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behandling

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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Hellestad sandtak i Bø kommune
Konsesjonsområde

1:4 000
± 0 0,4 0,80,2 Kilometer Kart produsert ved DMF 02.11.2018
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Oversiktskart

Arbeidsgiver: Hellestad sandtak
Dato: 10.07.2018
Ekvidistanse: 10 m
Målestokk: 1:50000 (A3)
Datum UTM 32

Magne
Bildeforklaring
 Hellestad sandtak

Magne
Tekstboks
OversiktskartArbeidsgiver: Hellestad sandtakDato: 10.07.2018Ekvidistanse: 10 mMålestokk: 1:50000 (A3)Datum: UTM 32



Reguleringplan Hellestad 

1 :5000 08.08.2018 

N 65890 0 

N 6588500 

N 6588000 N 6588000 

N 6587500 N 6587500 

© NorkartAS 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i kartet, ledninger, kummer, eiendomsgrenser m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. Kommunene er ikke økonomisk 
ansvarlig for evt. feil. 

Konsesjons-/uttaksgrense er lik grense for steinbrudd/masseuttak
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Sidekant 1:2 oppfylt med subbus

Avsluttet pallkant

Hellestad sandtak
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Avsluttet sidekant 1:2

Avslutning drift

Hellestad sandtak
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TEGNFORKLARING
PBL § 25. REGULERINGSFORMÅL

1. BYGGEOMRÅDER

2. LANDBRUKSOMRÅDER

3. OFF. TRAFIKKOMRÅDER

7. FELLESOMRÅDER

STREKSYMBOL M.V.

REGULERINGSPLAN M/REG.BESTEMMELSER FOR:

HELLESTAD SANDTAK
REVISJONER:

KUNNGJØRING OM IGANGSETTING AV PLANARBEID
1.GANGSBEHANDLING I KOMMUNENS FASTE UTVAL FOR PLANSAKER

2.GANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET

ENDELIG PLANVEDTAK

EVT. KOMMUNESTYREVEDTAK VEDHEFTET INNSIGELSE

EVT. STADFESTET AV MILJØVERNDEPARTEMENTET

DATO SIGN

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK

PLANFORSLAGET ER UTARBEIDET AV:

PLANGRENSE (1201)

FORMÅLSGRENSE (1202)

Ekvidistanse = 5 m

Kartgrunnlag = FKB

Målestokk = 1 : 2000

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN I TIDSROMMET

DATO: SIGN.

PLANID.

daa = dekar (1000 m  )
2

BYGGEGRENSE (1211)

SENTERLINJE (1221)

20.12.06 PHP

SAK

Prosjnr.

2084

4. OFF. FRIOMRÅDER

5. FAREOMRÅDER

6. SPESIALOMRÅDER

Dr. Ing. Olav Lahus

3833 Bø  i Telemark

BØ KOMMUNE

ILLUSTRASJON

PRIVAT VEG OG PARKERING

KOMBINERTE FORMÅL

PLANKONTORET

HALLVARD HOMME AS

Avd. Gjernes

DIGITAL PLANFRAMSTILLING:

PARKBELTE, BUFFERSONE

FOR:

Hellestad Sandtak AS

20 80 m0

 MASSETAK/STEINBRUDD

MASSEDEPONI

GJENVINNINGSOMRÅDE

ADKOMST (1242))

JORD - SKOGBRUK

22.07.2006

INDUSTRI/LAGER

BEVARINGSOMRÅDE (1207)

BEVARINGSOMRÅDE

PRØVETAKINGSBRØNN

HØGSPENTLINJE

20.03.2007 038/07 KRDA

038/0717.02.2010

24.01.2008 - 25.02.2008

22.03.2010 026/10

15.04.2010

A
B

03.06.2010 GBENDELIG VEDTAK

Komm saksbehandler:

Kristin Karlbom Dahle

ENDRING ETTER KLAGER 20.06.2011 042/11

05_44_2006

OMG



REGULERINGSPLAN HELLESTAD SANDTAK   SIDE I AV 5 23.8.2007 

Reguleringsbestemmelser 
 

Reguleringsplan for: Hellestad Sandtak AS 

Kommune  : Bø i Telemark 
Reguleringsområde : Folkestadmogane 
 

Saksbehandling 

Varsel om oppstart  : 7., 13 og 27.07.2006 
1.gangs behandling planutvalget : 20.03.2007 
Utlagt til offentlig ettersyn  : 24.02.2008 
2.gangs behandling planutvalget : 17.02.2010 
Vedtatt i kommunestyret  : 22.03.2010 

Dato for planforslag  : 22.12.2006 
Dato for siste revisjon  : 20.06.2011 (mindre endring etter klage) 

Generelt 

Reguleringsplanen består av et plankart som viser arealet som totalt sett disponeres til industri, 
råstoffutvinning, gjenvinning og massedeponi. Det regulerte området er vist med 
reguleringsgrenser på plankartet.  

