


























 

 

Soltønan Sandtak/masseuttak 

Gnr 8 bnr 4, Dåsvannsdalen  

 Evje og Hornnes Kommune. 

 

 

 

Denne driftsplanen er utarbeidet av Vasland Maskin as på veiene av søker/ 

entreprenør Austenaa Transport as. Driftsplanen omfatter området på 

Soltønan i Dåsvannsdalen i Evje og Hornnes kommune som ligger i Aust 

Agder.  Området er satt av i kommuneplanen til råstoffutvinning. 

Kommuneplanen gjelder fra 2011 – 2021. 

 

 



 

 

Driftsplan for massetak/sanduttak på Soltønan. 

 

1.2 Dagens Situasjon: Grunneier gnr 8 bnr 4 er Alida Kallhovd, Dåsvannsdalen 

212, 4737 Hornnes. Her har der vært drive massetak /sandtak siden 70 tallet, og 

ønsker å fortsette med dette.. 

Entreprenør Austenaa Transport as har inngått avtale med grunneier Alida 

Kallhovd om utvinningsrett til drift av massetak på eiendommen gnr 8 bnr 4 i 

Dåsvannsdalen i Evje og Hornnes kommune. Her ønsker driftsselskapet 

(Austenaa transport as) nå å gjenåpne og utvide driften for å ta ut strøsand fra 

løs masser. Her har driftsselskap fått avtale med levering av strøsand til Statens 

vegvesen region sør. 

 

Lokalisering (rød kryss) av Soltøna massetak 6km fra rundkjøringen fra setedalsvegen FV9 

opp Dåsvannsvegen. 

Driftsselskapet for Soltønane sandtak er: Austenaa Transport as, 

Senumsvegen 24 / Postboks 179 ,4733 Evje 

4733 Evje 

Kontaktperson: Ole Jakob Austenaa, mob: 911 29 925 

ole.jakob@austenaatransport.no 





 

Der er blitt innvilget dispensasjon fra krav om reguleringsplan til massetak på 

Soltønane av Evje og Hornnes kommune sommeren 2018. 

Der blei sendt ny søknad til kommunen om tillatelse til tiltak om 

opprydding/avslutting av tidligere drift, samt utviding av sandtaket. Dette blei 

innvilget av Evje og Hornnes kommune den 25.09.18. 

Kommunen gir tillatelse til søknad om rydding av gammelt sandtak og videre produksjon av sandtaket med 
tegninger, kart og beskrivelser mottatt 21.09.2018, jf plan – og bygningsloven § 20-3 

Der har ikke blitt føringer fra kommunen etter dispensasjon vedtaket for driften /avsluttingen, den at 
tegninger og beskrivelse som innsendt skal følges, se vedlegg 2.3.4 tillatelse til tiltak fra kommunen 

 

 

 



 

2.4 Plan for uttak: Stand om massetaket er allerede vært i drift i flere år, 

dermed er der opparbeidet vei inn til massetaket. Opparbeidet er stort område 

som kan brukes til masselagringsplass. Sand/massetaket blir skjermet ved at 

bruddet blir liggende inni, med vegger av terrenget med naturlige skråninger 

rundt. Kollene rundt vil fungere som skjerming.  Slik at uttaket blir liggende 

nede i ei grop etter 

som det blir jobbet 

seg innover i 

sandtaket. Dette er 

med på å skjerme mot 

støv og støy. 

 

  

Tiltaket ligger 150m 

fra FV 302 med tett 

skog imellom som er 

med på å hinder 

innsyn og er med på 

støv og støy 

reduksjon.   

Sikteverket plasseres i 

ytterste del av 

masseuttaket, der er 

tatt ut masse ved 

tidligere drift. Se 

vedlegg, 2.4.4 plan 

for uttak. 

Uttaket er ikke delt 

inn i etapper, for uttaksretningen er allerede startet på ved at massetaket er i 

grensen mot sør- øst, som gjør at videre drift vil foregå mot nord- vest. 

Underveis som der tas ut løsmasser fra uttaket, vil området bli istandsettes 

fortløpende.  

Bunn massetak blir på kvote +183 moh som blir uttaksdybden, med en fast 

høyde på bunnen vil skråningene variere noe i høyde/lenge. Skråningsvinkel er 

satt til 1:1,5, og med dette vil skråningshøyden variere fra 0-19,5 m i høyde. 

 

Sikteverket og lagerhauger blir på samme plass under hele produksjonen. 

 

Det vil bli satt opp bom ved adkomstveien inn fra FV 302 og vil bli skiltet med 

anleggsområde og uvedkommende ingen adgang. 

  

Trafikkbelastning i periodevis, hovedsakelig vinterhalvåret.  

 



 

 

Det vil ikke bli nødvendig med gjerde rundt sandtaket for å hinder ukontrollert 

adkomst av dyr og mennesker pga at skråningene på 1:1,5 som vil bli dannet 

underveis som det jobbes seg inn i sandtaket. Med skråningene blir der ikke noe 

fare for liv og helse. Innkjørselen til sandtaket har en enkel avkjørsel inn med 

lang avstand til fastboenede. 

 

 
Bergteknisk ansvarlig for sandtaket vil være Leif Roger Vasland, fra Vasland 

Maskin as, orgnr 990 072 264. se vedlegg, avtale bergteknisk ansvarlig 

 

 
Vedlagt ligger kart og profiler for hvordan uttaket skal utføres. 

