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1 Innledning 

1.1 Utarbeidelse av planomtale 
Planomtalen for Rådshammaren massetak på Mele er utarbeidet av Suconsult AS på vegne 

av Bredesen Graving og Transport AS.  

Planomtalen inneholder undersøkelser/drøftinger av  temaer i planprogram som ble vedtatt 

den 31.05.2016. 

1.1.1 Prosjektmål 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre drift ved Rådshammaren massetak 

etter gjeldende lover og bestemmelser. Det trengs derfor reguleringsplan for massetaket 

med søknad om driftskonsesjon, og driftsplan som omhandler gjennomføring, sikring og 

avslutning av massetaket etter endt drift. 

 

1.2 Lovgrunnlag 

1.3.1 Forskrift om konsekvensvurdering 

Hjemmel for kravet om planprogram er Plan- og Bygningsloven §4-1 og §2 i «Forskrift om 

konsekvensutredninger» for planer etter PBL (FOR-2014-12-19-1726). 

Tiltaket faller inn under § 2 d) i forskrift om konsekvensvurderinger som sier at 

detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål alltid 

skal behandles etter forskriften. Massetak hører inn under bebyggelse og anlegg som faller 

inn under utbyggingsformål og dette er et nytt utbyggingsformål i forhold til overordnet plan 

som viser området til LNF-formål.  Derfor må planen utredes etter forskrift om 

konsekvensutredning.  

§6 dekker omstendigheter rundt fastsettelse av planprogrammet. 

 

1.3.2 Forurensingsloven 

Forurensingsloven (LOV-1981-03-13-6) spesifiserer at støv og støy havner er klassifisert som 

forurensing.  

Dette utdypes i forurensingsforskriften (FOR-2004-06-01-931), i dette tilfelle del 7 kapittel 30; 

«Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel». Det er krav til støynivå og 

støvmengde, og krav til test under drift. 

 

1.3.3 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven av 2009 omhandler all natur og alle avgjørelser som kan ha 

konsekvenser for dette, og loven må tas med fra starten av planlegging. Loven har 

forvaltningsmål og en formalisering av miljørettslige prinsipper inkluderende «føre var» og 

«forurenser betaler». 
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1.3.4 Retningslinje for støy (T-1442) 

Anleggseier skal skaffe til rette støysonekart som viser konsekvensene for berørte arealer, og 

tiltak bør treffes deretter. Retningslinjen er ikke bindende, men vesentlige avvik kan gi 

grunnlag for innsigelse fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. 

1.3.5 Mineralloven 

Tiltakshaver skal søke om driftskonsesjon og utarbeide forslag til driftsplan. Disse skal 

leveres i lag med godkjent reguleringsplan for området. 

1.3.6 Krav til prosess 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan. Det skal utarbeides planomtale, plankart og 

bestemmelser i samsvar med krav i PBL. Gjennomføring og medvirkning skal skje iht. punkt 

1.4. 
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2 Gjeldende planer og føringer 

2.1 Gjeldende arealplaner 

Området er i kommuneplan for Sunndal arealdelen vedtatt 29.08.2007 satt av til LNF 

(landbruk-, natur- og friluftformål. Det er i kommunedelplanen gitt bestemmelse om at 

anlegging av områder for råstoffutvinning eller fradeling/bortfesting til slike formål kan bare 

skje i henhold til godkjent reguleringsplan. Bestemmelsen gjelder også utvidelse av 

eksisterende masseuttak, unntatt mindre uttak av grunneier til eget bruk. 

 

2.2 Konsekvensutredelser 
Det er ikke tidligere utført konsekvensutredning for massetaket.  

 

2.3 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter del av gnr/bnr 46/2 i Sunndal kommune. Bredesen Graving og 

Transport AS har avtale med grunneier om drift av massetaket. 

 

2.4 Kommunens godkjenning av dagens drift 
Det er gitt tillatelse på vilkår fra Sunndal kommune datert 20.01.2004. Tillatelse på vilkår 

datert 20.01.2004 ble gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, § 93.  

