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Direktoratet for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade 
7441  Trondheim 
Att: Stine Borge Nordskog

Stavanger, 2017-12-20 

Vår ref: 609564-01 

 

VEDR. TILLEGGSOPPLYSNINGER OG JUSTERINGER AV 
KONSESJONSØKNAD FOR HESTAMOEN 

Det vises til brev datert 13.11.17, med frist til 04.12.17 for å gi motsvar. Denne fristen er 

forlenget pr. telefon. 

Dokumentasjon av utvinningsrett 

Vedlagt følger avtale om utvinningsrett for: 

 Gnr 37 Bnr 8 – Forsand eiendomsselskap AS  

 Gnr 40 Bnr 10 – John Kristian Løland og Bernhard Løland  

Avtale med Forsand kommune (37/62) og Rogaland Fylkeskommune (vegarealer) (37/148 og 

37/ 173) er tidligere oversendt, på epost den 05.10.17. Det påpekes at avtalen ikke bruker 

benevnelsen utvinningsrett, men at det i avtalens innhold uttrykkelig går fram at det tillates å 

uttak av masser på disse eiendommen. Vi legger ved disse avtalene på nytt. 

Det vises også til gnr. 37 bnr. 144, som ikke eksisterer. Vi har sjekket dette opp, og ser at 

eiendommen ikke er registrert lenger. Vi oppfatter det slik at denne eiendommen nylig er 

sammenføyd med tilstøtende eiendom, og har nå fått bruksnummer 173 Dette er nå korrigert i 

driftsplanen og driftsplankart. 

Utgreiing om bergfaglig kompetanse. 

Det etterspørres bergfaglig teknisk kompetanse og bergteknisk ansvarlig for uttaket på 

Hestamoen. Det vises til krav i forskrift til mineralloven vedrørende dette. Det er stilt omfattende 

krav i §3-2 og §3-3 til dagbrudd iht. til ulike uttaksmengder.  

Vi kan ikke se at krav om bergfaglig kompetanse er stilt for uttak av sand, da det med dagbrudd 

menes steinbrudd. Til orientering opplyses det om at bergfaglig ansvarlig hos Forsand 

sandkompani er Rune Haukalid. 
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Forslag til driftsplan og driftsplankart 

Det er bedt om flere mindre endringer i driftsplan og driftsplankart, samt gjennom egen 

sjekkliste. Vi har fulgt denne og supplert slik at dette nå skal være OK. 

Teknisk plan / planteplan 

Det bes om at teknisk plan oversendes for utsjekk av beplantning i skråningene mot veien. 

Teknisk plan for veien er nå godkjent. Ny vei etableres før uttaket iht. til rekkefølgekrav og vil 

derfor etableres på eksisterende terreng. Skråninger mot vei vil først etableres når uttaket er 

nådd fram til veien, og vil deretter beplantes iht. tilbakeføringsplanen. Det er derfor kun 

tilbakeføringsplanen som gir svar på hvordan skråningene skal beplantes. 

Tilgangskontroll 

Tilgangskontroll vil skje ved at det settes opp bom for atkomstveg til uttaket, samtidig som 

områdene gjerdes inne av sikkerhetsmessige hensyn der dette er relevant. Området vil bli 

merket med adgang forbudt skilt slik Forsand sandkompani pr. i dag har ved sine anlegg. 

Trafikkbelastning/naturmangfold/Kulturminner 

Det vil ikke bli økt trafikkbelastning, da det i dag pågår uttak i tilstøtende område ved Gøysmyra. 

Når dette avsluttes vil tilnærmet samme produksjons og uttaksnivå videreføres i Hestamoen 

med samme anleggsvei. 

Det er ikke registrert interesser knyttet til hverken naturmangfold eller kulturminner, og det 

omtales derfor ikke. 

Tilgang på drikkevann for beitende dyr 

Dette avklares ikke i driftsplan som først avtalt, men det er lagt til rette for dette i teknisk plan 

ved at det etableres en kum i tilknytning til bekk, der grunneiere selv styrer hvor mye vann som 

slippes ned i grøft med tilgang til beitende dyr.  

