert fagtema.

I trinn 3 sammenstilles alle konsekvenser for de ulike alternativene og fagtema. Sammenstillingen føres inn i
tabell 6-6 i SVV håndbok V712, se bilde 10. Tabell 6-6 etter SVV håndbok V712 angir kriterier for samlet
konsekvensgrad for hvert alternativ.

Bilde 10 Samlet konsekvens for de ulike alternativene (tabell 6-6 i SVV håndbok V172).
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Bilde 11 Samlet konsekvens for de ulike alternativene (tabell 6-7 i SVV håndbok V172).
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4 Analyse

4.1 Naturmangfold

Utredningstema

Det foreligger egen rapport for konsekvensutredning for naturmangfold «Ecofact rapport 635 Konsekvenser
for naturmangfold» utredet av Ecofact. For fullstendig rapport se vedlegg 5.

Kap. 4.1.2-4.1.5 er sammendrag fra denne rapporten.

Det er utredet konsekvenser reguleringsplanen vil ha for:

• Naturmangfold, da spesielt konsekvenser for sjøaure og laks.

• Hva konsekvenser det har for naturmangfold å innlemme uttaksområdene i Sporavatnet.

Datagrunnlag

Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av tilgjengelige
databaser (Naturbasen, NVE-atlas, Artsdatabanken og NGU) samt egne befaringer og fiskeundersøkelser i
området. Befaring av terrestrisk naturmiljø i felt ble utført 24.05.2017 av Knut Børge Strøm. Tidspunktet var
bra for registrering av mose, lav og karplanteflora, men noe tidlig for eksakt vurdering av sopp. Alle
naturområder i tilknytning til plan-og influensområdet ble undersøkt. Hekke-og leveområder for fugl ble
vurdert, i tillegg til områdets verdi for pattedyr vurdert. Akvatiske undersøkelser ble utført 27.-28. juli 2017 av
Ulla Ledje og Sina Thu Randulff, og inkluderte garnfiske i Sporavatnet og elfiske i innløps-og utløpsbekk.

Status og verdibeskrivelse

Terrestrisk miljø

Planområdet og tilgrensende arealer domineres av intensivt drevet kulturmark og eksisterende masseuttak.
Det ble ikke registrert noen rødlistede karplanter, moser, lav eller sopp ved befaring.

Området har generelt sett liten verdi som viltområde, da det er for preget av menneskelig aktivitet og støy fra
masseuttaket.

Plan- og influensområdet vurderes samlet å ha noe verdi for terrestrisk biologisk mangfold. Begrunnelsen for
verdisetting ligger i forekomst av sandsvale, en alminnelig og vidt utbredt fugleart i kategori NT (nær truet),
tre store eiketrær (C-lokalt viktig) samt noe naturlig vegetasjon av verdi for lokal flora og fauna.

Akvatisk miljø

Hellviksvassdraget er vurdert å ha en liten bestand av anadrom fisk og middels lang anadrom strekning med
egnet laksefiskhabitat, samt forekomst av ål (rødlistet i kategori sårbar – VU). Prøvefiske i Sporavatnet
indikerte at aurebestanden er dominert av sjøaure. Bekken fra Melletjørn til Sporavatnet er et gyte-og
oppvekstområde for anadrom fisk, og undersøkelser viste at laks dominerte bestanden på bekken.

Vann og vassdrag i influensområdet har middels verdi for fisk.
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Påvirkning og konsekvens

Terrestrisk miljø

Utfra tiltakets art, er det ingen verdifulle terrestriske naturverdier som vil påvirkes negativt. Det tas her
utgangspunkt i at forekomst av verneverdige eiketrær i kategori C (lokalt viktig) blir stående uberørt.
Hekkende sandsvaler kan påvirkes negativt i en kort periode, ved at eventuell hekkevegg blir revet, men det
ses på som sannsynlig at de finner ny hekkeplass i området, og at det derfor i det store bildet, er ubetydelig
for arten.

Mindre restareal av naturlig vegetasjon vil utgå ved utvidelse av det sørlige masseuttaket i vest, men samlet
sett vil ingen verdifulle naturverdier i området forringes. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig endring for
terrestrisk naturmangfold. Med noe verdi for naturmangfold og ubetydelig endring, vurderes konsekvensen
av tiltaket å være uten betydning for terrestrisk miljø. Dette gjelder både driftsfasen og de 2 alternative
etterbrukene.

Akvatisk miljø

Driftsfasen

Til tross for at pumping av vann fra uttaksområdene har pågått de siste 20-30 årene, er det lite synlige
påvirkning på resipientene. Under fiskeundersøkelsene ble det ikke gjort noen visuelle observasjoner som
indikerte at innløpsbekken til Sporavatnet var spesielt negativt påvirket av partikkelavrenning fra
uttaksområdetpå Innstifjell. I Rånabekken var bunnsubstratet derimot preget av avrenning fra grovere
masser som lagres like ved, og besto stedvis av grus fra pukkverket, med innslag av sand og leire enkelte
plasser, og dette har en negativ påvirkning på gyteforholdene i deler av bekken.

Ved selve utslippspunktene i innsjøene er det en lokal påvirkning i form av mindre vifter (1 -2 m) med avsatt
finmateriale. Omfattende blakking av resipientene Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet er ikke rapportert.

Med utgangspunkt i befaringer, opplysninger om synlig påvirkning av resipienten og analyser av vann som
slippes ut er det lite som tyder på at partikkelavrenning fra dagens drift har noen vesentlig påvirkning på
vannkvaliteten i vassdraget.

Utvidelsen forutsetter stort sett en forlengelse av dagens drift, uten at dette betyr økt produksjon. Det
forventes dermed ingen store endringer med tanke på utslipp av partikkelforurenset vann. Senkning av
bruddene kan føre til økt tilsig av grunnvann og økt behov for utpumping av vann, men dette trenger ikke å
bety at partikkelbelastingen på resipienten øker. Innsjøene vil fungere som sedimentasjonsbassenger, og
utslipp fra driften vil ikke medføre svekking av fiskens vandringsveier eller medføre noen vesentlig
merbelastning på gyte- og oppvekstområder.

Varigheten på driftsfasen vil bli vesentlig lengre, og utslippene kunne vil påvirke resipientene i mange år
framover. Påvirkningen vurderes derfor å kunne føre til noe forringelse av viktige funksjonsområder i
innsjøene. Konsekvensgraden av driftsfasen vurderes å resultere i noen miljøskade (-1) for ferskvannsmiljø
sammenlignet med 0-alternativet.

Etterbruksfasen - alt 1 a-c

For etterbruksalternativer som forutsettes at uttaksområdet på Innstifjelletinnlemmes som en del av
Sporavatnet legges det opp til at uttaksområdet fylles opp med vann gjennom tilsig av grunnvann og nedbør.
Dersom oppfyllingen går senere en ønskelig kan det lages en grunn grøft fra Sporavatnet til uttaksområdet,
alternativt kan vann fra bekken fra Melletjørn (eller hele bekken) ledes inn i området. En barriere mellom
uttaket og Sporavatnet vil bli stående så lenge uttaket er i drift. Når vannspeil i uttaket er på nivå med
Sporavatnet sprenges barrieren.
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Forutsatt at undervannssprengningene gjennomføres med innelukkede, tettede ladninger som holdes så 
små som mulig og detoneres i intervaller på minst 25 millisekunder forventes det at det kun er voksen fisk 
som oppholder seg 15-20 meter fra sprengningsområdet og sårbare stadier som rogn innenfor en avstand 
på 50-65 meter som vil ta skade av sprengningene. Innenfor en slik avstand kan en kun forvente at en liten 
del av fiskebestanden blir varig påvirket av sprengingene. På sikt forventes ingen påvirkning på 
bestandsnivå. 

Det er ikke sannsynlig at bruk av nitrogenholdig sprengstoff vil føre til giftige konsentrasjoner av ammoniakk 
utover de aller nærmeste meterne til de utsprengte massene. 

Forutsatt at overføring av vann fra Sporavatnet eller fra bekken fra Melletjørn reguleres slik at det ikke går ut 
over rekruttering av fisk i nedstrøms liggende bekker/elver vurderes ikke dette å endre forholdene for fisk. I 
praksis betyr det at en i hovedsak bør overføre ekstra vann til uttaksområdene i perioder med mye nedbør.  

I etterbruksfasen vil uttaksområdet ha en positiv effekt på fisk og ferskvannsorganismer, både dersom det 
innlemmes i Sporavatnet og om det blir et separat magasin (forutsatt at det legges til rette for at fisk kan 
vandre inn og ut). Magasinet vil utgjøre et nærings- og oppvekstområde for aure, sjøaure og ål. Det vil 
imidlertid ikke påvirke rekrutteringsforholdene for disse artene. Tiltaket vil ikke gjenopprette eller skape nye 
vandringsmuligheter mellom leveområder eller biotoper for fisk. Et økt næringsgrunnlag kan resultere i økt 
overlevelse og dermed økt tilbakevandring av laks og sjøaure. En større gytebestand vil gjøre 
fiskebestandene mindre sårbare i år hvor rekrutteringen av ulike årsaker har sviktet.  

Samlet sett vurderes påvirkningen av etterbruken å føre til noe forbedrede forhold for fisk og 
ferskvannsorganismer. Konsekvensen blir noe forbedring (+).  En løsning der bekk fra Melletjørn ledes inn i 
uttaksområdet for å bedre vannsirkulasjonen her vil medføre tap av gyte- og oppvekstområder, og anbefales 
ikke. 

Etterbruksfasen - alt 2 

Etterbruk som deponi for rene masser og jordbruk vil medføre utslipp av partikkelforurenset vann til 
resipientene. Avrenningen fra deponiområdet forutsettes ført til rensning (sedimentasjons-basseng) før det 
ledes til resipient, men det forventes en viss lokal påvirkning i resipienten i anleggstiden. Dette antas ikke å 
ha noen vesentlig påvirkning på forhold for fisk (ubetydelig påvirkning og ubetydelig konsekvens). 

Sammenstilling 

En sammenstilling av konsekvensvurderingene er vist i tabell 1. 
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Tabell 1 Sammenstilling av konsekvensvurdering hentet fra fagrapport «konsekvenser for naturmiljø» utarbeidet av Ecofact.

* Gjelder dersom bekken legges om og ledes inn i uttaksområdets nordvestre del. Jo nærmere Sporavatnet
bekken ledes inn i uttaksområdet jo mindre vil den negative konsekvensen bli.

Avbøtende tiltak

Nedenfor gis en oppsummering av foreslåtte avbøtende tiltak.

2 av eiketrærne som er registrert ligger utenfor planområdet og det tredje ligger ved Rånåbekken i området
regulert med grønnstruktur, og er dermed uberørt av forslaget.

Driftsfasen

For å forebygge partikkelavrenning fra masselager bør lagrene langs Rånabekken flyttes slik at avrenning
går mot uttaksområdet eller til infiltrasjon via terreng.

Uttaksområdet på Innstifjell kantes av store lager med avrenning mot Sporavatnet og den østlige
innløpsbekken. For å redusere avrenningen bør det etableres en vegetasjonssone mellom lager og resipient.
Voller med løsmasser som ikke er revegetert bør også beplantes for å redusere avrenningen fra disse. Det
er gitt bestemmelse om at dette skal tilstrebes i driftsplan.

I takt med at uttaksområdene senkes er det sannsynlig at grunnvannsinnsiget øker, og at dette fører til økt
behov for å pumpe ut vann til Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet. For å forebygge nedslamming og blakking
(redusert siktedyp) anbefales at utslippspunktet legges på så dypt vann som mulig og i god avstand fra
strandlinjen. Jo dypere utslippspunktet er, jo mindre vil partikkelskyen spre seg i resipienten.

Etterbruksfasen

For å skremme fisk bort fra nærområdet kan en benytte mindre, såkalte «skremmeladninger» i forkant av
sprengning av barrieren mellom uttaksområdet og Sporavatnet. Det bør stå igjen en barriere mellom
Sporavatnet og uttaksområdet fra innløpsbekken og videre østover langs en strekning på ca. 70 m for å

Forekomst Alternativ Verdi Påvirkning Konsekvens

Terrestrisk
miljø

Alle Noe Ubetydelig endring Ubetydelig (0)

Akvatisk
miljø

Driftsfasen

Middels

Noe forringelse Noen miljøskade (-1)

Etterbruk: 1a Forbedret Noe forbedring (+1)

Etterbruk: 1b

Lede bekk inn i
masseuttak

Forbedret

Forringet*

Noe forbedring (+1)

Betydelig miljøskade* (-2)

Etterbruk: 1c Forbedret Noe forbedring (+1)

Etterbruk: 2 Ubetydelig endring Ubetydelig (0)



Konsekvensutredning

Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 2 Versjon: 2

2020-09-10 | Side 29av 81n:\519\80\5198055\2 informasjonsflyt\22 ut\egersund kommune\2020-09-11 oppdaterte dokumenter\5198055 -
konsekvensutredning 2020-09-09.docx

unngå at sprengningen fører til skade på rogn og larver/småfisk i bekken. En bør unngå sprengningsarbeider
i gyteperioden (høsten) og i smoltutvandringsperioden om våren.

For å begrense partikkelspredning i vassdraget under sprengningene må det settes opp siltgardiner i
Sporavatnet.

Overføring av vann fra Sporavatnet eller innløpsbekken bør gjøres på en slik måte at det ikke fører til
reduksjon av vanndekket areal langs elve- og bekkestrenger nedstrøms eller hindrer laks og sjøaure fra og
vandre inn eller ut av vassdraget.

For å legge opp til at den nye innsjøen får en så naturlig strandsone som mulig må en allerede i uttaksfasen
etablere svakt skrånende kanter i de ytre delene av bruddet. Det anbefales at det legges opp til å etablere
slake strender av langs minst 50% av strandlinjen. Det bør legges ut sand i strandsonen. Grupper med
større steiner som kan benyttes som skjul for fisk bør også plasseres ut.