Området reguleres for følgende formål i overensstemmelse med Plan- og 

bygningsloven § 25: 

1. Byggeområder 

• Industri/lager 

2. Landbruksområder 

• Jord- og skogbruk 

5. Fareområder  

• Høyspentlinje 

6. Spesialområder  

• Privat vei og parkering 

• Parkbelte / buffersone mot annen arealbruk samt eksisterende søppelfylling 

• Bevaringsområde 

• Områder for masseuttak / steinbrudd  

• Område for massedeponi (massefylling av rene overskuddsmasser fra bygg 
og anlegg, jord-, grus- og steinmasser) 

• Gjenvinningsområde (gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall) 

 

Formålet med reguleringsplanen 

Formålet med reguleringsplanen er å fastsette og vise i detalj hvordan arealet innenfor planens 
begrensningslinje skal nyttes. Samtidig skal det skaffe nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring 
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av tiltak og forsvarlig utnyttelse av råstoffressurser i området som er forenelig med dagens 
næringsvirksomhet i området (produksjon av sand, grus, pukk og ferdigbetong samt gjenvinning av 
tungt mineralsk byggeavfall og massefylling av mineralsk overskuddsmasser fra bygg og anlegg). 
Reguleringsplanen skal videre sikre en landskapsmessig og miljømessig god avslutning og 
istandsetting av området samt tilbakeføring av råstoffuttaket til landbruks-, natur og friluftsområde. 

Planområdet vil sikre en fremtidig utnyttelse av masseuttak og steinbrudd med tilhørende 
betongproduksjon innenfor et geografisk avgrenset uttaksområde. I tillegg legger planområdet til 
rette for gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall samt sikrer tiltrengte arealer for fremtidig 
massefylling av overskuddsmasser fra bygg og anlegg (rene jord-, grus- og steinmasser) i Midt-
Telemark regionen.  

Felles bestemmelser 

Jordlova § 12 gjelder innenfor planområdet. 

Formålet masseuttak / steinbrudd har en tidsramme frem til 2057. Oppfylling, istandsetting 
og revegetering av området etter endt uttak skal gjennomføres innenfor denne 
tidsrammen. Etter dette går området av regulert til masseuttak /steinbrudd over til å bli 
landbruks-, natur og friluftsområde. Plandokumentene skal da ajourføres i forhold til dette. 

Plankrav 

Det skal utarbeides en avslutningsplan for tilbakeføring av området til landbruks-, natur og 
friluftsområde. Avslutningsplanen skal vise skråningsvinkel og sikringstiltak, og skal knyttes 
opp mot driftsplanen. Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker skal forelegges planen 
før Bergvesenets godkjenning. 

Istandsatte skråninger skal ikke være brattere enn 1:2. Uttakene skal etter istandsetting 
harmonere med det omkringliggende landskap. 

Terrenget skal formes slik at uttakene slakes ut og tilpasses omkringliggende terreng. 

Sikring 

Område avsatt for masseuttak / steinbrudd vil fysisk avsperres med gjerde, steinblokker, 
vippeporter og kjettinger eller lignende for å forhindre skader på tredjeperson der dette 
vurderes som nødvendig. Spesielt vil høye skjæringer som grenser til LNF-området fysisk 
sikres mot kontakt med tredjeperson etter endt masseuttak. 

Miljøforhold 

Vannforurensning 
Utslipp fra virksomheten skal ikke forurense grunnvannet. Ved oljesøl i masseuttaket skal 
forurensningen straks avgrenses og de forurensede massene skal samles opp og 
transportere ut av området. 

Støy 
 Produksjon, intern transport og transport ut med lastebil kan skje kl 6 -19 mandag-fredag 
med unntak av helligdager. Uttransport kan også skje kl.8-16 lørdag. Det er anledning til 
ekstraordinær drift som skal dokumenteres. For drift som ikke medfører støy gjelder ikke 
avgrensinger i tid. Det skal utvises varsomhet med å tillate arealbruk med støyfølsomt 
bruksformål i tilstøtende arealer. 

Støv og sandflukt 
Det skal iverksettes tiltak dersom støv fra produksjon og transport er til større sjenanse for 
boliger i nærområdet. 
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Automatisk fredede kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid / masseuttak skulle dukke opp fredede kulturminner skal 
arbeidet straks stanses og regionaletaten varsles, jf. Kulturminneloven § 8.2. 

Det må ikke iverksettes tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule, eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller 
framkalle fare for at dette kan skje, jf kulturminnelovens § 3. 

Rekkefølgekrav 

Det skal foreligge driftsplan godkjent av Bergvesenet før utvidet drift i området. 
Driftsplanen skal vanligvis ajourføres hvert 5.år eller etter nærere avtale med Bergvesenet. 
Driftsplanen skal inneholde en plan for etappevis avslutning av området. Driftsplanen skal 
vise grenser for steinuttak og masseuttak og visualisere avslutning av masseuttaket.  

Gjenvinningsanlegget kan ikke settes i drift før evt. nødvendig utslippstillatelse er gitt. 

Reguleringsformål 

Byggeområder 

Område for industri og lager (I/L 1) 

Innenfor området skal det foregå produksjon av ferdigbetong med tilhørende 
utstyrsenheter, siloer og tilslagslager. På området vil det også være lager og 
oppstillingsplasser for verktøy og kjøretøy. Dette er i tråd med eksisterende bruk av 
området. I tillegg vil det bli lagret gjenvunnet tungt bygg- og anleggsavfall 
(gjenvinningsmasser) innenfor dette området. 

Mønehøyde for lager- og hovedbygg kan maksimal være 10 m (målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng). Siloer og andre bygg kan være høyere. 

Takvinkel skal ligge mellom 15 og 22 grader. 

Landbruksområder 

Område for jord- og skogbruk (L) 

Område avsatt til jord- og skogbruk avmerket L i plankartet danner et ”grønt belte” rundt 
masseuttaket. 

Fareområder  

Høyspentlinje 

Området omfatter trasé for høyspentlinjen inkludert sikkerhetssone. 

Spesialområder 

Privat veg og parkering 

Området omfatter innkjøring til ferdigbetongfabrikk, masseuttak og gjenvinningsområdet.  

Omfatter område avsatt til omlegging av deler av vei som i dag går gjennom dagens 
massetak, Hegnunvegen. 

