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Planinitiativ utvidelse av Masseuttak på Handeland,  
Sirdal kommune 
 

1. Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av masseuttaket på Handeland 
gnr.11/bnr.1.  
 

2. Planområdet i dag 
Planområdet som ønskes tatt inn i masseuttaket står i dag som ubrukt naturområde. 
Eksisterende terreng på tomten er bratt stigende, og ligger ca. på kote +500 til +650. 
Vegetasjonen i området er variert og deler av området er dekket av skog. Det går også en 
liten bekk i grensen til det eksisterende masseuttaket.  
Helt i den sørlige enden av området går det i dag en høyspentledning mot nordøst. 
Det eksisterende masseuttaket ligger øst for planområdet, og mot sørvest ligger en gård med 
bolighus og driftsbygninger. Ellers er omkringliggende områder preget av naturlig terreng. 
Sirdalsveien som går sør for planområdet er lite trafikkert. 
  Planområdet er på ca. 135 daa og omfatter deler av g/bnr. 11/1.  
  

  
 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Planområdet ønskes tilrettelagt for masseuttak. Eksisterende atkomstveg til uttaket som er i 
drift kan benyttes også for planområdet. Det vil derfor ikke være behov for opparbeiding av 
ny veg i forbindelse med utvidelsen av masseuttaket. 
 Høyspentledningen som går i sør kommer ikke i konflikt med driften i uttaket. 
 
 

Figur 1 – Planområdets avgrensning og eksisterende vegetasjon. 
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4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det planlegges ikke bebyggelse innen planområdet. Det legges opp til at 1,6 millioner m³ 
masse kan tas ut av planområdet.  
 
 
 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Masseuttaket vil ikke produsere avfall. Eksisterende atkomstveg benyttes.  
 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
På lik linje med eksisterende masseuttak, vil utvidelsen også være synlig fra Sirdalsveien. 
Uttaket vil endre landskapsform og fjernvirkning. 
Driftsperioden regnes å vare i ca. 15 år. 
 

Figur 2 - Ønsket utvidelse av masseuttaket 
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7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 
Planområdet er i kommunedelplanen disponert til 
«råstoffutvinning». Eksisterende masseuttak er i 
kommuneplanen disponert til «Andre typer bebyggelse og 
anlegg». I reguleringsplanen for det eksisterende 
masseuttaket er det regulert til «steinbrudd og 
masseuttak». Resterende nærliggende områder er 
uregulert. Kommuneplanen viser faresoner i forbindelse 
med rasfare innen planområdet. 
Det foreligger ingen reguleringsplan for området. 
 
 
 
 

 
 
 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
  Ifølge artsdatabanken.no finnes det ingen fremmende eller truede plantearter innenfor 
området. Det finnes heller ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste 
kulturminne er «Sirdalsvegen» - en avstikker på sørsiden av Sirdalsveien og Sirdal rideveg – 
begge ligger ca. 150 meter sørvest for planområdet, (kilde: kulturminnesok.no). 
 

 
 

9. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 
Store deler av planområdet ligger i faresone for ras (kommuneplan for Sirdal).  
Sirdal vurderes å ha et begrenset radonproblem iht. «Kartlegging av radon i Sirdal 
kommune» (Statens strålevern). Det oppgis i denne rapporten at antall målinger gjort utenfor 
Tonstad er for lav til at det kan anslås sannsynlighet for høye radonkonsentrasjoner, men 
miljostatus.no oppgir radonforekomsten som moderat til høy. 
Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta dette og andre ROS-tema.  
 
 

10. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer 
Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
 
 

Figur 3 - Utsnitt fra kommuneplanens 
arealkart 

Figur 4 - Planområdet med eksisterende vegetasjon, sett fra øst. 
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11. Vurdering i forhold til behov for konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og vurderes 
å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan.  
Tiltaket faller under kategori 2 a) i forskriftens vedlegg 2 (mineraluttak), men det vurderes å 
ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn, da det iht. § 10 a-h ikke medfører eller 
kommer i konflikt med: 

a) Verneområder etter naturmangfoldloven eller markaloven, utvalgte naturtyper, 
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, 
områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven – Jamfør punkt 8. 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige 
for friluftsliv – Jamfør punkt 8 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser, rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer – 
Tiltaket omfattes ikke av statlige eller regionale bestemmelser og retningslinjer, og 
kommer ikke i konflikt med disse.  

d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet – Jamfør punkt 7. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet – Det er 
ikke kjent forurensning eller andre miljøbelastninger innen planområdet. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning – Planforslaget vil ikke medføre vann- eller luftforurensning. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp – Planforslaget vil ikke medføre 
forurensning eller klimagassutslipp. 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom – 
Jamfør punkt 9. 

 
 
 
 
 
 

12. Tema som ønskes diskutert i oppstartsmøte  
Plannavn og id 
Plangrense 
Fremdrift  
 
 
 
 
Stavanger, 25.01.2019 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 
 
 
 
Marie H. Mjaaland 
Tlf. dir: 977 54 658 
E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 
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