For å minimalisere avrenning fra åpne flater på deponiområder bør det skje en fortløpende tilbakeføring og
tilplantning av områder hvor det ikke lenger deponeres masser.

Samlet konsekvens

Da konsekvens for terrestrisk miljø er ubetydelig, vil samlet konsekvens for naturmangfold være tilsvarende
konsekvens for akvatisk miljø i tabell 1.

4.2 Naturressurser

Utredningstema

Det foreligger egen KU rapport «Fagrapport vannressurser og forurensning, rapport 646» utredet av Ecofact.
For fullstendig rapport se vedlegg 4. Tema som omhandler vannressurser og støv i kap. 4.2 er sammendrag
fra denne rapporten. Støv er ikke en del av fagtema i veileder V 712, og vurdering av påvirkning og
konsekvens er derfor ikke hentet derfra, men fra egne vurderinger.

Iht. planprogram skal konsekvenser utredes i forhold til:

Vannressurser og forurensing

• Potensial for avrenning til vassdrag av både partikkel forurensing og annen forurensing må
kartlegges/utredes. Det må spesielt ses på konsekvensene av at uttaksområdene
innlemmes i eksisterende vann. Konsekvensene for resipient og dyr som lever der må
vurderes og eventuelle avbøtende tiltak for å hindre flukt av fin-støv fra uttaks, -lagrings, -og
lasteområdetmå utredes.

• Støv flukt fra pukkverket må utredes, og det må ses på eventuelle avbøtende tiltak.

• Konsekvenser med å innlemme masseuttaket etter ferdig uttak i eksisterende vann, må
utredes i forhold til vannressursloven og vannforskriften av fagkyndige.

• Forhold til grunnvann utredes.

• Utrede hvordan forholdene på bunnen og i strandsonen bør være for å oppnå et godt
biologisk mangfold.
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Mineralressurser

• Det må redegjøres for viktigheten av og hvordan en best mulig kan utnytte ressursene i
masseuttaket.

Datagrunnlag

Vannressurser

Informasjon om vannbehandling, støvmålinger og andre relevante driftsrutiner/-forhold er innsamlet via
direkte kontakt med tiltakshaver.

Data om vannforekomster og grunnvannsressurser er hentet fra NGU’s grunnvanndatabase Granada
(www.ngu.no) og Vann-Nett (www.vann-nett.no).

Informasjon om drikkevann er gitt av grunneiere og naboer i influensområdet.

Mineralressurser

• Data om masseuttaket er hentet fra NGU og direktoratet far mineralforvaltning sine nettsider

• Gjeldende driftsplaner og informasjon fra tiltakshaver.

Støv

• Forurensningsforskriftens § 30-5 fastsetter at utslipp av steinstøv/støv/partikler fra
totalaktiviteter fra virksomheten ikke skal medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i
løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo
med kortere avstand til knuseverket enn 500 meter.

• Konsekvensvurderingene er basert på foreliggende støvmålinger og tiltakshavers planer for
å forebygge støvdrift.

Status og verdi beskrivelse

Vannressurser

Overflatevann

Uttaksområdene drenerer til resipienter som er klassifisert å ha moderat økologisk og kjemisk tilstand.
Påvirkning av avrenning fra masseuttaket antas å være den største årsaken til negative påvirkning av
tilstanden, men vurderingen er gjort på generelt grunnlag, og kjemisk tilstand er ifølge Vann-nettportalen
ukjent. Det er satt et mål om at resipientene skal ha minst god økologisk og kjemisk status innen år 2021.

Med utgangspunkt i befaringer, opplysninger om synlig påvirkning av resipienten og analyser av vann som
slippes ut er det lite som tyder på at partikkelavrenning fra dagens drift har noen vesentlig påvirkning på
vannkvaliteten i vassdraget.

Vannforsyning/drikkevann

Vannforsyningen i influensområdet er privat (noe verdi), og ingen brønner forsyner flere husholdninger.

Grunnvann

Det foreligger ingen informasjon om vannkvalitet eller giverevne for grunnvannsforekomsten langs
Hellvigsvatnet. Verdien er satt til middels til stor.
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Mineralressurser 

Det utvinnes i dag knust stein i form av pukk og grus av bergarten anortositt fra to separate brudd. 
Forekomsten er særdeles hvit, og har gode fysiske og kjemiske egenskaper. Produktnavnet er lysit, og 
anvendes i hovedsak som tilslag i asfalt. Finmassen blir brukt i keramikkindustrien til sanitærporselen og 
keramiske fliser. Cirka 95 % av volumet eksporteres til Europa via Hellvik havn, i hovedsak til Tyskland og 
Danmark. De resterende massene går til fyllmasse i vei og tomter lokalt i kommunen, samt tilbakefylling i 
uttaket. 

Det tas i snitt ut 350.000 tonn masse årlig. I uttaksområde Rudlå kan det ifølge gjeldende driftsplan tas ut 
masser ned til kote 12. Tilsvarende nivå i uttaksområde Innstifjell er kote 16. Det er iht.NGU ingen 
begrensning av forekomsten ned mot dypet, og det er derfor ønskelig gjennom planen å sikre tilgang til 
forekomsten i dypet. 

Iht. NGU: «Forekomsten er en mindre ås og består av bergarten anortositt. Den inneholder tre   
fargevarianter som alle synes å være middelskornet. En hvit variant synes å utgjøre ca. 60% av volumet, 
mens en lys- til mellomgrå variant utgjør ca. 40%. I tillegg finnes en grønn type som opptrer i ganger og har 
en svært liten volumandel. Vurdert ut fra boresynk er den hvite noe svakere mekanisk sett enn den grå. Ca. 
(3 mill. tonn) av forekomsten er tatt ut. Bergarten tilhører en større anortosittkropp. Den er massiv, men er 
blitt utsatt for omfattende omvandling slik at betydelige deler av bergarten har en lysere farge. De 
uomvandlede delene forekommer i uregelmessige kropper og er oftest krysset av lysgrønne ganger. Noen få 
skjærsoner sees i bergveggene, men har liten betydning for drift eller kvalitet. Det er ingen begrensning mot 
dypet. Det er tatt prøver av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland i 1990. Ytterligere 
prøvetaking i 1998.» 

Forekomsten er av unik karakter, og har status som nasjonalt viktig forekomst i NGUs (Norges Geologiske 
Undersøkelser) database. 

Iht. til bilde 13 (tabell 6-29 i SVV håndbok V 712) har mineralressurser med nasjonal viktighet stor verdi.  
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Bilde 12 Oversiktskart over grus og pukkressurser i planområdet (Kilde: NGUs database for grus og pukkberk)
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Bilde 13 verdikriterier for fagtema naturressurser (Kilde: SVV håndbok V712 tabell 6-29)

Støv

Støvmålinger i influensområdet har konkludert med at både målt mineralsk støvnedfall og estimert mengde
svevestøv PM10 lå på et nivå som kan karakteriseres som lite forurenset.

Påvirkning og konsekvens

Vannressurser

Driftsfasen

Overflatevann

Utvidelsen forutsetter stort sett en forlengelse av dagens drift, uten at dette betyr økt daglig produksjon. Det
forventes dermed ingen store endringer med tanke på utslipp av partikkelforurenset vann. En forlengelse av
driften betyr at dagens påvirkning av vannmiljøet vil fortsette i ytterligere 25 år sammenlignet med 0-
alternativet. Det er usikkert om utslippene er av slikt omfang/har en påvirkning som gjør at de vil være i
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motsetning til målsetningen om å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Mye tyder på at 
partiklene sedimenterer nær utslippspunktene i Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet, og at påvirkningen 
framfor alt er av lokal karakter. Vannkvaliteten antas derfor å bli noe forringet, og konsekvensnivået settes til 
noen miljøskade for resipientene.   

Grunnvann 

Sprengning og uttak av fjellmasser kan skjære gjennom vannførende sprekksoner, noe som i sin tur kan gi 
en senkning av grunnvannsnivået i området. I takt med at uttaksområdet senkes er det sannsynlig at innsiget 
av grunnvann vil øke. Effekter på grunnvann forventes i hovedsak å begrenses til områder som ligger 
«oppstrøms» uttaksområdene. Grunnvann som siger inn i bruddområdene vil bli pumpet ut igjen, og det 
forventes derfor ingen effekter på grunnvannsforekomsten langs Øvra Hellvigsvatnet. 

Grunnvannsressursene oppstrøms uttaksområdene benyttes som drikkevannskilde av beboerne langs 
Hegrestadveien. Det kan ikke utelukkes at sprengning kan føre til en senkning av grunnvannstanden i dette 
området. Grunnvannets nivå og strømretning er ikke kjent. Det finnes heller ingen data om vannførende 
sprekksoner i fjellet. Det vil derfor ikke være mulig å vurdere konsekvensene for privat vannforsyning. 
Dersom tiltaket vil føre til redusert kapasitet i private brønner forutsettes at tiltakshaver sørger for å utbedre 
forholdene ved å etablere nye brønner eller dypere brønner. 

Etterbruksfasen 

Etterbruk som deponi med tilbakeføring til jordbruk 

For å unngå at store arealer ligger åpne for avrenning under lang tid, vil det tilstrebes seksjonsvis igjenfylling 
og tilplanting. Avrenning fra deponiområder vil via avskjærende grøfter ledes til sedimentasjonsbasseng før 
utslipp til resipient. I anleggsfasen vil det bli noe avrenning av partikkelforurenset vann fra deponiområdene. 
Selv om det legges opp til rensning av vannet for utslipp til resipientene forventes lokale effekter på grunn av 
tilslamming. Vannkvaliteten antas derfor å bli noe forringet, og konsekvensnivået settes til noen miljøskade 
for resipientene.  

Etterbruk som åpent vannspeil 

Overflatevann 

Uttaksområdet vil gradvis bli fylt opp med vann, og partikler på bruddflatene vil sedimentere i det nye 
bassenget. Utsprengning av terskelen mellom bassenget i uttaksområdet og Sporavatnet vil skje fra 
uttaksområdet og utover mot Sporavatnet når vannstanden i bassenget nærmer seg samme nivå som i 
Sporavatnet. Det vil si at alt sprengningsarbeid, unntatt de siste salvene mot Sporavatnet, vil skje som 
sprengning i dagen. Utsprengt masse vil bli deponert i bassenget.  

Nitrogen, og annen forurensning som vil vaskes ut fra sprengsteinen vil fortynnes i bassenget. Her forventes 
ingen eutrofieringseffekt. I ferskvann er fosfor det begrensende næringsstoffet, og fosforkonsentrasjonene vil 
være lave i det nye bassenget. Det forventes ingen målbare effekter i Sporavatnet som følge av avrenning 
fra bassenget til vassdraget etter at terskelen er nedsprengt og vannstanden i bassenget når nivået for 
overløp mot Sporavatnet. Ved sprengning av de siste salvene mot Sporavatnet på det påregnes en 
temporær blakking av vannet.  

Samlet sett vurderes ikke innlemming av bassenget i Sporavatnet å ha noen varig negativ påvirkning på 
vannkvaliteten i vassdraget. Vannkvaliteten antas derfor å bli noe forringet, med ubetydelig til noen 
miljøskade for resipientene.  
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Grunnvann 

Alternativ 1 b forutsetter at deler av vannføringen i bekk fra Melletjørn føres inn til bassenget i Innstifjell for å 
øke oppfyllingsfarten. Ved innløpet til Sporavatnet utgjør gjennomsnittlig vann-føring i denne bekken 65% av 
gjennomsnittlig vannføring ved vassdragets utløp til sjø. Beregninger basert på gjennomsnittsvannføringer 
viser at bassenget vil kunne fylles opp i løpet av 3 måneder dersom hele tilsiget til bekken ledes inn i 
uttaksområdet. En slik løsning vil føre til at vannføringen fra Sporavatnet og videre nedover i vassdraget i 
gjennomsnitt blir redusert med inntil 65 % i denne perioden.  

Dette kan føre til økt grunnvannsinnstrømming (og senket grunnvannsnivå) i vassdraget nedstrøms tiltaket. 
En faktor som trolig bidrar til å dempe grunnvannsenkningen er at mesteparten av vassdraget består av 
innsjøene Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet. Vannstanden i innsjøene vil variere betydelig mindre enn 
vannstanden i elveløp, og vil opprettholde et mottrykk mot grunnvannsmagasinet. Virkningsomfanget 
vurderes som ubetydelig endring, og tiltakets konsekvenser for grunnvannsressurser som ubetydelige.  

Ettersom bekk fra Melletjørn er et gyte- og oppvekstområde for anadrom fisk er det i fagrapport om biologisk 
mangfold foreslått at inntaket av vann reguleres for å sikre en tilstrekkelig minstevannføring nedstrøms 
inntaket. Overføringen av vann bør styres til perioder med mye nedbør. En slik løsning vil ytterligere 
redusere konsekvensene for grunnvannsmagasinet nedstrøms Sporavatnet. 

Mineralressurser 

Driftsfasen 

Iht. til dagens tillatelser for uttak nærmer bruddet seg ferdig. Reguleringsplanen legger til rette for uttak til 
kote -30, noe som sikrer videre uttak av den nasjonalt viktige pukkforekomsten i ytterligere 30 -50 år.  

Å gå dypere med uttaket og dermed sikre mer av den nasjonalt viktige forekomsten, vil ha stor verdi og 
forbedret påvirkning (jmf. bilde 13 og 14) for mineralressurser, dette gjelder både alt 1 og 2. 

For alt. 0 referansesitusjonen vil påvikning iht til bilde 14 være forringet ved at utnyttbar forekomst reduseres 
med ca. 50 %.  
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Bilde 14 Veiledning for vurdering av påvirkning ihht SVV håndbok V712 tabell 6-31

Vurdering mineralressurser

Samlet sett vurderes utvidelsen å føre til konsekvensgrad noe mot betydelig forbedring (+/++) for tema
mineralressurser for driftsfasen. Dette ut fra konsekvensgradvifta i fig. 6-6 i V712, og at uttaket har stor verdi
og påvirkning vurderes som forbedret ut fra bilde 14.
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For vurdering av etterbruk er dette irrelevant.

