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Sammendrag 
 
Regionalplanen gir en oversikt over sand/grus- og pukkforekomster i Ryfylke. 
Alle forekomster er avmerket i plankartet, et utvalg er vurdert i plandokumentet. For 
full oppdatert oversikt over ressursene henvises til http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-
data/ 
 
Det er gjort en regional vurdering av de forekomstene som har en størrelse og/eller 
kvalitet av meget viktig eller viktig karakter, og som er nasjonalt eller regionalt viktige. 
 
Det er gjennomført en konsekvensutredning på regionalt nivå, basert på 
nåværende kunnskapsstatus. Den konkluderer med en anbefaling om at områdene 
deles inn etter konfliktnivå: områder i drift/utvidingsområder - lav – middels – høy 
konfliktgrad 
 
Sand/grus er en begrenset naturressurs – økende grad av innslag av knust stein 
må til for å imøtekomme framtidig ressursbehov.  
 
Konsekvensutredningen konkluderer med at ved å sørge for at det kan tas i bruk 
tilnærmet hele den utnyttbare delen av sandressursene i eksisterende driftsområder, 
samt at det åpnes for uttak i lite og middels konfliktfylte områder, er det er nok 
sand/grus til ca. 15 års drift med nåværende forbruk. Selv ved å ta ut mer i 
konfliktfylte områder øker ikke levetida med mer enn ca 5 år til. Næringens egne tall 
er mer optimistiske, da de bl.a. baserer seg på en annen vurdering av ressursens 
størrelse.  
 
I utgangspunktet er det mer enn nok pukk både som egen produktrekke samt til å 
øke innslaget i sand/grusrelaterte produkter, noe som er helt nødvendig i tida som 
kommer. Det skjer – og må skje - et konstant utviklingsarbeid innen næringen med 
denne utfordringen. Næringen må omstille seg, og selv arbeide aktivt for å redusere 
behovet for naturgrus/sand. 
 
Det er kommunene som - med grunnlag i regionalplanens vurderinger - må ta grep 
for å avklare arealsituasjonen for uttak av byggeråstoff. Videre planlegging i 
kommunene bør skje i samsvar med de foreslåtte plankategoriene og i prioritert 
rekkefølge: 
 

1. Best mulig utnyttelse av igangsatte/godkjente lokaliteter 
2. Bidra positivt til søknader om utvidelse i eksisterende uttaksområder 
3. Starte prosesser for nye uttaksområder ved konsekvensutredningsarbeid på 
kommuneplannivå – prioritere områder med lav og middels konfliktgrad.  
4. Starte prosesser med å finne fram til gode lokaliteter for pukkuttak.  
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1. Bakgrunn og mål for planen 
 
Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke er forankret i Fylkesplan for Rogaland (1996-
99), der det er vedtatt å få utarbeidet "mer fullstendige regionale oversikter og 
egnethetsvurderinger for løsmasser og steinforekomster på land, med sikte på å 
utarbeide en fylkesplan for forvaltning av sand-, stein- og grusforekomster" 
(4.4.1.A.a). Videre ville fylkeskommunen "medvirke til sikring av ressursene 
(næringsmessig kontroll)" (4.5.1. C.a.). 
 
Arbeidet ble av praktiske årsaker delt i to planprosesser, og det ble utarbeidet en 
fylkesdelplan for byggeråstoff for Jæren, som ble vedtatt i 2006. Denne planen ble 
godkjent av Miljøverndepartementet den 24.04.2008, som den første av sitt slag i 
landet. 
 
Fylkesutvalget vedtok i sak 4/09 20.01.2009 å sette i gang arbeidet med 
fylkesdelplan for byggeråstoff i Ryfylke. I videre tekst blir begrepet regionalplan brukt, 
som er i samsvar med revidert plan- og bygningslov. 
 

1.1. Hva er byggeråstoff? 
 
Byggeråstoff er geologiske materialer som sand, grus og pukk (knust fjell). Disse er 
naturens egne produkt vi har lært å utnytte til en rekke nødvendige formål. Eksempel 
på bruksområder for byggeråstoff er vist i figuren under. 
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I dag blir disse ressursene foredlet ved knusing, sikting og vasking til bruk til formål 
som veier, jernbanetraseer, plattformer offshore, boliger og annen bygg- og 
anleggsvirksomhet. 
 
Sand og grus er i naturen konsentrert i forekomster der vann har vært en viktig 
faktor i utviklingsprosessen. Særlig viktig er bre-elvavsetninger dannet under istida 
når innlandsisen smeltet, men elveavsetninger, strandavsetninger og 
morenemateriale utgjør også svært viktige forekomster. 
 
Pukk produseres av ulike bergarter og har derfor varierende mekaniske egenskaper. 
Pukk produseres i flere ulike fraksjoner og kan i utgangspunktet brukes til de fleste 
formål som naturlig sand og grus, men er til vanlig dyrere å produsere, siden fast fjell 
må sprenges ut og knuses.  
  
Hensynet til bruk, økonomi og kvalitet avgjør valget mellom pukk og naturgrus/-sand 
som byggeråstoff. De siste åra har forbruket av pukk økt i forhold til naturgrus. Dette 
har sammenheng med lokal knapphet på sand og grus, og at det stilles økte 
kvalitetskrav til byggeråstoffer som naturlig grus ikke alltid kan dekke. Samtidig er 
sand fremdeles et viktig tilslag i betong, og her foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid 
for å finne fram til gode metoder for å øke mengden knust stein til erstatning for sand. 
 
Økt bruk av pukk er ønskelig ut fra det faktum at sand og grus er en begrenset 
ressurs, som ofte finnes der annen arealutnyttelse allerede er etablert eller der uttak 
er konfliktfylt. (Kilder: NGU, Direktoratet for mineralforvaltning)) 
 
Rogaland er på landstoppen når det gjelder produksjon og salg av byggeråstoffer – i 
2011 var salgsverdien 1 milliard kroner, med neste fylke på lista Akershus med 401 
millioner kroner. I tonn utgjør dette ca 21 millioner tonn i Rogaland, og 5,5 mill. tonn i 
Aksershus. Totalt i landet ble det solgt 77 mill. tonn. 

 

1.2. Mål 
Denne regionale planen skal:  
 
A. Gi en oversikt over tilgjengelige og prioriterte ressurser 
 
B. Gi et bidrag til å forvalte ressursene best mulig 
 - ved å se på forekomstene og behovene i fylket i et helhetlig perspektiv 
 - gjennom felles retningslinjer for forvaltning i kommunene 
 
C. Sikre tilgang på byggeråstoff i et langt tidsperspektiv  
 - ved å prioritere mellom forskjellige arealbruksinteresser 
 - søke å lokalisere uttak av ressurser der det er liten eller moderat konflikt med  
 andre arealbruksinteresser 
 - hindre nedbygging ved god arealplanlegging 
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1.3. Forholdet til andre overordnede planer  
Det er utarbeidet en rekke regionale (fylkesdel-) planer i Rogaland som har noe 
relevans for inneværende plan: 

• Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 
• Regionalplan for landbruk i Rogaland 
• Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland 
• Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei 
• Regionalplan for areal- og transport i Ryfylke 
• Fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern 
• Vannforvaltningsplan for Rogaland (under arbeid) 

 
Disse planene sammen med en rekke andre informasjonskilder ligger til grunn for 
vurderinger gjort i KU-delen, men er ikke direkte sitert. 
 
Nærings- og handelsdepartementet er i ferd med å utarbeide en strategi for 
mineralnæringen, med sikte på utgivelse ca. utgangen av 2012. 

2. Planbeskrivelse 
Regionalplanen består av: 

• et plandokument som oppgir mål, prinsipper og retningslinjer for forvaltning av 
sand, grus- og pukkressurser innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 

• et plankart som synliggjør anbefalinger for videre arealplanlegging i 
kommunene. 

 

2.1. Geografisk område 
Regionalplanen omfatter Ryfylke, 
som i denne sammenhengen 
består av kommunene: 
 
Finnøy 
Forsand 
Strand 
Hjelmeland 
Suldal 
Sauda 
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2.2. Planens virkning 
 
Regionalplaner utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven, og er en 
retningsgivende plan uten direkte bindende arealkart og bestemmelser. Rettslig 
bindende arealbruk for områdene blir først fastlagt gjennom vedtak av 
kommuneplaner i den enkelte kommunen. 
  
Følgende gjelder: 
 Godkjente kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og 

bebyggelsesplaner innenfor planområdet gjelder fortsatt. 
 Regionalplanen legges til grunn for fylkes-, kommunal- og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen (pbl §8-2). 
 Dersom retningslinjer for arealbruk i regionalplanen fravikes vesentlig i 

kommunale planer, gir dette grunnlag for innsigelse fra berørte myndigheter 
(pbl §5-4). 

 Vedtak av regionalplanen skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og 
organer til å følge opp og gjennomføre planens intensjoner (pbl § 8-2). 

 Vurdering av konfliktgrad baserer seg på kjente verdier, og fritar ikke for 
undersøkelsesplikt etter annet lovverk, som for eksempel kulturminneloven §9, 
i videre planlegging av tiltak, eller KU-plikt på kommune- og regulerings-
plannivå. 

 

2.3. Kunnskapsgrunnlaget 
 
En viktig planforutsetning er at forslag til arealbruk skal være kunnskapsbasert. Som 
faglig grunnlag for arbeidet er det inngått et samarbeid med Norges Geologiske 
Undersøkelser (NGU), som har gjennomført kartlegginger av sand-, grus- og 
pukkforekomster i Ryfylke. Resultatet fra dette arbeidet foreligger som en fagrapport: 
NGU-rapport 2010.008 – Grunnlagsmateriale for regionalplan for byggeråstoff i 
Ryfylke, Rogaland fylke 2010.  
 
Følgende er utført: 
 

• ajourføring og oppdatering av forekomstene i Grus- og pukkdatabasen 
(www.ngu.no),  der all informasjon er tilgjengelig for almenheten 

• berggrunnskartlegging  
• prøvetaking for kvalitetsvurdering av ulike bergarters egenskaper for 

produksjon av pukk 
• bearbeiding av stoffet til bruk i regionalplanarbeidet 
• klassifisering etter viktighet 
• framstilling av kart over berggrunn og over sand-, grus- og pukkforekomstene. 

 
Til sammen er 104 sand- og grusforekomster og 68 pukkforekomster vurdert i de 
seks undersøkte kommunene. 
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2.5. Retningslinjer for planleggingen 
 
1. Områdene i planen deles inn i følgende plankategorier: 
 

- Kategori 0: Områder som er i drift i hele eller deler av forekomsten eller er 
godkjent til drift i plansammenheng. 

- Kategori 1: Lav konfliktgrad. Områder som er aktuelle for uttak av grus og 
pukk. 

- Kategori 2: Middels konfliktgrad. Områder der det er nødvendig med en 
nærmere vurdering og/eller oppdeling.. 

- Kategori 3: Høy konfliktgrad. Områder der konfliktnivået er så høyt at det i 
utgangspunktet ikke bør åpnes for uttak uten at det foreligger spesielt 
tungtveiende samfunnsmessige hensyn. 

- Kategori 4: Områder som ikke er vurdert i planen, men som er naturressurser 
som må inngå i vurderinger den helhetlige kommuneplanleggingen. 

 
2. Retningslinjer til plankategoriene 
 
Konsekvensutredningen som er utført i regionalplanen gir ikke unntak fra plan- og 
bygningslovens krav til konsekvensutredninger. Alle saker om uttak av grus eller 
pukk skal ved behandling være tilfredsstillende opplyst, uavhengig av hva slags 
plankategori området har i regionalplanen. 
 
2.1 Retningslinjer for kategori 0: 

- Områdene i kategori 0 skal framstå med relevant aeralformål i 
kommuneplanens arealdel. 

 
2.2 Retningslinjer for kategori 1: 

- Områder i kategori 1 er vurdert å ha lavt konfliktnivå. Nye uttak av 
byggeråstoffer i regionen skal fortrinnsvis styres til områder i denne 
kategorien. 

 
2.3 Retningslinjer for kategori 2: 

- Områder i kategori 2 er vurdert å ha et middels høyt konfliktnivå. Som 
utgangspunkt bør nye uttak styres mot områder i kategori 1, forutsatt at det 
eksisterer tilstrekkelig utnyttbare og tilgjengelige ressurser i kategori 1. 

- For disse områdene er det behov for en mer detaljert vurdering av egnethet 
og/eller konfliktgrad for å avklare områdets status.  

- For noen områder kan en nærmere vurdering resultere i at deler av området 
viser seg å ha en lavere konfliktgrad og kan åpnes for uttak.  

- For områder i kategori 2 kan detaljert utredning vise at konfliktnivået er for 
høyt til at uttak kan anbefales. 

- For noen områder kan det være aktuelt å åpne for uttak på visse vilkår.  
  