Omfatter veg mellom spesialområde deponi og g/bnr 9/6.  
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Massetak / steinbrudd (Sp Mas 1 og Sp Mas 2) 

Innenfor området skal det foregå masseuttak, sortering, knusing og mellomlagring av 
masser. Driften er underlagt standardvilkårene for uttak av mineralske ressurser i henhold 
til Bergvesenets retningslinjer og pålegg.  

Steinbrudd er ikke tillatt i en sone på 50 m rundt deponiet. Denne sonen er avmerket på 
plankartet. 

Område avsatt for masseuttak / steinbrudd vil fysisk avsperres med gjerde, steinblokker, 
vippeporter og kjettinger eller lignende for å forhindre skader på tredjeperson der dette 
vurderes som nødvendig. Spesielt vil høye skjæringer som grenser til LNF-området fysisk 
sikres mot kontakt med tredjeperson etter endt masseuttak.  

Det skal utarbeides en driftsplan for tiltaket som skal godkjennes av Bergvesenet i samråd 
med Bø kommune. Bergvesenet skal føre tilsyn med tiltaket. 

Under driften skal det tas vesentlig hensyn til naturmiljøet og den omkringliggende 
bebyggelsen, slik at ulempene blir minst mulig. Støy og annen forurensning skal holdes 
under fastsatte maksimalgrenser for denne type virksomhet.  

Uttak av grus og fylling av rene, mineralske masser skal til enhver tid følge vedtatt 
driftsplan og reguleringsplan. 

Etter endt uttak i området, skal terrenget planeres og vegetasjonsdekke etableres i 
samsvar med avslutningsplan godkjent av Bø kommune og Bergvesenet. 

Uttak av masser skal ikke skje lenger ned enn til morenelaget, maksimalt til kote +130. 

Uttak av masser innenfor ei sone på 2 m rundt de to prøvetakningsbrønnene i området 
skal skje i samråd med kommunen.  

Skråningene må ikke få større helling enn 1:1,5 under driftsperioden. 

Uttak av masser skal skje slik at tilkomst på tømmerveg til g/bnr 9/66 over g/bnr 9/2 er 
sikra. 

Gjenvinningsområde (Sp G) 

Gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall skal skje innenfor eksisterende steinbrudd 
avmerket Sp G i plankartet. Gjenvinningen skal skje i henhold til gjeldene offentlig 
regelverk og retningslinjer blant annet fra SFT.   

Parkbelte / buffersoner (Sp B 1 – Sp B3) 

Buffersone avmerket Sp B1 på kartgrunnlaget sikrer at tiltak ikke iverksettes nær 
eksisterende bebyggelse og vil danne et parkbelte mot denne bebyggelsen.  

Buffersone avmerket Sp B2 omfatter nedlagt søppelfylling, geologiske formasjoner 
(eskere) og et parkbelte rundt avgrensningen til steinbruddet. 

Sp B3 omfatter gravplass, nedlagt søppelfylling og en buffersone mot vegen.  

Vegetasjonen innenfor formålet skal bevares. Masseuttak og lagring av masser og 
maskiner er ikke tillatt. 

Massedeponi (Sp Dep) 

Område for massedeponi av overskuddsmasser fra bygg og anlegg (jord-, grus- og 
steinmasser) er lagt til område avmerket Sp Dep i planforslaget. Denne lokaliseringen er 
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overens med dagens lokalisering av avsperrede område for tilsvarende bruk godkjent av 
Bø kommune.  

Det kan kun deponeres rene (inerte) gravemasser. Masse fra forurenset grunn kan ikke 
deponeres. 

Området skal sperres av med vippebom og steinblokker el.l.  

Eiendommen g/bnr 9/12/4 og virksomheten på g/bnr 9/12 skal ha tilkomst via vei over 
området. 

Bevaringsområde (Sp Ku) 

Området omfatter en verneverdig gravplass, id. Askeladden 77164. Dette innebærer at det 
ikke kan gjøres noen form for inngrep i området uten tillatelse fra kulturvern myndighet.  

Sikringstiltak 

Masseuttaket skal sikres slik at farlige områder blir utilgjengelige for allmennheten. Dette 
gjelder skråninger som er brattere enn 1:2. I slike områder skal det settes opp 
sikringsgjerder med minimum 1,75 meters høyde. Alle sikrings- og istandsettingstiltak skal 
foregå innenfor formålsgrensen for masseuttak. 

For øvrig skal område avsatt for masseuttak / steinbrudd fysisk avsperres med gjerde, 
steinblokker, vippeporter og kjettinger eller lignende for å forhindre skader på tredjeperson 
der dette vurderes som nødvendig. Spesielt vil høye skjæringer som grenser til LNF-
området fysisk sikres mot kontakt med tredjeperson etter endt masseuttak. 

Oppføring av gjerder og gjerdetyper er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 93, 
jfr. forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll i byggesaker. 

Tiltak ved avsluttet uttak 

Ingen ferdige istandsatte skråninger, verken eksisterende eller nye, skal være brattere enn 
1:2. I uttakssituasjon kan tillates brattere skråninger.  

Etter endt uttak og/ eller fylling skal samtlige bygninger, anlegg og installasjoner i området 
fjernes og gjenstående istandsetting av terreng og revegetering sluttføres. 

Når masseuttaket er avsluttet og kommunen har godkjent tiltakene som krevd i driftsplan, 
endres samtidig reguleringsformålet for området til landbruks-, natur og fritidsområde. 