I KU vurderingen skal 0 alternativet ha konsekvensgrad 0, det kan likevel sies at iht. SVV veileder V712 ville
alternativ 0 er fått konsekvensen 1 minus (-), av den grunn at utnyttbar uttaks mengde ikke vil bli tatt ut etter
dagens tillatelser.

Konsekvensen av å ikke utvide bruddet og gå dypere vil være økt press på mineralressurser, pga dårligere
utnyttelse av mineralressursen i et eksisterende brudd. Dersom pukkverket ikke får utvidelse av sitt uttak, må
tilsvarende mengder masse hentes fra andre steder. Dette kan være vanskelige å oppdrive, da denne
kvaliteten bare finnes noe få plasser i landet. Dersom dette krever ny etablering av brudd, vil dette mest
sannsynlig ha større konsekvenser for miljø og lokalmiljø enn utvidelse/gå dypere i et eksisterende brudd.

Støv

Driftsfasen

Det arbeides kontinuerlig med å dempe støvflukt fra anleggene. Til rutinene hører påsprøyting av vann på
produksjonsenheter og belter. I tørre perioder vannes og saltes drifteveiene. En ny over lager av
fraksjonene 0-2 mm, vil også redusere støvflukten betraktelig.

Målinger har vist at dagens rutiner for å redusere støvnedfall har bidratt til å sikre at utslippene ligger godt
under gjeldende krav i forurensningsforskriften. Videre vil nye tiltak, som beskrevet ovenfor, også bidra til å
redusere støvflukt. I tillegg er det god avstand fra bruddet til de nærmeste naboene

Planforslaget innebærer at uttaket kan driftes over lengre tid, og av den grunn kan det å føre til at
støvforurensingen blir større. På den andre sida vil ikke aktiviteten i seg selv være større enn i dag, så i
realiteten er det svært lite sannsynlig for at forekomsten av støv vil øke for omgivelsene. I takt med at
bruddene senkes vil også bruddkantene ytterligere skjerme for støvflukt til omgivelsene.

Utvidelsen vurderes å føre til noe forringet luftkvalitetet pga. støvutslipp og dermed også noe miljøskade i
influensområdet. Dette begrunnes fremst med forlenget driftstid i forhold til 0-alternativet, ikke at mengden
støv øker.

Etterbruksfasen

Utslipp av støv fra masseuttaket opphører i etterbruksfasen, og har slik sett en betydelig forbedring i forhold
til driftsfasen for alle etterbruksalternativer. Konsekvensgraden settes til betydelig forbedring for alternativ 1
a-c og alternativ 2. For vurdering av beste etterbruk er dette irrelevant, da det ikke lenger vil være støv
utslipp.

Samlet konsekvens

Sammenstilling av samlet konsekvens for naturressurser er vist i tabell under. Støv er inkl. i denne
sammenstillingen.

Tabell 2. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for naturressurser

Tema Overflatevann Grunnvann
Mineral-
ressurser

Støv Samlet
konsekvensgrad

Driftsfasen
Konsekevensgrad (-)

Noe miljøskade
------

Konsekvensgra
d (++)Betydelig
forbedring

Konsekevensgr
ad (-) Noe
miljøskade

Konsekvensgrad (0)

Ubetydelig
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Tema Overflatevann Grunnvann
Mineral-
ressurser

Støv Samlet
konsekvensgrad

Alternativ 1 a-c
Konsekevensgrad (-)
Noe miljøskade

Konsekevensgrad
(0) Ubetydelig
miljøskade

Ikke relevant Konsekvensgra
d (++) Betydelig
forbedring

Konsekevensgrad
(+) Noe forbedring

Alternativ 2
Konsekevensgrad (-)
Noe miljøskade

Konsekevensgrad
(0) Ubetydelig
miljøskade

Ikke relevant Konsekvensgra
d (++) Betydelig
forbedring

Konsekevensgrad
(+) Noe forbedring

Samlet sett vurderes utvidelsen å føre til noe forbedring () for naturressurser fot etterbruksfasene.

For driftsfasen er samlet konsekvensgrad ubetydelig, dette er fordi de noe negative virkningene for
overflatevann og støv veies opp av de positive virkningene av å utnytte nasjonalt viktige mineralressurser.

Når det gjelder drikkevann er datagrunnlaget for usikker for å si noe bestemt om konsekvensene, men
dersom sprengning vil føre til en senkning av grunnvannstanden som vil påvirke kapasiteten på
drikkevannsbrønner hos nærliggende bebyggelse må tiltakshaver sørger for å utbedre forholdene ved å
etablere nye eller dypere brønner.

Både for støv og vannressurser er noe miljøskade i driftsfasen begrunnet med forlenget driftstid i forhold til 0-
alternativet, ikke at de årlige utslippene øker. Utslippene er i dag under krav i forurensingsforskriften. Støv
utslipp vil mest sannsynlig bli mindre når uttaket senkes, og det samme med partikkelutslipp dersom det
anlegges sedimentasjonsbasseng. Nytt overbygget moderne knuseverk er nå bygget, og vil være med å
redusere støv utslipp ytterligere.

For mineralressurser er konsekvensgrad (++) noe forbedring resultat av at masser med nasjonal verdi kan
utnyttes dersom planen gjennomføres.

Mineralressurser tas ikke med i vurderingen av de 2 ulike etterbrukene, da det ikke lenger er uttak. Støv
utslipp har også opphørt i etterbruksfasen, og vil derfor ikke påvirke valg av etterbruk da alle
etterbruksalternativene får lik vurdering.

4.3 Landskap

Utredningstema

Kap. 4.3 KU av landskap er skrevet av Aros arkitekter ved landskapsarkitekt Ingvild Kristine Røst.

Temaet tar for seg tiltakets påvirkning på landskapsbildet, og hvordan tiltaket er tilpasset landskapet.

I henhold til planprogrammet skal det foretas følgende utredninger:

• Innsyn og skjerming av masseuttak hvor det i dag er kulturlandskap

• Vurdering av inngrep og omfang for omgivelsene for de to alternativene, inkludert
visualisering av etterbruk. Ny strandsone, tilbakefylling og revegetering må ses på spesielt.

• Utforming av barrieren mellom eksisterende vann og uttak under vannivå, før uttak evt
innlemmes i eksisterende vann.
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Punkt en og to er utredet i denne rapporten. Punkt tre er utredet i rapport om vannressurser og forurensning.
Selve utforming av barrieren er i hovedsak av teknisk karakter. For landskapsbildet er det vesentligste at
eksisterende strandlinje holdes intakt så lenge som mulig.

Definisjoner

Begrepet landskap er i denne sammenhengen brukt om et område som er formet under påvirkningen fra og
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer.

Med begrepet landskapsbilde menes i denne sammenhengen de visuelle omgivelsene.

Registreringer

Landskapselementer som er registrert og beskrevet i rapporten er karakteristiske landskapstrekk,
landskapsform, vegetasjon, vann, bebyggelse, veger og høyspentlinjer.

Utrednings-og influensområder

Utover selve planområdet vil inngrepet også kunne få innvirkning på landskapsbildet for et større område. I
prinsippet vil influensområdet for landskapstemaet omfatte alle steder fra hvor masseuttaket blir synlig. I
denne sammenheng vil det bli fokusert på innsyn fra steder hvor det ferdes mange mennesker.

Området er synlig fra fv.44 og fra «Vestlandske Hovedvei». I tillegg er det noen private boliger som har
innsyn til området.

Usikkerhet

Det kan knyttes en viss usikkerhet både til registreringer, vurderinger og selve tiltaket. Når det gjelder
landskap er den største usikkerheten knyttet til den endelige utformingen av tiltaket, som ligger flere år frem i
tid. Det kan forekomme at landskapstilpasningen er god på noen steder og mindre god på andre steder.

Datagrunnlag

Landskapsvurderinger er gjort på grunnlag av befaringer i området, bruk av kart og flyfoto, fotografier fra
befaring, digital 3D-modell, og terrengsnitt. Det er gjennomført befaring i planområdet og planens
influensområder (steder med utsikt til det planlagte tiltaket).

Metode

Vurdering av verdi
Verdisettingen av landskap er basert på kriterier utarbeidet av Statens Vegvesen (2006) og beskrevet i
Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Verdien skal angis på en glidende skala fra liten verdi til stor verdi.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike områdetyper:

- områder det naturlandskap er dominerende

- områder i spredtbygde strøk

- områder i by og tettbygde strøk

Det aktuelle planområdet ligger i sin helhet innenfor kategorien «områder i spredtbygde strøk».

Kriteriene for vurdering av landskapsverdi er angitt i tabellen under. Verdisettingen baserer seg på de
visuelle kvalitetene til landskapet, og hvordan bebyggelse og naturkvaliteter spiller sammen, samt hvor
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vanlig/representativ denne landskapstypen er for regionen.  
 

Tabell 3: Kriterier for å bedømme verdi for sannsynlige registreringskategorier. Hentet fra Håndbok 140 – Konsekvensanalyser 

(Statens Vegvesen 2006) 

Type område Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder der 
naturlandska
pet er 
dominerende 

- Områder med 
reduserte visuelle 
kvaliteter 

- Områder med 
visuelle kvaliteter som 
er 
typiske/representative 
for landskapet i et 
større område/region 

- Område med vanlig 
gode visuelle 
kvaliteter  

- Områder med 
spesielt gode visuelle 
kvaliteter, som er 
uvanlige i et større 
område/region 

- Områder der 
landskapet er unikt i 
nasjonal 
sammenheng 

Områder i 
spredtbygde 
strøk 

- Områder med 
reduserte visuelle 
kvaliteter  

- Områder hvor 
landskap og 
bebyggelse til 
sammen gir et 
mindre godt 
totalinntrykk 

 

- Områder med 
visuelle kvaliteter som 
er 
typiske/representative 
for landskapet i et 
større område/region 

- Landskap og 
bebyggelse/anlegg 
med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

- Områder med 
spesielt gode visuelle 
kvaliteter, som er 
uvanlige i et større 
område/region 

- Område hvor 
landskap og 
bebyggelse til 
sammen gir et spesielt 
godt eller unikt 
totalinntrykk 

Områder i by 
og tettbygde 
strøk 

- Områder som 
bryter med 
byformen og utgjør 
et mindre godt 
totalinntrykk 

- Områder som 
har reduserte eller 
dårlige visuelle 
kvaliteter eller 
utgjør et mindre 
godt totalinntrykk 

- Områder med vanlig 
gode visuelle 
kvaliteter 

- Områder som er 
tilpasset byformen og 
utgjør et vanlig godt 
totalinntrykk 

- Områder som 
forsterker byformen 
og utgjør et spesielt 
godt totalinntrykk 

- Områder som har 
spesielt gode visuelle 
kvaliteter eller utgjør 
et spesielt godt 
totalinntrykk 

 

 

Vurdering av omfang 



Konsekvensutredning  
  
Oppdragsnr.:     Dokumentnr.: 2   Versjon: 2 
  

2020-09-10  |  Side 41 av 81 n:\519\80\5198055\2 informasjonsflyt\22 ut\egersund kommune\2020-09-11 oppdaterte dokumenter\5198055 -
konsekvensutredning 2020-09-09.docx 
 

Omfang av tiltaket skal vurderes etter kriteriene i Håndbok 140 (Statens Vegvesen 2006). Tiltakets 
påvirkning på landskapsbildet skal vurderes i forhold til tiltakets lokalisering og linjeføring, dimensjon og 
skala, og utforming av tiltaket. 

Omfanget angis på en glidende skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Kriterier for vurdering 
av omfang er angitt i tabellen under. 

 

 

Tabell 4: Kriterier for å vurdere omfang for landskapsbilde. Hentet fra Håndbok 140 – konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 

2006) 

 
Stort 
positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Tiltakets 
lokaliserin
g og 
linjeføring 

Neppe 
aktuell 
kategori 

Tiltaket vil 
stedvis 
framheve 
landskapet
s/ stedets 
form og 
elementer, 
og tilføre 
landskapet 
nye 
kvaliteter 

Tiltaket vil 
stort sett 
være 
tilpasset/ 
forankret til 
landskapets/ 
stedets form 
og elementer 

Tiltaket vil 
stedvis være 
dårlig 
tilpasset eller 
forankret til 
landskapets/
stedets form 
og elementer 

Tiltaket vil være 
dårlig tilpasset til 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer 

Tiltakets 
dimensjon/ 
skala 

Tiltaket vil 
erstatte 
eller endre 
eksisterend
e 
landskapsel
ementer 
slik at 
tiltaket vil 
stå i et 
harmonisk 
forhold til 
landskapet
s/ 
omgivelsen
es skala 

Tiltaket vil 
erstatte/end
re 
eksisterend
e 
landskapsel
ementer 
slik at 
tiltaket vil 
stå i et noe 
mer 
harmonisk 
forhold til 
landskapet
s 
/omgivelse
nes skala 

Tiltakets 
dimensjon vil 
stort sett stå i 
et harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsene
s skala 

Tiltakets 
dimensjon vil 
stå i et lite 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsene
s skala 

Tiltakets 
dimensjon vil 
sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 
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Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt
omfang

Stort negativt
omfang

Tiltakets
utforming

Tiltakets
utforming
vil
framheve
omgivelsen
es
kvaliteter/
særpreg

Tiltakets
utforming
vil styrke
omgivelsen
es
kvaliteter/
særpreg

Tiltakets
utforming vil
stort sett
være
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets
utforming vil
stedvis være
dårlig
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets
utforming vil være
dårlig tilpasset
omgivelsene

Konsekvens

Metode for fremstilling av konsekvens for landskap er basert på en sammenstilling av områdets verdi og
tiltakets omfang.

Status og verdibeskrivelse

Statusbeskrivelse av landskap
Overordnede, karakteristiske landskapstrekk

Planområdet ligger i utkanten/nedre del av Høg-Jæren landskapsområde, som karakteriseres ved et
bølgende morenelandskap som i hovedsak ligger over 120 m.o.h. Morenen er ofte svært blokkrik og
torvmyrer er vanlige. Store deler av Høg-Jæren er beitelandskap, som tradisjonelt sett har vært dominert av
kystlynghei. Det er også flere vann i området omkring og inntil planområdet. Fylkesveg 44 skjærer gjennom
området og er en viktig transportåre, men også en barriere.