 

Vi ber om snarlig behandling av forslaget 

 

Vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 
 
 
Arild Byrkjedal 
Arealplanlegger 
Tlf: 93424048 
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 Revidert driftsplan 

 Driftsplankart (korrigert etter sjekkliste) 

 

 



  

  
 

     



Driftsplan for Hestamoen 2 

 

Forsand Sandkompani AS Asplan Viak AS 

 

DOKUMENTINFORMASJON 

Oppdragsgiver: Forsand Sandkompani AS 
Rapporttittel: Driftsplan for Hestamoen 
Utgave/dato: 1 / 28. feb. 2017 
Arkivreferanse: - 
Oppdrag: 536639 – Konsesjonssøknad Forsand Sandkompani 
Oppdragsleder: Arild Byrkjedal 
Fag: Analyse og utredning 
Tema  
Skrevet av: Arild Byrkjedal 
Kvalitetskontroll:  
Asplan Viak AS www.asplanviak.no 

 

 

 



Driftsplan for Hestamoen 3 

 

Forsand Sandkompani AS Asplan Viak AS 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 Innledning ................................................................................................................................4 

1.1 Om konsesjonsøknaden ..................................................................................................4 

2 Beskrivelse av forekomsten ....................................................................................................4 

3 Tiltakshaver .............................................................................................................................5 

4 Beliggenhet..............................................................................................................................5 

5 Uttaksrettigheter ......................................................................................................................7 

6 Offentlige planer ......................................................................................................................7 

6.1 Regional plan ...................................................................................................................7 

6.2 Kommuneplan ..................................................................................................................7 

6.3 Mulighetstudie masseuttak Forsand................................................................................8 

6.4 Reguleringsplaner ............................................................................................................9 

6.5 Andre planer...................................................................................................................12 

7 Driftsmodell ............................................................................................................................13 

7.1 Oversiktskart ..................................................................................................................13 

7.2 Dagens situasjon ...........................................................................................................13 

7.3 Uttaksplan – etapper ......................................................................................................13 

7.4 Maksuttak .......................................................................................................................14 

7.5 Tilbakeføringsplan..........................................................................................................14 

7.6 Oversiktsplan .................................................................................................................14 

7.7 Snitt ................................................................................................................................15 

8 Utslipp ....................................................................................................................................15 

8.1 Støy ................................................................................................................................15 

8.2 Støv ................................................................................................................................15 

8.3 Avrenning .......................................................................................................................15 

  



Driftsplan for Hestamoen 4 

 

Forsand Sandkompani AS Asplan Viak AS 

 

1 INNLEDNING 
Driftsplanen er utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag fra Forsand Sandkompani AS. 
Driftsplanen omfatter uttaksområde på Hestamoen.  

Driftsplanen bygger på godkjent reguleringsplan for Hestamoen.  

Driftsplanen omfatter også et området som er berørt av ny reguleringsplan for Bergekrossen. 
Denne er 1. gangsbehandlet, men er foreløpig ikke vedtatt.  

Det arbeides også med teknisk plan for ny FV. 491. Denne driftsplanen benytter det detaljerte 
grunnlaget for teknisk plan for vegen som grunnlag for driftsplanen. Dette plangrunnlaget er 
grundig presentert i kapittel 5. 

1.1 Om konsesjonsøknaden 
Forsand sandkompani AS søker nå konsesjon for hele området. Dette innebærer en rekke 
eiendommer på Hestamoen videre presentert i kapittel 4. 

2 BESKRIVELSE AV FOREKOMSTEN 

 

Figur 1 Oversiktskart over ressursen. Blått er nasjonal viktig forekomst. 

Tabell 1 Vurdering av ressursens viktighet, der 4 er best (NGU, 2010) 

Bergart : Sand og grus 
Resursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentar 
Egnethet for veiformål     X  
Egnethet for betong     X  
Egnethet for andre formål     X  
Forekomstens størrelse     X  
Vurdering av ressursens viktighet     X  
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Ressursen er i Regionalplan for byggeråstoffer kategorisert som nasjonalt viktig. 

Ressursene i det aktuelle området er vurdert med maksimal kvalitet for alle formål, og det 
konkluderes med at denne ressursen er meget viktig. NGUs rapport konkluderer med at det 
derfor legges til rette for en optimal utnyttelse av disse ressursene.  
 
Massene består av 8-10 meter horisontale lag av sortert grus over skrålag av sand. 