Områder i kategori 1 og 2 bør ikke varig omdisponeres til formål som vanskeliggjør 
uttak av byggeråstoffer uten at det er gjort en konkret vurdering av mulighetene for 
uttak i området. De bør ikke omdisponeres før det er gjort en vurdering av hvordan 
områdets bidrag til å dekke regionens ressurs-behov kan erstattes. 
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2.4 Retningslinjer for kategori 3: 
- Områder i kategori 3 er vurdert å ha et så høyt konfliktnivå at de i 

utgangspunktet ikke bør åpnes for uttak av byggeråstoffer.   
- Ved spesielt tungtveiende samfunnsmessige hensyn kan området tas opp til 

vurdering i plansammenheng, gjennom konsekvensutredning og forslag til nye 
avgrensninger og innskrenkinger av uttak for å dempe eller fjerne konflikter.  

 
2.5 Retningslinjer for kategori 4: 

- Områder i kategori 4 er ikke vurdert i regionalplanen. Områdene er likevel 
registrerte ressurser, ofte med lokal verdi. Områdene bør vurderes spesifikt i 
kommuneplanprosessen. Her må en evt. ta sikte på å utarbeide et temakart 
over byggeråstoff i kommunen, slik at ressursene og arealene kan hensynstas 
i detaljplanleggingen. 
 

3. Retningslinjer for saksbehandlingen 
 
3.1 Alle uttak av byggeråstoffer skal vurderes og behandles etter plan- og 

bygningsloven og mineralloven (lov om erverv og utvinning av  
mineralressurser). 

 
3.2 Generelt gjelder følgende: 

- Alle masseuttak skal vurderes opp mot forskrift for konsekvensutredninger for 
å avgjøre om det skal utarbeides konsekvensutredning etter forskriftens 
kapittel III.  

- For uttak som omfatter mer enn 200 dekar samlet overflate, eller mer enn 2 
mill. m3 masse, skal det alltid utarbeides konsekvensutredning, jmf. § 2. 

- For mindre masseuttak skal det utarbeides konsekvensutredning dersom 
uttaket ”kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn”. 
Kriteriene for vurdering av hvilke tiltak som gir ”vesentlige virkninger”, fremgår 
av forskrift om konsekvensutredning, §4.  

 
3.3 På kommuneplannivå gjelder følgende: 

- Uttak av byggeråstoffer skal som hovedregel omfattes av kommuneplanens 
arealdel og avsettes med arealformål bebyggelse og anlegg med underformål 
"område for råstoffutvinning".  

- I kommuneplanens bestemmelser bør det stilles krav om at det skal 
utarbeides reguleringsplan for alle nye uttak som er større enn ”husbehov”. 
Dette gjelder også for eksisterende uttak ved utvidelse av disse.  

- Kommuneplanen bør ha retningslinjer om utarbeidelse av driftsplan som 
behandles og følges opp av Direktoratet for Mineralforvaltning.  

- Bestemmelsene bør også inneholde krav til oppfølging av uttaket fra 
Direktoratet for mineralforvaltningens side. Følgende formulering bør 
inkluderes:  
”Driften av massetaket skal følge en driftsplan godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning. Driftsplanen skal til en hver tid være godkjent av 
Direktoratet for mineralforvaltning, og skal normalt ajourføres hvert 5. år eller 
når Direktoratet for mineralforvaltning finner det nødvendig. Direktoratet for 
mineralforvaltning vil med grunnlag i driftsplanen også føre tilsyn med 
uttakene.”  
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3.4 På reguleringsplannivå gjelder følgende: 

- For alle uttak av byggeråstoffer av regional og kommunal/lokal karakter skal 
det utarbeides reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, jmf. pbl § 12-1 
Reguleringsplan. Parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan, skal det 
utarbeides en konsekvensanalyse med utgangspunkt i vedtatt planprogram.  

- Bestemmelsene til reguleringsplanen skal inneholde krav om at det skal 
foreligge driftsplan og avslutningsplan for å sikre optimal drift, i tillegg til 
landskapstilpasning, skjermsoner, sikring m.m. 

- Reguleringsplaner som omfatter masseuttak av regional karakter bør også 
inneholde en vurdering av om det ligger til rette for regionalt deponi for 
gravemasser i tilknytning til uttaksområdet. 

 
3.5 Reguleringsplanbestemmelsene må inneholde opplysninger om at uttak 

omfattes av mineralloven, med krav til driftskonsesjon med driftsplan, krav til  
opprydding og sikring av driftsområdet både under og etter drift.  

 
 Følgende formulering inkluderes:  

”Driften av massetaket krever driftskonsesjon med driftsplan etter 
mineralloven. Søknad om driftskonsesjon og godkjenninger i forhold til 
mineralloven gjøres av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal til 
en hver tid være godkjent og skal normalt ajourføres hvert 5. år eller når 
direktoratet finner det nødvendig. Direktoratet for mineralforvaltning vil med 
grunnlag i driftsplanen også føre tilsyn med uttaket.”  

 

2.5.1. Nyttige veiledere, informasjon for planleggingen 
- Temaveileder Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 

bygningsloven. Miljøverndepartement, 05.10.2011 
- Oppdaterte informasjon via www.planlegging.no, veiledninger og brosjyrer 
- T-1480: Plan og kart etter plan- og bygningsloven” kapittel 04.03.04, for 

eksempler på retningslinjer til kommuneplanen. Miljøverndepartement, 
21.11.2006 

- T-1480: Plan og kart etter plan- og bygningsloven” kapittel 05.03, for 
eksempler på forhold som bør vurderes styrt av bestemmelser til 
reguleringsplanen. Miljøverndepartement, 21.11.2006 

- Veileder for krav til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og 
løsmasser i dagen. Direktoratet for Mineralforvaltning, 21.06.2010 

- Søknadsskjema for driftskonsesjon - Direktoratet for mineralforvaltning – 
www.dirmin.no  

- www.temakart-rogaland.no 
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3. Konsekvensutredning   

3.1. Generelt 
 
Regionale planer skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger (KU) hvis 
det gis "retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging". Dermed vurderes denne 
planen å være omfattet av KU-kravet – på et regionalt og overordnet nivå. Det er ikke 
fastsatt en mal for konsekvensutredninger på regionalt nivå.  
 
I dette dokumentet har vi valgt å tilpasse en modell som ble utviklet i forbindelse med 
utarbeiding av regional plan for byggeråstoff på Jæren (2006). Dette innebærer at KU 
blir en integrert del av plandokumentet, som også inneholder informasjon om den 
enkelte lokalitet, både når det gjelder innhold, kvalitet, mengde og arealutfordringer. 
 

 3.2. Metode 

3.2.1. Tematisk vurdering 
 
Alle områder i planen er vurdert faglig og skjønnsmessig i forhold til en rekke tema. I 
konsekvensutredningen tas det utgangspunkt i kjente data, som er tilgjengelig via 
offentlig informasjonssider på nettet. Det vil her gjøres en kortfattet gjennomgang av 
forholdet mellom uttakssteder for grus og pukk og disse datasettene, i samsvar med 
kolonnen "KU-TEMA" i de påfølgende tabellene for hvert område. Det vises også til 
kilden for datasettet. 
 
Bebyggelse 

Datagrunnlag: 
Statens kartverk: Bebyggelse: tettbebyggelse, industriområde 
Kommuneplaner: tettsteder, hytteområder, framtidige utbyggingsområder 
Vurdering: 
Uttaksområdet vurderes i forhold til nærhet til eksisterende og godkjent 
planlagt bebyggelse.  

 
Friluftsliv 

Datagrunnlag: 
Rogaland fylkeskommune: FINK-friluftsområder, stier 
Kommuneplaner: hytteområder, friluftsområder 
Vurdering: 
Det vurderes om uttaksområdene kommer i konflikt med kjente utfartssteder, 
friluftslivsområder, stinett, nærhet til hytteområder, tettsteder, boligfelt  mm.  
 

Landskap 
Datagrunnlag 
Rogaland fylkeskommune: Vakre landskap i Rogaland 
Større sammenhengende landskapsrom 
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Vurdering: 
Dette er et tema som skal vektlegges i all planlegging. I Rogaland er det gjort 
et pionerarbeid i rapporten "Vakre landskap" med å konkretisere opplevelses-
verdien av landskapsområder i to kategorier – vakre landskap og meget vakre 
landskap. Det er også fra statlig hold gjort et nasjonalt arbeid omkring verd-
setting av viktige kulturlandskap. Uttaksområdet vurderes opp i mot disse. 

 
Naturområder 

Datagrunnlag 
Direktorat for naturforvaltning: INON2008: inngrepsfri natur. 
DN: Prioriterte naturtyper 2010. 
Vurdering: 
Her vurderes forholdet til inngrepsfrie områder (INON), områder vernet etter 
naturmangfoldloven, samt prioriterte naturtyper. Det er svært lite inngrepsfri 
natur i Rogaland, og det er et uttalt mål å bevare de meste sentrale områdene 
(villmarksprega områder). Naturvernområder er underlagt egen forvaltning 
etter eget lovverk. Prioriterte naturtyper er ingen vernekategori, men viser 
viktige naturverdier det skal søkes å ta vare på gjennom god arealplanleging..  
 

Biologisk mangfold 
Datagrunnlag 
Fylkesmannen: oversikt over rødlistearter. 
Direktorat for naturforvaltning: vilt og lakseførende strekning 
Vurdering: 
Her vurderes forholdet til viltområder, forekomst av rødlistearter og anadrome 
fiskestrekninger. Disse representerer naturverdier som en skal ta best mulig 
vare på. 
 

Verna vassdrag 
Datagrunnlag: 
Norges vassdrags- og energidirektorat: Verna vassdrag 
Vurdering: 
Tiltak i og i tilknytning til verna vassdrag er i utgangspunktet i konflikt med 
utredningstemaet. Planer om inngrep i verna vassdrag skal vurderes etter 
rikspolitiske retningslinjer for slike vassdrag før evt tillatelse gis. 

 
Automatisk freda kulturminner 

Datagunnlag: 
Riksantikvaren: Askeladden (off. kultuminne-database) 
Vurdering: 
Det vurderes om uttak fører til at kjente kulturminner blir fjernet, skadet, 
skjemmet eller kommer ut av sin historiske sammenheng, jf. Kulturminne-
lovens §3. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som 
vitenskapelig liødemateriale og som varig grunnlag for nålevende og 
framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
Kulturminner og –miljø er ikke-fornybare ressurser. Riksantikvaren er 
dispensasjonsmyndighet. 
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Nyere kulturminner 
Datagrunnlag 
Riksantikvaren: Askeladden, Sefrak 
Rogaland fylkeskommune: noen tilleggs registreringer  
Vurdering: 
Uttak som fører til at kulturminner må fjernes, eller kan skades eller kan 
komme ut av sin historiske sammenheng vil være i konflikt. Se ellers forrige 
punkt. 
 

Landbruk 
Datagrunnlag: 
Skog- og landskap: AR5: fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite 
Vurdering: 
Landbruk er ofte etablert på og nær opptil områder med rike sand- og 
grusforekomster. Konflikt mellom grusuttak og landbruk må vurderes spesielt i 
hvert enkelt tilfelle, da tilbakeføring til og også forbedring av landbruksareal, 
samt inntekt fra salg av sand og grus, kan være svært positiv for landbruket 
som næring. Dette må vektes opp mot kulturlandskapshensyn, kulturminner 
mm. 
NB!: I utgangspunktet regnes grusuttak som en stor konflikt i vurderingene, 
men dette minsker ved planer om og mulighet for tilbakeføring, og da er heller 
ikke konflikt med landbruk utslagsgivende i vurderingen. 

 
Vannressurser 

Datagrunnlag: 
Vann-nett, statistikk/saksbehandler – www.vann-nett.nve.no 
Vurdering: 
Her vurderes forholdet til vannuttak og grunnvannsressurser.  Det er mange 
viktige grunnvannsforekomster under sand- og grusforekomster. Det er viktig å 
være klar over disse for å unngå nedbygging og/eller forurensing. 

 
 

3.2.2. Temakart 
 
Konfliktvurderingene er gjort i sekretariatet og i prosjektgruppa, og det er bl.a. brukt  
GIS-kartverktøy, der kjente tema er satt sammen i egnete kartprosjekt. Disse er lite 
egnet til framstilling i et plandokument, men tema kan ses på digitalt via 
www.temakart-rogaland.no .  
 
 
Her følger kart over noen av de sentrale tema som egner seg til regional informasjon 
i foreliggende format. Tema som landbruk og kulturminner er vist i de enkelte 
områdekartene i kap. 3. 
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3.2.3. Verdiskala 
Sammenstilling av data gir et faglig grunnlag for en skjønnsmessig vurdering av hvor 
konfliktnivået ligger. Vurderingene er gjort i et samarbeid mellom deltakende parter i 
planarbeidet. I denne formen for KU-vurdering går man ikke inn i detaljerte og 
vektlagte verdisett, men ser på dem i et regionalt perspektiv med utgangspunkt i 
kjente data. Detaljerte vurderinger skal gjøres i påfølgende kommune- og 
reguleringsplanprosesser. Konklusjonene er samlet i tabeller under følgende 
kategorier: 
 
Ressursens egnethet Denne er vurdert av NGU i rapporten 2010.008 i en 

femdelt skala – 0 til 4 – og delt inn i egnethetskategorier 
for veiformål, betong, andre formål, størrelse/mektighet. 
 