Selve området ligger på rundt 15 –55 moh.

Planområdet er i dag sterkt preget av pågående masseuttaksdrift, hvor det ifølge flyfoto ligger ca. 250 daa
åpent areal. Steinen som tas ut er lys/hvit og gjør uttaket ekstra synlig i landskapsbildet. Det ligger også flere
andre masseuttak i nærområdet.
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Bilde 15 Oversiktsbilde

Landskapsform

Grunnet pågående masseuttaksdrift er svært lite av opprinnelige landskapsformer bevart. Dagens steinbrudd
preges av høye bruddkanter, store åpne flater og hauger med lagrede løsmasser. Mot fylkesvegen er det
plantet noe le/skjermvegetasjon. Mot nordvest i det sørlige uttaksområdet er det en kolle og noe beitemark
som er tenkt innlemmet i fremtidig masseuttak.

Omkringliggende områder er kuperte og nokså karakteristiske for høg-jæren.
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Bilde 16 bilder fra området

Vegetasjon

Det er lite naturlig vegetasjon innenfor planområdet. Vegetasjonen i området rundt preges av trær og busker,
med mye einer, bjørk, eik og furu. Deler av området grenser også mot dyrka mark og beitemark. Mellom
steinbrudd og fylkesveg er det etablert skjermvegetasjon.

Bilde 17 Øvra Hellvigsvatnet, utsikt mot bruddet Rudlå

Vann

Området grenser til to vann, Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet. Disse er forbundet med en elv/kanal som
passerer under fv 44. Fra Øvra Hellvigsvatnet fortsetter vassdraget ned til Hellvigsvatnet og deretter til sjøen.

Vannene ser ut til å kunne være noe påvirket av sedimentavrenning fra masseuttaksdriften, men dette må
evt. utredes nærmere. Strandlinjen er ellers mer påvirket av jordbruk som grenser ned mot vannene.
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Bilde 18 Sporavatnet, utsikt mot bruddet Innstifjellet

Eksisterende bebyggelse

Det ligger noen eksisterende bolighus innenfor planområdet, samt kontor/driftsbygning, diverse brakker og
en del eldre bebyggelse som har vært del av driften i området. Ingen av bygningene er vurdert å ha spesiell
visuell verdi. De ligger spredt i området uten noen tydelig kontekst.

Bilde 19 Bebyggelse
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Bilde 20 Utsikt mot bruddet Innstifjellet 

Veger og høyspentlinjer 

Fv.44 går tvers gjennom planområdet, og påvirker landskapsbildet blant annet ved at den berører 
strandlinjen til Sporavatnet. Det planlegges ny gang-/sykkelveg vest for fylkesveien, som er tatt med i 
visualiseringer. 
 
Det er ingen høyspentlinjer som kommer i berøring med den sørlige delen av uttaksområdet, og i den nordre 
delen går høyspentledninger helt i ytterkanten av uttaksområdet, mot Sporavatnet.  

Verdivurdering 

Planområdet ligger i sin helhet i det som kan betegnes som spredtbygd strøk. Hele området er påvirket av 
menneskelig aktivitet i form av masseuttaksdrift, jordbruk og veg/bygninger.  
 
Deler av området er vegetasjonskledd, og strandlinjer er rimelig intakte og ikke direkte påvirket av 
masseuttaksdriften.  

Området i sin helhet vurderes å ha «reduserte visuelle kvaliteter», som tilsvarer en liten verdi.  

 

 Liten                       Middels                      Stor 

I--------------------------I--------------------------I 
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Påvirkning og konsekvens

0-alternativet

0-alternativet innebærer ingen vesentlig endring av landskapet i forhold til i dag. Etter avsluttet uttak vil
området ikke bli omdisponert/tilbakeført men stå igjen som et «sår» i landskapet.

Området er i dag stort sett skjermet fra innsyn, men deler av uttaket er likevel godt synlig fra Fv 44 og fra
tilgrensende vann og turområder.

0-alternativet vurderes derfor å ha middels negativt omfang.

Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos.

------------------------ ------------------------ ---------------------- -------------------------

Etterbruksfasen

Alternativ 1 (a-c)

Alternativ 1 innebærer at masseuttaket utvides noe mot vest, samt gjøres dypere for å utnytte størst mulig
del av eksisterende ressurs. Etter endt uttak skal Innstifjelletinnlemmes i tilgrensende vann og Rudlå blir
jordbruk. Det vil ikke være noen forskjeller for landskap for alternativene 1a-c.

Alternativ 1 innebærer at søndre del av området blir jordbruk, mens nordre del innlemmes i Sporavatnet.
Dette vil medføre at strandlinjen mot Øvre Hellvigsvatnet kan beholdes som i dag. Alternativet vil medføre at
det etableres ca. 190 daa ny dyrket mark hvor det i dag er steinbrudd og utmarksbeite. Dette forutsetter
tilbakefylling av store mengder løsmasser, opp til nivå med omkringliggende terreng. Langs Sporavatnet vil
det måtte etableres ny strandlinje.

Det vil måtte etableres nye strandlinjer i overgangen mot eksisterende terreng, og den endelige visuelle
verdien vil henge sammen med hvordan dette utføres. Dersom de hvite fjellskjæringene blir stående igjen vil
dette fortsatt oppleves som «sår» og vitne om tidligere masseuttaksdrift. Men hvis revegetering lykkes og
kan området gli fint inn i omgivelsene etter å bli innlemmet i vannet. Alternativet vil uansett gi en positiv
påvirkning på landskapsbildet i forhold til 0-alternativet.



Konsekvensutredning

Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 2 Versjon: 2

2020-09-10 | Side 48 av 81n:\519\80\5198055\2 informasjonsflyt\22 ut\egersund kommune\2020-09-11 oppdaterte dokumenter\5198055 -
konsekvensutredning 2020-09-09.docx

Bilde 21 Illustrasjon av uttaksområdet Innstifjellet som etterbruk vann.

Bilde 22 Illustrasjon av uttaksområdet Rudlå som etterbruk jordbruk.
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Bilde 23 Illustrasjon av uttaksområdet Rudlå som etterbruk jordbruk.

Ved opparbeidelse av ny gang-og sykkelveg vil det trolig måtte etableres ny skjermvegetasjon/voll for å
hindre innsyn i masseuttak, da eksisterende vegetasjon blir berørt av tiltaket.

Alternativ 1 er vurdert å ha middels til stort positivt omfang.

Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos.

------------------------ ------------------------ ---------------------- -------------------------
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Alternativ 2

Alternativ 2 innebærer også en utvidelse av dagens masseuttak mot vest og i dybden. Etterbruken og
tilbakeføring av området vil dog innebære at hele steinbruddet, både nordlig og sørlig del, tilbakeføres som
landbruk.

Bilde 24 Illustrasjon av uttaksområdet Rudlå som etterbruk jordbruk.

Bilde 25 Illustrasjon av uttaksområdet Innstifjellet som etterbruk jordbruk.
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For sørlige del av uttaksområdet vil vurderinger og omfang være tilsvarende som for Alternativ 1.  

For nordre del vil en tilbakeføring til landbruk kunne gi en bedre landskapstilpasning enn Alternativ 1 – vann, 
da deponimasser kan fylles opp slik at de dekker bruddkantene og strandlinjen kan beholdes intakt.  

Alternativ 2 er derfor vurdert å gi et stort positivt omfang for landskapsbildet.  
 

 
Stort neg.            Middels neg.             Lite / intet           Middels pos.             Stort pos. 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------- 


 
 

Innsyn og skjerming av masseuttak i driftsfasen 
 
For de deler av masseuttaket som allerede er i drift, vil innsyn og behov for skjerming være nokså uendret i 
forhold til i dag. Det kan med fordel gjøres tiltak for å minske innsynet enda mer enn hva som allerede er 
gjort. Et vesentlig moment i dette er å minimere åpent areal i størst mulig grad, og å tilbakeføre ferdig uttatte 
områder til landbruk så raskt som mulig. Dette er også en stor fordel med tilbakeføring som landbruk kontra 
vann, hvor vann ikke kan etableres før hele (del-)området er ferdig uttatt og driften avsluttet.  

Produksjon samt lagring av steinmasser/løsmasser, maskiner etc. bør skje mest mulig konsentrert og 
arealeffektivt. Når uttaket går ned under nivå på tilgrensende terreng vil innsyn til selve driftsområdet bli 
mindre, det bør da også vurderes om disse områdene kan benyttes som lager. 

For utvidelsen av uttaket mot vest, vil denne bli noe synlig fra Vestlandske Hovedvei som er en svært 
populær turveg. Her bør det etableres voller med skjermvegetasjon før driften igangsettes i ny del. Siden 
Vestlandske Hovedvei ligger en del høyere enn steinbruddet vil det trolig bli en del innsyn likevel.  
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Bilde 26 Illustrasjon av uttaksområdet Rudlå, dagens situasjon.

Omfang for landskapsbildet i driftsfasen er satt til middels negativt.

Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos.

------------------------ ------------------------ ---------------------- -------------------------
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Samlet konsekvensvurdering

Tabell 5 Sammenstilling av konsekvenser for landskap

Landskap Verdi Omfang Konsekvensgrad

0-Alternativet

Liten

Middels negativt Liten negativ (-)

Alternativ 1 (a-c)

Alternativ 2

Innsyn i driftsfase

Middels/stort positivt

Stort positivt

Middels negativt

Liten/middels positiv (+)

Middels positiv (++)

Liten negativ (-)

Samlet sett vil tiltaket ha en liten negativ konsekvens for landskapsbildet i driftsfasen, og en middels positiv
konsekvens ved ferdigstilt tiltak.
Alternativ 2 er vurdert å være det beste for landskapet.

Det anbefales å innarbeide noen krav i bestemmelsene for å sikre god landskapstilpasning.

Avbøtende tiltak/landskapstilpasning

Driftsperioden

Det vil være viktig å bruke omkringliggende og gjenværende terreng som skjerm mot innsyn i steinbruddet.
Løsmasser bør ikke lagres i store synlige hauger nær kanten av uttaksområdet.

Når det gjelder avgrensning av bruddet vil det være en stor landskapsgevinst i å følge eksisterende koter og
terrengformasjoner mest mulig, i stedet for å sprenge i lange rette linjer.

Etterbruksfasen

Forming av nytt terreng slik at det glir mest mulig naturlig over i eksisterende terreng er en viktig forutsetning
for en god landskapstilpasning. Deponimasser må fylles helt opp til bruddkantene for å gi landskapet et
helhetlig og mest mulig naturlig utseende. Videre bør det nye terrenget gjøres lett kupert i stedet for å
tilbakeføres som en helt jevn flate. Det kan vurderes å dele opp området med f.eks. trær.

Eventuell ny strandlinje må vies spesiell oppmerksomhet og opparbeides i tett dialog med erfaren
landskapsarkitekt. Bruddkanter ned mot ny vannlinje bør flates ut slik at det blir lettere å etablere ny
vegetasjon, og å skape et naturlig leveområde for fugler og insekter langs vannkanten.

4.4 Teknisk infrastruktur

Utredningstema

Teknisk infrastruktur er ikke et tema iht. håndbok V712. Verdi, påvirkning og konsekvens kan derfor ikke
vurderes ut fra denne. For likevel å ha et sammenligningsgrunnlag, brukes den samme oppsettet og det gis
en konsekvensgrad på samme måte også for dette tema.
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Iht. planprogram skal det utredes om fv. 44 må legges om eller kan ligge mellom vannene slik som i dag,
dersom uttaksområdene innlemmes i Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet.

1. Avkjørselen til eiendom 57/5 må utredes, og det må ses på om denne må legges om
dersom uttaksområdene innlemmes i Øvra Hellvigsvatnet.

2. Det må redegjøres for konsekvensene for fv.44 og avkjørsler dersom område på begge
sider av vegen innlemmes i eksisterende vann.

3. Trafikksikkerhet langs fv. 44 må utredes.

Å legge om fv. 44 er vurdert å bli meget kostbart, samt gi en dårligere linjeføring av fv. 44. Det ville også
medføre at mye jordbruksareal går tapt. Det vurderes at dette alternativet vil ha så store negative
konsekvenser at det ikke er vurderes videre, dvs. at pkt. 1 og 2 utgår.

I hovedsak er det derfor trafikksikkerhetsom vurderes i dette kapittelet.

Datagrunnlag

• NVDB

• SVV håndbok N100

• Befaring på området

Status og verdibeskrivelse

Fv. 44 går gjennom planområdet og masseuttakene ligger på begge sider av vegen. Fv. 44 grenser til
Sporavatnet mot øst. Det er ikke G/S veg langs fv. 44, men vegen er en del av sykkelvegen Kystruta, som er
en nasjonal sykkelrute.

Det er i dag 4 avkjørsler på vestsiden av fv.44 og 1 avkjørsel til masseuttaket på østsiden av fv. 44. På
vestsiden av fv. 44 ligger avkjørsel 1 helt sør og leder inn på Nedre Hegrestadvegen. 2 boliger på eiendom
57/5, samt personbiltrafikk til masseuttaket har adkomst via denne. Avkjørsel 2 på vestsiden av fv.44, er til
bolig på eiendom 58/8. Avkjørsel 3 brukes av tungtransport med masser. Avkjørsel 4 lengst nord er nylig
bygget (på dispensasjon). Avkjørselen ligger nord for masseuttaket på Rudlå rett ovenfor avkjørselen til
Innstifjellet. Denne brukes for anleggstrafikk mellom uttakene. Anleggstrafikk kan nå krysse rett over fv.44 og
slipper å måtte kjøre et stykke på fv. 44, som var tilfellet tidligere. Dette har bedret trafikksikkerheten.
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Bilde 27 Avkjørsler markert med blå ring

Barn i influensområdet til masseuttaket sogner til Hellvik skole. De fleste elever som må passere
masseuttaket (fv.44) har rett på skoleskyss, da masseuttaket ligger 3 km fra Hellvik skole. Barn i 1 klasse har
rett på skoleskyss når avstand til skolen er 2 km, og grunnskolen ellers når avstand er mer enn 4 km. Boliger
i influensområdet som må passere masseuttaket på skoleveien, har avstand til skole større enn 4 km –og
rett på skoleskyss-bortsett fra eventuelle elever som bor på Hegrestad (boliger som viser nord i bildet 27).
Disse har avstand 3 km til skolen. Grunnet høy fartsgrense, ikke egne løsninger for gående og syklende
samt kryssende anleggstrafikk, bør også disse ha rett på skoleskyss, da skolevegen kan oppleves lite
trafikksikker.