 

3 TILTAKSHAVER 
Forsand Sandkompani AS har drevet masseuttak på i Forsand siden begynnelsen midten av 60 
- tallet. Bedriften har i dag ca. 20 ansatte. De fleste i bedriften er engasjert med mottak og 
foredling. Sandkompaniet leverer sand og singel til betong-produksjon over store deler av 
landet, deriblant til søsterselskapet Mørtelverket Forsand. Her blir det produsert over 100 
ulike mørteltyper som totalt dekker ca. 25 % av landets behov. 

Nedenfor gis en kort sammenstilling av de viktigste selskapsopplysningene:  

Tiltakshaver:   Forsand Sandkompani AS 
4110 Forsand 

Telefon:  51 70 06 70 
Kontaktperson:  Rune Haukalid  
Bergfaglig ansvarlig: Rune Haukalid 
Etablert:  1964 
Produkter:  Sand og singel  
Sysselsetting:  ca. 20 årsverk 

 

4 BELIGGENHET 
Områdene denne driftsplanen gjelder for ligger på Hestamoen i Forsand kommune i 
Rogaland. 

 
Området utgjør ca. 178 daa og er avgrenset av FV 13 og FV 491 mot vest og sør, samt mot 
Bergefjellet mot nordøst. 

Området består av landbruksjord av varierende bonitet, noe fulldyrka og noe beitemark.  

Det ligger 5 bolighus med tilhørende mindre bygninger i ytterkant av området mot sørøst. Det 
pågår utbygging av nytt boligfelt i Bergebakken, nord for området. Vest for krysset mellom FV 
13 og Fv 491(Bergekrossen) ligger det noe næringsbebyggelse. 

På sørsiden av Fv. 491 ligger Gøysamyra, som det er søkt om utvidet konsesjon for. Denne 
konsesjonen ble gitt høsten 2017. 
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Figur 2:  Områdets plassering 

 

 

Figur 3  Områdets plassering. område 1: Produksjon- og utskipningsområde Område 2: Uttaksområde,  

 

1

2 
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Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF område med underkategori 
«der landbruk er framtredende».  

 
Figur 4:  Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 

6.3 Mulighetstudie masseuttak Forsand 

Det ble i 2013 utarbeidet et mulighetstudie som svar på de utredningsoppgaver som ble 
skissert i Forsand kommunes planstrategi. Mulighetsstudiet var en grundigere og mer konkret 
vurdering av ressursene i Forsand enn det som fremgår i Regionalplanen, og omfatter bl.a 
Hestamoen.  

Målet med mulighetsstudiet var tredelt: 

1. Mulighetsstudiets konklusjoner brukes som innspill til regionalplanarbeidet, der 
mulighetsstudiet redegjør for konsekvenser som ikke er hensyntatt i dette arbeidet, eller 
der muligmulighetsstudiet supplerer og utdyper konklusjonene i regionalplanarbeidet. 

2. Mulighetsstudiet utredes på et nivå som gir grunnlag for å vurdere området disponert til 
masseuttak i senere kommuneplanrevisjoner. 

3. Mulighetsstudien legges til grunn ved senere detaljreguleringsplaner i området, der 
disse konsekvensutredes ift. lovmessige krav. Mulighetsstudiet benyttes til å peke ut 
uttaksetapper og i hvilken rekkefølge områdene bør reguleres. 

Mulighetsstudiet ble politisk endelig behandlet i kommunestyret i Forsand kommune dato 
19.06.2013, men er ikke en juridisk bindende plan. 

Hestamoen er her betegnet som område Forsand 3 – vest B. Området ble, etter en samlet 
vurdering, vurdert til å ha lite negative konsekvenser.  

Mulighetsstudiet anbefaler Hestamoen som  første uttakstrinn av flere nye uttaksområder på 
Forsand. 
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6.4 Reguleringsplaner 

6.4.1 Reguleringsplan for Hestamoen. 

 

Planen ble vedtatt den 15.06.2016.  

Det aktuelle uttaksområde er regulert til masseuttak, med krav om tilbakeføring til landbruk 
etter endt uttak. Uttaket medfører en større vegomlegging av Fv 491, der denne forutsettes lagt 
om før uttaket kan starte. Eksisterende Fv 491, fra Bergekrossen videre østover vil bli sanert 
slik at uttaket på Hestamoen vil danne et sammenhengende landskapsrom mot Gøysamyra og 
Forsandmoen.  