Andre bestemmelser 

Produksjon, intern transport og transport ut med lastebil kan skje kl 6:30 - 19 mandag-
fredag med unntak av helligdager. Uttransport kan også skje kl.8 - 16 lørdag. Det er 
anledning til ekstraordinær drift som skal dokumenteres. For drift som ikke medfører støy 
gjelder ikke avgrensinger i tid.  

 

 

Bø i Telemark, 23.11.2007    Dr.ing. Olav Lahus AS 
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Bakgrunn  

Dr.ing. Olav Lahus AS (OLA) har på oppdrag fra Hellestad Sandtak AS (HSA) 
utarbeidet forslag til reguleringsplan for Hellestad Sandtak AS i Bø kommune i 
Telemark. Planen er utarbeidet i samråd med grunneiere i området.  

Formålet med reguleringsplanen er å fastsette og vise i detalj hvordan arealet innenfor 
planens begrensningslinje skal nyttes. Samtidig skal det skaffe nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og forsvarlig utnyttelse av råstoffressurser i 
området som er forenelig med dagens næringsvirksomhet i området (produksjon av 
sand, grus, pukk og ferdigbetong samt gjenvinning av tungt mineralsk byggeavfall og 
massefylling av mineralsk overskuddsmasser fra bygg og anlegg). Reguleringsplanen 
skal videre sikre en landskapsmessig og miljømessig god avslutning og istandsetting 
av området samt tilbakeføring av råstoffuttaket til landbruks-, natur og friluftsområde. 

Eksisterende forhold 

Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for Bø kommune, vedtatt 16.10.1995, er det aktuelle 
planområdet i denne overordnede planen satt av til følgende arealbrukskategorier: 

• Område for råstoffutvinning 

• Landbruks-, natur og friluftsområde 

• Område med viktige kulturlandskap 

 

Området for råstoffutvinning er delt i to: 

a. Eksisterende grustak med driftsareal for planperioden og  

b. Areal for framtidig grusdrift med tilhørende retningslinjer.  

Retningslinjene angir at nye områder for råstoffutvinning og / eller utviding av 
eksisterende grustak kan ikke finne sted før det er utarbeidet reguleringsplan for 
området. 

Innenfor planområdet er det avmerket tre kulturminner, se vedlegg 1 Kulturminner. 

Eksisterende reguleringsplaner  

Det er ingen eksisterende reguleringsplaner i planområdet.  

OLA er ikke kjent med at det foregår annet planarbeid i området eller tilstøtende 
områder utover at Bø kommune har iverksatt rullering av kommuneplanens arealdel 
høsten 2006. Vi kjenner ikke til andre temaplaner eller lignende som er relevante i 
denne saken. 
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Planområdet 

Planområdet ligger på Folkestad og dekker deler av de såkalte Folkestadmogane 
(Figur 1). 

 

 

Figur 1. Planområdet 

Området begrenses av privat vei i sørvest (Hegnunvegen, under omlegging) og 
bebyggelse i nordvest i tillegg til det tilstøtende LNF-området. 

Planområdet er på i alt ca. 275 daa, og areal med inngrep er beregnet til ca. 217 daa 
hvorav areal med masseuttak / steinbrudd er beregnet til ca. 189 daa. Samlet 
masseuttak er estimert til 1,86 mill m3. Se også Vedlegg 2.  

Deler av planområdet har tidligere vært benyttet til masseuttak og steinbrudd samt 
industri basert på uttatte masser. En nedlagt søppelfylling og slamdeponi ligger 
innenfor planområdet.   

Planområdet dekker deler av grusforekomsten Folkestadmogane (0821-026-4).  med 
store sand- og grusforekomster. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har 
klassifisert forekomstens viktighet på kommunalt nivå som ”Meget viktig” og på 
regionalt nivå som ”Viktig”, se også www.ngu.no. Under grusen sprenges det ut fjell 
som knuses i et mobilt knuseverk. Denne pukkforekomsten ligger innenfor et av 

Planområdet  
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masseuttakene innenfor grusforekomsten Folkestadmogane. NGU har klassifisert 
forekomstens viktighet på kommunalt nivå som ”Meget viktig” og på regionalt nivå 
som ”Viktig”, Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede 
forhold som beliggenhet og marked 

Eksisterende boligbebyggelse som grenser opp til planområdet omfatter 
Hegnunvegen 87, 111 og 113. 

Privat vei under omlegging, Hegnunvegen, går foreløpig gjennom planområdet. I 
tillegg er det anlagt flere midlertidige anleggsveier innenfor området til eksisterende 
virksomhet. 

OLA og HSE er ikke kjent med mulige forurensninger i grunnen utover avrenning fra 
den nedlagte søppelfyllingen.  

Verneinteresser 

Innenfor planområdet er det avmerket tre kulturminner, med id. Askeladden 8979, 
77164 og 77165, se Vedlegg 1.  

Planområdet grenser til verne- og bruksinteresser i form av kvartærgeologi innenfor 
område N 13 angitt i arealdelen til gjeldene kommuneplan for Bø kommune. 

Planområdet har vært befart av Telemark Fylkeskommunes miljøvernavdeling. Det er 
tre funn av kulturlandskaps element fra nyere tid (yngre enn 1537 e. Kr.), automatiske 
fredete kulturminner (eldre enn 1537 e. Kr.). To av disse funnene er det søkt om 
frigivelse for. Reguleringsplanen kan ikke godkjennes før HSE har fått tilsagn fra 
Riksantikvaren og Telemark Fylkeskommunes miljøvernavdeling om at frigiving er i 
orden.  

Etter avtale med saksbehandler i fylkeskommunen har forslagsstiller fått anledning til å 
gå videre med planarbeidet i påventa av gjennomføring av de varslede 
undersøkelsene. 

