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2. BESKRIVELSE AV UTTAKET 

I denne delen av driftsplanen beskrives uttaket gjennom lokalisering, berørte grunneiere, 
type uttak m.m. Oversiktskart i målestokk 1:50 000 og 1:5 000 fremgår av Vedlegg  1 
Tegningshefte. 

 

2.1. Uttakets navn og lokalisering 

Egeland sandtak ligger i Kvinesdal kommune, ca. 3 km sørvest for Kvinesdal sentrum langs 
riksvei 465. Sandtaket ble etablert i området for mange år siden, men i de senere årene har 
det ikke vært utvunnet sand i sandtaket. Reddal Sand AS søker nå driftskonsesjon for å 
utvinne sand som tilslag i betongproduksjon. Det kan også bli aktuelt å benytte sandtaket for 
foredling av sand fra andre områder i Kvinesdal kommune.  

Det er tidligere gitt driftskonsesjon for drift av Ytre Egeland sandtak. Konsesjonen er gitt 
Kvinesdal Ferdigbetong AS, og omfatter arealet som det nå søkes konsesjon for. Arealet 
ligger innenfor de yttergrenser som er definert i gjeldende reguleringsplan. Adkomsten til 
sandtaket går på eksisterende lokalvei fra riksvei 465 og inn til området. Området det nå 
søkes om driftskonsesjon for grenser i sør mot Slimestad sandtak.   

 

Figur 1: Oversiktskart Egeland sandtak markert med rød ring 

 

2.2. Tiltakshaver og selskapets kompetanse 

Reddal Sand AS (org.nr. 950 612 444) er tiltakshaver og driftsselskap, og vil være ansvarlig 
for masseuttaket. Reddal Sand AS har hovedbase i Reddal utenfor Grimstad, men driver i 
dag flere ulike masseuttak i Sør-Norge. De søker nå om driftskonsesjon for Egeland sandtak 
i Kvinesdal og ønsker sammen med sine samarbeidspartnere, blant annet Ribe Betong AS, å 
bygge opp et masseuttak i kombinasjon med et betongblandeverk.  

I 2014 ble det gjennomført en fusjon der tidligere Agder Betong AS nå inngår i Ribe Betong 
AS.  
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Morten Pedersen er daglig leder i Reddal Sand AS og han har vært driftsansvarlig for 
masseuttaket i Reddal siden 1996. I Egeland sandtak i Kvinesdal er det planlagt masseuttak 
basert på et mobilt sikteverk. Verket vil driftes av Reddal Sand AS og med Morten Pedersen 
som innehar bergteknisk kompetanse. Videre vil Jan Tore Pedersen, Peder Jarle Pedersen 
og Lars Gunnar Brokke bidra i produksjonen.  

 

2.3. Grunneiere og naboer 

Følgende grunneiendommer og hjemmelshavere omfattes av masseuttaket  

Gnr./bnr./fnr. Hjemmelshaver Planlagt drift/bruk 
124 / 4 Alf Johan Egeland Masseuttak 
124 / 7 Sigbjørn Egeland Foredling og lagring av sand 
124/7/2 Agder Betong AS / Ribe 

Betong AS 
Foredling og lagring av sand 

124 / 59 Odd Egil Fjotland Foredling og lagring av sand 
124 / 72 Alf Johan Egeland Foredling og lagring av sand 

 

Grunneieravtale for masseuttak på eiendom gnr.124 bnr.4 fremgår av Vedlegg  3: 
Grunneieravtale Alf Johan Egeland 

 

Det planlagte massetaket omfatter eiendommen gnr. 124 bnr. 4 i Kvinesdal kommune. 
Foredling av sand og lagring vil foregå på eiendommene gnr. 124 bnr. 72 og bnr. 59 samt 
gnr. 124 bnr. 7 fnr. 2. Liste over grunneiere og berørte naboer fremgår av Vedlegg  4 

 

2.4. Uttaksareal og uttaksvolum 

Egeland sandtak er en del av forekomstområdet «Lindland», som ifølge grus- og 
pukkdatabasen til NGU dekker et areal på rundt 690 da. Området som nå skal utvinnes 
utgjør i underkant av 25 da av dette. Det er stipulert at det er igjen rundt 160 000 m3 sand i 
Egeland sandtak. 