Planen er regulert med kotehøyder slik at en sikrer at området, etter endt uttak, møter 
landskapsrommet på motsatt side av fylkesveien i et sammenhengende landskapsrom. 

Plan med bestemmelser legges ved driftsplanen til behandling. 



Driftsplan for Hestamoen 10 

 

Forsand Sandkompani AS Asplan Viak AS 

 

6.4.2 Reguleringsplan for Bergekrossen 

Denne reguleringsplanen ble godkjent 08.06.17 i Forsand kommune. 

I forbindelse med regulering av masseuttak på Hestamoen, ble Fv 491 flyttet til å ligge på nord 
og østsiden av det framtidige masseuttaket. Bergekrossen vil da ikke lenger opprettholde 
funksjonen som et kryss, da vegarmen mot øst saneres og erstattes av ny fylkesveg nordøst 
for uttaket.  

En justering av vegutformingen vil også medføre en justering av tilleggende arealer bla. knyttet 
til regulert næringsområde og område for masseuttak. 

 

Figur 5 Forslag til reguleringsplan for Bergekrossen 
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6.4.3 Tilstøtende reguleringsplaner 

6.4.3.1 Reguleringsplan for Myra og Gøysamyra industriområde 

Det aktuelle området er i Reguleringsplan for Myra og Gøysamyra industriområde regulert til 
Forretning/kontor/industri (F/K/I). Planen ble vedtatt, 20.05.15. 

Uttaket på Hestamoen vil avsluttes mot det arealet som vil bli opparbeidet som industriområde. 

Før området blir opparbeidet som industriområdet, skal området tilbakeføres som 
landbruksområdet. Dette er omtalt i fellesbestemmelsene §2 – 14: 

«Etter masseuttak skal område tilbakeleggast til jordbruksjord, i påvente av behov for industritomter. 
Under føresetnad av at det er brukbare tomter i eksisterande industriområde, opnast ikkje Gøysamyra 

for industri før dei andre industriområda er fulle.» 

 

 

Figur 6 Utsnitt av reguleringsplan for Gøysamyra 
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6.5 Andre planer 

6.5.1 Teknisk plan for Fv 491 

Teknisk plan for Fv. 491 er utarbeidet og er høsten 2017 godkjent av Statens vegvesen. 

Denne tar utgangspunkt i regulert vegløsning for Fv 491 i reguleringplan for Bergekrossen og 
Hestamoen. 

Teknisk plan håndterer tekniske utfordringer knyttet til gjennomføring av utbyggingen, inkl. 
håndtering av ledningsnett for el, samt vann- og avløp og overvann.  

Det vil være behov for en midlertidig spillvannsledning som krysser nedre del av Hestamoen 
ved vegomleggingen. Denne vil få en endret og permanent trase ved uttak av masser i 
området. 

Det legges i denne planen til rette for at overvannet renner i retning Gøysamyra og 
håndteres i dette området. Iht tekniske løsninger for dette området. 

I reguleringsplanen er det en bestemmelse som skal sikre vann for beitende dyr i området 
etter endt uttak. Dette er håndtert i teknisk plan ved at vann blir ledet i rør under ny 
fylkesveg, og vil renne langs foten av skråningen østover på nedsiden av fylkesveien. Det 
etableres en kum på nordsiden av vegen, der utslipp av vann til beitende dyr kan justeres av 
grunneierne. 
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7 DRIFTSMODELL 
Forsand Sandkompani foretar all foredling av sine grusmasser på eget anlegg. Anlegget er 
etablert på egen tomt ved sjø som og har egen kai. Anlegget er over mange år utviklet for å 
produsere ulike typer tilslag, herunder også tilslag til Mørtelverket. 

Ferdigvarene blir lagret for en stor del i siloer klar for utskipning. Inn til anlegget kommer det 
masser fra flere uttaksområder i Forsandområdet. Massene blir siktet og mikset til rett 
kvalitet. Massene fra Hestamoen vil representere en viktig del av denne miksen.  

Lasting foregår med hjullaster. Transport med lastebil går opp til fylkesveien, og videre til 
produksjonsanlegget (II) ved sjøen for videre foredling og utskipning.  