Eiendomsforhold 

Reguleringsplanen omfatter til sammen ni eiendommer, se Vedlegg 3.  

HSA og OLA er ikke kjent med eiendomsforhold som kan komplisere 
gjennomføringen av planen.  

Pågående omlegging av eksisterende vei gjennom eksisterende grustak er godkjent 
av kommunen. 

Planprosess og medvirkning 

Et innledende møte med kommunen ble avholdt den 20.6.2006 hvor eksisterende 
arealdel til kommuneplanen ble diskutert i forhold til planområdet. 
Forhåndskonferanse ble avtalt til 29.6.2006. 

En formell forhåndskonferanse med Bø kommune ble avholdt 29.6.2006 hvor en 
rekke forhold ble diskutert, se møtereferat i Vedlegg 4. 

Planen gis følgende behandling etter plan- og bygningsloven: 

• HSA varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet (§ 27-1).  
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• HSA mottar innkomne merknader og oversender disse sammen med planen 
til Bø kommune. 

• Bø kommune overtar den formelle planbehandlingen før 1. gangs behandling 
og legger planen ut til offentlig ettersyn. 

• Planen vedtas av kommunestyret i Bø kommune (§ 27-2).  

Kommunens reguleringsvedtak kan påklages. Utlegging av planforslaget til offentlig 
ettersyn vil bli kunngjort i Varden og Bø Blad. Reguleringsplanen vil også bli lagt ut på 
internett på følgende adresse www.bokommune.no. 

Planforslaget sendes statlige, fylkeskommunale og kommunale organ til uttalelse. I 
tillegg informeres grunneiere, festere og leietaker så langt som det er mulig, skriftlig 
om planforslaget.  

Innkomne forhåndsmerknader  

Ved fristens utløp hadde det kommet inn 8 kommentarer fra offentlige 
høringsinstanser, interesseorganisasjoner og direkte berørte parter, vedlegg 5. Disse 
er gjennomgått i det etterfølgende med våre kommentarer. Ingen av de innkomne 
kommentarene har kommet med noe ønske eller krav om at uttaket av masser ikke 
skal videreføres. Det er imidlertid pekt på en del hensyn som må ivaretas i forbindelse 
med planleggingen og driften av masseuttaket. 
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Uttalelse fra Uttalelse oppsummert Forslag til endringer i planforslaget / 
tiltak 

Offentlige høringsinstanser  
Bergvesenet Reguleringsplanen skal inneholde et krav om 

at det skal utarbeides en driftsplan for tiltaket 
som skal godkjennes av Bergvesenet i 
samråd med kommunen samt at Bergvesenet 
skal føre tilsyn med tiltaket. 
 
Dersom tiltaket fanges opp av areal- eller 
mengdekriteriene for tiltak som alltid krever 
konsekvensutredning (KU), utløses kravet om 
KU automatisk etter forskriften om 
konsekvensutredning. For tiltak utenfor disse 
kriteriene er det kommunen som skal avgjøre 
om tiltaket utløser krav om KU etter § 4 i 
forskriften. 

Innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
 
Samlet overflate på masseuttak er 
under 200 daa og samlet uttak 
omfatter mindre enn 2 mill. m3 masse. 
Kravet om KU utløses derfor ikke 
automatisk etter forskriften om 
konsekvensutredning.   

Statens 
vegvesen 

Planen bør si noe om hvor store trafikktall det 
nye området vil generere og at tilkomst kryss 
til fylkesvegene H-152 Reshejmvegen og H-
151 Hørte blir satt i fokus 

Innarbeidet under avsnittet om 
konsekvenser av planen.  

NVE Planområdet ligger delvis innenfor 
nedbørsfeltet for Hørteåa som er en del av de 
vernede vassdragene i Lifjellområdet. NVE 
krever en vurdering av om planen vil ha noen 
konsekvenser for vassdraget og evt. beskrive 
tiltak for å unngå avrenning. NVE anbefaler at 
en kantsone mot vassdrag reguleres etter pbl 
og avmerkes i plankartet. 

Den omtalte bekken renner mot 
bøelva, ikke Hørteåa, og har i tillegg 
gått i rør over det regulerte området 
siden 1952. Reguleringsplanen 
innebærer ingen endringer i 
driftsmetode, –område eller 
uttaksvolum som skulle tilsi endrede 
konsekvenser for vassdrag. 

Telemark 
fylkeskommune 

Reguleringsplanen vil ikke være i konflikt med 
regionale arealbruksinteresser. 
Fylkeskommunen vil ikke gi endelig uttalelse 
til reguleringsplanforslaget før undersøkelsene 
etter kulturminneloven § 9 er oppfylt, dvs. at 
de varslede undersøkelsene er gjennomført. 

Undersøkelser blir iverksatt. Etter 
avtale med saksbehandler i 
fylkeskommunen har forslagsstiller fått 
anledning til å gå videre med 
planarbeidet i påventa av 
gjennomføring av de varslede 
undersøkelsene. 

Bø kommune Hellestad Sandtak har en leieavtale for mer 
enn 10 år og området er ikke regulert fra før. 
Etter konsesjonsloven krever kommunen 
konsesjonsbehandling. Ifølge e-post fra 
kommunen er dette en relativt enkel sak som 
kan behandles administrativt. 

Relevant skjema med kopi av 
leiekontrakter sendes Midt-Telemark 
landbrukskontor. 

Direkte berørte parter  
Midt-Telemark 
Energi 

Midt-Telemark Energi har en høyspentlinje 
som kommer inn i vestre del av 
reguleringsområdet og avsluttes i en 
transformatormast inntil Hegnunvegen. 
Minner om at minste avstand til nærmeste 
bygningsdel skal være 6 m. 

