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Referat fra oppstartmøte, detaljregulering for Kluge masseuttak og 
mottaksanlegg, planid 202002 

 
Møtereferent: Reidun S. Skjørestad 
Møtedato: 29.05.20 
 
Kontaktinformasjon/til stede på møtet: 
Fagkyndig:  
Prosjektil Areal AS  
Kontaktperson: Marie Mjaaland, marie.mjaaland@prosjektil.no, tlf. 977 54 658. 
Sverre Heskestad  
 
Forslagsstiller: 
Risa AS  
Kontaktperson: Siv Vaka Anfinnsen, siv.anfinnsen@risa.no, tlf. 926 97 925 
Cato Risa 
 
Gjesdal kommune: 
Kontaktperson: Reidun Solli Skjørestad, rss@gjesdal.kommune.no, tlf. 959 33 094. 
Fagansvarlig landbruk, natur og miljø: Gudrun Kristensen 
Avdelingsleder arealbruk: Gerd Karin Espedal (deltok ikke i hele møtet) 
 
Bakgrunn: 
Kommunen hadde mottatt planinitiativ dat. 24.04.20 som utgangspunkt for oppstartmøtet. 
 
Kommunen har vært i dialog med Nye veier i forbindelse med planinitiativet for å avklare om 
utvidet avgrensning av planområdet vil kunne medføre konflikter med reguleringsplanen for E39 
Bue – Ålgård, planid 202001. Videre er det behov for at disse to reguleringsplanene koordineres 
fordi de antagelig vil møtes/overlappe et sted eller to. Det foreligger svar på henvendelsen til 
Nye veier i e-post av 12.05.20.  
 
Presentasjon av planinitiativet: 
Sverre Heskestad presenterte planinitiativet.  
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre uttak av og mottak av masse 
og/eller tilrettelegging for regionalt massehåndteringsanlegg. Risa informerte videre om at den 
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gjeldende reguleringsplanen har en 10 års frist for gjennomføring, og at fristen går ut 13.12.20. 
Det regulerte deponiet blir ikke ferdigstilt innen fristen. 
 
Kommunens stilte spørsmål ved den foreslåtte planavgrensningen og hvordan 
reguleringsplanen skal forholde seg til at området er foreslått som et mulig framtidig regionalt 
mottaksanlegg. Det ble poengtert at planinitiativet er klart i strid med kommuneplanen og i strid 
med kommunens jordvernmål. 
 
Plannavn, planid: 
Det foreslås at reguleringsplanen får følgende navn: «Detaljregulering for Kluge masseuttak og 
mottaksanlegg, planid 202002». (Det har vært dialog om plannavn etter oppstartmøtet).  
 
Planavgrensning: 
Kommunen anbefalte en stor økning i planavgrensning der det ikke tas hensyn til 
kommedelplanen for E39 Lyngdal vest – Ålgård eller reguleringsplanen for E39 Bue – Ålgård. 
Foreløpige utkast til ny E39-trase tilsier at veien ikke kommer nær opp til masseuttak og 
deponiområdet. Dette er også i tråd med opplysninger i e-posten fra nye veier. 
 
Kommunen foreslo at den eksisterende adkomstveien fra den kommunale veien, Øvrekluge, tas 
med i planen slik at den kan reguleres inn. Dette anses som spesielt viktig dersom Kluge blir et 
regionalt anlegg. Videre at hele den gjeldende reguleringsplanen på 28/1, planid 2008 0007, tas 
med i den nye planen. Det ble stilt spørsmål ved om planområdet bør gå ned til Klugjevatnet; 
dette dersom avrenningen fra området snues fra vest til å gå mot sørøst. Kommunen anbefalte 
at fornminnefeltet inngår i reguleringsplanen for å sikre dette, og at tilstøtende områder som er 
del av vakre landskap i Rogaland og som skal stå igjen, må inn. (Det har vært dialog om 
planavgrensningen etter oppstartmøtet).   
 
Reguleringsplaner og andre planer: 
Gjeldende reguleringsplan for området, Kluge utfyllingsområde, del 2, plan 2008 0007, vedtatt 
13.12.10. 
 
Kommunedelplan for E39 Lyngdal – Ålgård, under behandling. 
Reguleringsplan for E39 Bue– Ålgård, planid 202001, det er meldt planoppstart. Kommunen har 
ikke mottatt planforslag.  
 
