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1. Formålet med planforslaget  

I Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 er Kluge er beskrevet som aktuelt 

område for sentralt mottak og mellomlager for masse. Da det ikke er endelig konkludert hvor 

regionale mottak skal legges, ønsker forslagsstiller å holde åpent to alternative løp for 

planforslaget. Formålet med planforslaget blir dermed todelt: 

1.  Å legge til rette for uttak av masser med tilhørende nødvendige funksjoner innenfor 

angitt område, samt heve terrengnivået for eksisterende tipp og dermed oppnå bedre 

arrondering til omkringliggende omgivelser.  

Eller 

mailto:Marie.mjaaland@prosjektil.no
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2. Å legge til rette for etablering av et regionalt massehåndteringsanlegg med 

muligheter for uttak, deponering, mellomlagring og sortering av masser.  

Området er i nåværende kommuneplan disponert til LNF-område og kombinert bebyggelse 

og anlegg. Området for bebyggelse og anlegg er regulert til kombinert landbruk/vesentlig 

terrenginngrep, mens resterende områder er uregulerte. Foreslått planområde ønskes 

regulert til råstoffutvinning. I tilknytning til og innenfor foreslått planområde har det vært og er 

i dag både massetipp og masseuttak, hvor deler av arealene har blitt tilbakeført til 

landbruksjord.  

Trasé for E39 ligger sørvest for foreslått planområde, og det pågår i dag planarbeid både på 

kommunedel- og detaljreguleringsnivå for etablering av ny vegtrasé. Ved anleggelse av ny 

trasé vil det være behov for masser, og ved gjennomførelse av foreslått tiltak vil en kunne 

hente masser i umiddelbar nærhet. Dette vil være samfunnsøkonomisk gunstig, samtidig 

som redusert transportarbeid er klima- og miljøvennlig. Risa AS har hatt dialog med Nye 

Veier, som er utbygger for E39 Bue til Ålgård, om forslått tiltak, og de er positivt innstilt til 

dette.        

2. Planområdet og omgivelser  

Planavgrensning og lokalisering 
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Foreslått planområde er lokalisert på Kluge ca. 3,5 km øst for Ålgård, mellom Limavatnet, 

Edlandsvatnet og Klugsvatnet. Planområdet har adkomst fra E39 via Øvrekluge.  

Figur 1: Kart som viser lokalisering av planområdet. 
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Planområdet omfatter deler av eiendom gnr. 28 bnr. 1. Totalt er eiendommen på ca. 2000 

daa, og foreslått planavgrensning omfatter ca. 480 daa. Under vises foreslått 

planavgrensning på flyfoto.   

 
Figur 2: Flyfoto med foreslått planavgrensning (revidert). 

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger i et landbruksområde med spredt bebyggelse. Innenfor området er det i 

dag en massetipp og masseuttak, ellers består hoveddelen av området av landbruksjord. Sør 

for planområdet ligger Klugsvatnet og videre sørøst ligger Tindafjell. Arealer nord, vest og 

øst for området består i hovedsak av dyrka mark og beiteområder, samt noe skog. 

 

Landskap 

Planområdet ligger i overgangen mellom slettelandskapet på Låg-Jæren og et mer markert 

dal- og heilandskap innenfor. Nordlige deler av planområdet ligger innenfor areal definert 

som Vakre landskap i Rogaland – Limavatnet. Området er karakterisert av avrundede 

høydedrag med myrer, vatn, skogsteiger, en rekke tradisjonelle kulturmarkstyper og 

kulturminner.  

 

 

 

 
 

Limavatnet 

Edlands- 

vatnet 

Klugsvatnet 

Tindafjellet 



    

5 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail 

Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935   NO 995 907 534 MVA camilla@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

 

 

Naturverdi 

Foreslått planområde ligger innenfor verneplan for vassdrag for Figgjovassdraget, hvor 

verneplanen omfatter et område på 233,6 km2. Iht. vernegrunnlaget er vassdraget en sentral 

del av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra heiområdet innenfor kysten til 

utløpsområdet med viktige våtmarksområder og videre til utløpet i havet. Kystprosesser, 

elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av 

naturmangfoldet. I tillegg er det store kulturminneverdier, og det er et viktig område for 

friluftsliv.  