Innarbeidet under avsnittet om 
konsekvenser av planen.  

Neri Hestetun Ønsker ut i fra situasjonen i dag at det aktuelle 
skogsområdet  på g.nr./br.nr  4/1 fortsatt skal 
være regulert til ”LNF-område” og ikke inngå i 
reguleringsplanen. 

I det aktuelle området omfatter planen 
kun areal avsatt til fremtidig grusdrift i 
tråd med gjeldene arealdelplan for Bø 
kommune, ikke LNF-område. 

 Vegard Hørte Vegar Hørte ønsker at hans eiendom, gnr. 9 
bnr. 66, ikke berøres av reguleringen. 

Reguleringsgrensen legges inntil gnr. 
9 bnr. 66 som ikke inngår i 
reguleringsområdet. 
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Planforslaget 

Planforslaget omfatter plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Planområdet Hellestad Sandtak avgrenses som angitt på vedlagt plankart, vedlegg 6.  

Formålet med reguleringsplanen er å fastsette og vise i detalj hvordan arealet innenfor 
planens begrensningslinje skal nyttes. Samtidig skal det skaffe nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og forsvarlig utnyttelse av råstoffressurser i 
området som er forenelig med dagens næringsvirksomhet i området (produksjon av 
sand, grus, pukk og ferdigbetong samt gjenvinning av tungt mineralsk byggeavfall og 
massefylling av mineralsk overskuddsmasser fra bygg og anlegg). Reguleringsplanen 
skal videre sikre en landskapsmessig og miljømessig god avslutning og istandsetting 
av området samt tilbakeføring av råstoffuttaket til landbruks-, natur og friluftsområde. 

Planområdet vil sikre en fremtidig utnyttelse av masseuttak og steinbrudd med 
tilhørende betongproduksjon innenfor et geografisk avgrenset uttaksområde. I tillegg 
legger planområdet til rette for gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall samt sikrer 
tiltrengte arealer for fremtidig massefylling av overskuddsmasser fra bygg og anlegg 
(jord-, grus- og steinmasser) i Midt-Telemark regionen.  

Planområdet er innefor eksisterende område avsatt til råstoffutvinning i gjeldene 
kommunedelplan, og uten at dette går på bekostning av andre interesser i området 
enn de verdier natur- og friluftsområder representerer. 

Reguleringsområdet er inndelt i delområder: 

• Områder for masseuttak / steinbrudd  

• Område for industri og lager 

• Område for gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall 

• Område for massedeponi (massefylling av rene overskuddsmasser fra bygg 
og anlegg, jord-, grus- og steinmasser) 

• Buffersone / parkbelte mot annen arealbruk samt eksisterende søppelfylling 

• Område for jord- og skogbruk 

• Område for bevaring – automatisk fredet kulturminne  

• Område for parkbelte 

 

Område for masseuttak / steinbrudd  

Område for masseuttak / steinbrudd omfatter i planforslaget deler av eksisterende 
grustak G3 i arealdelen av gjeldene kommunedelplan samt tilstøtende areal avsatt til 
fremtidig grusdrift. Planforslaget innebærer mindre justeringer av arealgrensene i 
forhold til arealdelen av kommunedelplanen i tråd med ny kjennskap til sand-, grus- og 
pukkforekomstene i det aktuelle området. I tillegg ønsker man å sikre omkringliggende 
arealer mot uønsket etablering av for eksempel boligbebyggelse samt legge til rette for 
en landskapsmessig og miljømessig god avslutning og istandsetting av området samt 
tilbakeføring av råstoffuttaket til landbruks-, natur og friluftsområde. 

 

Område for industri og lager  

Området for industri og lager omfatter resterende deler av eksisterende grustak G3 i 
arealdelen av gjeldene kommuneplan.  
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Innenfor området skal det foregå produksjon av ferdigbetong med tilhørende 
utstyrsenheter i henhold til Kontrollrådet for betong sine retningslinjer og pålegg. På 
området vil det også være lager og oppstillingsplasser for verktøy og kjøretøy. Dette er 
i tråd med eksisterende bruk av området. I tillegg vil det bli lagret gjenvunnet tungt 
bygg- og anleggsavfall (gjenvinningsmasser) innenfor dette området. 

Område for gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall 

I planforslaget er det lagt opp til gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall innenfor 
eksisterende steinbrudd.   

Område for massedeponi  

Område for massefylling av overskuddsmasser fra bygg og anlegg (rene jord-, grus- 
og steinmasser) er i planforslaget lokalisert til dagens avsperrede område for 
tilsvarende bruk godkjent av Bø kommune. 

Buffersoner / parksoner 

Buffer / parksoner sikrer at tiltak ikke iverksettes nær eksisterende bebyggelse og vil 
danne et parkbelte mot denne bebyggelsen. Øvrige buffersone / park omfatter 
eksisterende nedlagt søppelfylling samt geologiske formasjoner (eskere) og et 
parkbelte rundt avgrensningen til steinbruddet. 

Område for jord- og skogbruk 

Område avsatt til jord- og skogbruk avmerket L i plankartet danner et ”grønt belte” 
rundt masseuttaket. 

Område for bevaring – automatisk fredet kulturminne 

Området omfatter en verneverdig gravplass, id. Askeladden 77164. Det innebærer at 
det ikke kan gjøres noen form for inngrep i området uten tillatelse fra kulturvern 
myndighet.   

