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Ansvarlege 
 
Fagkyndig 

AT Skog  

Mona Gundersen  

mona.gundersen@atskog.no  

957 94 342  

 
Forslagsstillar 

Eystein Greibrokk  

eysg@online.no  

909 84 831  

Hjemmelshaver Sigrid Greibrokk  

Formålet med planen (jf. forskriftas §1, andre ledd bokstav a) 
• Hensikt med planen er å regulere eksisterande masseuttak for fortsett drift. 

• Framtidig arealformål: Steinbrot/masseuttak, vegetasjonskjerm. 

Planområdet og omgjevnadane (jf. forskriftas §1, andre ledd bokstav b) 
• Planavgrensing og lokalisering 

o Planområdet ligger ved Hodron langs Vatnedalsvegen om lag 500 m ovanfor siste 

busetting i Grendi i Bygland kommune 

o Området er om lag 16 daa. 
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• Beskrivelse av planområdet 

o Området er i dag i bruk som masseuttak, det er tatt ut noe murestein og elles masser 

til knusing 

o Planområdet ligger sentralt på eigendom 58/2, eid av Sigrid Greibrokk. 

o Området ligger i eit skogsområde, Vatnedalsvegen som er ein skogsbilveg som 

strekker seg innover heia passerer området. 

• Kontroll av offentlege databasar 

o Naturbase: har ingen registreringar  

o NVE-Atlas: Aktsamheitskart for flaum, syner flaumsone og fare for jord og flaumskred 

langs Nordåni. 

o Artskart: har ingen registreringar 

o Kilden (nibio): Syner at området har middels til lav bonitet skog og dyrkbar jord 

nedre i eksisterande uttak 

o NGU: Syner at Berggrunnen i området består av Psamitt med lag av konglomerat 

(metaryolitt). Lausmassane er i tynt og usamanhengande dekke. 

Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 
• Forholdet til kommuneplanens arealdel. Området er regulert til LNF og har i tillegg 

omsynssone for nedslagsfelt drikkevatn. 

•  
• Ein kjenner ikkje til andre reguleringsplanar som gjeld eller er under utarbeiding i området. 

• Forholdet til evt. pågående planarbeid i eller omkring planområdet. 
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Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftas §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 
Planlagde tiltak 

• Planen vil legge til rette for vidare drift i masseuttaket, samt sørge for skjerming av 

omkringliggande område. Ein vil å legge inn føresegner for avslutning av området. 

 

Tiltakets verknad på, og tilpassing til, landskap og 
omgjevnader (jf. forskriftas §1, andre ledd bokstav b og f) 

• Masseuttaket er der i dag og ei vidare drift vil ikkje endre påverknaden i området i nokon 

særleg grad. 

• Avstanden til næraste busetting er om lag 550 m, støy i forskjellige driftsfaser kan påverke 

busetting i nedanforliggande områder. Under særskilte vær forhold kan støv også nå 

busettinga. 

 

Samfunnsikkerheit (jf. forskriftas §1, andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringar i forhold til samfunnsikkerheit, risiko og sårbarheit? 

Overvann og flaum  Ja 

Steinsprang Nei 

Verksemder med fare for brann og 
eksplosjonsfare, samt utslepp 

Nei 

Forureining (støy og luft) Ja 

Forureining i grunnen Nei 

Tilkomst for utrykkingskøyretøy  Nei 

Trafikksikkerheit Nei 

Vurdering i forhold til om tiltaket er omfatta av forskrift om 
konsekvensutgreiingar (jf. forskriftas §1, andre ledd bokstav l) 
Kapittel 2 i forskrift om konsekvensutgreiingar bestemmer kva tiltak som skal 
konsekvensutgreiast. Tiltaket er vurdert å kome under §8 Planer og tiltak som skal 
konsekvensutgreiast om dei kan få vesentleg verknad for miljø eller samfunn.  
a) Reguleringsplan  for tiltak i vedlegg II (2a Mineraluttak). Unntatt frå dette er 
reguleringsplanar der det konkrete tiltaket er konsekvensutgreia i ein tidlegare plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidlegare planen. 
 
Opplysningar om tiltaket (§9) 
a) Det planleggast ei utviding av eksisterande masseuttak. Utvidings arealet strekker seg 

søraust, nord og nordvest for eksisterande uttak. Det skal takast ut fast fjell. 
b) Ein gjennomgang av Naturbase, artsdatabanken og Kilden syner ingen registreringar 

innafor eksisterande planområde eller utvidingsområdet. Heller ikkje i umiddelbar 
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nærheit til planområdet.  Nve-atlas syner ingen fareområde registrering innafor 
planområdet. 
Ein kan på grunnlag av dette ikkje sjå at tiltaket vil påverke miljøverdiar vesentleg.  

 
c) Det forventast ikkje vesentleg verknad som følgje av reststoff, utslepp og produksjon 

av avfall. Tiltaket vil ikkje produsere store avfallsmengder og må følgje 
forureiningsforskrifta. 

d) Forventa verknad som fylgje av bruken av naturressursar. Tiltaket vil føre til ei 
landskapsendring som fylgje av uttak av masser. Område i seg sjølv er relativt lite og vil 
i liten grad påverke omgjevnadane. Uttaket vil i ein periode gje mindre skogbruksareal, 
men mykje av arealet kan tilbakeførast til skog når uttaket avsluttast. Det er ingen 
naturressursar med spesiell verdi innafor eller tett på planområdet. Nedre del av 
planområdet er markert som dyrkbar jord, om dette er reelt vil det framleis vere 
mogleg etter avslutning av masseuttaket. 