 

Sør og øst for planområdet ligger det to områder som er registrert som viktige naturtyper, 

viktig kystlynghei og viktig mudderbank. Plangrense er trukket et godt stykke unna områdene 

med viktige naturtyper. I gjeldende kommuneplan er kystlyngheiområdet lagt med 

hensynssone for biologisk mangfold. Planområdet overlapper noe med viltområde for hare. 

Figur 3 - Kart som viser område definert som Vakre landskap i Rogaland – Limavatnet 

og foreslått plangrense. 
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Videre nordøst for planområdet er det et registrert viltområde for rådyr. I Klugsvatnet er det 

registrert elvemusling. 
Figur 4: Kart som viser viktige naturtyper og rødlistearter i og i tilknytning til området. 

Landbruk 

Foreslått planområde ligger innenfor kjerneområde landbruk iht. temakart tilhørende 

Kommuneplan for Gjesdal 2018-2029. Iht. NIBIO Kilden består arealene av fulldyrka jord, 

innmarksbeite og mindre skogsområder og åpen fastmark.    

 
Figur 5: Kart som viser definert kjerneområde for landbruk, og registrerte arealtyper (AR5) innenfor foreslått 

planområde. 

Friluftsliv 

Foreslått planområde ligger mellom to områder som er kategorisert som svært viktige 

friluftslivsområder. Nord for området ligger Limavatnet, et større vann hvor det er muligheter 

for fiske, bading, padling og vannsport. I sør ligger Fitjanuten som er et utfartsområde hvor 

det er mulighet for topptur med tilkomst både fra nord (Gjesdal) og sør (Auestad). Innenfor 

planområdet ligger deler av en turvei fra Øvrakluge til Fitjanuten. Turveien er registrert som 

et svært viktig friluftslivsområde av typen grønnkorridor.   

Innmarksbeite 
Fulldyrka  

jord 



    

7 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail 

Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935   NO 995 907 534 MVA camilla@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

 
Figur 6: Flyfoto som viser registrerte friluftsområder innenfor og i tilknytning til planområdet.  

Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturmiljø eller SEFRAK-bygninger innenfor planområdet. 

Planområdet rommer et registrert kulturminne, Kollberget. Kollberget består av 3 gravhauger 

og 2 rydningsrøyser fra jernalder til middelalder, og er automatisk freda. Det er ingen 

kulturmiljø eller SEFRAK-registrerte bygninger i nærheten av planområdet.  

Figur 7: Flyfoto som viser registrert kulturminne i tilknytning til planområdet. Innenfor utsnittet er det ingen 

registrerte kulturmiljø eller SEFRAK- registrerte bygninger.  



    

8 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail 

Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935   NO 995 907 534 MVA camilla@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

3. Plansituasjon og føringer  

Forholdet til overordna planer og føringer 

 

• Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 – Kluge er beskrevet som 

aktuelt område for sentralt mottak og mellomlager for masse.   

 

Forholdet til kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Gjesdal kommune 2019-2030 er området disponert til LNF-

område og til kombinert bebyggelse/anlegg. I sørøstlige deler av planområdet er det et 

mindre areal som inngår i gul støysone knyttet til skytesenteret på Skurve. Området videre 

sørøst for planavgrensning er angitt som hensynssone, H560, med spesielt hensyn på 

biologisk mangfold. Iht. kommuneplanens bestemmelser skal all forvaltning og virksomhet, 

både etter plan- og bygningsloven og særlover, utøves med hensyn til å bevare livsmiljøet og 

artsmangfoldet i området.  

 
Figur 8: Utsnitt fra kommuneplan for Gjesdal kommune 2019-2030 med foreslått plangrense. Forslag til 

plangrense er revidert – tidligere forslag er synlig i tynn, stiplet linje. 

Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner  

Ca. halvparten av planområdet er regulert, mens resterende arealer er uregulert. Arealer 

som er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg i kommuneplan inngår i reguleringsplan 

20080007 Kluge utfyllingsområde trinn 2. Arealer i gjeldende plan er regulert til kombinert 

landbruk/vesentlig terrenginngrep, og iht. planens bestemmelser kan området benyttes som 

utfyllingsområde.  
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Figur 9: Flyfoto som viser gjeldende reguleringsplaner i området.  

Det er ellers ingen gjeldende reguleringsplaner som grenser til selve planområdet.  