Det ble satt følgende vilkår for tillatelsen:  

• Arbeidet utføres fagmessig i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. 
• Det tillates ikke virksomhet i steinbruddet om natten eller på søndager. 
• Det skal innen 01.05.2004 leveres tegninger eller annen dokumentasjon som viser 

steinbruddets adkomstveg, omfang, fremdriftsplan og fortløpende avslutningsplan.  
• Den avkjørsel fra fylkesvegen som Statens vegvesen har godkjent skal benyttes på de 

vilkår som er satt av dem.  

Ny uttaksplan ble oversendt kommunen 23.06.2015, med svar fra Sunndal kommune datert 

13.07. 2015 om at opprinnelig tillatelse gitt 20.01.2004 gjelder fortsatt. 
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3 Dagens situasjon  

3.1 Lokalisering av planområdet 

 

Fig. 1 Oversiktskart. Masseuttaket er lokalisert sørøst for Sunndalsøra. 
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Fig.2  Planområdet. 

 

Fig.3 Planområdet, flyfoto. Plangrense er avmerket.  

3.2 Dagens drift 
Rådshammaren massetak drives i dag av entreprenørfirmaet Bredesen Graving og Transport 

AS. De har anskaffet mobilt knuseverk som drives i perioder av året for framstilling av knuste 

masser. Entreprenøren leier inn tjenester for boring og sprenging. Massene blir lagret i 

fremkant av massetaket for å skjerme omgivelsene mot støy. 

Det har vært massetak der siden midten av 1930, da drevet av vannverk/stat. 

 

3.3  Adkomst 
Adkomst er fra Fv.312, som passerer nær området. Planområdet inkluderer en veistrekning 

som går fra bruddet til Fv.312. 

 

3.4 Behov for utvidelse av massetaket 
For å kunne fortsette driften må arealet av massetaket utvides, for å få den nødvendige 

helling på steinbruddet. Utarbeiding av detaljreguleringsplan er første delen fram til en slik 

godkjenning. 

For å sikre den videre drift, må en utvide området bakover mot fjellet for å få nødvendig 

område for avtrapping og sikring av massetaket. 

Bak massetaket er det bratt fjellside som det må tas hensyn til ved driften av massetaket i 

perioder med stor snøskredfare.  
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Regulert område er på om lag 86 dekar. I bakre kant innenfor det nye regulerte området skal 

det bygges midlertidige tilkomstveger for å komme opp til toppen av steinbruddet. I fremre 

kant grenser det til dyrket mark, i bakre kant mot fjellsiden. 

 

Fig. 4, bilde fra fv312 av veien mot massetaket. 

 

3.5 Avstander 
Riggområdet ligger i en avstand av om lag 300 m – 400 m fra avkjøringen fra fv. 312. Lengden 

ned til riksveg 62 og industriområdet på Håsøran er 4 km. Nærheten til Sunndalsøra og 

tilhørende industriområde er derfor av stor viktighet for anskaffelse av sprengtstein og 

knuste masser. Avstand fra planområdet til nærmeste bolighus er 180meter. Avstand fra 

planlagt plassering av knuseverket til nærmeste bolighus er over 280m. Øvrig 

boligbebyggelsen på Mæhle ligger lengre unna. 
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Fig. 5, flyfoto med plangrense og lokale avstander. 

 

3.6 Sikring 
Massetaket er i dag sikret i samsvar med godkjent sikringsplan. Dette inkluderer porter, 

bom, og 1.2-1.5m høyt nettinggjerde type «sauenetting». Det ble utført innen frist fra 

DIRMIN. 

 

3.7 Behov for grusmasser 
Grus fra området har vært brukt til lokale formål; privat næringsliv, kommune og Statens 

vegvesen, dette planlegges fortsatt. 

Anlegget er ikke ment å være primærkilde til masser i kommunen, men et supplement. 