Det er ikke G/S veg langs fv.44 gjennom planområdet og det er heller ikke G/S veg på strekningen videre til
Hellvik skole langs fv. 44.

Strekningen på fv.44 gis noe verdi ut fra at den har lokal betydning, er attraktiv for noen grupper og brukes
av få. Det er tatt utgangspunkt i samme vurdering som gjøres for by og bygdeliv tabell 6.19 i SVV håndbok
V712.
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Utskipning

Det meste av masser som tas ut fraktes til Hellvik havn og Maurholen havn for videre transport med skip.
Daglig generes det ca. en ÅDT på 100 (lastebiler) fra masseuttaket fordelt til de 2 havnene. Planen fører ikke
til endringer i trafikkmengde i forhold til dagens situasjon.

Bilde 28 Oversiktsbilde som viser utskipningsplasser (markert med blå ring) av masser med båt. Uttaket vises øverst i bilde.

Fakta om fv.44

ÅDT 3100 (10 % tunge kjøretøy) (2018).

Fartsgrense 80 km/t, mot Hellvik blir den 60 km/t.

Det er registrert 10 ulykker langs fv. 44 på strekket i planområdet i perioden 1979 og fram til i dag:

Bil møteulykke lettere skadd (2014)

MC kryssende kjøreretning 1 alvorlig skadd (1979)
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Bil møte 1 lettere skadd (2014)

MC møte lettere skadd (2000)

Bil møte 3 lettere skadd (81)

Sykkel møte 1 drept (1997)

Bil utforkjøring 2 alvorlig skadd (2005)

Mc utforkjøring lettere skadd (2008)

Mc påkjøring bakfra 1 lettere skadd (1990)

Vegbredden variere mellom 5,5 m til 7,5 m for hele strekket.

Fv. 44 er en hovedveg som forbinder tettsteder og det er vurdert at vegen har dimensjoneringsklasse Hø1 –
øvrige hovedveger. Hø1 gjelder for veger med ÅDT < 4000 og fart 80 km/t. Vegbredde skal være 7,5 m men
kan ved sårbart terreng reduseres til vegbredde 6,5 m. G/S veg bør bygges når ÅDT er over 1000.
Horisontalradius skal være min R = 225.

På strekningen i planområdet er vegbredden ca. 6,5 m - som er iht. til krav for utbedring i kostbart terreng.
Minste radius er 120, som er krappere enn kravet i håndboken.

Avkjørsler

Avkjørsel 1 har ÅDT<50

Avkjørsel 3 har ÅDT ca. 100

Avkjørsel 4 og 5 har hver ÅDT ca. 50

Påvirkning og konsekvens

Driftsfasen

Vegbanen reguleres i bredde 6,5 m i området mellom masseuttakene, ellers legges plangrensen i vegkant
etter anbefaling av SVV. Det reguleres adskilt g/s veg langs fv. 44.

Anleggstrafikk mellom masseuttakene kysser nå bare fv. 44 slik at en slipper anleggstrafikk som kjører på
vegen, som var tilfellet tidligere. Avkjørselen er regulert slik at det skal sikres godt sikt iht. krav i SVV
håndbok N100 i begge retninger. Dette vil gi bedre sikkerhet.

Det vil ikke bli noen økning i tungtrafikk fra masseuttaket mot Hellvik og influensområdet, da den årlige
produksjonen vil fortsette som i dag. Ut fra vegstandarden er dagens trafikkmengde godt innfor kravet til
denne vegtypen og vegen har god kapasitet. Utvidelsen vurderes likevel å være noe negativ for
trafikkmengde, dette motiveres ut fra forlenget driftstid i forhold til 0-alternativet, ikke at trafikkmengden øker.
Påvirkning settes til noe forringet (-) og konsekvensgraden settes til (-) noe miljøskade, noe forringet i forhold
til 0 alternativet.

Planen legger til rette for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. Egen løsning for gående og syklende vil
bedre trafikksikkerheten betraktelig når den bygges. Påvirkning settes til forbedret og konsekvensgraden
settes til (+++) betydelig forbedring i forhold til nullalternativet.

Samlet for trafikksikkerhet, ut fra vurderingene over, vurderes planforslaget i driftsfasen å ha
konsekvensgrad (++) noe forbedring i forhold til nullalternativet.
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Etterbruk

Mindre tungtrafikk, og adskilt G/S veg vil gi bedre trafikksikkerhet. I etterbruken vil tungtrafikken fra
masseuttaket opphøre, og det vurderes da at denne vil bli vesentlig mindre enn i dag. Det kan selvsagt være
andre forhold i influensområdet som gjør at tungtrafikken øker, men trafikken fra planområdet vil opphøre.
Dette gjelder for begge alternativene for etterbruk og for planområdet og influensområdet. Konsekvensgrad
settes til (+++).

Det vil ikke være noen forskjell i konsekvensgrad for alternativene 1a-c for teknisk infrastruktur.

Samlet konsekvens

Tabell 6 Sammenstilling av konsekvenser for infrastruktur

Tema Trafikksikkerhet

Driftsfasen
Konsekvensgrad (++) betydelig forbedret (med forbehold at det bygges en
løsning for gående og syklende).

Alternativ 1 a-c
(etterbruk)

Konsekvensgrad (+++) Betydelig forbedring

Alternativ 2
(etterbruk)

Konsekvensgrad (+++) Betydelig forbedring

4.5 Næringsliv og sysselsetting - samfunnsmessig betydning

Utredningstema

Iht. til planprogram skal det redegjøres hvordan masseuttaket også framover vil sikre arbeidsplasser til
lokalsamfunnet i driftsperioden. Masseuttaket har skapt arbeidsplasser i flere tiår.

Fagområde er ikke et tema etter SVV håndbok V712, og det gjøres derfor en egen vurdering av dette tema.

Datagrunnlag

• Info om ansatte fra tiltakshaver

• Næringsundersøkelsen i Eigersund kommune 2017

Status og verdibeskrivelse

Det er i dag ca. 20 ansatte i forbindelse med masseuttaket i planområdet, i tillegg kommer sekundære
arbeidsplasser som følge av uttaket, som for.eks de som jobber med båtfrakt av pukk og sand.

I Eigersund kommune jobber totalt ca. 5,3 % (333) av de sysselsatte i bergverksdrift og utvinning. Dette er
høyere enn landsgjennomsnittet hvor dette er ca. 2%.

Antall ansatte er begrenset, men ansatte i bergverksdrift er likevel en viktig sysselsetting i Eigersund og har
lokal betydning og betydning for flere, og viktigere enn snittet i landet. Ut fra dette vurderes masseuttaket å
ha middels mot stor verdi for sysselsetting i Eigersund kommune
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Påvirkning og konsekvens

Driftsfasen

Det antas at produksjon vil være som i dag og derav også antall ansatte. Planen endrer ikke
produksjonsmengden i året, men tidsløpet det kan tas ut masse. Planen vil derfor ikke øke antall
arbeidsplasser, men sikre arbeidsplasser som i dag videre i 30 - 50 år. I forhold til 0 alternativet vurderes
derfor planen å ha positiv påvirkning på sysselsetting. Arbeidsplasser er viktig og har stor lokal betydning. Ut
fra dette settes påvirkning planen har på sysselsetting til middels mot stor forbedring (+) i og
konsekvensgraden til (++) betydelig forbedring forhold til 0 alternativet.

Etterbruksfasen

Etter ferdig uttak vil det ikke lenger være arbeidsplasser i masseutaket, dette gjelder for alle
etterbruksalternativer. Konsekvensgraden settes til noe nøyral,

Samlet konsekvens

Tabell 7 Sammenstilling av konsekvenser for næringsliv og sysselsetting

Tema Trafikksikkerhet

Driftsfasen Konsekvensgrad (++) betydelig forbedret

Alternativ 1a-c Konsekvensgrad (-) noe forringet

Alternativ 2 Konsekvensgrad (-) noe forringet

4.6 Støy

Utredningstema

Iht. planprogram skal støy utredes etter gjeldende veileder T 1442; «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging» og eventuelle tiltak må utredes.

Støy er ikke et fagtema Iht. SVV håndbok V712, ikke prissatte konsekvenser.

Datagrunnlag

Kommuneplanen 2018-2030

I kommuneplanen er det vist rød og gul støysone langs fv. 44. Denne viser støy generert fra trafikk.
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Bilde 29 Utsnitt fra kommuneplanen hentet fra Eigersund kommune sin kartløsning. 

Støyrapport SINUS 2016 

Som grunnlag for vurdering av støy konsekvenser ligger støyrapport utarbeidet av Sinus i 2016, se vedlegg 
6.  

Da rapporten ble utarbeidet var ikke sikte/knuseverket på plass på Rudlå, og støyberegning ble utarbeidet 
med beregninger basert på målinger av lignende utstyr fra andre områder. I dag er sikte/knuseverket på 
plass. Støyrapporten anses likevel som dekkende for reguleringsplanen.  

Støy er utredet for driftstiden. I etterbruksfasen vil det ikke vært drift i masseuttaket og derav heller ikke støy 
derfra 

Forurensningsforskriften 

Miljøverndepartementets ”Forskrift om begrensning av forurensning” (forurensnings-forskriften) inneholder 
standardkrav for seks industribransjer: asfaltverk, fiskeforedlings-bedrifter, forbrenningsanlegg med rene 
brensler, anlegg for overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft), og 
produksjon av pukk, grus, sand og singel.  
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For bransjen Produksjon av pukk, grus, sand og singel er kravene til utendørs støynivå ved omkringliggende 
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager gitt i 
forurensningsforskriften § 30-7. Disse kravene er lik grense for gul støysone i retningslinje T-1442 for øvrig 
industri. 

Tabell 8 grenseverdier for støy etter forurensningsforskriften 

Man-fre (døgn) Man-fre  

kveld 19-23 

Lørdag (døgn) Søn og hellig -
dager (døgn) 

Natt (23-
07) 

Natt (23-07) 

55 Lden 50 Levening 55 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax 

 

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste 
grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. 

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl 19-23. 

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl 23-07. 

LAFmax er gjennomsnitt av de 5 – 10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast 
respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07. 

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av 
typen ”highly impulsive sound” som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 
hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen. 

Støygrensene i tabell 7 gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Iht forureninsgforskriten §30-8 gjeler følgende for sprengninger: 

§30-8 Støy fra sprengninger 

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i §30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet man-
fre kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet når sprengninger skal finne sted. 

Retningslinje T-1442 Behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjen anbefaler at alle anleggseiere beregner 2 støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul 
sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens det gule sonen er en 
vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak 
gir tilfredsstillende støyforhold. 

Tabell under er hentet fra forskriften og viser kriterier for soneinndeling fra T-1442. 
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Tabell 9 Støysoneinndeling fra T-1142

Status og verdibeskrivelse

Kommuneplankartet viser gul og rød støysone fra trafikk langs fv. 44. Det er ikke støyfølsom bebyggelse i
denne sonen og støy sonene vurderes ikke nærmere her.

Arbeid i masseuttaket genere støy. I 2016 ble det gjennomført en støyvurdering av SINUS (se vedlegg 6), for
å kartlegge hvordan omkringliggende boliger ble berørt av uttaket. Denne beregningen tok utgangspunkt i
situasjonen slik den er i dag (2019), og er grunnlaget for denne konsekvensvurderingen.

Metode

Beregningen er foretatt etter Nordisk metode for industristøy. Metoden tar hensyn til absorpsjonseffekter fra
mark, skjerming og refleksjoner fra terreng og bygninger, luftabsorpsjon m.m. Lydspekteret for kildene
legges inn i 1/1-oktav, slik at demping av terreng, skjermer og luftabsorpsjon blir ivaretatt mest mulig korrekt.
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Det er på basis av nærmålinger av eksisterende utstyr utarbeidet en støymodell for virksomheten.
Beregningene av fremtidig situasjon er å anse som en indikasjon på fremtidig støynivå da det ikke var
tilgjengelige støydata på nytt utstyr da rapporten ble utarbeidet.

Beregningshøyden for døgnekvivalent nivå er 4 m over lokalt bakkenivå.

Usikkerhet

Rapporten ble utarbeidet før sikte/knuseverket ble flyttet til dit det står i dag. Støy ble derfor beregnet ut fra
andre tilsvarende anlegg, da det ikke forelå støydata på nytt utstyr. Det fører til usikkerhet i beregningene.
Da knuseverket i dag er på plass, kan resultatene fra målingene etterprøves.

Driften

Lokalisering

Nytt moderne overbygget knuse/sikteverket er nå lokalisert i uttaket i vest, mot Øvra Hellvigsvatnet (se bilde
30). Tidligere sto det gamleknuseverket på Innstifjellet, uttaket i øst.

Bilde 31 Nytt knuseverk helt sør i uttaket Rudlå, mot Øvra Hellvigsvatnet.

Det er totalt 4 boliger i nærhet til dette anlegget, 2 av disse er lokalisert sør for anlegget og er relativt godt
skjermet. De andre boligene er lokalisert vest for anlegget, og er direkte eksponert for støy. I denne
rapporten vurderes støy til omgivelsene fra aktiviteten i knuse-/sikteverksområdet. Beregningene er basert
på målinger av lignende som er brukt i dette området.