Det er ingen videre behandling av massene i selve uttaksområdet. 

Området sikres med gjerde og ellers etter de krav som stilles av statens vegvesen har til 
trafikksikkerhet der veg møter bratt skråning. Ved atkomst til området vil området sikres med 
bom og skilting som viser adgang forbudt. 

7.1 Oversiktskart 
Driftsplankart (LO 001) gir en oversikt over omrisset av de reguleringsplaner som er omfattet 
av tiltaket, dvs både infrastruktur og uttak av sandressurser. 

7.2 Dagens situasjon 
Utforming og driften av masseuttaket vil foregå som en naturlig fortsettelse av det 
eksisterende sandutttaket på Gøysamyra. Driftsplankart (LO 002) viser sammenhengen 
mellom Hestamoen og tilstøtende regulerte områder. LO 002 viser forslag til reguleringsplan 
for Bergekrossen og forutsetter at denne vedtas som forutsatt. 

Omlegging av veg og uttak av sand i området vil representere en omfattende omlegging av 
landskapet.  

7.3 Uttaksplan – etapper 
Driftsplankart LO 003 viser etappene i uttaket. 

Uttaksområdet er en fortsettelse av dagens uttak på Gøysamyra. Første etappe i 
etableringen vil være å bygge ny Fylkesveg nord for Hestamoen. Når denne er etablert kan 
eksisterende fylkesveg som skiller Gøysamyra og Hestamoen saneres. Uttaket vil foregå fra 
sør mot nord i et sammenhengende landskaprom.  

Det er naturlig å beskrive uttaket som to etapper, da høyspentlinje i luftspenn går gjennom 
uttaket og må flyttes og senkes i løpet av uttaksperioden. Etappe 1 går derfor fram til 
eksisterende høyspentlinjer, før disse flyttes ned i uttaket mot sør. Neste etappe vil gå fram 
mot ny fylkesveg og avsluttes som vegskråninger opp mot denne. 

Reguleringsplanen stiler krav om at det tillates at kun 20 daa av uttaket kan være åpent i 
uttaksperioden. Det vil bli foretatt en løpende tilbakeføring i området til landbruksformål i 
uttaksperioden. Etter hvert som uttaksområdene blir frigitt for tilbakeføring, vil det bli påført 
toppmasse fra det opprinnelige terrenget. 

I det området som vil være åpent vil en lagre toppmasse/matjord, skrotmasser og 
uttaksmasser klare for bortkjøring. Denne type mellomlaging vil være i kontinuerlig endring 
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og illustreres ikke på tegning. Ferdigprodukter er ikke aktuelt i området da disse blir lagret 
på kaien ved produksjonsanlegget. 

7.4 Maksuttak 

LO 004 viser maksuttaket i området. 

Grovutformingen av masseuttaket og transportveier ut av området framgår av tegningen.  

Maksuttaket som vist på LO 004 viser et uttak på ca. 1.290.000 m3 (se tabell kap. 5). Antatt 
egenvekt multipliseres med 1,8. Dette gir ca. 2 325 000 tonn totale sandressurser i 
uttaksområdet. Dette uttaksvolumet representerer ca 132 daa. Tiltakshaver legger opp til et 
uttak på om lag 250.000 tonn pr. år, dvs. at det er sannsynlig at området vil ta ca. 9 – 10 år 
før det er ferdig uttatt. 

7.5 Tilbakeføringsplan 
LO 005 viser tilbakefringsplan for området. 

Det vil bli etablert gjerde på toppen av anlegget, mot vei, for sikring av anlegget. I forbindelse 
med etablering av ny fylkesveg vil det bli stilt krav om rekkverk mot veg av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn. Når området tilbakeføres kan bom som sikrer 
adgangskontroll til uttaket eventuelt fjernes etter avtale med grunneierne. 

Etter endt uttak skal området tilbakeføres til landbruksformål. Delområder tilbakeføres 
fortløpende etter hvert som de kan frigis av driftsmessige hensyn.  

Skråninger skal tilsås og revegeteres med vegetasjon som vokser naturlig i området og 
utføres etter prinsipper som vil fremstå som naturlige i omgivelsene. Skråningene skal også 
sikres mot avrenning fortløpende ved ferdigstillelse. Skråninger skal etableres i tråd med 
reguleringsplan, der disse i all hovedsak etableres med fall på 1:2. 