 

Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

 

Kommunedelplaner 

Deler av planområdet grenser mot pågående arbeid med statlig kommunedelplan for ny E39 

mellom Lyngdal vest og Ålgård, plan ID NO201801. Arealer som inngår i planen er båndlagt 

for regulering etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen er ansvarlig for arbeidet med 

kommunedelplan, mens Nye Veier har ansvaret for videre detaljreguleringer.       

 
Figur 10: Utsnitt fra foreslått plankart for kommunedelplan for ny E39 mellom Lyngdal Vest og Ålgård. 
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Detaljreguleringsplaner 

Deler av planområdet grenser mot planområde for detaljregulering av ny E39 mellom Bue og 

Ålgård, som er en videreføring av kommunedelplan referert til over. Oppstart av planarbeid 

ble varslet 25. februar 2020. Planarbeidet utføres av Nye Veier i samarbeid med Bjerkreim 

og Gjesdal kommuner.    

 
Figur 11: Flyfoto som viser pågående detaljreguleringsplaner i området. 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen  

Hensikten med tiltaket er å regulere et område på ca. 480 daa til råstoffutvinning for å 

tilrettelegge for større uttak av masser i området, samt nødvendige støttefunksjoner til 

masseuttaket. Når driften av masseuttaket er avsluttet ønskes området tilbakeført til 

landbruksjord. Ut ifra foreløpige beregninger antas det at man kan ta ut ca. 350 000 tonn 

masse i ca. 20 år, dvs. totalt ca. 7 mill. tonn masse.  

Alternativt ønskes området tilrettelagt for regionalt, sentralt anlegg med mottak og 

mellomlager, samt uttak og sortering av masse, dersom regionale myndigheter ønsker å gå 

videre med disponering av området iht. regionalplanen for massehåndtering. 

Det er behov for masser til bygge- og anleggsformål i regionen, og en ønsker at foreslått 

tiltak kan bidra til å dekke dette behovet. Ny trasé for E39 er under planlegging, og ved 

etablering av masseuttak i området vil en ha mulighet til å bruke kortreiste masser under 

anleggelse av ny vegtrasé.  

5. Virkninger på omgivelsene  

Foreslått tiltak vil omfatte større uttak av byggeråstoff, som vil resultere i større 

terrenginngrep innenfor området. Tiltaket vil påvirke landskapsformen, og berøre deler av 

arealer som er definert som vakkert landskap. For å redusere landskapspåvirkningen ønsker 

man ikke å ta ut masse av toppene, men heller gå lengre ned på flatere områder. Ved å 

spare toppene vil fjernvirkning av tiltaket bli mindre. Etter endt drift vil uttakene gjenfylles.   
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Dersom det etableres et sentralt mottaksanlegg her, vil dette være synlig fra E39, ved sørlig 

del av Klugsvatnet. Ellers skjermes et ev. anlegg godt av eksisterende terreng og natur.  

De foreslåtte tiltakene vil 

derfor få en svært 

begrenset fjernvirkning, og 

ingen siluettvirkning. 

Dagens uttak er så vidt 

synlig fra E39 langs sørlig 

del av Klugsvatnet. Nytt 

uttak eller ev. 

massehåndteringsanlegg 

vil også være synlig fra 

sør.  

 

Ved nordlig del av 

Klugsvatnet skjermer 

eksisterende terreng for 

innsyn til uttaket. Ved 

utvidelse eller etablering 

av massehåndterings-

anlegg, vil dette kunne 

være delvis synlig fra E39.   

 

 

Verken eksisterende eller 

nytt uttak vil være synlig 

fra Limavatnet. 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ligger innenfor verna vassdrag, og Klugsvatnet ligger sør for planområdet. I 

planarbeid og gjennomførelse av tiltak vil avrenning og tilhørende overvannshåndtering være 

viktig tema for å unngå uønsket avrenning spesielt med tanke på forurensningstilførsler til 

vassdrag. Dette er også viktig med tanke på viktige naturtyper, og registrert elvemusling i 

Klugsvatnet. Registrert mudderbank og kystlynghei ligger hhv. ca. 50 og 150 m fra 

plangrense. Det er ikke registrert noen rødlistearter eller viktige naturtyper innenfor foreslått 

plangrense som vil påvirkes av tiltaket. Mindre deler av planområdet overlapper med et 

større viltområde for hare som kan påvirkes ved gjennomførelse av planen.   