Ressursens viktighet  Her er tatt utgangspunkt i NGU sin kartlegging av 
grus- og pukkforekomster i Ryfylke. Forekomster som  
NGU har vurdert som ”viktig” har fått tallverdi +1, ”meget 
viktig” +2.   

 
Beliggenhet    Når det gjelder tilgjengelighet er tilknytning til 

hovedvegnett og sjø vurdert som positivt (+1, +2).  
 
Bebyggelse   Det er satt er tall verdi fra -2: mye bebyggelse i eller i 

direkte nærheten til bebyggelse til 0: ingen eller svært få 
bygninger i området. 

 
Natur/miljø   Her er vurdert en rekke KU-tema som går fram av 

vurderingsskjemaene. For hvert tema er det 
satt en tallverdi fra -2, store negativer konsekvenser til 0, 
ingen negative konsekvenser. 

 
 
Det er også gitt en kort omtale av status for området i godkjente planer, samt i noen 
tilfeller en vurdering av etterbruk av området. I tabellen er det brukt følgende skala: 
  0: lavt – moderat konfliktnivå  
- 1: middels konfliktnivå  
- 2: høyt konfliktnivå  
 
Følgende fargekode er benyttet: 
  lavt-moderat konfliktnivå 
  middels konfliktnivå 
  høyt konfliktnivå 
 
Det er også vist en fargekode i de tilfeller der området er i drift / avsatt i kommunale 
planer 
 
 I drift helt eller delvis og/eller godkjent i kommune-/reguleringsplan 
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3.2.4. Utvalg av områder 
Mange grus- eller pukkforekomster dekker kun et helt lokalt marked og utgjør ikke en 
regional ressurs. Disse områdene er ikke tatt med i vurderingene i regionalplan for 
byggeråstoff i Ryfylke, men er oppgitt på kartoversikter og i NGUs rapport. 
 
For en del andre uttak er rammene for den eksisterende driften, eller framtidig drift, 
allerede definert og politisk avklart via godkjent kommune-/reguleringsplan. I slike 
tilfeller har en ikke funnet det hensiktsmessig med en ny vurdering.  
 
Tabell: områder som er regulert/i drift  
NGU-nr Områdenavn Kommune grus/pukk 
1129 - 3 Forsand Forsand grus 
1129 - 8 Byrkjeland Forsand grus 
1129 - 9 Løland Forsand grus 
1129 - 10 Nedre Espedal Forsand grus 
1130 - 9 Dalen østre Strand gurs 
1130 - 15 Holane Strand grus 
1130 - 504 Tau 2 Strand pukk 
1133 - 4 Vadla Hjelmeland grus 
1133 - 19 Soppaland Hjelmeland grus 
1133 - 20 Tveit Hjelmeland grus 
1133 - 24 Tysdal Hjelmeland grus 
1134 - 501 Norsk Stein Suldal pukk 
1135 - 3 Birkeland Sauda grus 
 
Områdene som i NGUs grus og pukk-database har status som ”meget viktige” er 
vurdert i planarbeidet. I tillegg har en del kommuner foreslått å ta med noen områder 
som NGU har vurdert som ”viktige”, på grunn av antatt lav konfliktnivå i forhold til 
andre arealbruksinteresser. Driver av uttaksområde Tau 2, Norstone, har kommet 
med forslag til utvidelse av uttaksområdet, samt noen mindre pukk-områder i 
Hjelemeland. Forslagene er vurdert i regionalplanen. 
 
Tabell: Vurderte områder for sand- og grusuttak 
NGU-nr Områdenavn Kommune viktighet 
1129 - 3 Forsand Forsand meget viktig 
1129 - 8 Byrkjeland Forsand viktig 
1129 - 9 Løland Forsand meget viktig 
1129 - 10 Nedre Espedal Forsand meget viktig 
1129 - 12 Øvre Espedal Forsand viktig 
        
1130 - 3 Østerhus Strand viktig 
1130 - 4 Vatne Strand lite viktig 
1130 - 9 Dalen østre Strand meget viktig 
1130 - 15 Holane Strand viktig 
1130 - 16 Leitet Strand viktig 
        
1133 - 1 Kromshagen Hjelmeland lite viktig 
1133 - 3 Moen Hjelmeland meget viktig 
1133 - 4 Vadla Hjelmeland viktig 
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1133 - 5 Hauga Hjelmeland meget viktig 
1133 - 7 Vikemoen Hjelmeland meget viktig 
1133 - 19 Soppaland Hjelmeland meget viktig 
1133 - 20 Tveit Hjelmeland meget viktig 
1133 - 21 Valheim Hjelmeland meget viktig 
1133 - 24 Tysdal Hjelmeland meget viktig 
1133 - 28 Litlamo Hjelmeland meget viktig 
        
1134 - 1 Roalkvam Suldal  viktig 
1134 - 2 Nesflaten Suldal  viktig 
1134 - 9 Veka Suldal meget viktig 
1134 - 11 Suldalsosen Suldal meget viktig 
        
1135 - 3 Birkeland Sauda meget viktig 
1135 - 5 Austarheim Sauda viktig 
 
 
Tabell: Vurderte områder for pukk-uttak 
NGU-nr Områdenavn Kommune viktighet kommentar 
1130 - 504 Tau 2 Strand meget viktig planutvidelse 
1133 - 513 Dyneneset Hjelmeland meget viktig   
1133 - 502 Heståsen Hjelmeland viktig   
1133 - 505 Dalevika Hjelmeland viktig   
1134 - 501 Norsk Stein Suldal meget viktig i drift 
1134 - 512 Sauaskolten Suldal meget viktig   
1134 - 504 Åsane Suldal viktig   
1134 - 505 Løland Suldal meget viktig   
1134 - 503 Ersdal Suldal viktig   
1134 - 506 Velaskaret 1 Suldal viktig   
1134 - 532/533/534   Suldal meget viktig   
1134 - 502 Bølnes Sauda meget viktig   
 
 

3.2.5. Avgrensning av områder 
 
Avgrensningen av forekomstene tar utgangspunkt i NGUs kartlegging. I en del tilfeller 
er forekomster delt opp i flere delområder for å få mer enhetlige områder med hensyn 
til vurdering av konfliktnivå.  
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3.3.1. FORSAND KOMMUNE 
 
Viktighet 

 Sand/grus Pukk 
Registrerte forekomster 15 2 
Utnyttbart volum 34,5 mill. tonn  
Tilgjengelig volum, godkj. omr 4,9 mill. tonn  
Nasjonalt viktige forekomster 3  
Produksjon 2004 730.000 tonn  
2008 840.000 tonn  
2011 821.000 tonn  
Årsverk 58  
Salgsverdi NOK 48.856.000  
 
 

 
Oversiktskart over forekomster registrert i Forsand av NGU og områder som vurderes i 
regionalplanen 
 
Betraktninger omkring KU-tema i Forsand kommune 
 
Friluftsliv 
Flere av de aktuelle uttaksområdene ligger i eller svært nær opptil tettsteder, som 
Forsand og Øvre Espedal. Sistnevnte er også innfallsport til viktige friluftsområder, 
som Røssdalen og Frafjordheiene.  
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Det er ingen sikra friluftslivsområder nær opptil uttaksområdene. 
Flere av uttaksstedene er og har vært i drift lenge, og videre drift og noe utvidelse vil 
påvirke friluftsliv i liten grad, da virksomheten er god kjent. 
 
Landskap 
Landskapsrommet fra og med Haukalivannet og ned via Uburen til sjøen er 
karakterisert som et vakkert landskap. I dette landskapet er det allerede gjort store 
inngrep i form av sand og grusuttak. Øvre del av Espedalen er også karakterisert 
som et vakkert landskap. Begge disse områdene er Dal- og heilandskap. 
Øvre Espedal grenser til Frafjordheiene, som i denne sammenhengen er vurdert som 
et meget vakkert høghei-landskap. 
 
Naturområder 
Det er svært lite inngrepsfri natur i Rogaland, og det er et uttalt mål å bevare de 
meste sentrale områdene (villmarksprega områder). I Forsand er slike områder 
knyttet til fjellområdene, og kommer ikke i konflikt med uttaksområdene. 
Det er heller ingen viktige naturtyper i nærheten av uttaksområdene. 
Frafjordheiene landskapsvernområde ligger helt nedtil de nordre uttaksområdene i 
Espedalen. 
 
Biologisk mangfold 
Omkring uttaksområdene i Forsand er det registrert flere terreng for hjortevilt.  
Espedalselva er lakseførende. 
 
Verna vassdrag 
Espedalselva er et verna vassdrag. Planer om inngrep i verna vassdrag skal 
vurderes etter rikspolitiske retningslinjer for slike vassdrag før evt tillatelse gis. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Kulturminner relatert til jordbruk og gårdsbosetning ligger ofte på områder med rike 
sand- og grusforekomster, fordi dette gav god drenering og et mer lettdrevet jordbruk. 
Dette gjelder også på Forsand. På Forsandmoen er det registrert en mengde 
gravrøyser/gravfelt og bosetningsspor. Disse er konsentrert innenfor og rundt 
fortidsbyen Landa, men det finnes også gravrøyser i øst, ved elva, på gården 
Slettabø. I tillegg er det registrert en rekke kulturminner nord og sør for 
Espedaldsvatnet. Kulturminnene i nord er oppført med uavklart verneverdi. 
 
Nyere kulturminner 
Det er en del eldre verneverdig bebyggelse hvorav en del ligger samlet i kulturmiljøer 
med til dels svært stor tidsdybde. Dette gjelder særlig områdene i Espedalen. 
 
Landbruk 
Landbruk er ofte etablert på og nær opptil områder med rike sand- og 
grusforekomster. Så også i Forsand.  
I utangspunktet regnes grusuttak som en stor konflikt i vurderingene, men dette 
minsker ved planer om og mulighet for tilbakeføring.  
 
Vannressurser 
Det er grunnvannsforekomster i hele Espedalen, i Øvre Espedal og på Forsandmoen. 
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Forsand, 1129 – 3 

 
 
Følgende egenskaper er felles for alle delområdene 
Forsand 3 
Ressursens viktighet (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x  
 
Generell omtale av ressursen (NGU): 
Forekomsten er en brerandavsetning som er dannet foran en istunge som lå i 
Haukalivatnet. Foran isenfronten ble det dannet en markert endemorene, 
Esmarkmorenen, som rager 15-20 meter opp over terrasseflata foran. Inn mot den 
østre dalsiden er det et smeltevannsløp som representerer breporten hvor sand og 
grus ble transportert med smeltevannet og dannet et delta i datidens havnivå. Ved 
Forsand ligger en annen morenerygg som er dannet foran en istunge i Lysefjorden. 
 
Massene består av 8-10 meter horisontale lag av sortert grus over skrålag av sand i 
de ytre, vestlige delene, mens man i sørøst kommer ned i morenemateriale på 8-10 
meters dyp. Det er tatt ut masser flere steder og det er nå registrert 6 massetak i 
forekomsten. Av disse er tre nedlagt. Det er store uttak i ett mens andre massetak 
venter på å få avklart arealbruken. I dag er all uttaksaktivitet lagt til områdene sør for 
vegen, men det er også store og viktige ressurser nord for denne. Avsetningen er en 
meget viktig nasjonal forekomst i forsyningen av byggeråstoff. Herfra eksporteres 
betongtilslag av meget god kvalitet for å dekke et behov andre steder i landet. Det 
bør derfor legges til rette for en optimal utnyttelse av disse ressursene. 
 
Det tas i dag ut grunnvann for drikkevannsforskyning sentralt på forekomsten. Nye 
grunnvannsbrønner er planlagt etablert helt nord på forekomsten. Dette innebærer at 
kvaliteten på drikkevannet ikke påvirkes av aktiviteten i massetakene sørvest på 
forekomsten. 
 