Driftstid

I beregningene er det lagt opp til kontinuerlig drift av eksisterende anlegg mellom 06:00 –1 4:30 på
hverdager. For ny situasjon antas det at det eksisterende anlegget driftes som i dag samt at den nye
driftslinjen er i drift fra 14:30 –23:00 på hverdager.

Støykilder

De viktigste regulære støykildene er listet opp i tabell 2. Disse støykildene er tatt med i modellen.
Lydeffektnivået er basert på nærmålinger.
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Tabell 10: Støykilder, med beregnet lydeffektnivå som er benyttet i beregningene. Eksisterende støykilder er ikke inkludert i 

beregningene (Kide: Støyrapport fra Sinus, vedlegg 7). 

Støykilde Lydeeffektnivå 
LW,A (dB) 

Kommentar 

Eksisterende grovknuser 115* 115 dBA, totalt 1 knuser 

Eksisterende sikter 106* 106 dBA, totalt 1sikt 

Ny finknuser 115 115 dBA, pr.knuser, totalt 2 knusere 

Nye sikter 106 106 dBA, pr.sikt totalt 2 sikter 

Dropp av små stein til deponihauger 91 96 dBA, pr. haug, totalt 5 hauger 

Tunge kjøretøy 105* Kontinuerlig kjøring mellom 06-23 

*Basert på målinger av eksisterende utstyr. 

Beregningssituasjoner 

Det er tatt utgangspunkt i situasjon 3 i rapport om Støyberegning fra Sinus, vedlegg 7. 

Situasjon 3: Både eksisterende og nytt anlegg i drift henholdsvis 06:00-14:30 og 14:30-23:00. Da det er lagt 
opp til drift i kveldsperioden er støy også vurdert mot Levening (19-23). 

Bilde 31 Plassering av sikteverk (vist med blå ring), og som er utgangspunkt for beregning av situasjon 3 i 
støyrapport fra Sinus. Uttak i øst er nå rigget ned. 
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Bilde 31 Oversiktsbilde. Knuseverk markert med blått.

Resultater

Iht. støyrapport fra SINUS viser beregningene som er gjennomført at grenseverdiene ved nærliggende
boliger overskrides med omkring 9 dB av grenseverdien Levening, når anlegget er uten tiltak. Med en tilpasset
skjerm eller andre tiltak, vil man minst kunne oppnå en støyreduksjon på 10 dB. Det er med andre ord
sannsynlig at man etter skjerming vil tilfredsstille aktuelle grenseverdier.

Etter hvert som det jobbes nedover i bruddet vil det bli mindre støy mot omgivelsene, da palleveggene vil
skjerme mer, jo dypere en kommer.

I dag er støyskjerming mot eiendom 57/5 bygget, slik at disse har støy innenfor grenseverdier. Støy vurderes
til litt negativt, men er innenfor krav til grenseverdier i forurensningsforskriften og retningslinje T-1442, og
derfor akseptabelt.
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Det er få boliger som berøres av støy, og med innarbeidetetiltak er det ingen som har støy over
grenseverdier i forurensningsforskriften og retningslinje T-1442.

Dersom det framtidig skal etableres knuseverk på Innstifjellet, må plassering av denne være slik at støykrav i
forurensingsforskriften overholdes, med eventuelle tiltak. Da det pr. i dag ikke er planer om et slikt
knuseverk, og terrenget endrer seg raskt i uttaket bør plassering og støyvurdering gjennomføres ved en
eventuell etablering. Knuseverk må da få en plassering som er mest mulig skånsomt for omgivelsene og
tilgrensende boliger. Da det vil være mulig å plassere knuseverk lavt i terrenget, skjermet av bruddkanter,
vurderes det at det vil være mulig å innfri støykrav i forurensningsforskiften for tilgrensende naboer.

Påvirkning og konsekvens

Driftsfasen

Forslaget vil ikke føre til mer støy enn dagens situasjon og heller ikke at flere blir berørt. Overbygget
knuseverk har også bedret støysituasjonen i forhold til tidligere og etter hvert som uttaket blir dypere vil
støysituasjonen også bli bedre. Planen vil likevel medføre støy, og selv om disse er under krav i
forurensningsforskriften, medfører planen at det vil bli støy over en lenger tidsperiode. Ut fra dette vurderes
planen å føre til noe forringet støyforhold og dermed også noe miljøskade i influensområdet. Dette motiveres
av forlenget driftstid i forhold til 0-alternativet, ikke at støy øker eller ikke er iht. forskriften.
Konsekvensgraden settes til (-), noe forringet i forhold til 0 alternativetfor driftsfasen.

Etterbruksfasen

Støy fra masseuttaket vil opphøre etter ferdig uttak, dette gjelder for både alternativ 1 a-c og 2. I forhold til
driftsfasen vil det være en betydelig forbedring (++) for alle etterbruksalternativene.

Avbøtende tiltak

Det sikres i bestemmelse at støyvoll/skjerm kan etableres i randsonen og det er i dag etablert støyskjerming
for å begrense støy for boliger på eiendom 57/5.

Nytt innebygget og moderne knuseverk begrenser støy.

4.7 Friluftsliv/by og bygdeliv

Utredningstema

Iht. planprogram skal konsekvenser for nærmiljø belyses i planen. Tema er utredet etter SVV håndbok V 712
Kap. 6.5 «friluftsliv/by og bygdeliv».

Konsekvenserfor landskapeter vurdert i kap.4.3 landskap.

Definisjon friluftsliv/by-og bygdeliv hentet fra SVV håndbok V 712:

«Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse.» Begrepet by- og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder.
Sentralt for temaet friluftsliv / by-og bygdeliv er folks bruk og opplevelse av det naturlige og
menneskepåvirkede landskapet inklusive byer og tettsteder.

Temaet omfatter følgende deltemaer:

- Friluftslivsområder

- Utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige (i hele eller deler av døgnet).
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- Forbindelseslinjer for myke trafikanter

- Nett for tursykling

- Sykling på offentlig vegnett inngår i vurderingene dersom temaet ikke er behandlet

I tema friluftsliv / by- og bygdeliv utredes hvilken påvirkning støy har på menneskers bruk og opplevelse av
by- og friluftslivsområder».

Temaet omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter

Datagrunnlag

Temakart Rogaland.no

Ut.no

Kartverket

Analysen utføres etter SVV håndbok V 712 kap. 6.5. Verdivurdering gjøres etter tabell 6-19 og påvirkning
etter tabell 6-20.

Bilde 32 Verdikriterier for fagtema friluftsliv/by bygdeliv (Kilde: SVV håndbok V712)
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Bilde 33 veiledning for vurdering av påvirkning (Kilde: SVV håndbok V712)

Status og verdibeskrivelse

Masseuttaket har eksistert og vært i drift 50 år, og planen vil ikke gi noen store endringer i forhold til dagens
situasjon. Arealmessig vil utbredelsen av masseuttaket være tilnærmet som i dag, da endringen av uttaket i
hovedsak er at masser tas ut dypere -i tillegg til en liten utvidelse i vest.

Planområdet ligger i et spredt bygd strøk med typiske spredte gårdsbruk i influensområdet. Det er
bebyggelse på Hegrestad (6 boliger), eiendom 57/5 (2 boliger) og eiendom 58/5 (2 boliger) vil være mest
berørt avmasseutaket.

Gårdsbruket i øst ved Sporavatnet(eiendom 58/5) og fv. 44 er skjermet fra masseuttaket i vest (Rudlå) av
vegetasjon og gjenstående bergskrent. Masseuttaket i øst har også vegetasjonsskjerm mot fv. 44, men her
drives ennå i høyden, og uttaket er derfor godt synlig fra fv. 44 når en kommer fra sør, og for boliger ved
Sporavatnet i øst.

Det er 1 bolig i planområdet, men denne eies av tiltakshaver og er bare midlertidig i bruk som bolig.

Gårdene i nord og sør er delvis skjermet fra uttaket, men det som drives i høyden er synlig.

Vurdering av verdi gjøres etter SVV håndbok V 712 tabell 6-19.
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Planområdet 

Planområdet kan deles inn i fv. 44 -område 1, området for masseuttak –område 2 og LNF områder ved 
Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet - område 3. 

Registreringskategoriene som er aktuelle er sykkelruter, ferdselsforbindelser og strandsone (Iht V712 tabell 
6-18). 

Område 1- fv.44 

Forbindelseslinjer for myke trafikanter og sykkelruter er kategorier som vurderes for område 1.  

Sykkelruter 

Fv. 44 gjennom planområdet inngår i dag som en del av sykkelvegen Kystruta/nordsjøruten, som er en 
nasjonal sykkelrute. Dette er en rute gjerne mange turister velger å sykle.  

Bruksfrekvens: Kyste ruta har potensial for mye bruk da det er en nasjonal sykkelrute, og inngår også som 
en del av det populære Nordsjørittet. Det foreligger ikke tall for syklende, men det antas denne brukes av 
turister i tillegg til lokale, dvs den brukes av flere og gis middels verdi (ut fra bilde 32).  

Kvaliteter: Sykkelruta som helhet gir en god reiseopplevelse, og er en attraktiv rute. Det er ikke G/S veg 
langs fv. 44 i planområdet, noe som gjør ruten mindre attraktiv i planområdet.  Ruta gjennom planområdet 
isolert sett har heller ikke de største kvaliteter, men er viktig som en forbindelse i kystruten. Da sykkel ruta 
vurderes å være attraktiv for flere gis middels verdi (ut fra bilde 28) for fv. 44 i planområdet.   

Betydning: Sykkelruta Kystruta er en nasjonal rute og inngår i et sammenhengende vegnett. Det er ikke G/S 
veg, og myke trafikanter må bruke samme vegnett som kjørende. Da dette er en nasjonal rute, gis betydning 
stor verdi (ut fra bilde 32). 

Samlet får da sykkelruter stor verdi. 
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Bilde 34 Rød strek viser sykkelruten kystruten/nordsjøruten, blå strek indikere planområdet.

Forbindelseslinjer for myke trafikanter

FV. 44 gjennom planområdet er også forbindelses ruten for de som bor øst for planområdet til tettstedet
Hellvik og grunnskolen. For de som bor øst for planområdet, vil avstand til Hellvik være over 3 km. Når
avstand er større enn 3 km, vil de fleste velge buss eller bil som transportmiddel, men noen vil selvsagt også
sykle/gå. Da det er relativt lite bebyggelse øst for planområdet samt at avstand til Hellvik bli stor, vurderes
antall syklende og gående fra lokale være få.

Bruksfrekvens: Da det er få boliger øst for planområdet og disse ligger min. 3 km fra Hellvik, vurderes det at
det vil være det relativtfå myke trafikanter som bruker fv. 44 som forbindelseslinje til Hellvik (det foreligger
ikke tall på myke trafikanter). Bruksfrekvens gis noe verdi.

Kvaliteter: Da det ikke er G/S veg langs fv. 44 gjennom planområdet og videre fram til Hellvik, samt at det er
høy fart, vurderes dette som en mindre attraktiv ferdselslinje og gis ingen betydning for kvalitet.

Betydning: Forbindelseslinjen er av lokal betydning og gis noe verdi.

Samlet har ferdselsforbindelses gjennom planområdet noe verdi.
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Område 2-Masseuttaket

Område 2 har ingen kvaliteter for friluftsliv/turområder eller som bo område, pga. eksiterende masseuttak.
Området er derfor uten betydning for tema friluftsliv bomiljø –ingen verdi.

Område 3- LNF områder ved Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet

Jordbruksområdet ved Sporavatnet og Øvra Hellvigsvatnet kategoriseres som strandsone.

Bruksfrekvens: Området er i lite bruk, men kan brukes av noen få til fiske og gis noe verdi.

Kvalitet: Områdene ligger inneklemt mellom masseuttaket og fv. 44 og har ikke stor opplevelseskvalitet. For
fiskere kan det likevel oppleves attraktivt, og utsikten vil da være bort fra masseuttaket og utover vanna.
Området gis noe verdi.

Betydning: Området har ikke betydning for nasjonale eller regionale brukere, og har ikke statlig verdi.
Området kan likevel ha betydning for noen få lokale som fiskeplass og gis noe verdi

Samlet gis delområde noe verdi.

Influensområdet

Influensområdet er ikke inndelt i delområder. Registreingskategorier for influensområdet er
ferdselsforbindelser, sykkelruter og turområder (Iht. SVV håndbok V 712).

Turområder

Influensområdet er her definert som turterrenget rundt masseuttaket, og er markert som området vist med
blå strek i bilde 35 under. Området er begrenset til høydene rundt masseuttaket, da det er her
fjernvirkningen av masseuttaket vil være mest dominerende.

Bilde 35 Influensområdet for friluftsområde markert med blå sirkel



Konsekvensutredning  
  
Oppdragsnr.:     Dokumentnr.: 2   Versjon: 2 
  

2020-09-10  |  Side 72 av 81 n:\519\80\5198055\2 informasjonsflyt\22 ut\egersund kommune\2020-09-11 oppdaterte dokumenter\5198055 -
konsekvensutredning 2020-09-09.docx 
 

Influensområdet inngår ikke i verdifulle eller statlige eller regionale friluftsområder, men helt nord i 
influensområdet er det i kommuneplanen regulert et turdrag (vest for fv. 44, på vegen videre fra Hegrestad). 
Dette turdraget/vegen er «Vestlandske Hovedvei» over til Ogna (se bilde 34) og er også en del av den 
nasjonale sykkelruten Kystruten/Nordsjøruten (vurderes som egen kategori under).  

Det er ikke registrert turer på ut.no, men i kartverket sitt kart vises noen stier i terrenget. På toppen rett sør 
for dagens motocrossbane går det en traktorveg ett stykke opp mot toppen, som går over i sti det siste 
stykket.  

Det er naturlig at lokalbefolkningen og andre fra tettsteder rundt bruker influensområdet som turområde. 
Området kan derfor kategoriseres som et turområde, Iht SVV håndbok V712 tabell 6-18. 