Det skal utarbeides teknisk plan inkl. planteplan for skråninger i tilknytning til 
tilbakeføringsarbeidet. Planteplanen skal være godkjent av Forsand kommune før 
tilbakeføring gjennomføres. Teknisk plan for ny fylkesvei, viser foreløpig ikke dette da denne 
etabeleres på eksisterende terreng. Det er først når uttaket avsluttes at det vil være aktuelt å 
beplante skråningene. 

Overvann skal ledes vekk fra området med naturlig fall. Nivået her er en videreføring av 
dagens nivå og i h.h.t. reguleringsplan. Området vil bli planert med nødvendig avrenning( fall 
1:100). Dette medfører at terrenget mot ny fylkesvei i nord vil ligge på ca. kote  28,5. Der 
uttaket på Hestamoen møter Gøysamyra uttaksområde vil kotehøyde ligge på ca. 25. I nedre 
ende av Gøysamyra vil laveste punkt ligge på ca. kote + 23. 

7.6 Oversiktsplan 
LO 006 viser en oversikt etter endt uttak, og sammenhengen med Gøysamyra.  

Hovedatkomsten til området går via Gøysamyra og viser en driftsveg som knytter seg til alle 
eiendommer i gjeldende eiendomstruktrur. Det kan komme endringer i eiendomsgrenser 
etter endt uttak som tilsier andre interne driftsveger. Det kan da også komme andre 
atkomster til landbruksområdet fra fylkesveien. Dette har også sammenheng med at området 
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på Gøysamyra er regulert til næring/industri og det kan vise seg lite hensiktsmessig å ha 
atkomst til landbruksområde via et industriområde. 

7.7 Snitt 
LS 001 viser 2 snitt for uttaket. Her identifiseres blant skråninger med tillat fall iht. 
reguleringsplan, samt ny og eksisterende plassering av høyspent mast. 

8 UTSLIPP 

8.1 Støy 
På grunn av områdets beliggenhet i terrenget er støyutfordringen begrenset. Bebyggelsen 
rundt området er spredt og ligger på et høyere nivå. Dette er også dokumentert i 
reguleringsplanen for området. 

8.2 Støv 
Morenemassene som det blir lastet fra, er naturlig jordfuktig og det er lite støving ved 
opplasting av disse. Adkomstveier skal asfalteres, og det skal vannes for å hindre sandflukt, 
iht til bestemmelser i reguleringsplan. 

8.3 Avrenning 
Overvann vil renne i retning Gøysamyra. Det legges til rette for horisontalboring i fjell fra 
hjørnet mot industriveien ned mot atkomst til Myra industriområde. Denne 
overvannstunnelen må ha nødvendig fall, og dette medfører en fjelltunnel på drøyt 200 
meter. Det er sannsynlig at overvannskapasitet lenger nede på Myra også må utvides 
som en følge av dette. 

 

I tillegg legges det til rette for en en parallell spillvannstunnel som blant annet skal 
håndtere spillvannet fra framtidig industriområde på Gøysamyra. 
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§1 FORMÅL 

Planen legger til rette for uttak av naturgrus på Hestamoen. Uttaksområdet er vist med 

formålsgrense i plankartet. Reguleringsformål settes som massetak. I tillegg legger planen til rette 

for omlegging av fv. 491 samt omlegging av kraftledning som er nødvendige følgetiltak av 

masseuttaket. 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER  

Arkeologiske forhold  

Kommer det, under driftsperioden, fram gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig 

aktivitet som kan representere automatisk fredete kulturminner jf. Kulturminneloven § 4 eller som 

kan representere kulturminner som kan være fredet på annen måte, skal arbeidet stanses og 

funn skal meldes snarest til Rogaland Fylkeskommune.  