Dette området er delt opp i følgende delområder: 
Vest A, B, C; Vest D – i drift; Midtre A; Midtre B – i drift; Øst A; Øst B – i drift 
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Kart over delområdene Forsand 1129-3, Vest A, B, C, D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart             Flyfoto  
 
Forsand 3 Vest A
KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x eks.utskipningshavn
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x off. bebyggelse mm
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Merknader Bygninger i området

TOTALVURDERING Uttak ikke aktuelt pga nærhet til bebyggelse  
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Forsand 3 Vest B
TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Merknader

TOTALVURDERING Mulig framtidig uttak  
 
Forsand 3 Vest C
TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Merknader

TOTALVURDERING Mulig framtidig uttak  
 
 
 

 
Forsand 3 Vest D - i drift
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Kart over delområdene Forsand 1129-3, Midtre A, B 

 
KU-kart             Flyfoto   
 
Forsand 3 Midtre A
TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområde x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Merknader

TOTALVURDERING Ikke aktuelt utaksområde  
 
 
Forsand 3 Midtre B - i drift
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Forsand 3 Øst A
TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområde x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Merknader

TOTALVURDERING Mulig framtidig uttak  
 
 
 
Forsand 3 Øst B - i drift
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Byrkjeland 1129 - 8 

 
KU-kart             Flyfoto   
 
 
Beskrivelse av forekomsten 
Forekomsten er en breelvterrasse i høyde 100 moh. Massene består av horisontale 
lag av sand og grus med 15 meters mektighet over elva i den søndre delen. Nordre 
del av forekomsten består av ei smal stripe med sorterte løsmasser på oversiden av 
veien hvor massetak ligger. Dette området synes mindre interessant for kommersiell 
utnyttelse. Det er tatt ut betydelige mengder sand og grus fra flere massetak i de 
sentrale delene av forekomsten, men det tas nå ut masser bare i ett.  
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Kommune Forsand
Navn Byrkjeland
NGU forekomstnummer 1129 - 8
Driftsforhold Ett aktivt massetak, flere nedlagte
Driver NCC Roads avd. Helle
Totalvolum 1,237 mill. m3
Utnyttbart volum 0,601 mill. m3
Godkjent tilgjengelig volum
Byrkjeland
Ressursens viktighet (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x  8 m

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x Ikke tilknytta hovedveinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x lakseelv
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x *
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF, masseuttak, spredt bolig
Muligheter etter uttak landbruk

TOTALVURDERING Avslutning av nåværende uttak pågår  
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Løland 1129-9 
 

 
 
Følgende egenskaper er felles for alle delområdene: 
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 25 m  
 
Beskrivelse av forekomsten 
Forekomsten er en breelvavsetning bygd opp til ca. 150 moh. og med den høyeste 
terrasseflata ca. 48 meter høyere enn Espedalsvatnet. Det er et stort massetak som 
drives i to nivåer i den sydlige delen av forekomsten. Massene består av et grovt 
topplag med grov grus og stein over veksling mellom sand og grus og grovere grus 
og steinlag. I dypere lag består massene av sand med noen gruslag. Forekomsten er 
en stor og viktig ressurs i forsyningen av byggeråstoff og bør derfor utnyttes 
maksimalt. Forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart      Flyfoto   
 
Dette området er delt inn i tre delområder: Sør – i drift, Midtre, Nord 
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LØLAND SØR
KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold  x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan Massetak
Mulighet etter uttak Grunnvannsuttak, landbruk

TOTALVURDERING Videre drift ok  
 
LØLAND MIDTRE
KU-TEMA -2 -1 0 1 2 Kommentar
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x  
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF, massetak, naturvern
Mulighet etter uttak Grunnvannsuttak, landbruk

TOTALVURDERING Ny drift OK  
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Nedre Espedal 1129-10 
 
Kommune Forsand
Navn Nedre Espedal, 3 delområder
NGU forekomstnummer 1129 - 10
Driftsforhold 1 uttak i drift
Driver NCC
Totalvolum 13.592 mill m3
Utnyttbart volum 9.297 mill m3  

 
Dette området er delt inn i 3 delområder: 
Nord, Midtre – i drift, Sør 
 
Følgende egenskaper er felles for alle delområdene: 
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x  
 
Beskrivelse av forekomsten 
Forekomsten er en breelvavsetning med en stor deltaflate i sørvest og et mer kupert, 
ablasjonmorene/dødisterreng på den nordlige delen. Høyeste nivå er om lag 153 
moh. Terrassen ved Nedre Espedal ligger i nivå 115 moh, mens laveste punkt i 
massetaket er ca 15 meter lavere enn dette. Det er store variasjoner i kornstørrelse 
og lagdeling, og forekomsten har et betydelig innhold av grove masser egnet for 
knusing. Forekomsten er en stor og meget viktig ressurs i forsyningen av 
kvalitetsmasser til byggetekniske formål. Den nordlige delen med dødisterreng har 
kvartærgeologisk verneverdi, men vern må vurderes opp mot forekomstens 
betydningen som en nasjonalt viktig grusressurs. 
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NEDRE ESPEDAL NORD
KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x vakkert landskap, morenerygg
Naturområder x dødisterreng, verneverdi
Biologisk mangfold x lakselv
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x noen minner
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF, naturvern
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke uttaksområde.  
 

NEDRE ESPEDAL MIDTRE
TEMA -2 -1 0 1 2 Kommentar
Viktighet x nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområde  x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv  x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x lakselv
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan
Mulighet etter uttak masseuttak

TOTALVURDERING i drift  
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NEDRE ESPEDAL SØR
TEMA -2 -1 0 1 2 Kommentar
Viktighet x
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x Vakre landskap
Naturområder  x
Biologisk mangfold x Lakselv
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING  
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Øvre Espedal 1129-12 
Kommune Forsand
Navn Øvre Espedal
NGU forekomstnummer 1129 - 12
Driftsforhold 1 uttak i drift
Driver NCC
Totalvolum 0.836 m3
Utnyttbart volum  

 
Følgende egenskaper gjelder for begge områdene: 
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 3m  
 
Beskrivelse av forekomsten: 
Forekomsten er et elvedelta i nordøst-enden av Espedalsvatnet. Mesteparten av 
arealet ligger 0-2 meter over elvenivå, men 2 områder ligger noe høyere. Disse er 
volumberegnet. Ingen massetak eller snitt, men materialet består trolig av sortert 
sand og grus. Forekomsten kan inneholde masser egnet for tekniske formål, men 
synes ikke interessant for uttak i dagens situasjon med store uttak lenger nede i 
dalen. 
 
Dette området er delt inn i to delområder: A og B 
 
Kart over Øvre Espedal 1129-12, A og B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart             Flyfoto   
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ØVRE ESPEDAL A
KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet  (NGU) x lite viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak
TOTALVURDERING Ikke uttaksområde, bebygd landbruksarea 

 
ØVRE ESPEDAL B
TEMA -2 -1 0 1 2 Kommentar
Viktighet x lite viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
(Annen avstand)
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområde x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x  
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke uttaksområde  
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3.3.2. STRAND KOMMUNE 
 
Viktighet 

 Sand/grus Pukk 
Registrerte forekomster 17 6 
Utnyttbart volum 20,1 mill m3  
Tilgjengelig volum,godkjente. omr. 10,0 mill m3 + 200.000.000 tonn 
Nasjonalt viktige forekomster 0  1 
Produksjon 2004  2.000.000 tonn 
2008 (salgstall)  2.500.000 tonn 
2011 124.000 tonn  
Årsverk 5 60 
Salgsverdi 2011 NOK 7.021.000 130.000.000 
 
 

 
Oversiktskart over forekomster registrert i Strand av NGU og områder som vurderes i 
regionalplanen 
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Betraktninger omkring KU-tema i Strand kommune 
 
 
Friluftsliv 
Mulige og eksisterende uttaksområder omkring Bjørheimsbygd ligger tett inntil 
eksisterende tettsted og bebyggelse. Det er ingen offentlige friluftslivsområder eller 
utfartssteder i tilknytning til uttaksområdene. 
 
Landskap 
Området øst for Bjørheimsbygd, omkring Nedre Tysdalsvatn, er et Dal- og 
Heilandskap, og er karakterisert som et vakkert landskap. Dette påvirkes ikke av 
uttaksområdene. Pukkuttak på Tau er i første rekke synlig fra sjø. 
 
Naturområder 
Det er ingen aktuelle områder innen INON eller vernet natur nær uttaksområdene. 
Like nord for områder i Bjørheimsbygd er en regionalt viktig naturtype (beiteskog, 
D06). 
 
Biologisk mangfold 
Den sjeldne planten Solblom er tidligere registrert omkring Bjørheimsbygd, men ser 
ut til å være utgått i nyere tid. Det er noen registreringer av en sjelden lav nær 
sørvestere del av Øvre Tysdalsvatnet.  
Det er ingen aktuelle lakseførende strekninger. 
 
Verna vassdrag 
Det er ingen verna vassdrag i de aktuelle områdene. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Norvest for Bjørheimsbygd er det registrert en mengde rydningsrøyser og 
gravminne/-felt, som vil ligge svært nær evt. uttaksområde Østerhus. 
 
Nyere kulturminner 
Det er en del Sefrak-bygninger i Bjørheimsbygd-området. 
 
Landbruk 
Landbruk er ofte etablert på og nær opptil områder med rike sand- og 
grusforekomster. Så også i Strand, der mulige og eksisterende uttakssteder for sand 
og grus ligger i Bjørheimsbygda/Østerhus med mye aktivt landbruksareal.  
I utangspunktet regnes grusuttak som en stor konflikt i vurderingene, men dette 
minsker ved planer om og mulighet for tilbakeføring.  
 
Vannressurser 
Det er ingen kjente større grunnvannsforekomster i de aktuelle områdene. 
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Østerhus 1130-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart             Flyfoto   
 
 
Beskrivelse av forekomsten 
Forekomsten er en sanduravsetning med flere vannfylte dødisgroper. Forekomsten 
er antatt å inneholde store sand- og grusressurser av god kvalitet. Det er spor etter 
flere mindre uttak som ikke lenger er i bruk. Arealbruken på forekomsten er jordbruk 
og jordbruksbebyggelse. Forekomsten inneholder masser som egner seg for knusing 
og er en viktig ressurs i dette området. Det bør ikke foretas omdisponering av 
arealbruken som hindrer framtidig utnyttelse av disse viktige ressursene. Det er to 
aktive mindre uttaksområder, og ett som åpnes høsten 2012. 
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Kommune Strand
Navn Østerhus
NGU forekomstnummer 1130 - 3
Driftsforhold 3 uttak, i drift
Driver
Totalvolum 7.786 mill m3
Utnyttbart volum 4.459 mill m3

Østerhus
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x viktig
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 6 m

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig lokalt
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x spredt bebygge
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x  
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke utvidelse av eksisterende drift  
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Dalen Østre 1130-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart             Flyfoto   
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten: 
Dette er den største og viktigste sand- og grusavsetningen i området. Forekomsten 
inneholder godt sortert sand og grus av god kvalitet. Området i tilknytning til det store 
massetaket er ubebygd dyrkamark. Forekomsten er en viktig lokal ressurs i 
kommunen. 
 
Rett nord for denne forekomsten er det regulert for og åpnet et nytt steinbrudd for 
produksjon av pukk. Det foreligger ingen detaljerte opplysninger om denne 
forekomsten, men den er foreløpig klassifisert som en meget viktig lokal ressurs, og 
lagt inn i NGUs database som nr 1130-507 
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Kommune Strand
Navn Dalen Østre
NGU forekomstnummer 1130 - 9
Driftsforhold i drift
Driver Dalen sand og transport AS
Totalvolum 0.875 mill m3
Utnyttbart volum  mill m3

Dalen Østre
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 8m

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x meget viktig lokalt
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x hyttebebyggelse i nord
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan hytteområde
Mulighet etter uttak Egnet uttaksområde nesten ferdig uttatt. 