 
Kriteria for vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentleg verknad for miljø eller 
samfunn (§10) 
Eigenskapar ved planen/tiltaket 

a) Totalt er området med eksisterande og nytt areal om lag 16 daa. Området ligg langs 
Vatnedalsvegen i eit område som består av skogsareal. 

b) Bruken av naturressursar i planområdet vil omfatte skogareal som omdisponerast til 
masseuttak. Området kan tilbakeførast til skog etter endt drift. Lausmassekart frå 
NGU syner at det er tynn og usamanhengande morene i område. Berggrunnen i 
området består av Psamitt med lag av konglomerat (Metaryolitt) 

c) Det leggast ikkje opp til avfallsproduksjon frå masseuttaket. Ein må pårekna at det 
under gitte forhold kan bli noko støv. Masseuttak må forhalda seg til 
forureiningsforskrifta. 

d) Ein ser ikkje at det er potensiale for alvorleg ulykke /katastrofe som følgje av tiltaket. 
Det vil gis føresegner i høve til skråningsvinklar og avstandar og sikringstiltak rundt 
uttaket. Tiltaket er eit middels uttak i eit område med relativt lite trafikk og vil såleis 
ikkje gje stor påverknad på samfunnet. 

 
Vurdering av om lokalisering og påverknad på omgjevnadane gjer at tiltaket kan medføre 
eller kome i konflikt med: 

a) Verneområde, utvalde naturtypar, prioriterte arter, verna vassdrag, vedtak etter 
kulturminnelova: Sjekk i tilgjengelege databasar syner at arealet ikkje er omfatta av 
registreringar i nokon databasar. 

b) Trua artar/naturtypar, verdifulle landskap, verdifulle kulturminne/-miljø, viktige 
mineralressursar eller områder som er særleg viktig for friluftsliv: Databasane syner 
ingen treff på desse punkta. 

c) Statlege planretningslinjer, statlege planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhald av PBL av 27.06.2008 nr. 71 eller RPR gitt i medhald 
av PBL av 14.06.1985 nr.77: Ein ser ikkje at det er konflikt med nokre av desse 
statlege føringane.  

d) Større omdisponering av områder av sett til LNF formål eller områder som er regulert 
til landbruk og har stor betydning for landbruksverksemd: tiltaket vil nytte eit 
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skogareal som kan tilbakeførast til skog når uttaket avsluttast. Det totale arealet av 
tiltaket er relativt lite. 

e) Økt belastning der fastsette miljøkvalitetsstandardar er overskriden. Ein kan ikkje sjå 
at tiltaket vil gje økt belastning. 

f) Konsekvensar for befolkningas helse, som fylgje av vatn- eller luftforureining. Det er 
om lag 550 m til næraste busetting og tiltaket legg ikkje opp til mykje forureining. 

g) Vesentleg forureingin eller klimagassutslepp. Tiltaket legg ikkje opp til større utslepp 
eller forureining. 

h) Risiko for alvorleg ulukke som fylgje av naturfarar  som ras, skred eller flaum. Tiltaket 
ligg nær aktsamheitsområde for flaum og jord og flaumskred. Ein ser likevel ikkje at 
det er potensiale for alvorleg ulukke. 

 
Samandrag 
Ut i frå dei funna ein har gjort i dei forskjellige databasane og tiltakets størrelse og omfang, 
synes ikkje planen å ville få vesentleg verknader for miljø- og samfunn ut frå kriteria i 
forskriftas § 10. Ut i frå vurderinga av aktuelle tema synes det ikkje nødvendig med 
konsekvensutgreiing i denne saka. 
 

 

Planprosessen og samarbeid / medverking (jf. forskriftas §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 
• Ein ser for seg denne varslingslista i tillegg til Veglag og evt. næraste naboar. 

Agder fylkeskommune 

Statsforvalteren i Agder 

NVE region sør 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

Setesdal brannvesen IKS 

SMG - Setesdal miljø & gjenvinning 

Vatnedalsvegen veglag 

Villreinnemnda for Setesdalsområde v/Suldal kommune 

Mattilsynet 
 

• Om det dukkar opp behov for ytterlegare samhandling vil ein vurdere dette undervegs i 

prosessen. 

 

 

 

 