Øvrige kulturminner er frigitt etter at planområdet har vært befart av Telemark 
Fylkeskommunes miljøvernavdeling. Reguleringsplanen kan ikke godkjennes før HSE 
har fått skriftlig tilsagn fra Riksantikvaren og Telemark Fylkeskommunes 
miljøvernavdeling om at frigiving er i orden.  

Midlertidige anleggsveier 

Ved behov vil det bli etablert midlertidige anleggsveier innefor det regulerte området.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Konsekvensutredning 

Samlet overflate på masseuttak er under 200 daa og samlet uttak omfatter mindre enn 
2 mill. m3 masse. Kravet om KU utløses derfor ikke automatisk etter forskriften om 
konsekvensutredning.  
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Det foreslåtte regulerte området er i kommuneplanen satt av til råstoffutvinning som 
omfatter eksisterende grustak med driftsareal samt areal for fremtidig grusdrift. 

Det foreslåtte regulerte området har en minsteavstand på 50 m til området N13 som 
er ett område med registrerte verne- og bruksinteresser (kvartærgeologi). 

For øvrig er avstanden fra nærmeste kant av masseuttaket til eksisterende 
boligbebyggelse i nordvest ca 320 m.   

Det ligger ingen brønner for lokal vannforsyning nedstrøms masseuttaket. 

Vår vurdering er at den foreslåtte reguleringsplanen ikke får vesentlige virkninger for 
miljø, naturressurser eller samfunn som utløser krav om KU. 

Forholdet til eksisterende bebyggelse 

Avstanden fra nærmeste kant av masseuttaket til eksisterende boligbebyggelse i 
nordvest vil bli ca 320 m. Planforslaget innebærer en primært en utvidelse av 
eksisterende masseuttak til å gjelde også areal avsatt til grusdrift i gjeldene 
kommuneplan. Eksisterende boliger som grenser opp til planområdet, Hegnunvegen 
87, 111 og 113, vil i liten grad bli berørt av planforslaget. Dette skyldes at utvidelse vil 
skje i østlig og nordlig retning, vekk fra eksisterende boliger.  

Driften legge opp slik at ulempene for naboene blir så små som mulig i 
uttaksperioden, særlig med hensyn til støy, støv og sandflukt og eventuell annen 
forurensning. 

Det er spesielt bebyggelsen i nordvest for masseuttaket som kan bli negativt påvirket 
av virksomheten, og som det derfor tas hensyn til. I den grad det er mulig vil driften i 
den delen av masseuttaket som ligger nærmest denne bebyggelsen foregå over så 
kort periode som mulig, samtidig som det i størst mulig grad må unngås drift her 
utover normal arbeidstid på hverdager og på helgedager. 

Midt-Telemark Energi har en høyspentlinje som kommer inn i vestre del av 
reguleringsområdet og avsluttes i en transformatormast inntil Hegnunvegen. Minste 
avstand til nærmeste bygningsdel skal være 6 m. 

Friluftsliv 

Tilstøtende områder til det foreslåtte reguleringsområdet som berøres av 
masseuttaket er satt av som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tilstøtende 
områder er imidlertid forholdsvis lite benyttet til friluftsliv. 

Rasfare 

Rasfare kan oppstå som en følge av at driftsmåten ikke gir stabile skråninger med det 
samme massene er tatt ut. Massenes naturlige skråningsvinkel ligger på noe over 35º, 
eller ca 1:1,5. For å oppnå sikkerhet mot ras, forutsettes at skråningene ikke får større 
helning enn dette under driftsperioden. Ved den endelige avslutningen må 
skråningene planeres med en helning på maksimalt 1:2 (26º). 

Endring av landskapsbildet 

Ved masseuttak vil det dannes større eller mindre kratre, og overskuddsmasse kan bli 
liggende som store tipper som bryter med de naturlige landskapsformene. Det er 
imidlertid naturlig skogsvegetasjon i og rundt planområdet samt av masseuttak og 
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betongproduksjon i dag i all hovedsak ligger under omkringliggende terrengnivå. Det 
er hensiktmessig at vegetasjon rundt planområdet tas mest mulig vare på. 

Normalt har grusoverflaten en annen farge og sammensetning enn landskapet 
omkring og større avdekkede flater kan virke skjemmende. Ved utarbeidelse av 
avslutningsplanen skal dette ivaretas på en best mulig måte. 

Reguleringsplanen inneholder en anvisning for hvorledes en avslutning hvorledes 
landskapet skal formes og bearbeides for ved den endelige avslutningen av 
masseuttaket. Uttaket skal foregå på en slik måte at man ender opp med en slik 
utforming. Det vegetasjonsdekket (humusstoffene) som kan tas av legges til side og 
tas vare på for å benyttes til planering når uttaket er ferdig. I tillegg vil det være viktig å 
utnytte alt tilgjengelig organisk materiale til tildekking i området. 

Etter hvert som driftsperioden nærmer seg slutten, må det settes i gang planering og 
tilbakefylling med humus som grunnlag for å etablere ny vegetasjon, slik at det 
området som ligger avdekket blir så lite som mulig. 

Støy 

I forbindelse med drift i steinbrudd, utgraving, opplasting, knusing, sikting og transport 
av masser kan det forekomme støyulemper. Spesielt ved bruk av knuseverk, vil støy 
oppstå. Normalt vil man samle opp masser for utnytte et mobilt knuseverk maksimalt 
på dagtid i 6 til 10 begrenset periode årlig eller sjeldnere. Det vil da bli lagt vesentlig 
vekt på å gjøre disse ulempene så små som mulig for naboene.  

Et slikt knuseverk skal man søke å plassere lengst mulig vekk fra bebyggelsen. Mot 
den nærmeste boligbebyggelsen i nordvest vil det bli beholdt en naturlig skråning / 
voll, som vil bidra til å dempe støyen.  