Forurensing  

Støy, støv og annet utslipp i forbindelse med anlegget, skal ikke være til ulempe for tilliggende 

støy- og støvømfintlige områder og bebyggelse. Virksomheten skal ikke overskride de grenser 

som er satt for forurensing i forurensingsforskriftens kapittel 30. Dersom det skal foregå aktivitet 

utover dagtid på hverdager (7 – 16), må det dokumenteres at støy fra aktiviteten er innenfor 

aktuelle krav gitt i forurensingsforskriftens kap. 30; 

 

Utendørs støy ved omkringliggende boliger, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager 

skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte 

fasade: 

Mandag-fredag Kveld mandag-fredag Lørdag 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 

 

Tiltakshaver skal ha tilgjengelig utstyr for på kort varsel å kunne iverksette avbøtende tiltak 

(vanning eller andre tilsvarende effektive tiltak.,) for støvflukt når det er fare for at dette oppstår i 

uttaksområdet. Ved barnehagen skal det settes opp fast støvmåler så lenge kommunen krever 

det. På andre steder skal det settes opp støvmålere dersom det blir behov for dokumentasjon. 

Forsand kommune skal ha rett til å pålegge demping av støvflukt uavhengig av støvmålingene. 

Støvmilingene som blir satt ut på Forsand kommune sin anvisning skal utplasseres, innhentes og 

kontrolleres av enten Forsand kommune eller av en nøytral tredjepart. Dette skal finansieres av 

tiltakshyaver. 

 



 

  



§ 3 GJENNOMFØRING AV MASSEUTTAK  

3.1 Masseuttak  

Det gis tillatelse til å ta ut masser ned til kote +25 dog slik at det er fall ut av området og ikke 

oppstår vannansamlinger. Det skal utarbeides driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

Mineralforvaltning (Dirmin) og Forsand kommune – jf. pkt 3.1.1.   

Ved åpning av nye områder skal overdekningsmasser deponeres for seinere tilbakeføring etter 

endt uttak. 

Driftsperioden skal være kort og effektiv, og tilbakeføring skal skje fortløpende der uttak er 

avsluttet i henhold til driftsplanen. Avvik skal godkjennes av Forsand kommune. 

3.1.1 Driftsplan 

Uttak av masser skal følge driftsplan godkjent av Dirmin og Forsand kommune.  

Uttaksdybde må være i samsvar med kotehøyder angitt i plankartet. For øvrig skal driftsplanen 

fornyes hvert 5, år og utarbeides i henhold til veileder utarbeidet av Dirmin. 

Driften skal ivareta hensynet til landskapstilpasning, skjermsoner, sikringstiltak og andre tiltak for 

å redusere miljøbelastningene på omgivelsene. Driftsplanen skal sørge for at området gis en god 

utforming i henhold til landskapsform, natur og miljø. Driftsplanen skal også gi føringer for tillatt 

åpent område for de forskjellige uttaksfasene. Normalt skal dette ikke overstige 20 daa i bunnen 

av uttaket, men kan fravikes av driftsmessige årsaker i forbindelse med omlegging av kraftlinjen, 

jfr. §3.3. Avvik skal godkjennes av Forsand kommune. 

I planområdet tillates ikke støyende bearbeidelse av masser, som knusing. Sikting kan ev. tillates 

forutsatt at det gjøres støyberegninger som dokumenterer at støysituasjonen for tilgrensende 

bebyggelse ikke overstiger vedtatte grenseverdier i forurensingsforskriften kap. 30.  

3.1.2 Atkomst og interne driftsveger 

Det er i dag adkomst til eksisterende uttaksområde rett sør for det nye området. 

Reguleringsplanen angir aktuelle, nye adkomster fra offentlig vei. Behov for interne driftsveier 

avklares i driftsplan / avslutningsplan. Adkomstveier skal asfalteres, og det skal vannes for å 

hindre sandflukt. 

3.1.3 Bygg og installasjoner 

Med unntak av kraftlinjen som fortsatt vil krysse over området er det ikke anledning til oppførging 

av permanente bygg eller installasjoner i området. Midlertidige oppholdsbrakker el.l. tillates i 

anleggsperioden. 

3.1.4 Nødvendige tiltak 

Eventuelle bratte skrenter og rasutsatte skråninger skal sikres i uttaksperioden. 

Avdekningsmasser, samt ubrukbare masser fra uttaket, skal lagres innen området i samsvar med 

driftsplan for senere benyttelse i forbindelse med tilbakeføring og rehabilitering av terrenget etter 

avsluttet drift.  

Masselager skal ved lengre tids lagring arronderes slik at det gis en god utforming i henhold til 

landskapsform, natur og miljø. 