I tillegg vil det bli tatt imot og videreforedlet rundt 80 000 m3 sand og grus fra Åmodt 
Næringsareal, som ligger ca. 4 km nordøst for Egeland sandtak. Uttak av masser innenfor 
Åmodt Næringsareal krever ikke konsesjon etter mineralloven, jf. svar fra Direktoratet for 
mineralforvaltning datert 26.06.15, sak 15/947. 

 

2.5. Type uttak  

Det skal tas ut sand og grus til videreforedling. Massene graves etappevis ut og 
videreforedles i andre deler av sandtaket. Massene vil i stor grad inngå i produksjonen av 
ferdigbetong som planlegges på samme område.  

I dag er området jordbruksareal. Matjorda fjernes, mellomlagres i området og legges tilbake 
etter at uttaket er ferdig.  

 

 

 



6 
 

2.6. Planer og tillatelser 

Området som det søkes om driftskonsesjon for omfattes av reguleringsplan «Valleknuten 
Vest» fra 1991. Reguleringsplan og bestemmelser fremgår av Vedlegg  2. Arealet er regulert 
til landbruksområder – jordbruk. Det følger av bestemmelsene at sandressursene innenfor 
arealene regulert til landbruk kan tas ut. Etter uttak av sand skal arealet tilbakeføres til 
jordbruksareal. Eksisterende sandtak, masseuttaket som omtales i denne driftsplanen og 
Slimestad sandtak inngår i reguleringsplan for Valleknuten vest. Det aktuelle massetaket i 
denne driftsplanen ligger lengst øst i reguleringsplanen, og på flere kart er området omtalt 
som «Klostermonen».  

I reguleringsplanen fra 1991 er det gitt begrensninger i hvor store landbruksområder som kan 
være åpne for masseuttak samtidig. Denne begrensningen er på 5 da pr. eiendom. Dette 
kravet er så strengt at det hindrer effektiv drift av masseuttaket. Stærk & Co as / Reddal 
Sand AS har derfor innledet dialog med Kvinesdal kommune med mål om å få dispensert fra 
kravet. Kommunen har i telefonsamtale den 16.10.15 gitt tilbakemelding om at det 
sannsynligvis vil være mulig å gi en slik dispensasjon. 

Denne driftsplanen legger til grunn at dialogen gir de ønskede resultatene og at uttaket av 
løsmasser kan tilpasses rasjonell og effektiv drift pr. 2015. Videre vil en større fleksibilitet i 
størrelsen på uttaket gi en raskere tilbakeføring av områder som gir grunnlag for effektivt 
landbruk. Dette sikres i praksis gjennom et større uttak av masse og større områder som kan 
tilbakeføres samtidig. Tiltakshaver satser på å ha et positivt vedtak i saken før søknaden om 
driftskonsesjon er ferdigbehandlet hos Direktoratet for mineralforvaltning. Vedtak fra 
Kvinesdal kommune vil bli ettersendt.  

 

2.7. Økonomi og garantier 

Reddal Sand AS planlegger å utvinne ressursene i Egeland sandtak primært til 
betongproduksjon. Selskapet har allerede inngått en driftsavtale med Ribe Betong AS. Som 
en del av avtalen er det Ribe Betong AS som har avtalen med grunneier for 
mineralressursen. I tillegg er det Ribe Betong AS som stiller den økonomiske sikkerheten. 
Videre er det i avtalen regulert at det er Reddal Sand AS som skal søke om driftskonsesjon. 
Driftsavtalen mellom Reddal Sand AS og Ribe Betong AS fremgår av Vedlegg  5  
 
Reddal Sand AS har ikke tidligere foredlet sand i dette sandtaket. I forbindelse med 
planleggingen av uttaket er et utarbeidet driftsbudsjett for de tre første årene. Utdrag fra 
disse budsjettene er vist i Vedlegg  6. 
 