K.plan viser område over veien som ikke er  i NGU

TOTALVURDERING i drift, utvidelse ikke vurdert
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Holane 1130-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart             Flyfoto   
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en mindre sanduravsetning som sees i sammenheng med 
Østerhusavsetningen. Det er tatt ut store mengder fra forekomsten. Massetaket er 
nedlagt og arealene oppdyrket, mens et nytt uttak er åpnet. Et snitt i et massetak 
viser godt sortert grus over noe grusig sand. Forekomsten inneholder fortsatt masser 
godt egnet til tekniske formål og er en viktig ressurs i kommunen. Sør-østre del er tatt 
ut, området NV for dette skal åpnes for uttak av restmasser. 
Det foreligger en ny arealavgrensning fra NGU for denne forekomsten, som må 
hensyntas videre. 
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Kommune Strand
Navn Holane
NGU forekomstnummer 1130 - 15
Driftsforhold i ny drift
Driver Bødrene Helland
Totalvolum 0,115 mill m3
Utnyttbart volum

Holane
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle data
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig 
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x positivt etter tilbakefølring
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan
Mulighet etter uttak Landbruk

TOTALVURDERING  
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Tau 2 1130-504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart             Flyfoto   
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Uttaksområdet Tau 2 ligger i fjellområdet øst for gammelbruddet og riksvegen. 
Bergarten er en grå, finkornet mylonitt med gode mekaniske egenskaper. Bruddet 
drives opp til en høyde på ca. 165 moh. Bruddet har i dag tre pallhøyder, hver på ca. 
12 meter og skal videre senkes til ca. 85 moh. Det aller meste av produksjonen går 
med båt ut av distriktet. Foredling og utskipning foregår i det gamle bruddområdet. 
Massene brukes til vegformål og som jernbanepukk. 
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Kommune Strand
Navn Tau 2
NGU forekomstnummer 1130 - 504
Driftsforhold I drift
Driver NorStone
Totalvolum 40 mill. tonn
Utnyttbart volum 40 mill. tonn
Volum ved utvidelse 200 mill tonn

Tau 2
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x egen vei, 2km t  
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x godt synlig fra s
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF, hensynssone masseuttak
Mulighet etter uttak landbruk, industriområde

TOTALVURDERING Videre drift, utvidelse OK  
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3.3.3. HJELMELAND KOMMUNE 
 
Viktighet 

 Sand/grus Pukk 
Registrerte forekomster 27 14 
Utnyttbart volum 30 mill tonn  
Tilgjengelig volum, godkjente omr. 10 mill tonn  
Nasjonalt viktige forekomster 3 1 
Produksjon 2004 1.000.000 tonn  
2008 1.100.000 tonn  
2011 930.000 tonn  
Årsverk 30  
Saøgsverdi pr år 65.000.000  
 

 
Oversiktskart over forekomster registrert i Hjelmeland av NGU og områder som vurderes i 
regionalplanen 
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Betraktninger omkring KU-tema i Hjelmeland kommune 
 
Friluftsliv 
Det er ingen større friluftslivsområder nær uttaksområdene. Mindre aktuelle pukkområder 
ligger i og nær opptil hytteområder og viktige utfartsområder i kyststrøk. Øvre Tysdalsvatnet 
er en av flere innfallsporter til heiområdene Vormedalsheia/Fundingsland. 
 
Landskap 
Hjelmeland har en svært variert landskapsstruktur. I ytre kystområder omkring Fisterøyene 
og Randøy er Kyst- og øylandskapet i Ryfylke – dette er definert som et meget vakkert 
landskap. Samme definisjon har Dal- og heilandskapet omkring Øvre Tysdalsvatn – der også 
uttaksområder i Årdal inngår. Fjordlandskapet omkring Førre i indre del av Jøsenfjorden -  et 
område med vakkert landskap - grenser opp i mot Hauga. 
 
Naturområder 
Det er ingen vernete naturområder i eller i rimelig avstand fra uttaksområdene. 
Eventuelle uttak vil ikke påvirke status i INON-områdene i kommunen. 
Vorma er registrert som en regionalt viktig naturtype. 
 
Biologisk mangfold 
Ingen viltområder eller rødlistearter er registrert ved eller i rimelig nærhet til uttaksområdene. 
Lakseførende strekninger finner vi både i Årdalselva, i Vorma, som renner ned i Tøtlandsvik, 
samt i Ullaelva, som renner gjennom Hauga. 
 
Verna vassdrag 
Vormo er et verna vassdrag. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Kulturminner relatert til jordbruk og gårdsbosetning ligger ofte på områder med rike sand- og 
grusforekomster, fordi dette ga god drenering og et mer lettdrevet jordbruk – så også i 
Hjelmeland. På Nedre Valheim er det registrert en mengde automatisk freda kulturminner, i 
form av over 500 bosettingsspor under dagens markoverflate, gravrøyser og et gårdsanlegg 
emd ca. 500 synlige enkeltminner. Dette er det største gårdsanlegget iHjelmeland og ett av 
de største i Rogaland. Anlegget fra jernalderen har et sjeldent stort mangfold av spor etter 
mennesklig aktivitet. Her er hustufter, rydningsrøyser, dyrkningsspor, gardfar og en mengde 
gravminner, hvor uvanlig manger er fra vikingtid. Av disse er de stjerneforma røysene sjeldne 
kulturminner. Det er også flere bosetningsområder, gravfelt mm i de sentrale delene av 
Årdal, som Tjentland og Soppaland-området. I tillegg er det registrert rydningsrøyser, 
gravminne/-felt og bosetningsområder på Hauga ved Jøsenfjorden. 
 
Nyere kulturminner 
Sefrak-registrerte bygninger finnes spredt i flere av uttaksområdene i Årdal og i Hauga.  
 
Landbruk 
Landbruk er ofte etablert på og nær opptil områder med rike sand- og grusforekomster. Så 
også i Hjelmeland,  
I utgangspunktet regnes grusuttak som en stor konflikt i vurderingene, men dette minsker 
ved planer om og mulighet for tilbakeføring.  
 
Vannressurser 
I Årdal i tilknytning til de store sand- og grusressursene er det en viktig 
grunnvannsforekomst. Her oppgir Vann-nett mulig risiko for forverring av miljøtilstanden i 
forekomsten, mens det ikke er noen kjent risiko i forekomstene i Tøtlandsvik og 
Hauga/Vadla. 
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Kromshagen 1133-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto   
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en langstrakt breelvterrasse langs vestsida av Ulladalen. 
Terrassenivået ligger ca. 20 meter over elvenivået. Materialet er forholdsvis dårlig 
sortert og er svært grovt med mye stein og stor blokk. De nordlige og sentrale delene 
av forekomsten er utdrevet. De gjenværende ressursene ligger under 
gårdsbebyggelsen og i den smalere terrassen videre mot sør.  
I kommuneplanen er området avsatt som LNF-område, og er vurdert å være uaktuell 
som uttaksområde videre. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Kromshagen
NGU forekomstnummer 1133 - 1
Driftsforhold Utatt, under tilbakeføring
Driver Lämmikainen
Totalvolum 0.692 mill m3
Utnyttbart volum 0.436 mill m3

Kromshagen
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle analyser
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x lite viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x må gjennom bebyggelse
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x noe bebyggelse
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x noe sefrak i nord
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke aktuell for videre drift
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Moen 1133-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto  
  
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en breelvterrasse ved gården Moen, og noen lavere terrassenivå 
ned mot elva. Mye blokk i overflata, men ingen snitt viser sammensetningen mot 
dypet. Avgrensning av forekomsten mot syd er noe usikker. Det er ingen snitt eller 
uttak som gir opplysninger om kornstørrelsen, men stor sannsynlighet for at det 
finnes grove masser. Gårdsbebyggelsen vanskeliggjør uttak. 
I kommuneplanprosessen er området vurdert som uaktuell for uttak. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Moen
NGU forekomstnummer 1133 - 3
Driftsforhold ingen uttak
Driver
Totalvolum 0.943 mill m3
Utnyttbart volum 0.591 mill m3

Litlemoen
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål ingen data
Egnethet for betong
Egnethet andre formål
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x meget viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x noe bebyggelse
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet x breelvavsetning, verneverdi
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak landbruk

TOTALVURDERING Ikke aktuell for uttak  
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Vadla 1133-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto  
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten ligger som en skalk inn mot dalsida og den totale høyden fra bunn til 
topp er ca 80 meter. Forekomsten består av breelvterrasser og lavereliggende 
elveterrasser som er bygd opp av skrålag med godt sortert sand og grus. Midt i 
forekomsten er det et parti med små terrasser hvor fjellet kommer fram i dagen flere 
steder. Den gjennomsnittlige mektigheten er svært vanskelig å anslå, men det er 
betydelige ressurser som er aktuelle for uttak. 
Det er gjennomført KU i forbindelse med reguleringsplan. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Vadla
NGU forekomstnummer 1133 - 4
Driftsforhold I drift
Driver Norstone AS
Totalvolum 1.368 mill m3
Utnyttbart volum 0.739 mill m3

Vadla
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 6m

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Regionalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x tilknytning til hovedveinett,
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet breelv og elveterrasser, mulig verneverdig
Status i kommuneplan masseuttak
Mulighet etter uttak landbruk

TOTALVURDERING videre drift OK
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Hauga 1133-5 
 
Kommune Hjelmeland
Navn Hauga 2 delområder
NGU forekomstnummer 1133 -5
Driftsforhold Ikke aktiv drift
Driver Norstone AS
Totalvolum 3.191 mill m3
Utnyttbart volum 1.465 mill m3  

 
Dette området er delt inn i to delområder: 
Hauga 1 og 2 
 
Følgende egenskaper er felles for disse to områdene: 
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x anslått uten analyse
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x  
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en stor breelvterrasse/delta øst for utløpet av Ulla. Materialet består 
av godt sortert, lagdelt sand og grus. Det er registrert tre massetak i forekomsten, 
men samtlige massetak er nedlagt. Det er tatt ut masser i Hauga 2 ned til 10m under 
nivået til Hauga 1. Det er store ressurser igjen, men driften er stanset på grunn av 
konflikter med jordbruk, bebyggelse, kulturminner, veier og kraftlinjer. Det meste av 
forekomsten synes derfor, i dagens situasjon, å være lite aktuell for store uttak. 
Lengst sør har Norstone foredlingsanlegg og utskipningshavn for masser fra de 
andre forekomstene i dalen. Med sin beliggenhet nær sjøen og utskipningsanlegg er 
forekomsten en viktig regional ressurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto  
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Hauga 1
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x anslått uten analyse
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x
Hauga 1
KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x meget viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett  x ved sjøen
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x boliger, industriomr langs sjø
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x friområder i området
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x sammenhengende landbruk
Vannressurser x
Annet x breelvterrasse-delta;
Status i kommuneplan LNF-spredt bolig, industri, friområder, hytter, gravplass
Mulighet etter uttak industri, bolig, friområder, landbruk

TOTALVURDERING Ikke uttak, unntatt i delområder 
med tidligere bruk  

 
Hauga 2
KU - TEMA -2 -1 0 1 2 Kommentar
Viktighet x meget viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x ved sjøen
(Annen avstand)
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Status i regionale planer
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Uttak kan vurderes  
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Vikemoen 1133-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en elve-/breelvterrasse med skrånende overflate. Mye stor blokk og 
stein i det 3-4 meter mektige topplaget. Under er det lagdelt sand, grus og stein med 
varierende fordeling. Mot nordvest inneholder forekomsten fortsatt store mengder 
sand og grus med god kvalitet som er aktuelle for uttak. Søndre del er tatt ut. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Vikemoen
NGU forekomstnummer 1133 - 7
Driftsforhold Ikke i drift
Driver
Totalvolum 0.573 mill m3
Utnyttbart volum 0.361 mill m3

Litlamo
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 8m

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x meget viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x tilknytn. Sjø
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan masseuttak
Mulighet etter uttak landbruk

TOTALVURDERING Aktuell for uttak  
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Soppaland 1133-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten består av en stor, øvre breelvterrasse i sørøst ved Tjentlandmoen på 
60-65 moh. og lavereliggende terrasser ned til 20 moh. ned mot elva. I den øvre 
terrassen består massene av ca. 8 meter horisontalt liggende lag av steinig og 
blokkig grus, over skrålag av sand og grus. Totalt er mektighetene 20-30 meter. 
Elveterrassene har 1-3 meter grovt topplag over skrålag av sand og grus. Det er og 
har vært store uttak fra flere massetak i forekomsten. Tidligere uttaksområder er 
utplanert og oppdyrket. Forekomsten inneholder masser godt egnet som tilslag for en 
rekke byggetekniske formål og er en meget viktig nasjonal ressurs.  
 
Forekomsten er sammen 21 Valeim og 20 Tveit den viktigste forekomsten i 
kommunen og er klassifisert som en nasjonal viktig. Dette bør tillegges stor vekt i 
forhold til andre arealbruksinteresser.  
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Kommune Hjelmeland
Navn Soppaland
NGU forekomstnummer 1133 - 19
Driftsforhold I drift i to godkjente områder
Driver NorStone Årdal Sandtak
Totalvolum NGU 6.101 mill m3 Norstone 2 mill tonn
Utnyttbart volum NGU 2.963 mill m3 Norstone 1 mill tonn

Soppaland
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x spredt bebyggelse
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x RV13 nasjonal turistvei
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan masseuttak
Mulighet etter uttak landbruk

TOTALVURDERING Videre drift OK, vurdert i reguleringsplan  
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Tveit 1133-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en langstrakt breelavsetning med terrasser i høyde 75-85 moh. 
Stedvis er forekomsten ravinert i overflaten. Materialet i avsetningen er dårlig sortert 
med morenepreg og svært grovt materiale med mye stein og blokk. Vegen er lagt om 
og det er åpnet et nytt massetak i det høyeste nivået inn mot dalsiden. Ved foredling 
gjennom knusing og sikting er materialet godt egnet til de fleste byggetekniske 
formål. Forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig og er sikret i kommuneplanen 
som område for råstoffutvinning, vestlige del er regulert. Det er delvis drift i området. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Tveit
NGU forekomstnummer 1133 - 20
Driftsforhold Delvis i drift
Driver NorStone Årdal Sandtak
Totalvolum NGU 1.980 mill m3 Norstone 5 mill. tonn
Utnyttbart volum NGU 1.016 mill m3 Norstone 3 mill. tonn

Tveit
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x spredt bebyggelse
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x RV13 nasjonal turistvei
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan masseuttak, framtidig masseuttak
Mulighet etter uttak landbruk

TOTALVURDERING Videre drift OK, vurdert i reguleringsplan  
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Valheim 1133-21 
 

 
KU-kart      Flyfoto 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en brerandavsetning som demmer opp Øvre Tysdalsvatn. Nærmest 
vannet er det en mektig randmorene i hele forekomstens lengde. Her består 
materialet av dårlig sortert steinig grus. Utenfor randmorenen ligger breelvterrasser i 
høyde 65 moh. Her er det grovt materiale med mye stein. I massetak nede ved elva 
er det ensgradert finsand under det grove topplaget. Forekomsten er stor og 
inneholder masser godt egnede for ulike tekniske formål. Det er tidligere tatt ut store 
mengder sand og grus fra flere massetak i forekomsten. Sammen med forekomst nr. 
19 er dette den viktigste grusforekomsten i Hjelmeland kommune, og er klassifisert 
som en meget viktige nasjonal ressurs. 
 