Figur 12 - Uttaket sett fra sør 

Figur 13 - Utsikt mot planområdet sett fra vest 

Figur 14 - Utsikt mot planområdet fra Limavatnet i nord 
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Med tanke på landbruk vil jordbruksareal berøres negativt under driftsperiode, men etter endt 

drift vil en tilbakeføre området til landbruksareal. En vil da tilrettelegge for større arealer med 

fulldyrka jord innenfor et område som er definert som kjerneområde for landbruk. 

Dersom det etableres et sentralt massehåndteringsanlegg vil jordbruksareal berøres negativt 

i et lengre perspektiv. 

Deler av en turvei som er registrert som et viktig friluftslivsområde (av type grønnkorridor) 

ligger innenfor foreslått planområde. I planarbeidet og gjennomførelse av tiltak vil påvirkning 

på turvei og dens bruksmuligheter være et viktig tema.  

Det er et registrert et kulturminne innenfor foreslått plangrense som vil sikres bevart i 

plankart og bestemmelser. Ved gjennomførelse av planarbeidet vil undersøkelsesplikten iht. 

kulturminneloven overholdes. 

 

6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet  

Flom-, snøskred- og steinsprangfare 

Sørøstlige deler av planområdet omfattes av aktsomhetsområde for snøskred, i tillegg er det 

et lite område som omfattes av aktsomhetsområde for steinsprang. Fare for snøskred og 

steinsprang vurderes ikke som kritisk mtp. tiltakets karakter, samtidig vil fare utredes i 

planarbeidet.   

 

Hydrologi – overvannshåndtering, avrenning og mulig forurensning 

Planområdet ligger innenfor verneplan for vassdrag og avrenning fra tiltaket til nærliggende 

vann/vassdrag vil utredes i et planarbeid. Da vil en også se på løsning for 

overvannshåndtering og nødvendige rensetiltak for å unngå forurensningstilførsler til 

omkringliggende vassdrag.   

Aktsomhetsområde 

snøskred 

Aktsomhetsområde  
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Trafikkavvikling 

Planlagt virksomhet vil medføre tungtransport ut og inn av området. I et planarbeid vil 

omfang, adkomstforhold og trafikksikkerhet utredes.  

Støy- og støvforurensning 

Tiltaket vil gi støy- og støvforurensning i forbindelse med produksjonen. Det er kun to 

bolighus i tilknytning til planområdet. Støy- og støvhensyn vil utredes i et ev. planarbeid.       

7. Konsekvensutredning  

§ 6 i forskrift om konsekvensutredninger angir hvilke planer og tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Iht. § 6b) skal reguleringsplaner etter 

plan- og bygningsloven for tiltak i forskriftens vedlegg I alltid konsekvensutredes. Punkter 

som kan være aktuelle i vedlegg I er: 

19.  Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom 

minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 

2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. 

Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a. 

Forskriftens § 8 angir planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn. I henhold til § 8a) skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 

II konsekvensutredes, men ikke ha planprogram dersom de kan få vesentlige virkninger etter 

§ 10. Aktuelle punkter i vedlegg II er: 

 2a. Mineraluttak, herunder torvskjæring 

11k. Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ 

masse. 

Iht. foreløpige beregninger vil uttaket omfatte ca. 2,7 mill. fm3, som tilsier at tiltaket vil utløse 

KU-plikt iht. forskriftens § 6.  

8. Planprosess og samarbeid/medvirkning  

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Ettersom et planarbeid vil omfatte en konsekvensutredning vil det utarbeides planprogram 

hvor aktuelle utredningstema og planprosess med tilhørende medvirkning vil redegjøres for.  

Planarbeidet regnes til å ha særskilt interesse for følgende: 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

• NVE 

• Statens vegvesen 

• Nye Veier 

• Fylkesmannen i Rogaland 

• Rogaland fylkeskommune 

• Grunneiere og naboer 

Foreslått planområde vil berøre to eiendommer, hvor tiltakshaver har dialog og avtale med 

grunneiere. 
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Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Kart med foreslått planavgrensning 

 

Stavanger, sist rev. 21.10.2020 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

Paul Korsberg 

Tlf. dir: 480 98 029 

E-post: paul.korsberg@prosjektil.no 