I forbindelse med mineraluttaket er det gjort en vurdering av størrelsen og formen på den 
økonomiske sikkerhetsstillelsen. I vurderingen er det lagt vekt på at uttaket er relativt lite, 
planlagt uttak går over relativt få år og at ferdigstillelsen ikke krever store tiltak. 
Ferdigstillelsen er hovedsakelig tilbakeføring av jordbruksjord i henhold til høyder fastsatt i 
reguleringsplanen. Etter vår vurdering kan størrelsen på sikkerheten være relativt liten. Vi vil 
foreslå at sikkerheten fastsettes til et fast beløp som trappes opp utover i driftsperioden. Vårt 
forslag er at sikkerheten fra oppstart er ,- og at denne økes til ,- midtveis i 
driftsperioden. Sett i lys av planlagte etapper vil det være naturlig at sikkerheten er ,- 
fra oppstart og økes til ,- når etappe 1 er fullført. Sikkerheten stilles av Ribe Betong 
AS. Sikkerhetstillelsen blir gitt i etterkant av at søknad om driftskonsesjon er innvilget.  
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3. BESKRIVELSE AV DRIFTEN 

 

3.1. Drift 

Uttaket er planlagt i tre hovedetapper og ferdigstillelsen/istandsettelsen vil skje i to etapper. 
Etappene er nærmere omtalt under. Totalt er området på i underkant av 22 da og et samlet 
uttaksvolum på rundt 160 000 m3. Dette tilsvarer et planlagt årlig uttak på om lag 25.000 m3, 
som gir et stipulert driftsperiode på 6-10 år. Etapper for masseuttak og ferdigstillelse fremgår 
av Vedlegg  1. 

Eventuelle bidrag fra Åmodt Næringsareal vil påvirke årlig uttak og lengden på driftsperioden.  

 

3.1.1. Etappe 1 

Reddal Sand AS planlegger å starte uttaket i en midtsone av området. Dette vil bli en bred 
korridor inn i området som gir tilgang for de påfølgende etappene på hver side. 
Avdekningsmassen vil lagres i randsonen mot nord og nordøst i sone 2. Uttaket vil skje 
suksessivt langs en akse fra nordvest mot sørøst. Begrensning mot sørøst er yttergrense i 
reguleringsplanen og/eller mot fjell/ås. Etappe 1 har estimert areal på omlag 7 da og et 
utvinningsvolum på rundt 40 000 m3. Basert på planlagt uttak vil dette gi en estimert 
driftsperiode på i underkant av to år.  

 

3.1.2. Etappe 2 

Etappe 2 ligger mot nordøst i området og har tilgang fra etappe 1. Etter at etappe 1 er fullført 
er det svært god tilgang til å starte på både etappe 2 og 3. Begge etappene har en lang stuff 
med god tilgang for uttak av løsmasser. Etappe 2 har hovedsakelig yttergrense mot 
landsbruksareal i nordøst. I tillegg grenser etappe 2 mot åsen i sørøst og mot eksisterende 
masseuttak i nordvest. Etappe 2 har estimert areal på omlag 8 da og et utvinningsvolum på 
60 000 m3. Estimert driftsperiode på 2-3 år.  

 

3.1.3. Etappe 3  

Siste etappe ligger mot sør og sørvest. På samme måte som etappe 2 så har etappe 3 
tilgang fra etappe 1 og med en langsgående stuff. Etappe 3 har felles grense mot to andre 
massetak i området. Et mindre stykke mot sør grenser mot Slimestad sandtak (gnr. 124 bnr. 
24), mens det mot vest grenser mot et mindre privat sandtak (på gnr. 124 bnr. 7). Etappe tre 
har estimert areal på omlag 7 da og et utvinningsvolum på totalt 60 000 m3. Angrepspunkter 
og utvinningsvolum må tilpasses terrengnivå og utvinningshastighet på de to tilgrensende 
eiendommene. Estimert driftsperiode på 2-3 år. 