På grunn av avstand og topografiske forhold forventes det ikke å oppstå spesielle 
støyproblemer. For øvrig vil den reguleringen av driftstiden som er forutsatt, medføre 
at støyen i hovedsak oppstår i normal arbeidstid på hverdager.  

Det vurderes ikke som nødvendig å foreta egen støyvurdering for dette masseuttaket. 
Dette begrunnes med den så vidt store avstanden til nærmeste bebyggelse samt at 
eksisterende skog og terrengformasjoner vil skjerme godt mot støyen fra 
masseuttaket. 

Kommunen bør være varsom med å tillate annen ny bebyggelse eller arealbruk med 
støyfølsomt bruksformål. 

 
Støv og sandflukt 

Det er støv fra knuseverket som kan medføre ulemper for omkringliggende områder. 
Ved knusing i tørt vær vil det være aktuelt å vanne for å unngå slike ulemper. Ved 
sterk vind i tørt vær kan det også forekomme støv og sandflukt fra selve masseuttaket. 
Høydeforskjellen mellom bunnen av masseuttaket og omkringliggende 
vegetasjonsskjermen som blir beholdt, vil medføre at ulempene reduseres. 

Vannforurensning 

Det ligger ingen brønner for lokal vannforsyning nedstrøms masseuttaket. 

Oljesøl fra driftsutstyret er den mest aktuelle kilden til forurensning. Skulle det 
imidlertid forekomme oljesøl i masseuttaket, vil det være meget enkelt å avgrense 
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forurensningen, samle opp de forurensede massene og transportere dem ut av 
området. 

Mobilt utstyr (hjullastere, lastebiler, dumpere) er sjelden opphavet til vannforurensning 
av noen betydning. 

Sikring av området 

Område avsatt for massefylling av overskuddsmasser fra bygg og anlegg (jord-, grus- 
og steinmasser) vil avsperres fysisk med vippebom og store steinblokker for å hindre 
urettmessig tømming av overskuddsmasser.   

Område avsatt for masseuttak / steinbrudd vil fysisk avsperres med gjerde, 
steinblokker, vippeporter og kjettinger eller lignende for å forhindre skader på 
tredjeperson der dette vurderes som nødvendig. Spesielt vil høye skjæringer som 
grenser til LNF-området fysisk sikres mot kontakt med tredjeperson etter endt 
masseuttak.  

 

Gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall 

Det meste av betong- og teglavfallet har et relativt lavt innhold av miljøgifter. Omtrent 5 
% av betong/tegl-avfallet som blir generert, inneholder konsentrasjoner av PCB og 
benzo(a)pyrene over anbefalt tiltaksgrense for mest følsom arealbruk, se rapport fra 
Statens forurensningstilsyn.  

Mest følsom arealbruk er: bolig, barneparker, barnehager, lekeplasser ved 
barneskoler. De anbefalte tiltaksgrensene er satt i forhold til human helse (små barn). 

Det er viktig å få tak i de 5 prosentene med sterkt forurenset betong/tegl. Et godt 
virkemiddel er å få kommunene til å vedta forskriften om BA-avfall. Denne forskriften 
gir anledning til å kreve avfallsplaner i bygge-/rivesaker. Brukes denne forskriften 
aktivt, er det mulig å sørge for at urene masser (både betong/tegl-avfall og 
gravemasser) får en forsvarlig behandling. 

Planforslaget legger til rette for at gjenvinning av tungt bygg- og anleggsavfall i Midt-
Telemark regionen kan skje innenfor regulerte former i tråd med gjeldene regelverk og 
retningslinjer fra relevante offentlige organer. Etablering av anlegg for gjenvinning av 
tungt bygg- og anleggsavfall vil også bidra til at kommunene i Midt-Telemark regionen 
gis anledning til å kreve avfallsplaner i bygge- og rivesaker. Se også relevante 
rapporter fra SFT 1, 2, 3  

 

Trafikkforhold 

Det er ikke forvente økt aktivitet som følge av planforslaget, og planforslaget vil 
således ikke påvirke eksisterende trafikkforhold relatert til fylkesvegene H-152 
Reshejmvegen og H-151 Hørte. Dagens masseuttak og betongproduksjon er på ca. 
80.000 tonn årlig som tilsvarer 4000 transportenheter à 20 tonn. 

Oppsummering av planforslaget 

Planområdet vil sikre en fremtidig utnyttelse av masseuttak og steinbrudd med 
tilhørende betongproduksjon innenfor et geografisk avgrenset område med få 
konfliktpunker. I tillegg legger planområdet til rette for gjenvinning av tungt bygg- og 
anleggsavfall samt sikrer tiltrengte arealer for fremtidig massefylling av 

                                                      
1 http://www.sft.no/publikasjoner/avfall/1876/TA1876.pdf 
2 http://www.sft.no/publikasjoner/avfall/1875/TA1875.pdf 
3 http://www.sft.no/publikasjoner/avfall/1853/ta1853.html 
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overskuddsmasser fra bygg og anlegg (jord-, grus- og steinmasser) i Midt-Telemark 
regionen.  

Planforslaget sikrer utnyttelse av store sand- og grusforekomster som av Norges 
Geologiske Undersøkelse (NGU) har klassifisert som ”Meget viktig” på kommunalt 
nivå og som ”Viktig” på regionalt nivå. NGU har videre klassifisert pukkforekomstens 
viktighet på kommunalt nivå som ”Meget viktig” og på regionalt nivå som ”Viktig”, 
Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som 
beliggenhet og marked 
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