Ved omlegging av bekkeløp, skal det utføres nødvendig sikring som ikke er til hinder for 

eksisterende bebyggelse og som ikke skaper forurensning ned til sjø eller vassdrag.  

Ved eventuell skade på private brønner eller annen vannforsyning for eksisterende boliger skal, i 

den grad skaden kan henføres til masseuttaket, f.eks. ved grunnvannssenkning, nødvendig 

vannforsyning erstattes for tiltakshavers regning.  

3.1.5 Sedimenteringsgrøft  

Det stilles krav om sedimenteringsgrøft langs stuffen, som ledes mot Gøysamyrå industriområde.  

 

3.2 Omlegging fv. 491 

Ny fylkesvei skal bygges i hht reguleringsplan. Planen viser plassering og ombygging / utforming 

av kryss, samt anviser plassering av adkomster. I frisiktssoner skal det være fri sikt i en høyde på 

0,5 m. over tilstøtende terreng. 

Veien skal bygges etter detaljerte byggeplaner godkjent av Statens vegvesen. Håndtering av 

bekk/ vann inn i området prosjekteres i byggeplan. Tidspunkt og frister for gjennomføring avklares 

i driftsplan.  

Det kan etableres underganger for buskap under fv. 491, etter nærmere detaljering i teknisk plan. 

Østre del av dagens fv. vil fortsatt fungere som adkomstvei til de eksisterende eiendommene Gnr. 

40 Bnr. 10 og 21, og reguleres til felles adkomstvei – f_SKV1 for dem. 

 

3.3 Omlegging av 132 kv kraftledning 

Kraftledningen skal legges om som vist i reguleringsplan. Innenfor vist sikringssone kan det ikke 

plasseres bygg eller etableres områder for opphold over lengre tid, eller plasseres utstyr som kan 

påvirkes av magnetfeltet. 

Det må utarbeides planer og beregninger som viser dimensjonering, høyde og nøyaktig 

masteplassering. Planer og beregninger skal godkjennes av Lyse. 

 

§ 4 OMRÅDEBESTEMMELSE  

Området BRU1 reguleres til spesialområde masseuttak. 

Etter endt uttaksperiode skal området snarest mulig tilbakeføres til landbruksformål i hht 

reguleringsplan og avslutningsplan. Delområdet tilbakeføres fortløpende i hht driftsplan.   

 

§5 AVSLUTNING OG TILBAKEFØRING 

Etter endt uttak skal området tilbakeføres til landbruksformål. Delområder tilbakeføres 

fortløpende etter hvert som de kan frigis av driftsmessige hensyn.  



Skråninger skal tilsås og revegeteres med vegetasjon som vokser naturlig i området og utføres 

etter prinsipper som vil fremstå som naturlige i omgivelsene. Skråningene skal også sikres mot 

avrenning fortløpende ved ferdigstillelse.  

Det skal utarbeides teknisk plan, planteplan, for skråninger i tilknytning til tilbakeføringsarbeidet. 

Planteplanen skal være godkjent av Forsand kommune før tilbakeføring gjennomføres. 

Overvann skal ledes vekk fra området med naturlig fall. Driftsplan/Avslutningsplan skal avklare 

behov og løsning for tilgang på vann i området. 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

For å sikre boligområdet Bergebakkane og andre naboeiendommer fortsatt høy bokvalitet, skal 

det gjennomføres tiltak som begrenser ulempene med visuelle inntrykk og støy/støvende 

aktiviteter. Disse rekkeflgebestemmelsene gjelder for gjennomføringen av masseuttaket:  

- Uttak kan ikke starte før ny fv 491 er etablert iht. reguleringsplan. Herunder gjelder også 

gang- /sykkelvei, busslomme, parkeringsplass samt omlegging av kryss i Bergekrossen. 

- Kraftledningen må være lagt om i god tid før uttaket kommer i nærheten av stolper som 

skal fjernes. Omleggingsperioden må planlegges i god tid med Lyse og skal legges inn i 

driftsplanen. 

- Før uttaket kommer nær vann og avløpsnett som går gjennom området, skal dette legges 

om etter planer godkjent av Forsand kommune. 

- Før uttak kan starte opp skal det foreligge en nødvendige tillatelser etter mineralloven, 

herunder konsesjon med driftsplan. 
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