Reguleringsplan for Ålgård – Hove, planid 20160, vedtatt 17.06.19. Ligger rett vest for området. 
Statens vegvesen har inngått avtale om mellomlagring og deponering av tunellmasser innenfor 
Kluge-området i forbindelse med bygging av ny E39. 
 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040, vedtatt 13. desember 2017. Her 
ligger Kluge inne som et «aktuelt» regionalt mottaksområde. Videre arbeider med 
regionalplanen har nylig blitt startet opp igjen. 
 
Utfordringer: 
Kommunen viste til at det er knyttet mange utfordringer til reguleringsplanen. 
 
Landskap: 
Prosjektil opplyste at planen er å ta ut fjell og fylle opp til en treffer eksisterende terrengnivå. 
Høyderyggen som ligger i den gjeldende reguleringsplanen forlenges.  
 
Kommunen viste til at utfyllingen vil påvirke landskapet i nærområdet til et område definert som 
«Vakre landskap i Rogaland». Det er viktig med god landskapstilpasning. Fjelltoppene i nord 
kan tas med i planområdet slik at terrenget kan tilpasses disse.  
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Dyrka jord: 
Deler av planområdet er vist som kjerneområde landbruk i kommuneplanen. 
Kommunen viste for øvrig til retningslinjene til kommuneplanen som sier at det ikke skal tillates 
omdisponering av mer enn 20 dekar dyrka jord eller dyrkbar jord pr år i planperioden. Dette har 
kommet inn i kommuneplanen på bakgrunn av det nasjonale jordvernmålet. Dersom det 
reguleres til både masseuttak og -mottak vil store arealer være åpne og i drift samtidig. Dette er 
uheldig og i klart i strid med jordvernmålet. 
 
Avrenning fra området: 
Kommunen påpekte at avrenningen og rensningen av avløpsvannet fra dagens masseuttak og 
deponeringsområde, er utfordrende. Kan en splitte, beholde dagens løsning, men ha overløp 
som renner til Klugsvatnet, dvs. minimumsvannføring i dagens rør? Må tenke på rensing og 
forhold rundt dette i forhold til massemottak, ikke bare uttak. Det må også tenkes på muligheten 
for fordrøying på den dyrka jorden når området er ferdig. 
 
Avrenning og rensing vil være viktige tema i planarbeidet. Løsningene må avklares med NVE, 
Fylkesmannen og grunneier. 
 
Støv og støy – forholdet til naboer  
Kommunen minte om at beboerne i området må ivaretas mht. støv og støy. Dette gjelder 
spesielt Øvrekluge 109 som ligger sentralt i forhold til området. 
 
Det forventes at konsekvensutredning vil gi en del svar i forhold til landbruk og viktige 
naturforhold. 
 
Krav til konsekvensutredning (KU): 
Det er ikke tvil om at reguleringsplanen krever konsekvensutredning. Den er i strid med 
kommuneplanen og har stor påvirkning på området. Iht. planinitiativet utløses KU-kravet i § 6 i 
forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Øvrige forhold: 
Området er vist som et mulig framtidig regionalt mottaksanlegg, og det har god plassering, nær 
E39 og med få naboer. Det var derfor enighet om at reguleringsplanen bør legge opp til to 
alternative løp, et der området er et regionalt mottaksanlegg og et som gjelder masseuttak og 
massemottak som driftes av Risa. 
 
Kommunen mente at det er større mulighet for å få aksept for en reguleringsplan til sentralt 
mottaksanlegg kontra å utvide det allerede regulerte.  
 
Risa opplyste at området for deres del, kan være tilgjengelig for alle typer bruk. Risa er åpen for 
alle at alle funksjoner kan tas inn i dette området, og at en bare må bli enige om hvordan 
området kan brukes. Det anses som viktig at det legges til rette for muligheten for tilgang til 
masser, og arealet er stort nok til å håndtere alt, uttak, mottak, sortering og mellomlagring - 
flerbruk.  
 
Kommunen mente at jordvern kontra regionale interesser må utredes i planen. 
 
Kommunen minte for øvrig om viktigheten av godt samarbeid og avtaler med alle berørte 
grunneiere.  
 
Veien videre: 
Kommunen er positiv til planoppstart på bakgrunn av at området er avsatt som et aktuelt 
regionalt mottaksområde. 
 
Prosjektil reviderer planinitiativet, ser på plangrense og går i gang med planprogram.  
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Risa søker om dispensasjon for forlenget frist for fullføring av anlegget.  
 
 
 
 
Mottakere: 
PROSJEKTIL AREAL AS 
RISA AS 
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