Fra kommunen og næringen har det blitt framhevet at disse ressursene er av stor 
verdi for næringsvirksomhet i kommunen. 
 
Området er foreslått delt i to for å unngå konflikt med kulturminnefeltene NV i 
området. Den smale avsetningen langs Øvre Tysdalsvatn er ikke aktuell for uttak 
ifølge næringen. 
 
Søndre del av Valheim 2 er regulert og har godkjent driftsplan. Uttak pågår og deler 
av nordre del er ferdigstilt og skal tilbakeføres.  
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Kommune Hjelmeland
Navn Valheim
NGU forekomstnummer 1133 - 21
Driftsforhold 4 uttak i sporadisk drift
Driver
Totalvolum 8.383 mill m3 Norstone: A: 25 mill. t, B; 4 mill. t.
Utnyttbart volum 4.301 mill m3 Norstone: A: 20 mill. t., B: 4 mill. t.

Valheim
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle analyser
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x 1 km til hovedveinett, 
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv A B
Landskap x meget vakkert landskap
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner A B
Kulturmiljø ,nyere kult.minner A B
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x sammenhengende landbruk
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak landbruk

TOTALVURDERING 
OMR. A A Evt. uttak vil ha høy konfliktgrad 
OMR. B B Uttak mulig  
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Heståsen 1133-502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøve er tatt i en veiskjæring langs en mindre veg til et hyttefelt langs 
Gardssundfjorden. Mulig uttaksområde i åsen nord for prøvepunktet. En del 
bebyggelse langs fjorden vil vanskeliggjøre utskipning. Bergarten er en øyegneis. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Heståsen
NGU forekomstnummer 1133 - 502
Driftsforhold
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Heståsen
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle analyser
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet ikke vurdert

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke uttak  
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Dalevika 1133-505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøve er tatt langs en veiskjæring. Åsryggen nord for prøvepunktet er egnet for uttak. 
Overdekningen i området er moderat. Berggrunnen i området varierer, og domineres 
av gneis. Innenfor den prøvetatte vegskjæringen, opptrer en kvartsittisk bergart. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Dalevika
NGU forekomstnummer 1133 - 505
Driftsforhold
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Dalevika
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle analyser
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x anslått

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke uttak  
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Dyneneset 1133-513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
2 km sørvest for Hjelmeland. Bergarten i området er en granitt/gneis (grunnfjell). 
Området er relativt flatt og strekker seg fra sjøen opp til 80 m o.h. Det er kort avstand 
til veg. Det mulige uttaksområdet ligger nær bebyggelse, 100-150 m fra nærmeste 
hus/hytte. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Dyneneset
NGU forekomstnummer 1133 - 513
Driftsforhold
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Dyreneset
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x kort avstand til 
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak

TOTALVURDERING Ikke uttak  
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Bonaråsen, Tjentland, Middagsåsen, Tveit 
 
Områdene er spilt inn i planprosessen, og er ikke vurdert konkret av NGU i plan- og 
utredningsarbeidet.  
 

 
 
 
Områdene inneholder fjellressurser, som kan tas ut til pukk. 
 
Disse områdene er ikke avmerket i plankartet, da de ikke er kvalitetsikret tilsvarende 
de andre uttaksområdene. De er tatt med i prioriteringene og vurderingen og kan 
arbeides videre med på lik linje med andre ressursområder. 
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Kommune Hjelmeland
Navn Bonaråsen (A), Tjentland (B), 

Middagsåsen (C), Tveit (D)
NGU forekomstnummer
Driftsforhold
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål ikke undersøkt
Egnethet for betong
Egnethet andre formål
Størrelse/mektighet

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet ukjent
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x kort avstand til veg
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet B A,C,D
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner AB C D
Kulturmiljø ,nyere kult.minner B ACD
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Annet
Status i kommuneplan LNF
Mulighet etter uttak Landbruk

TOTALVURDERING Uttak kan vurderes nærmere, 
mht landskapsvirkning, rekkefølge, etterbruk  
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3.3.4. SULDAL KOMMUNE 
 
Viktighet 

 Sand/grus Pukk 
Registrerte forekomster 36 14 
utnyttbart volum 14 mill m3  
Nasjonalt viktige forekomster   1 
Produksjon 2004  3.100.000 tonn 
2008  5.600.000 tonn 
2011 16.477 tonn 10.000.000 tonn 
Årsverk 1 ca. 180 
Salgsverdi 800.379  
 
 
 

 
Oversiktskart over forekomster registrert i Suldal av NGU og områder som vurderes i 
regionalplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

77 

 

Betraktninger omkring KU-tema i Suldal kommune 
 
Friluftsliv 
Ingen større friluftslivsområder kommer i konflikt med uttaksområder. 
Mulig pukkuttaksområde ved Velaskardet nær tettstedet Sand berører lokalt brukte 
turområder. Kystområdene ved pukkuttaksområder ved Vanvik i Hylsfjorden er 
regionalt viktige og planlagt sikra (Drarvik-Ullsnes). 
 
Landskap 
Suldalslågen har skapt Suldalsdalføret, som er et Dal- og heilandskap – karakterisert 
som et meget vakkert landskap. Mulige pukkuttaksområder i Hylsfjorden ligger noe 
lenger mot vest enn et annet område med samme landskapstype og samme 
karakterisering. Fjordlandskapet ved Vatlandsvåg ytterst i Sandsfjorden er allerede 
sterkt berørt av uttaksområdet Norsk Stein.  
 
Naturområder 
INON-områder vest for Sandsfjorden vil bli berørt ved evt. uttak av pukkområdene 
her. Regionalt og nasjonalt viktige naturtyper nær disse områdene (Åsjuvet og Ilstad) 
kan også bli berørt. Det samme gjelder INON- områdene sør for uttaksområdene 
Ersdal og Velaskardet. Det er ingen verna områder i rimelig nærhet av 
uttaksområdene.  
 
Biologisk mangfold 
Det er mye hjortedyr i Suldal, og pukkområdene er i eller grenser opp mot viktige 
viltområder. Det er ingen funn av rødlistede arter i rimelig nærhet av uttaksstedene. 
Suldalslågen er lakseførende 
 
Verna vassdrag 
Ingen verna vassdrag berøres av evt uttak. 
 
Automatisk freda kulturminner 
På Roalkvam og Nesflaten ligger det gravrøyser, gravfelt og rydningsrøyser. I 
områder omkring Suldalsosen finnes det også en rekke kulturminner knyttet til lang 
tids bosetning. 
 
Nyere kulturminner 
Det er en rekke sefrak-bygninger i og nær alle sand- og grusuttaksområdene. 
 
Landbruk 
Landbruk er ofte etablert på og nær opptil områder med rike sand- og 
grusforekomster. Så også i Suldal, der det er utstrakt landbruksvirksomhet langs 
Suldalslågen, med en rekke mulige sand- og grusområder. I utgangspunktet regnes 
grusuttak som en stor konflikt i vurderingene, men dette minsker ved planer om og 
mulighet for tilbakeføring.  
 
Vannressurser 
Langs hele Suldalslågen er rike grunnvannsforekomster. Denne forekomsten 
vurderes å ha risiko for miljøforringelse. En forekomst under store deler av Nesflaten 
vurderes å ha mulig risiko, men i Roalkvam vurderes det ingen risiko. 
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Roalkvam 1134-1 
Kommune Suldal
Navn Roalkvam 2 delområder
NGU forekomstnummer 1134 - 1
Driftsforhold ingen uttak
Driver
Totalvolum 1.079 mill m3
Utnyttbart volum 0.777 mill m3  

 
Dette området består av to delområder: Vest og Øst 
 
Følgende egenskaper er felles for disse to områdene 
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x anslått
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x  
 
Beskrivelse av forekomsten  
 Forekomsten er et elvedelta ved Roaldkvam i østenden av Suldalsvatnet med en 
høyereliggende breelvterrasse ved Håmo. Breelvterrassen og de mektigste delene 
av elvedeltaet utgjør volumanslaget for forekomsten. Håmoterrassen ligger 5-6 meter 
over elvesletta. Materialet i hele forekomsten er grovt med mye stein og blokk i 
overflata. Ingen snitt viser sammensetningen mot dypet, men materialet kan være 
dårlig sortert. Mesteparten av elvesletta ligger 1-3 meter over elvenivå. Det er ingen 
uttak av masser i forekomsten, men det kan være aktuell for uttak i deler av 
forekomsten, spesielt breelvterrassen ved Håmo kan være aktuell for utnyttelse. 
Beliggenheten gjør at forekomsten kun har interesse for bruk i nærområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
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Roalkvam vest
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x anslått
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x
Roalkvam vest
KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x ikke god tilknytning til veinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x vakkert landskap
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF, spredt bolig

TOTALVURDERING  
 
Roalkvam øst
TEMA -2 -1 0 1 2 Kommentar
Viktighet x
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x ikke tilknyttet hovedveinettet
(Annen avstand)
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i og nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF, spredt bolig
Merknad Ekstremt utilgjengelig, ikke aktuelt på kort sikt

TOTALVURDERING Uttak kan vurderes nærmere  
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Nesflaten 1134-2 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er et breelvdelta mellom utløpet av Brattlandselva og Suldalsvatnet 
med terrasser i flere nivåer. Høyeste terrassenivå er 90 moh. (22 meter over høyeste 
vannstand i Suldalsvatnet). Et nedlagt massetak i øst mot elva viser materiale av 
sortert sand og grus med mye stein og blokk i toppflata. Hele forekomsten er 
båndlagt av bebyggelse og dyrkajord. Dette, og avstanden til større forbruksområder, 
gjør store kommersielle masseuttak mindre interessant. 
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Kommune Suldal
Navn Nesflaten
NGU forekomstnummer 1134 - 2
Driftsforhold ikke i drift
Driver
Totalvolum 2,512 mill. m3
Utnyttbart volum 0,543 mill. m3

Nesflaten
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x anslått
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x dårlig tilknytning til veinettet
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x tettsted
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x mange sefrak
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF, spredt bolig

TOTALVURDERING Nedbygd, ikke aktuelt uttaksområde  
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Suldalsosen 1134-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en rest av en sandur i høyde 75-80 moh. som har fyllt hele dalen. 
Materialet består av horisontale lag av steinig grus som er noe dårlig sortert. Selv om 
nesten hele forekomsten er dyrket og bebygd er deler av dyrka jord aktuell for uttak 
av masser. Ved tilbakeføring til dyrka jord etter endt uttak vil dyrkingsforholdene 
sannsynligvis bli bedret. Forekomsten må anses som en av de viktigste 
byggeråstoffressursene i Suldal. 
 