 

3.2. Sikring 

Området er i dag sikret med bom på adkomstveien. Bommen skal fortsatt være der og vil 
være hovedsikring mot at uvedkommende kommer inn i sandtaket. Utover dette vil alle bygg, 
maskiner og lagerkontainere være sikret med lås.  
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3.2.1. I driftsfasen 

I driftsfasen vil det bli behov for sikring i og rundt sandtaket. Sikringstiltakene skal både sikre 
mot at uvedkommende får adgang til anlegget og at arbeidene i sandtaket skjer på en sikker 
måte. Atkomstveien til sandtaket sikres med bom. I driftsfasen vil det bli varierende krav til 
sikring tilpasset de ulike etappene.  

Internt i sandtaket vil det bli behov for mellomlagring av masser og store hauger med sand i 
ulike fraksjoner. Haugene vil ha naturlig rasvinkel og krever i utgangspunktet ingen sikring. 
Underveis i produksjonen må interne driftsveier sikres etter behov. Produksjon og lagring må 
også planlegges på en slik måte at transport og ferdsel generelt i anlegget kan skje på en 
sikker måte. Skilting eller annen merking må suppleres ved behov.  

 

3.2.2. Etter avsluttet drift 

Terrenget skal etter avsluttet drift tilpasses de kotehøyder som fremgår av reguleringsplanen. 
Dette vil innebære et naturlig skrånende terreng uten behov for spesielle sikringstiltak.  

 

3.3. Avdekningsmasser 

Avdekningsmasser for etappe 1 og 2 graves av og legges i deponier langs grense mot nord 
og nordøst. Dette området er best egnet for deponi i tidlig fase. For etappe 3 vil det være 
naturlig å benytte deler av etappe 1 mot sørøst for deponi.  

 

3.4. Avslutningsplan/ferdigstillelse 

Plan for avslutning fremgår av kart over driftsetapper og kart som viser avslutningsplan. 
Sandtaket skal istandsettes og tilbakeføres som jordbruksareal. Kotehøyder på ferdig terreng 
fremgår av vedtatt reguleringsplan.  

Det planlegges uttak av masser under ferdig terreng. Dersom det tas ut i full dybde må 
masseunderskuddet dekkes av tilkjørte masser før avdekningsmassene legges tilbake på 
toppen for å gi landbruksareal.  

Uttak av masser er planlagt i tre faser, mens ferdigstillelsen til nytt jordbruksareal er planlagt i 
to faser. To faser i ferdigstillelsen er valgt for å få arealer av en viss størrelse tilpasset 
effektiv landbruksdrift. En oppdeling i flere faser vil gi små arealer med relativt dårlig tilgang 
for landbruksmaskiner.  
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4. VEDLEGG 

 

Tegninger og kart 

Vedlegg  1: Tegningshefte 

Vedlegg  2:  Reguleringsplan og bestemmelser 

 

Grunneieravtaler og nabolister 

Vedlegg  3: Grunneieravtale Alf Johan Egeland 

Vedlegg  4: Liste over grunneiere og berørte naboer 

 

Økonomiske forhold: 

Vedlegg  5: Driftsavtale Ribe Betong AS og Reddal Sand AS  

Vedlegg  6: Driftsbudsjett 2016, 2017 og 2018 

 

 



VEDLEGG 1

TEGNINGSHEFTE
Tiltakshaver: Prosjektnummer:

151810
Tiltak: Tegningsnummer:

TEGNINGER DRIFTSPLAN

REDDAL SAND AS

DRIFTSPLAN EGELAND SANDTAK

























Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate
for mining with the comissioner of mines at Svalbard

Egeland sandtak i Kvinesdal kommune
Konsesjonsområde

1:3 000
±

Tegnforklaring
KonsesjonsBase

GeocacheBasis0 0,3 0,60,15 Kilometer

Kart produsert ved DMF 02.05.2017

25 DAA



Utklipp fra artskart. Søk utført av DMF, 24.04.2017.



Utklipp fra naturbase. Søk utført av DMF, 24.04.2017.