Området i vest er typisk kystlynghei, med lite vegetasjon og bart fjell. Toppene her ligger på kote 90-123. 
Toppene i nord og øst er noe lavere og ligger på kote ca. 60-80 og her er det en del vegetasjon.  

Verdien som friluftsområde vurderes ut fra tabell 6-19 i SVV håndbok V712. 

Bruksfrekvens: Område vurderes i hovedsak å brukes av lokalbefolkningen og folk fra nærliggende tettsteder 
– brukes av noen mot flere- og gis middels verdi. 

Betydning: Området har betydning som turområde for lokale brukere, men har ikke regional eller nasjonale 
betydning. Ut fra dette gis området noe verdi. 

Kvaliteter: Området har ikke spesielle natur eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter. Den visuelle 
opplevelsen er også noe begrenset grunnet fjernvirkningen av masseuttaket. For noen grupper, da spesielt 
de lokale, vil området likevel oppleves som attraktivt. Friluftslivsområde gis derfor noe verdi. 

Samlet gis turområder noe verdi. 

Sykkelrute 

Som beskrevet over inngår den nasjonale sykkelruten nordsjøvegen/kystruten som en del av 
influensområdet. Denne turvegen er hovedsakelig skånet for fjernvirkning av uttaket grunnet fjell og knauser. 
Dersom en går opp på tilgrensende fjelltopper vil en likevel kunne se masseuttaket. 

Bruksfrekvens: Kyste ruta har potensial for mye bruk da det er en nasjonal sykkelrute, og inngår også som 
en del av det populære Nordsjørittet. Det foreligger ikke tall for syklende, men det antas denne delen av rute 
brukes av turister i tillegg til lokale, dvs den brukes av mange og gis stor verdi (ut fra bilde 32).  

Kvaliteter: Sykkelruta som helhet gir en god reiseopplevelse, og er en attraktiv rute. Dette gjelder også for 
ruta i influensområdet.  Ruta er lite påvirket av uttaket, da den for det meste ikke har utsikt hit. Sykkel ruta 
vurderes å være attraktiv for flere og ha gode kvaliteter og gis middels mot stor verdi.   

Betydning: Sykkelruta Kystruta er en nasjonal rute og inngår i et sammenhengende vegnett. Da dette er en 
nasjonal rute, gis betydning stor verdi (ut fra bilde 32). 

Samlet får da sykkelruter stor verdi i influensområdet 

Bomiljø 

I området er det 7 gårdsbruk, men ingen skoler, lekeplass eller andre nærmiljøanlegg. De mest nærliggende 
boligene er noe utsatt for støy og støv, men er innenfor krav i forurensingsforskriften og statens retningslinje 
for støy T-1442. Masseuttaket har også en visuell negativ effekt, for de mest nærliggende boligene.  

Ut fra dette gis bomiljø noe verdi. 
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Påvirkning og konsekvens

Planområdet og influensområdet - driftsfasen

I driftsfasen vil det ikke være noen store endringer for friluftsliv/by- og bygdeliv for de kategorier som er
vurdert i forhold til dagens situasjon, hverken for planområdet eller influensområdet. Masseuttaket vil drives
tilnærmet som i dag, bare at det drives dypere. Vegetasjonsskjerm vil skjerme uttaket for lavere liggende
områder. Disse vil ikke ha funksjon for høyere liggende turområder. Påvirkning på omgivelsene av tiltaket i
forhold til dagens situasjon vil derfor være mest betinget av at uttaket vil drives over en lenger tidsperiode.
Uttaket vil etter hvert bli dypere, noe som vil være positivt med tanke på støvflukt, støy og ikke minst
fjernvirkningen av uttaket, i forhold til dagens situasjon. Etter hvert som masseuttaket drives ned under
dagens bakkenivå, vil det bli mindre synlig for tilgrensende bebyggelse og høyere rundt-liggende turområder,
noe som igjen vil øke opplevelseskvaliteten og attraktiviteten noe i forhold til dagens situasjon. Tiltaket vil
ikke legge beslag på mer friluftsområde enn i dagens situasjon, men vil påvirke omgivelsene over et lengre
tidsrom –noe negativ påvirkning.

Det reguleres G/S veg langs fv. 44 gjennom planområdet. En egen trase for myke trafikanter gi bedre
ferdselsforbindelse og trafikksikkerhet.

Tiltakets påvirkning er vurdert ut fra SVV håndbok V 712 tabell 6-20, bilde 33 i denne rapporten.

Tabell 11 Tiltakets påvirkning på friluftsliv/bygdeliv (ferdselsforbindelse og strandsone) i planområdet i driftsfasen

Det er ingen boligområder, skoler, lekeplasser, turområder eller andre nærmiljøanlegg innenfor planområdet
i dag, bortsett fra strandsonen og fv.44 som ferdselsforbindelses. Tiltaket vil ikke påføre endringer og påvirke
i forhold til dagens situasjon, utover at driftsperioden blir lenger. Påvirkning i planområdet settes samlet til
ubetydelig.

Tiltakets påvirkning i
planområdet og
influensområdet

Forklaring

Opplevelseskvalitet Ingen/liten forskjell –

ubetydelig endring

Planområdet endres svært lite i forhold til dagens
situasjon.

Areal/omfang Området er tilnærmet
uendret –ubetydelig endring

Omfang og areal av uttaket vil være tilnærmet som i
dag.

Tilgjengelighet/barriere Ingen/liten forskjell –

ubetydelig endring

Planområdet vil ha tilnærmet samme barriere som i
dag

Bruk av
området/ferdselsforbin
delse

Forbedret Regulert G/S veg gjennom planområdet, vil gi en
forbedret forbindelse for myke trafikanter til Hellvik
(når denne bygges).

Lydbilde Noe forringet –området får
noe dårligere lydbilde.

Planområdet kan få et forbedret støynivå i forhold til
dagens situasjon, men da planen legger til rette for å
påføre omgivelsene støy over en lengre tidsperiode
vurderes tiltaket likevel å føre til noe dårligere
lydbilde totalt sett.
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Tabell 12 Tiltakets påvirkning på sykkelrute i planområdet i driftsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påvirkning på sykkelruten vurderes å være noe forbedret (dersom G/S veg bygges) i planområdet i forhold til 
null alternativet.  

Tabell 13 Tiltakets påvirkning på friluftsliv/bygdeliv (turområder) i influensområdet i driftsfasen 

 Tiltakets påvirkning i 

planområdet 

Forklaring 

Reiseopplevelsen Ingen/liten forskjell –  

ubetydelig endring  

Planområdet endres svært lite i forhold til dagens 

situasjon, og opplevelsen vil være den samme som i dag 

gjennom planområdet og influensområdet. 

Tilgjengelighet Området er tilnærmet 

uendret – ubetydelig 

endring 

Planen gir ingen endring i tilgjengelighet i et 

sammenhengende sykkelvegnett og/eller til sentrale 

målepunkter. 

Framkommelighet Forbedret Det reguleres G/S veg gjennom planområdet. Dette 

medføre bedre framkommelighet og bedre 

trafikksikkerhet gjennom planområdet, enn dagens 

situasjon.  

 Tiltakets påvirkning i 

influensområdet 

Forklaring 

Opplevelseskvalitet Noe forringet –  

Tiltaket medfører 

redusert attraktivitet 

Tiltaket vil ikke endre opplevelseskvaliteten i 

influensområdet (turområdet) i forhold til dagens 

situasjon. Noe forringet påvirkning er begrunnet med at 

planforslaget legger til rette for lengre driftsperiode og 

dermed at omgivelsene blir påvirket lengre tid enn null 

alternativet. 

Areal/omfang Noe forringet –  

Tiltaket medfører 

redusert attraktivitet 

Omfang og areal av uttaket vil være tilnærmet som i dag. 

Tilgjengelighet/barriere Noe forringet –  

Tiltaket medfører 

redusert attraktivitet 

Planområdet vil ha tilnærmet samme barriere som i dag 

Bruk av 

området/ferdselsforbin

delse 

Noe forringet –  

Tiltaket medfører 

redusert attraktivitet 

Tiltaket har ingen påvirkning på omgivelsene i forhold til 

dagens situasjon, da bruken i planområdet vil være som i 

dag. Da planen legger til rette for uttak over et lengre 

tidsrom settes dette til noe forringet 
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Samlet vurderes bygde og friluftsliv (turområder) i influensområdet å være noe forringet i forhold til dagens 
situasjon. Dette begrunnes med at tiltaket fører til at influensområdet blir påvirket i en lengre tidsperiode, ikke 
at forholdene forverres. Mest sannsynlig vil både støy, støv og fjernvirkning til omgivelsene blir bedre enn 
dagens situasjon etter hvert som uttaket senkes 

Tabell 14 Tiltakets påvirkning på sykkelrute i influensområdet i driftsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakets påvirkning på sykkelruten i influensområdet vurderes å være ubetydelig i forhold til dagens 
situasjon (0-alternativet) 

Samlet vurderes tiltakets påvirkning som ubetydelig endring mot noe forbedret for friluftsliv og bomiljø for 
planområdet i driftsfasen, der forbedring i hovedsak skyldes regulering av g/s veg.  

For influensområdet vurderes påvirkning av tiltaket samlet som noe forringet. Dette er betinget av at 
driftstiden forlenges, ikke at forholdene forandrer seg, da forholdene vil være tilnærmet som for dagens 
situasjon (null alternativet), og mest sannsynlig bli bedre etter hvert som uttaket senkes. 

Planområdet og influensområdet – etterbruksfasen 

I etterbruksfasen er det sett på 2 alternativer, alt 1 a-c der etterbruk er jordbruk for uttaket i vest og vann for 
uttaket i øst. Det vurderes at de ulike at alternativene 1a-c ikke vil påvirke konsekvens for friluftsliv/by og 
bygdeliv, og de får lik vurdering. Alt 2 der begge uttak har etterbruk jordbruk.   

Planområdet 

Både etterbruk som vann og jordbruk (alt.1 a-c og alt. 2) vil gi en bedre visuell opplevelse av planområdet og 
også gjøre området med tilgjengelig og mulig for friluftsliv. Alt 1.a-c vil gi en økt tilgang til strandsone og 
derav mulighet til fiske, og derav bli mer attraktivt for friluftsliv. 

Lydbilde Noe forringet – 

området får noe 

dårligere lydbilde. 

Influensområdet kan få et forbedret støynivå i forhold til 

dagens situasjon, men da planen legger til rette for å 

påføre omgivelsene støy over en lengre tidsperiode en 

situasjon vurderes lydbilde å være noe dårligere. 

 Tiltakets påvirkning i 

influensområdet 

Forklaring 

Reiseopplevelsen Ingen/liten forskjell –  

ubetydelig endring 

Sykkelruten i influensområdet er lite påvirket 

av tiltaket i dag. Planområdet endres svært 

lite i forhold til dagens situasjon, og 

opplevelsen vil være den samme som i dag i 

influensområdet. 

Tilgjengelighet Ingen/liten forskjell –  

ubetydelig endring 

Planen gir ingen endring i tilgjengelighet i et 

sammenhengende sykkelvegnett og/eller til 

sentrale målepunkter. 

Framkommelighet Ingen/liten forskjell –  

ubetydelig endring 

Tiltaket påvirker ikke framkommelighet til 

sykkelruten i influensområdet. 
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Alternativ 2 vil øke tilgjengeligheten ved dagens strandsoner, og gi en bedre naturopplevelse ved at 
omgivelsen nå er grønne. Selve jordbruksområdene vil ikke være egnet til friluftsområde. 

Tabell 15 Tiltakets påvirkning for friluftsliv for alt 1 og alt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16 Tiltakets påvirkning for sykkelrute for alt 1 og alt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulert G/S veg sikrer mulighet for bedre tilgjengelighet og langt mer trafikksikker framkommelighet, noe 
som mest sannsynlig også vil øke antall syklende. Etter ferdig masseuttak vil også reiseopplevelsen langs 
denne delen av sykkelruten bli bedre. For sykkelvegen vil derfor tiltaket ha forbedret virkning for begge 
alternativene. 

Influensområdet 

For friluftsområdet i influensområdet vil den visuelle opplevelsen bli meget forbedret når masseuttaket 
erstattes med grønt og/eller vann, og derav vil nok bruken også øke. Også bomiljø vil bli bedre, ved at en 
slipper innsyn mot masseuttaket, og ved at støy og støv utslipp fra masseuttaket vil oppheve. 

 

 

 

 

 Tiltakets påvirkning for friluftsliv alt .1 a-c og alt 2 

Opplevelseskvalitet Området er visuelt mer attraktivt - Forbedret 

Areal/omfang Området er utvidet – forbedret 

Tilgjengelighet/barriere Eksisterende barriere er fjernet- området er mer tilgjengelig 

Bruk av området/ferdselsforbindelse Området er bedre egnet til friluftsliv, samt at mulighet for å bygge 

G/S veg i full bredde gir bedre ferdselsforbindelse til Hellvik for 

myke trafikanter- forbedret 

Lydbilde Støykilde opphører- forbedring 

 Tiltakets påvirkning i alt .1 a-c 

og alt. 2 i planområdet 

Forklaring 

Reiseopplevelsen Forbedret Det vil visuelt bli bedre å sykle langs fv. 44 

gjennom planområdet 

Tilgjengelighet Ingen/liten forskjell –  

ubetydelig endring 

Planen gir ingen endring i tilgjengelighet i et 

sammenhengende sykkelvegnett og/eller til 

sentrale målepunkter. 

Framkommelighet Forbedret Når G/S veg bygges er bygget, vil det bli 

bedre framkommelighet for syklende langs 

fv. 44. 
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Tabell 17 Tiltakets påvirkning for bygde og friluftsliv for alt. 1 a-c og alt 2 influensområdet

Samlet vurderes tiltaket påvirkning på friluftsliv og bygdeliv i influensområdet som forbedret for begge
alternativene.

Konsekvens for friluftsliv og bomiljø vurderes da ut fra SVV håndbok V712 fig. 6-6 og tabell 6-3, bilde 5 og 6 i
denne rapporten.