 
 
 
 
Det foreslås en foreløpig grov inndeling av området i to arealer, A (tettstedet 
Suldalsosen) og B (resten av ressursområdet), for å synliggjøre at i deler av område 
B kan det etter nærmere vurderinger være aktuelt med uttaksområder. 
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Kommune Suldal
Navn Suldalsosen
NGU forekomstnummer 1134 - 11
Driftsforhold nedlagt
Driver
Totalvolum 6.025 mill m3
Utnyttbart volum

Suldalsosen
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle analyser
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x meget viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder B A
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk B
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF, bolig mm

TOTALVURDERING A Ikke aktuelt uttaksområde pga tettsted
B Kan vurderes uttak i delområder  
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Norsk Stein Jelsa 1134-501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten 
Forekomsten ble startet med prøvedrift i 1988. Formålet var eksport til Tyskland, 
England og Danmark. De første åra lå produksjonen på ca. 400 000 tonn. I 1999 ble 
det foretatt ny prøvetaking av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i 
Rogaland. Området nord for daværende brudd ble kartlagt og prøvetatt m.h.t. 
bergartssammensetning og mekaniske egenskaper. Bergarten er en myllonitt med 
normalt gode mekaniske egenskaper. Bruddet drives i dag med fem pallhøyder hver 
på 12 meter. Planen er å gå mot dypet i nåværende bruddområdet før man utvider 
mot nord. Produksjonen er på ca. 4 mill. m3. Med oppgradering og fornying av 
foredlingsanlegg og utskipningshavn forventes produksjonen å øke til 8-10 mill. tonn i 
løpet av noen år. 
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Ersdal 1134-503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøve er tatt i en veiskjæring langs riksveg 13, ca. 5 km sør for Sand. Gode 
uttaksmuligheter like ved Sandsfjorden. Overdekkningen i området er moderat. 
Bergarten er en inhomogen gneis. En diabasgang finnes like ved. 
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Åsane 1134-504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøve er tatt i en nysprengt veiskjæring. To mulige uttaksområder beliggende like 
ved Hylsfjorden. Prøvetatt bergart er en grovkornet granittisk gneis, som antas å 
dominere innenfor de to nevnte områdene. 
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Kommune Suldal
Navn Åsane
NGU forekomstnummer 1134 - 504
Driftsforhold
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Åsane
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x gamle analyser
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x anslått

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x like ved sjøen
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF

TOTALVURDERING Mulig framtidig uttaksområde  
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Løland 1134-505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøve er tatt langs en veiskjæring. Prøvetatt bergart er en diabas hvis utbredelse er 
ukjent. Bergarten kan observeres i vegskjæringer over en lengde av 200 m. 
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Kommune Suldal
Navn Løland
NGU forekomstnummer 1134 - 505
Driftsforhold ingen drift
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Løland
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x meget viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x kan knyttes til sjø
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x noe bebyggelse i sør
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x reiseliv, friluftsområde
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x skjemmende for sefrak
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF

TOTALVURDERING Ikke aktuelt uttaksområde  
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Velaskaret 1134-506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøveområdet er en vegskæring sør for tunellen ved Velaskaret. Bergartene i 
området varierer sterkt både i kornstørrelse og mineralsammensetning. Det er tatt 
prøver av to bergartsvarianter. En grovkornet granodioritt og en finkornig, sterkt 
omdannet tonalitt med ganger av amfibolittskifer. Langs vegskjæringen er det også 
ganger med diabas. Et framtidig uttaksområde vil være i området Søråsen-Åsane. 
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Kommune Suldal
Navn Velaskaret
NGU forekomstnummer 1134 - 506
Driftsforhold ingen drift
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Velaskaret
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x nasjonal turistv
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF

TOTALVURDERING Kan vurderes til framtidig uttaksområde
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Sauaskolten 1134-512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Bergarten i området er tolket som en granitt (grunnfjell). Området strekker seg fra ca. 
150 moh. og opp til 250 moh. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er ingen 
bebyggelse i området omkring. Avstand til nærmeste byggelse er ca. 1 km. 
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Grasdalen, Røyrvik, Kubbavika 1134-532, 533, 534 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Mulig uttaksområde basert på topografi. Området er representert ved en prøve som 
er tatt i vegskjæring langs Rv. 13. Flere bergartstyper opptrer innenfor det angitte 
uttaksområdet. 
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Kommune Suldal
Navn Grasdalen, Røyrvik, Kubbavika
NGU forekomstnummer 1134 – 532, 533, 534
Driftsforhold ingen drift
Driver
Totalvolum
Utnyttbart volum

Grasdalen, Røyrvik, Kubbavika
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x (potensielt) Nasjonalt viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x kan knyttes til sjø og veinett
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x noe bebyggelse i sør
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF

TOTALVURDERING Framtidig uttaksområde, 
i hvert fall i deler av området  
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3.3.5. SAUDA KOMMUNE 
 
Viktighet 

 Sand/grus Pukk 
Registrerte forekomster 4 2 
utnyttbart volum 4,9 mill m3  
Nasjonalt viktige forekomster    
Produksjon 2004 41.000 tonn  
2008 90.000 tonn  
2011 88.000 tonn  
Årsverk 4  
Salgsverdi 4.200.000  
 
' 

 
Oversiktskart over forekomster registrert i Sauda av NGU og områder som vurderes i 
regionalplanen 
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Betraktninger omkring KU-tema i Sauda kommune 
 
Friluftsliv 
Birkelandsuttaket ligger nær opptil Sauda sentrum, og utvidelse berører tilgang til 
noen naturområder. Ellers er det ingen større friluftslivsområder eller sikra områder 
ved uttaksstedene. 
 
Landskap 
Vestsida av Saudafjorden nord for Bølnes defineres som et vakkert fjordlandskap.  
 
Naturområder 
Det er ingen verna områder ved uttaksområdene. 
INON vil heller ikke bli berørt av evt uttak 
To regionalt viktige naturtyper kan berøres ved uttak i Bølnes 
 
Biologisk mangfold 
Områdene omkring Bølnes regnes som kjerneområde for hjort i kommunen. 
Det er ingen funn av rødlistede arter i eller ved uttaksområdene. 
 
Verna vassdrag 
Ingen verna vassdrag berøres av evt. uttak. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Ingen kjente kulturminner berøres av enentuelle tiltak. 
 
Nyere kulturminner 
En rekke sefrak-bygninger i vestre del av Austarheim-området 
 
Landbruk 
Landbruk er ofte etablert på og nær opptil områder med rike sand- og 
grusforekomster. Så også i Sauda. 
I utgangspunktet regnes grusuttak som en stor konflikt i vurderingene, men dette 
minsker ved planer om og mulighet for tilbakeføring.  
 
Vannressurser 
Det er store grunnvannsforekomster under sand- og grusområdene i 
Sauda/Birkeland. Det er i Vann-nett vurdert å være risiko for miljøforringelse. 
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Birkeland 1135-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  KU-kart       Flyfoto 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en breelvavsetning på østsida av Storelva, avgrenset av elva i vest 
og fjell i øst. Terrasseflate ligger i høyde på ca. 80 moh. Forekomsten har et grovt 
topplag på 2-3 meter over skrålag av sand og grus. Forekomsten er den største og 
viktigste i kommunen. Det er registrert tre massetak i forekomsten. Nordre del av 
forekomsten har liten mektighet med fjell i dagen flere steder. Jordbruk, bebyggelse, 
veger og industri båndlegger det meste av arealene på forekomsten. Områdene 
rundt eksisterende massetak er lagt ut som områder for råstoffutvinning i 
kommuneplanen. Dette bør utvides slik at hele området mellom de to massetakene 
reserveres for råstoffutvinning. Som ikke fornybare ressurser er det viktig at naturlige 
sand- og grusforekomster ikke brukes som fyllmasse eller andre formål der 
morenemasser eller knust fjell kan benyttes. 
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Austarheim 1135-5 
 

 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Forekomsten er en del av et breelvdelta med flere forekomster. Forekomsten har 
trolig begrenset mektighet over fjell. Det er en del stor blokk i overflata og 
forekomsten kan inneholde masser som kan være aktuell til teknisk bruk. 
Forekomsten er for en stor del oppdyrket og har noe bebyggelse. Ved omdisponering 
av arealene må utnyttelse av grusressursene vurderes. 
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Kommune Sauda
Navn Austarheim
NGU forekomstnummer 1135 - 5
Driftsforhold ikke i drift
Driver
Totalvolum 1,598 mill. m3
Utnyttbart volum 0,690 mill. m3

Austarheim
Ressursens egenskaper (NGU) 0 1 2 3 4 Kommentar
Egnethet for veiformål x
Egnethet for betong x
Egnethet andre formål x
Størrelse/mektighet x 4m

KU - TEMA -2 -1 0 1 2
Viktighet x viktig
Beliggenhet
Avstand til hovedveinett x ikke tilknytning til hovedveine
Konsekvenser for samfunn
Bebyggelse i/nær uttaksområdet x
Konsekvenser for miljø
Friluftsliv x
Landskap x
Naturområder x
Biologisk mangfold x
Verna vassdrag x
Auto.freda kulturminner x
Kulturmiljø ,nyere kult.minner x mange sefrak
Konsekvenser for naturressurser
Landbruk x
Vannressurser x
Status i kommuneplan LNF
Status i regionale planer prioritet landbruk FDP Haugalandet

TOTALVURDERING  Ikke aktuell for uttak
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Bølnes 1135-502 
 

 
 
 
 
 
Beskrivelse av forekomsten  
Prøve er tatt i en veiskjæring langs riksveg 13, ca. 9 km fra Sauda. Mulig uttakssted i 
åsen vest for prøvepunktet. Prøvetatt bergart er en rhyolitt. 
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3.4. Forholdet til naturmangfoldloven 
 
I naturmangfoldloven stilles det krav til offentlig beslutningstaking: 
 
§7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen.  
 
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget. 
Offentlig beslutninger skal bygge på vitenskapelig kunnskap "så langt det er rimelig".  
I dette regionale planarbeidet er det lagt vekt på å framskaffe ny kunnskap og 
sammenstille eksisterende kunnskap om byggeråstoffer. I vurderingene som er gjort i 
forhold til sentrale natur- og miljøtema er det brukt offentlig tilgjengelig informasjon, 
samt informasjon om rødlistearter fra fylkesmannen.  
 
Dette vurderes å være kunnskap på relevant nivå i forhold til det regionale 
perspektivet. Mer detaljert kunnskap vil måtte innhentes og brukes ved vurderinger 
på kommuneplan og reguleringsplannivå. 
 
§ 9 – føre-var prinsippet 
Mangel på kunnskap skal ikke brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak" – da trer føre-var prinsippet inn og skal brukes i offentlig 
forvaltning. I denne planprosessen er det gitt anbefalinger om kommende bruk av 
arealer. Det det er kjente konflikter er det gjort skjønssmessige vurderinger om 
hvilken kategori området bør ligge i. Disse vurderingene fritar ikke for 
utredningsplikten etter forskrift om konsekvensutredninger.  
 
§10 – samlet belastning 
Regionalplanen gir et regionalt perspektiv på videre arealmessig utnyttelse av en 
rekke områder med ressurser i form av byggeråstoff. Plan anbefaler at store deler av 
disse ressursene ikke tas i bruk pga konflikt med andre interesser. Størstedelen av 
videre uttak vil fortsatt skje i eller nær eksisterende uttaksområder, og der det kan 
åpnes for uttak er konfliktene etter måten små. Videre utvikling vil skje via 
planmessig styring.  
 
§11 – kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
§12 – miljøforsvarlige teknikker og driftmetoder 
 
Videre utvikling av områder for byggeråstoff skjer planmessig i samsvar med 
lovverket, og tiltakshaver vil måtte følge pålegg og tilpasninger av driften i forhold til 
dette. 
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3.5. Oppsummering av KU-vurderinger, inndeling i plankategorier 
 
3.5.1 "0-alternativet" 
 
Videre KU-vurderinger og konklusjoner skal vurderes opp imot et såkalt 0-alternativ. 
Dette alternativet innebærer at det ikke gjøres tiltak for å endre dagens situasjon. I 
praksis betyr dette en beskrivelse av dagens situasjon og drift og hvor lenge den kan 
vedvare.  
 
Sand- og grusnæringen (Forsand sandkompani og NCC) oppgir en driftstid med 
dagens godkjente områder på ca 6 år. Pukk og sand/grus-produsenten Norstone 
oppgir en maks levetid på sand/grus-leveranser med nåværende driftsavtaler på 8-10 
år. 
 
 
3.5.2. Oppsummering og kategorisering av vurderte områder: 
 
Det tas utgangspunkt i at anbefaling om uttak følger totalvurderingen i KU-delen.  
Dette vises i kommende tabeller med følgende tegnforklaring: 
 
Fargekode Status Plankategori 

  
I drift og/eller utvidelsesområde 
 

0 

  
Uttak lite konfliktfullt 
 

1 

  
Uttak konfliktfylt men mulig etter 
nærmere vurderinger/avgrensninger 

2 

  
Uttak svært konfliktfylt 
 

3 

 
Det vises til tabell på neste side som grunnlag for følgende oppsummering: 
 
I plankategori 0 befinner seg de områdene som i dag er i aktiv drift. Driftsområdene 
er mindre enn den totale utnyttbare ressursen. I disse områdene anser 
regionalplanen utvidelse som i stor grad avklart gjennom kommuneplaner og 
reguleringsplaner, samt de vurderingene som her er gjort.  
 
I plankategori 1 er områder som anses som lite konfliktfylte. Her bør planer om uttak 
prioriteres, og den alt overveiende utnyttbare delen av ressursen bør kunne utnyttes. 
 
I plankategori 2 er de områdene som er middels konfliktfylt, og i deler av områdene 
kan en ikke påregne at massene vil kunne utnyttes på grunn av høy konkliktgrad. 
Gjennom detaljplanlegging vil det avdekkes avgrensninger for nye uttaksområder.  
 
I plankategori 3 er flere tettstedsområder der uttak dermed et tilnærmet umulig, og i 
denne kategorien er områder med høy konfliktgrad i forhold til andre viktige 
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interesser. Her må sterke samfunnsmessige interesser til for å eventuellt finne fram til 
mindre arealer der uttak kan finne sted uten konflikt.  
 