Plan- og miljøenheten 
 

 

 

 Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal 
Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal 

 Telefon: 38357734 
 Telefaks: 38 35 77 01 
 post@kvinesdal.kommune.no 

 www.kvinesdal.kommune.no 
 Org.nr.: 964 964 076 
 Bankkonto: 3000.28.66168 

 
 
 
Stærk & Co a.s 
Havnegaten 1 
 
4836 ARENDAL 
Att. Turid Hagelia Korshavn 
 

 
 
Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref: Dato: 

2016/1115-3 
  

124/004 Johan Helle  
 

28.10.2016 

 
Reddal Sand AS - Dispensasjon for uttak av sand på 124/004 Ytre 
Egeland 

- 
Viser til dispensasjonssøknad fra Stærk & Co AS datert 13.10.16 mottatt 13.10.16 
angående uttak av sand på gnr/bnr 124/004 Ytre Egeland. 
 
Området det søkes dispensasjon fra omfattes av «Reguleringsplan for Valleknuten 
vest», planid. 10371991001, vedtatt 28.08.1991 og det søkes dispensasjon fra § 5, 
landbruksområde, der det kun kan avdekkes 5 daa. Jordbruksområde av gangen pr. 
eiendom. 
 
Dispensasjonssøknaden er forelagt landbruksansvarlig Kari Eiesland for uttalelse som 
ikke har merknader til søknaden, se merknad på saken. 
 
Saksutredning: 
Siden reguleringsplanen ble vedtatt i 1991 har kravet til effektivitet endret seg fram til i 
dag. Større fleksibilitet i størrelsen på uttaket vil gi et mer effektivt uttak og en raskere 
tilbakeføring av områder til jordbruksformål på tross at det åpnes et større areal enn 
det gjeldende reguleringsplanen legger opp til. Tilbakeføringen til jordbruksareal vil 
skje i to etapper og det legges opp til at halvparten av landbruksarealet vil være 
istandsatt om 10 år og resterende del vil være istandsatt om 12 – 15 år. 
 
Etter en samlet vurdering vil fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene. 
 
 
Vedlagt søknaden er følgende: 

 Søknad om dispensasjon 
 Driftsplan for Egeland sandtak – tekstdel 
 Driftsplan for Egeland sandtak - tegningshefte 

 
 
Byggesaksgebyr: 
Byggesaksgebyr for dispensasjonsbehandling er kr 5453,-. 
Faktura på kr 5453,-, sendes tiltakshaver i eget brev. 

Administrativt vedtak
Nr.: 572/16



 
Side 2 av 3

 
Naturmangfoldloven: 
I henhold til Naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i § 8- 12 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I dette området 
er det ikke gjort noen registreringer som tilsier at tiltaket vil få negative konsekvenser 
for naturmangfoldet. 
 
 
Etter delegert myndighet er det fattet følgende vedtak:  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon som omsøkt fra 
«Reguleringsplan for Valleknuten vest», planid. 10371991001, vedtatt 28.08.1991. på 
gnr/bnr 124/004 Ytre Egeland. Det dispenseres fra § 5 der det kun kan avdekkes 5 
daa. Jordbruksområde av gangen pr. eiendom. Se saksutredning. 
 
Dispensasjonen forutsetter at uttaket er avsluttet og tilbakeført til jordbruksområde 
senest innen 15 år. 
 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. Plan- og 
bygningslovens § 21- 9. 
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med 
gjeldene lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av 
tillatelsen. 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være 
tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av 
kommunen før de kan gjennomføres. 
 
Vi minner om følgende: 
Sluttdokumentasjon med ferdigmelding og utført gjennomføringsplan sendes til 
 
kommunen når arbeidet er ferdig.  
 
Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom 
du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også 
oppgi når du mottok denne meldingen. 
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Med hilsen 
 
 
Johan Helle 
saksbehandler 
 
 
 
 
Kopi til: 
REDDAL SAND AS Industriveien 11 4879 GRIMSTAD 
Forvaltningsutvalget    
Betty Gerd Knibestøl    
Marit Jerstad Solhaug    
Ivar Aarstad    
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