Samlet konsekvens

Konsekvens for friluftsliv/by og bygdeliv vurderes da ut fra SVV håndbok V712 fig. 6-6 og tabell 6-3, bilde 7
og 8 i denne rapporten, og er sammenstilt og vist i tabell 1 8.

En sammenstilling av konsekvensvurderingene er vist i tabell 1 8.

Tabell 18 Sammenstilling av konsekvensvurderingene -planområdet

Tema Sykkelrute område1 Friluftsliv og bygdeliv

Område2

Friluftsliv og bygdeliv

område 3

Driftsfasen Noe forbedring (+) Ubetydelig endring (0) Ubetydelig endring (0)

Etterbruksfasen

Alternativ 1 a-c

(+++) stor forbedring Konsekvensgrad (+++) - Stor
miljøforbedring

Konsekvensgrad (+++) - Stor
miljøforbedring

Etterbruksfasen

Alternativ 2

(+++) stor forbedring Konsekvensgrad (+++) – Stor
miljøforbedring

Konsekvensgrad (+++) –
Stor miljøforbedring

Tiltakets påvirkning i influensområdet Beskrivelse

Opplevelseskvalitet Området er mer attraktivt - Forbedret Negativ fjernvirkning av masseuttaket
opphører

Areal/omfang Hel planområdet får endret bruk -forbedret Masseuttaket blir vann/jordbruk

Tilgjengelighet/barriere Eksisterende barriere er fjernet-området er mer
tilgjengelig-forbedret

Bruk av området Området er bedre egnet til friluftsliv-forbedret

Lydbilde Området kan få et forbedret støynivå-forbedring
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Tabell 19 Sammenstilling av konsekvensvurderingene -influensområdet

Tema Sykkelrute Friluftsliv og bygdeliv

(Turområde)

Driftsfasen Ubetydelig endring (0) Noe miljøskade (-)

Etterbruksfasen

Alternativ 1 a-c

Ubetydelig endring (0) Konsekvensgrad (++) –betydelig
miljøforbedring

Etterbruksfasen

Alternativ 2

Ubetydelig endring (0) Konsekvensgrad (++) –betydelig
miljøforbedring

Tabell 20 Sammenstilling av konsekvensvurderingene samlet for fagtema Friluftsliv/By og bygdeliv.

Tema By/bygde og friluftsliv

Driftsfasen Noe miljøskade (-)

Alternativ 1 a-c Konsekvensgrad (+++) - Stor miljøforbedring

Alternativ 2 Konsekvensgrad (+++) –noe miljøforbedring

Avbøtende tiltak

Regulering av G/S veg i planområdet.

4.8 Samlet konsekvens for alle fagtema

Sammenstilling av samlet konsekvens for alle fagtema

Det er i kap. 4.1 - 4.7 vurdert konsekvensene de forskjellige fagtema har for de ulike alternativene. I dette
kapitlet skal det gjøres en vurdering av de ulike alternativene for alle fagtema samlet, trinn 3 i SVV håndbok
V712.

Alternativ 0 er dagens situasjon der en tar ut masser iht. dagens konsesjon og driftsplan. Alternativet
«driftsfasen» vurderer konsekvenser av selve planforslaget i driftstiden, dette vurderes i forhold til 0
alternativet. Alternativ 1 og 2 er alternative etterbruksområder, og disse vurderes mot hverandre og i forhold
til dagens situasjon.

Konsekvensene for alternativene fra hvert fagtema føres inn i tabell som vist i tabell 6-6 i SVV håndbok
V712, se bilde 6. SVV har utarbeidet er tabell som viser skala for samlet vurdering av alternativene, tabell 6-
7 i SVV håndbok V712. I den samlete vurderingen skal summen av ikke prissatte tema vurderes som en
helhet.
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Tabell 21 Trinn 3 Samlet konsekvens for hvert alternativ og fagtema.

Fagtema Referanse
alternativ
et-dagens
situasjon

Driftsfasen -
hovedalternativet

Alt 1 –etterbruk.

For landskap, friluftsliv/by –og
bygdeliv (nærmiljø), teknisk
infrastruktur, næringsliv og
sysselsetting og støy, har de ulike
alternativene a-c ingen påvirkning på
konsekvensgrad. Disse er derfor gitt
samme vurdering.

Alternativ 2 -
etterbruk

Alternativ
1 a

Alternativ 1
b

Alternativ
1 c

Naturmangfold 0 Noe miljø-skade (-1) Noe for-
bedring
(+1)

* Noe for-
bedring (+1)

Noe for-
bedring
(+1)

Ubetydelig (0)

Naturressurser

(inkl. støv)

0 Ubetydelig (0) Noe for-
bedring
(+1)

Noe for-
bedring (+1)

Noe for-
bedring
(+1)

Noe for-bedring
(+1)

Landskap 0 Noe miljø-skade (-1) Noe forbedring (+) Betydelig
forbedring (++)

Friluftsliv/by –og
bygdeliv (nærmiljø)

0 (-1) Noe miljø-skade (++) - Stor miljøforbedring (++) - Stor
miljøforbedring

Teknisk
infrastruktur

0 (+) Noe forbedring (++) - Stor miljøforbedring (++) - Stor
miljøforbedring

Næringsliv og
sysselsetting

0 Betydelig forbedring
(++)

Ubetydelig (0) Ubetydelig (0)

Støy 0 (-1) Noe miljø-skade Betydelig forbedring (++) Betydelig
forbedring (++)

Avveining Sekap.4.8.2 Sekap.4.8.3 Sekap.4.8.3

Samlet vurdering Noe negativ Positiv konsekvens Positiv konsekvens

Rangering 1 2

*Noe forbedring i alt 1 b for naturmangfold gjelder dersom bekken ikke legges om og ledes inn i
uttaksområdets nordvestre del. Jo nærmere Sporavatnet bekken ledes inn i uttaksområdet jo mindre vil den
negative konsekvensen bli. Dersom bekken legges om, er konsekvens betydelig miljøskade (-2).

Avveining av samlete konsekvenser for driftsfasen – planforslaget

Planforslaget «driftsfasen» innebærer at produksjonen fortsetter som i dag, men at uttaket utvides noe mot
vest, og at masser kan tas ut dypere enn 0 alternativet. Derav blir det mulighet for lengre driftsperiode (drift i
fortsatt 30-50 år). Dette vil være markedsavhengig.

Det er ikke vurdert å være noen sterkt negative konsekvenser av planforslaget i driftstiden (i forhold til
dagens situasjon). Ingen konsekvenser har lavere verdi enn noe negativ konsekvens, og denne negative
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konsekvensen skyldes hovedsakelig forlenget driftstid og påvirkningen over lenger tid, ikke har forhold 
forverres.  

For naturmangfold- terrestrisk miljø- er konsekvensene vurdert å være ubetydelig og for akvatisk miljø, noe 
miljøskade. Ut fra befaringer, opplysninger om synlig påvirkning av resipienten og analyser av vann som 
slippes ut er det lite som tyder på at partikkelavrenning fra dagens drift har noen vesentlig påvirkning på 
vannkvaliteten i vassdraget. Noe miljøskade (-) er begrunnet med at varigheten på driftsfasen vil bli vesentlig 
lengre enn 0 alternativet, og at utslippene derfor vil kunne vil påvirke resipientene i mange år framover å 
kunne føre til noe forringelse av viktige funksjonsområder i innsjøene. 

Både for støy, støv og utslipp viser målinger av dagens situasjon at krav i forurensningsforskriften 
overholdes med god margin, og det er vurdert at dette også er mulig dersom planforslaget gjennomføres. 
Konsekvensgraden noe negativ (-) er vurdert ut fra forlenget driftstid og påvirkning over lenger tid, ikke at 
utslippene øker og forverres i forhold til dagens situasjon. Sannsynligvis vil støv og støy fra uttaket bli mindre 
etter hvert som uttaket senkes, og således bli bedre enn dagens situasjon.  

Da det er masseuttak i planområdet i dag og planforslaget har tilnærmet samme utbredelse, vil det ikke være 
store endringer i landskapet i forhold til dagens situasjon. Den negative konsekvensen er også her forbundet 
med forlenget driftstid. Det er et begrenset antall boliger som har innsyn til uttaket, og det er skjerming av 
uttaket mot fv. 44. Fra omkringliggende fjell vil uttaket kunne ses dersom en står på toppene, men dette er 
ikke turområder med nasjonal eller regional verdi. Sykkelruten Kystruten er i hovedsak skjermet for uttaket 
og ikke påvirket. Det er også flere masseuttak i samme område (utenfor planområdet), som påvirker 
landskapet, slik at omgivelsene vil være påvirket uavhengig av dette uttaket. Etter hvert som uttaket senkes, 
vil også omgivelsene bli mindre påvirket, og landskapsbilde bedre. Planen setter krav til at det i 
driftsplanveileder skal legges opp til etappevis istandsetting så langt det er mulig. 

Planen legger til rette for å ta ut mer masser av nasjonal verdi, enn det dagens tillatelser (driftsplan) tillater. 
Dette vil gi noe forbedring (+) for mineralressurser, da tilgjengelige ressurser av nasjonal verdi vil bli utnyttet, 
og sikrer samfunnet disse ressursene. Dersom pukkverket ikke får utvidelse av sitt uttak, kan tilsvarende 
mengder masse hentes fra andre steder. Tilsvarende masser kan være vanskelige å oppdrive, da denne 
kvaliteten bare finnes noe få plasser i landet. Dersom dette krever ny etablering av brudd, vil dette 
sannsynligvis ha større konsekvenser for miljø og lokalmiljø enn ved utvidelse/gå dypere i et eksisterende 
brudd.  

Å ikke utnytte ressursene som har stor verdi og er av nasjonal interesse, vil ha konsekvensgrad 2 (- -) iht. 
SVV håndbok V 712. I sammenstillingen av konsekvenser kommer dette likevel ikke fram, da referanse 
alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og har konsekvensgrad 0.  

I Eigersund kommune står bergverksdrift og utvinning for 5,3 % av sysselsettingen (2017), og er dermed en 
viktig bidragsyter til sysselsetting. Med utvidelse av uttaket og mulighet for å gå dypere, sikres viktige 
arbeidsplasser langt fram i tid. Både arbeidsplasser og bedriften er viktig for kommunen og næringslivet, og 
planen har betydelig forbedret konsekvenser for næringsliv og sysselsetting. 

Da de negative konsekvensene (noe negativ) er bundet opp i forlenget driftstid, og ikke at planen fører til 
store negative endringer for miljø/omgivelser i forhold til dagens situasjon, samt at det ikke er noen store 
negative konsekvenser samt at krav i forurensningsforskriften kan overholdes, vurderes det at samfunnet 
kan tåle denne miljøbelastningen. Det negative veies opp av den positive virkningen planen har for 
næringsliv og sysselsetting, og for å sikre samfunnet tilgjengelighet til en viktig nasjonal ressurs.  

Fra vurderinger over og tabell 6-7 i SVV håndbok V 712 vurderes konsekvensen av tiltaket i driftsfasen 
samlet å gi positive konsekvenser for samfunnet.  
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Avveining for samlet vurdering av konsekvenser for alternativ 1 og alternativ 2 av
etterbruksfasen

Alternativ 1 er etter situasjonen der pukkverket i vest får etterbruk som jordbruk, og masseuttaket i øst får
etterbruk som vann, dvs det innlemmes i Sporavatnet. Alternativ 2 er jordbruk etterbruks for begge
masseuttakene.

Forskjellene i konsekvens for alternativ 1a-cog 2 er små. Det er kun for naturmangfold og landskap det er
forskjell i konsekvenser for de 2 alternativene og det er kun for overflatevann det er noe negativ konsekvens.

Naturmangfold: Alternativ 1 har noe forbedring, mens alternativ 2 har ubetydelig endring i forhold til dagens
situasjon.

Landskap: Alternativ 1 har noe forbedring (+) mens alternativ 2 har stor forbedring (+ +).

For jordbruk vil konsekvensene av etterbruk som jordbruk være svært store, med dette er ikke vurdert i KU.

Rangering av alternativ

I samlet vurdering kommer de 2 etterbruksalternativene likt ut. Forskjellen på alternativene er at alternativ 1
(gjelder alle alternativ a-c) har noe forbedring for naturmangfold mens alternativ 2 har ubetydelig endring.
For landskap har alternativ 1(gjelder alle alternativ a-c) noe forbedring (+), mens alternativ 2 har betydelig
forbedring (++).

Forbedring (+) for naturmangfold i alternativ 1 (innlemming av ferdig masseuttak i Sporavatnet) begrunnes
med at det er vurdert ha en positiv effekt på fisk og ferskvannsorganismer å innlemme masseuttaket i
Sporavatnet. Magasinet vil utgjøre et nærings-og oppvekstområde for aure, sjøaure og ål. Det vil imidlertid
ikke påvirke rekrutteringsforholdene for disse artene. Tiltaket vil ikke gjenopprette eller skape nye
vandringsmuligheter mellom leveområder eller biotoper for fisk. Et økt næringsgrunnlag kan resultere i økt
overlevelse og dermed økt tilbakevandring av laks og sjøaure.

For landskap begrunnes alt 2 med konsekvensgrad betydelig forbedring med at deponimasser kan fylles opp
slik at de dekker bruddkantene og strandlinjen kan beholdes intakt. Alternativ 1 har også forbedring i forhold
til dagens situasjon med konsekvens noe forbedring (+).

Det vurderes som viktigere at konsekvensgraden for naturmangfold får noe forbedring (+), fra ubetydelig,
enn at konsekvensgraden for landskap endres fra forbedring (+) (alt. 1) til betydelig forbedring (++) Alt 2. I
begge tilfellene vil det for landskap være en forbedring i forhold til dagens situasjon.

Ut fra dette rangeres alternativ 1 som et noe bedre alternativ enn alternativ2, og er det alternativet
som reguleres som etterbruk. Av alternativ 1 er det alternativ 1 A som vurderes som det beste, men
endelig valg av løsning av alternativ 1 gjøres i etterbruksplan. Dette vil også være svært positivt for
jordbruk som ressurs.