Tabell: Oppsummering av KU-vurderinger i prioritert rekkefølge, tall i mill.tonn 
NGU nr Områdenavn Kommune viktighet nivå plankategori

1134-3 Birkeland Sauda meget viktig Lokalt 0 5,02
1133-19 Soppaland Hjelmeland meget viktig Nasjonalt 0 4,44
1129-10 Nedre Espedal midForsand meget viktig Nasjonalt 0 2,51
1129-9 Løland sør Forsand meget viktig Nasjonalt 0 2,44
1133-4 Vadla Hjelmeland viktig Regionalt 0 1,11
1129-3 Forsand Øst B Forsand meget viktig Nasjonalt 0 1,05
1129-8 Byrkjeland Forsand viktig Lokalt 0 0,90
1129-3 Forsand midtre B Forsand meget viktig Nasjonalt 0 0,41
1129-3 Forsand Vest D Forsand meget viktig Nasjonalt 0 0,13
1130-9 Dalen østre Strand meget viktig Lokalt 0 0,76
1134-9 Veka Suldal meget viktig Lokalt 0 0,19 18,96
1129-9 Løland midtre Forsand meget viktig Nasjonalt 1 3,56
1133-20 Tveit Hjelmeland meget viktig Nasjonalt 1 1,52
1129-3 Forsand Vest B Forsand meget viktig Nasjonalt 1 0,83
1129-3 Forsand Vest C Forsand meget viktig Nasjonalt 1 0,15
1133-7 Vikemoen Hjelmeland meget viktig Lokalt 1 0,54 6,60
1133-21 Valheim B Hjelmeland meget viktig Nasjonalt 2 4,00
1129-3 Forsand Øst A Forsand meget viktig Nasjonalt 2 3,47
1133-5 Hauga 2 Hjelmeland meget viktig Lokalt 2 0,22
1130-15 Holane Strand viktig Lokalt 2 0,15
1134-1 Roalkvam Øst Suldal viktig Lokalt 2 0,65
1134-11 Suldalsosen vest Suldal meget viktig Lokalt 2 3,15
1129-10 Nedre Espdal sør Forsand meget viktig Nasjonalt 2 7,08 18,72
1130-3 Østerhus Strand viktig Lokalt 3 6,69
1129-10 Nedre Espedal nordForsand meget viktig Nasjonalt 3 4,35
1129-9 Løland nord Forsand meget viktig Nasjonalt 3 3,84
1133-21 Valheim A Hjelmeland meget viktig Nasjonalt 3 2,40
1133-5 Hauga 1 Hjelmeland meget viktig Lokalt 3 1,98
1135-5 Austarheim Sauda viktig Lokalt 3 1,04
1134-2 Nesflaten Suldal viktig Lokalt 3 0,81
1129-3 Forsand midtre A Forsand meget viktig Nasjonalt 3 0,78
1134-1 Roalkvam Vest Suldal viktig Lokalt 3 0,51
1129-3 Forsand Vest A Forsand meget viktig Nasjonalt 3 0,10
1134-9 Suldalsosen øst Suldal meget viktig Lokalt 3 1,15
1129-12 Øvre Espedal A Forsand viktig Lokalt 3 ikke beregnet
1129-12 Øvre Espedal B Forsand viktig Lokalt 3 ikke beregnet 23,65

1134-501 Norsk Stein Suldal meget viktig Nasjonalt 0
1133-504 Tau 2 Strand meget viktig Nasjonalt 0
532/33/34 Suldal meget viktig Framtidig 1

Bonaråsen mm Hjelmeland ikke kjent 2
1134-503 Ersdal Suldal viktig Framtidig 2
1134-504 Åsane Suldal viktig Framtidig 2
1134-506 Velaskaret 1 Suldal viktig Framtidig 2
1134-512 Sauaskolten Suldal meget viktig Framtidig 2
1133-502 Heståsen Hjelmeland viktig Framtidig 3
1133-505 Dalevika Hjelmeland viktig Framtidig 3
1133-513 Dyneneset Hjelmeland meget viktig Framtidig 3
1134-505 Løland Suldal meget viktig Framtidig 3
1135-502 Bølnes Sauda meget viktig Framtidig 3

Sum pr. 
kategoriSand / grus

Utnyttbar ressurs 
(NGU)

Pukk
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4.1. Betraktninger omkring nøkkeltall 
 
Betraktningene tar utgangspunkt i tallene fra rapporten som altså baserer seg på 
NGUs beregninger. Det er likevel til dels stor usikkerhet knyttet til slike tall, og som 
nevnt tidligere opererer næringen selv med andre tall og vurderinger for volum, som 
er presentert for sekretariatet. Da tallene ikke er basert på samme areal og 
volumberegninger, finner vi det rett å holde på NGUs avgrensninger og tall som et 
ensartet grunnlag for betraktningene og konklusjonene. 
 
Grus/sand 
Når det gjelder produksjon av sand/grus i mill. tonn pr kommune, gjelder følgende, 
basert på næringens egne tall (en sammenstilling basert på tall fra Norstone, 
Forsand sandkompani, NCC roads og NGU):  
 

Kommune produksjon 
2011, mill. tonn 

årsverk 

Forsand 0,82 58 
Strand 0,13 5 
Hjelmeland 0,93 30 
Suldal 0,02 1 
Sauda 0,9 4 
sum 1,98  98 

 
I 2011 ble det altså produsert 1.98 mill. tonn grus og sand i Ryfylke. Dette danner 
grunnlaget for følgende betraktning.  
 
Arealkategori 0 har altså et utnyttbart volum på 19,0 millioner tonn grus/sand.  
Innenfor disse ressursområdene er det godkjente driftsområder. Områdene der det 
foregår uttak er altså ikke identiske med den utnyttbare. 
 
I eksisterende områder omtalt i regionalplanen som skal drive videre og/eller utvide, 
samt områder i kategori 1, der uttak er lite konfliktfylt, er det til sammen 25,6 mill.  
tonn utnyttbar grus og sand.  
 
I områder i kategori 2 som må vurderes nærmere er det 18,7 mill tonn, men her vil 
ikke hele ressursen være tilgjengelig. 
 
Dette innebærer at det totalt sett innenfor godkjente og mulige nye uttaksområder i 
samsvar med regionalplanens kategorier 0, 1 og 2, er det utnyttbare sand- og 
grusressurser i en størrelsesorden på ca. 32 mill. tonn. Dette basert på et grovt 
skjønnsmessig anslag om at ca 90% av av de utnyttbare ressursene i kategori 1 og 
ca 60% av kategori 2 vil være reelt tilgjengelige. 
 
 
Dette innebærer at ved gjennomføring av regionalplanens intensjoner og 
prioriteringer vil det være tilgjengelige ressurser nok til ca 15 års videre 
produksjon på dagens nivå. 
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Selv om det gås inn for – og godkjennes - å ta ut maksimalt med masser i alle 
kategorier, også de mest konfliktfylte, er det ikke ressurser til lang tids uttak av 
sand/grus med grunnlag i de tallene regionalplanen har brakt fram. Med en 
skjønnsmessig antatt maksimal utnyttingsgrad på 50% av plankategori 3, vil det 
likevel ikke gi ressurser for mer enn ca. 5 år i tillegg til foregående konklusjon. 
 
Forsand sandkompani og NCC Roads har meldt tilbake at med deres beregninger, 
samt noe justeringer av grensene som er satt for uttaksområder i Midtre og Nedre 
Espedal samt i Løland, og ved godkjenning av utviding av eksisterende drift i 
Forsandmoen, er det ressurser til 40-45 års drift.  
 
Næringen ved Norstone har påpekt at det etter deres beregninger er 20 millioner 
tonn i plankategori 3 knyttet til Valheim (altså ikke 4,4 mill. tonn som NGU har 
beregnet). Ved bruk av disse ressursene – som altså ligger i et område med høy 
konfliktgrad - ville det kunne leveres grus og sand i ytterligere 15 år til.  
 
I områder som ikke er vurdert i planen pga mindre viktighet eller dårlige masser, er 
det ytterligere 50 mill. tonn, men dette er ressurser med begrensede 
bruksegenskaper og av lokal karakter og dermed uinteressante og uaktuelle i 
foreliggende vurdering. 
 
Forskjellene i vurderinger fra NGU og næringens viser at konklusjonene i 
regionalplanen er konservative og forsiktige anslag. Detaljplanlegging vil avdekke 
både akseptable grenser for uttak, endringer i mektighet/volum av forekomsten, mer 
nøyaktige kvalitetsvurderinger mm som kan muliggjøre et volummessig større uttak 
enn regionalplanens vurderinger.  
 
 
Pukk 
 
Det er to større produsenter av pukk i regionen, i Strand og i Suldal. Her er det 
oppgitt følgende produksjonstall fra næringen selv: 
 
Kommune Volum mill tonn Produksjon 2011 Årsverk 
Strand 200 2,5 60 
Suldal 300 9,7 165 
 
Det er innenfor godkjente arealer og anbefalt utvidingsområde for Tau2 tilstrekkelige 
ressurser for lang tids produksjon av pukk i Ryfylke.  
 
Regionalplanen peker ut flere områder i regionen som det bør ses nærmere på for 
framtidig produksjon. Noe av denne produksjonen må rettes inn imot å erstatte grus 
og sand som byggeråstoff der det er teknisk mulig. 
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4.2. Konklusjon 
 
 
Regionalplanen viser at det er utnyttbare mengder sand og grus for i 
størrelsesorden 15 års drift i regionen i områder med lavt og middels 
konfliktnivå. For å oppnå dette er det nødvendig at ressursområdene i plankategori 
0 samt områder i plankategori 1 godkjennes snarest mulig for utvidelse i samsvar 
med regionalplanen. 
 
 
 
Da sand- og grusressurser er begrenset i tid og mengde, må de erstattes gradvis 
og til slutt tilnærmet helt av bearbeidet pukk. Det er derfor viktig at kommunene i 
samarbeid med regionale og statlige myndigheter legger til rette for nye 
uttaksområder for pukk gjennom kommuneplanleggingen. 
 
 
 
 
 
 

 
Norsk Stein, Jelsa 
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5. Handlingsplan 
 
For at regionalplanen skal få virkning, er det en forutsetning at aktuelle parter følger 
opp innenfor sitt virkeområde. Handlingsplanen konkretiserer hvordan planens 
intensjoner skal følges opp. 
 
Tiltak: 
Helhetlig arealforvaltning 
 
Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunene et særlig ansvar å sørge for at 
planens intensjoner følges opp. Regionalplanen er førende for planmyndighetene på 
alle nivå. Dette innebærer at planens føringer legges til grunn ved videre 
planbehandling og konkrete søknader om tiltak. 
 
Regionalplanen legges til grunn i kommende revideringer av kommuneplanene. 
 
Kommunene anbefales å legge inn retningslinjene med plankategoriene i sine 
kommuneplaner: 
 
Plankategori Anbefalt arealformål Handling 

0 Bebyggelse og anlegg 
§11-7,1 

Avsette til rett formål i k-plan 

1 Hensynssone med retningslinjer 
§11-8,c 

Hindre nedbygging.  
 

2 Hensynssone med retningslinjer Hindre nedbygging.  
Mulig framtidig ressurs 

3 Vurdere hensynssone Vurdere å hindre nedbygging 
 

4 Avsette område i temakart Vurdere å avsette som ressurs og 
dermed hindre nedbygging 

 
 
Alle sand- og grus og pukkforekomster registrert av NGU bør legges inn som 
fagtema i kommuneplanens arealdel. Områdene bør markeres på arealkartet med 
hensynssoner, og graderes i samsvar med konklusjonene i regionalplanen. 
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Tiltak 
Aktiv arealforvaltning 
 
Kommunene anbefales å være aktive i forhold til byggeråstoffnæringen, og bidra 
aktivt til at ressurssituasjonen bedres. Dette må skje via kommuneplanleggingen som 
nevnt i forrige punkt, samt ved aktivt å ta opp arealbehovene som næringen har, 
basert på prioriteringene i regionalplanen. 
 
Videre kommunal planlegging bør skje i følgende prioriterte rekkefølge: 
 

1. Best mulig utnyttelse av igangsatte/godkjente lokaliteter 
2. Bidra positivt til søknader om utvidelse i eksisterende uttaksområder 
3. Starte prosesser for nye uttaksområder ved konsekvensutredningsarbeid på 

kommuneplannivå – prioritere områder med lav og middels konfliktgrad.  
4. Starte prosesser med å finne fram til gode lokaliteter for pukkuttak. 

 
 
Rogaland fylkeskommune mener at Hjelmeland kommune nå kan fortsette prosessen 
vedørende uttak på Valheim som ble utsatt av Miljøverndepartementet 09.10.2007 i 
påvente av nærmere kartlegging og vurdering gjennom fylkesdelplan. 
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Vedlegg 
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