1.2    : A4 Koordinatfestet kart 1-10 000 

2.4.1: A4 Oversiktskart Mål 1:30 000 

2.4.2: A4 Oversiktskart Mål 1:5000 

2.4.3: A4 Uttakskart Mål 1:2000 Dagens situasjon 

2.4.4: A4 Plan for uttaket  

2.4.5: A3 Plankart for tverrprofiler 

2.4.6: A3 Tverrprofiler for uttak av sandtaket (28 ark) 

 

 

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet:  

Risiko for skade på omgivelsene: Nærmeste naboer ligger over 1 km unna 

massetaket i luftlinje, så her blir ingen av naboene særlig berørt av tiltaket. Der 

er ikke vist i datakart basen til miljødirektoratet at der finnes villrein i området 

https://karteksport.miljodirektoratet.no/index.htm#page=tab1 . Der finners 

heller ikke tamrein i dette området. Et stort område her er beitelag for sau og 

lam slepp. 

 



 

Kartlaget viser dyrkbar jord fordelt på klassene middels og noe verdi. 

Massetaket er merket med rød prikk.  Middels verdi: Dyrkbar jord som er 

selvdrenert og ikke blokkrik, samt tidligere jordbruksareal som kan dyrkes opp 

igjen 

https://kilden.nibio.no/?X=6518035.21&Y=75763.00&zoom=11&lang=nb&topi

c=arealinformasjon&bgLayer=graatone cache&layers opacity=0.75,0.75,0.75,1

&catalo 

Videre viser kartgrunnlaget at der ikke er kvikkleire eller flomsone i dette 

området. Deler av massetaket kan der forekomme skredfare iform av snøsked.  

Finnes kulturminner iform av arkeologiske funn og bebyggelse ca 500-550 i 

luftlinje øst for massetaket (merket med R og et hus i blå rubrikk på kartet) 

Uttaket av massetaket vil foregå nord- vest, dermed vil ikke dette berøre 

kulturminnet. 

 

Det er utført tiltaksanalyse for området, med 100 m buffersone, som viser 

berørte datasett (registrerte forhold/verdier som eventuelt må hensynsstas i 

saksbehandlingen). Rapporten ligger som vedlegg, tiltaksanalyse.  Eneste 

relevante treff for denne saken er eskeren Anskjærmoen som er registrert som 

viktig naturtype.  

Vurderinger etter naturmangfoldloven:  

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i § 8 til 12 

legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget:  

Ut fra loven skal offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet ha en 

kunnskapsbasert  

myndighetsutøving. Denne skal være basert på vitenskapelig og erfaringsbasert 

kunnskap.  

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter i området, men uttaket grenser 

til eskeren Anskjærmoen som er registrert som viktig naturtype. Lokaliteten er 

vurdert som viktig biomangfoldsmessig pga forekomst av sandfuruskog med en 

velutviklet og sjelden soppflora knyttet til områder med tynn humus. Soppmessig 

er dette sannsynligvis den rikeste sandjordsfuruskogen i kommunen (sammen 

med B1 Kallhovd). Dessuten utmerker lokaliteten seg med de spesielle 

økologiske-kvartærgeologiske forholdene med velutviklede eskerrygger. 

Lokaliteten ble ikke registrert i kvartærgeologisk verneplan, men siden flere av 

lokalitetene som ble registrert i dag er betydelig redusert av grusuttak, burde 

denne ha vært vurdert. Masseuttaket berører ikke selve eskerryggen og påvirker 

derfor ikke denne naturtypen.  

Naturlandskap inngår også i definisjonen av naturmangfold. Masseuttaket har 

vært der siden 1970-tallet og inngrepet er allerede gjort. En naturlig avslutning 

av masseuttaket vil bidra positivt til landskapet.  



 

§ 9 Føre-var-prinsippet:  

Føre-var-prinsippet sier at når man mangler tilstrekkelig kunnskap om virkning 

et tiltak kan ha for naturmiljøet skal man behandle saken med ekstra varsomhet.  

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:  

Bestemmelsen sier at man skal vurdere den samlede belastning på 

naturmangfoldet av eksisterende og potensielle fremtidige tiltak. Det er som 

tidligere nevnt flere saker som dette i kommunen og administrasjonen ser det 

som positivt å kunne avslutte det som er påbegynt i ordnede former hvor 

kommunen kan stille nødvendige krav til dette. Utvidelser av disse områdene bør 

skje gjennom reguleringsplan.  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  

Omsøkt tiltak kan ikke, isolert sett, ses å ha noen nevneverdige skader på 

naturmangfoldet som tilsier slike kostnader. 

 

4.6 Kartgrunnlag  

Kart som viser eiendomsgrense og kvoter høyder for området 

 



 

 

 

Avsluttet drift: Etter hvert som tiltaket tømmes for løs masser, skal området 

opparbeides til tømmerplass eller revegetering tilbake til skog. Dette er skrevet 

 i driftsplanen til kommunen som er godkjent. 

Naturlig tilgroing av skåningen ned mot tømmerplass/skogfelt av stedlige 

plantearter, evt gjødsles ved behov. Skråningen vil ha en max helling på 1:1,5 

Da vil der ikke bli behov for noe gjerde som sikring i toppen av sandtaket. 

 
 

Der vil bli satt av 1,2 kr pr tonn til opprydning av området. Dette vil bli brukt 

underveis som en tar ut masser av sandtaket blir det laget skråninger på 1:1,5, 

hvor skråningene blir revegetering naturlig tilgroing av stedlige plantearter. 

Sandtaket avsluttes underveis som det jobbes seg innover i sandtaket, hvor 

skråningene blir ferdig opparbeidet. 
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