Gjenopptatt drift vil redusere risiko for at prosjekter må stoppe opp dersom det blir 

problemer med Litldalen eller fv. 311, og gjør det også mulig å få tak i større mengde på kort 

tid enn om bare ett massetak var tilgjengelig. 
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Massene som tas ut ved anlegget er løsmasser og fjell av type gneis, med tilstrekkelig 

kvalitet til å brukes som veigrus og betongtilslag. Produksjon forventes å ligge på 2.000m³ til 

5.000m³ i året i overskuelig fremtid. De siste årene har den ligget på 2.000m³-3.000m³. 

Beregnet totalt volum er rundt 650.000m³. 

 

Fig. 6, bilde av utsprengt område. 

 

3.8 Spesielle forhold 
Området er i faresonen for snøskred. Ved skredfare avbrytes drift, og området evakueres. 

For videre utredning av rasfare og tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet vises det til kap. 

5.5.3 og 8 
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4 Mottatte innspill til planprogrammet 

4.1 Oppstart av planarbeid og høring av planprogram 
Høring av planprogram Sammen med varsel om planoppstart ble forslag til planprogram 

datert 10.01.2016 sendt på høring til grunneiere, rettighetshavere og 

berørte myndigheter og lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens 

nettsider, www.suconsult.no og annonsert i Aura avis. 

 

 Det har kommet inn 9 merknader etter høring av planprogrammet. 

Resymé av disse, vurdering og hvordan merknaden blir tatt til følge i 

planprogrammet følger nedenfor. 

 

4.2 De enkelte merknader til planprogrammet 
Merknad nr 1,  

fra Møre- og Romsdal 

fylkeskommune,  

datert 22.02.2016 

Resymé av uttalelsen:  

- Planen sin virkning for miljø- og samfunn skal utredes, men 
formuleringene i planprogrammet kan knapt forstås som bestilling 
av utredninger. 

- Planprogrammet skal gjøre greie for planprosessen med frister og 
medvirkning. Dette mangler. Nytt kapitel om framdrift og 
medvirkning tas med. 

- Under dagens situasjon bør en ta med hvilke verdier som fins i 
området som biologisk mangfold, kulturvern, friluftsliv, landskap og 
mineralmasser og hvilke kunnskapskilder som ligg til grunn.  

- Dato for kommunedelplan og hjemmel for kommunens 
godkjenning av dagens drift bør tas med. 

- Nytt kapitel om viktige planspørsmål som må løses i 
reguleringsprosessen tas med. Adkomst, utfordringer med terreng, 
støy, støv og skred.  

- Nytt kapitel om konsekvensutredninger. Kapitlet deles temavis og 
alle relevante utredningstema tas med. Hvilke tema som skal med i 
KU angis. 

 

Kommentar: 

Merknaden fra Møre- og Romsdal fylkeskommune tas til følge ved 

at planprogrammet omarbeides iht. merknaden. 

 

Merknaden tas til følge ved at planprogrammet endres som følgende: 

- Tema for utredning og hvordan dette skal utredes presiseres 

under kapitel 5.3 og 6.1. 
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- Nytt kapitel om framdrift og medvirkning tas med. 

- Under dagens situasjon tas det med vurdering av hvilke verdier 

som fins i området i dag som naturmangfold, kulturminner og -

miljø, friluftsliv og grusmasser.  

- Dato for kommunedelplan og hjemmel for kommunens 

godkjenning av dagens drift tas med. 

- Viktige planspørsmål som må løses i reguleringsprosessen som 

adkomst, utfordringer med terreng, støy, støv og skred tas med 

under kap 5.3 tema for konsekvensvurdering.  

- Nytt kapitel om konsekvensutredninger med relevante 

utredningstema tas med. Hvilke tema som skal med i KU angis. 

 

Merknad nr 2,  

fra Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal,  

datert 17.02.2016 

Resymé av uttalelsen:  

- Planprogrammet skal gjøre greie for formålet med planarbeidet, 
planprosessen, alternativ som blir vurdert, og behov for 
utredninger. 

- Det er vanskelig å se at dokumentet tilfredsstiller kravet til KU. 
- Det må tydelig vises hvilke fagtema som skal omtales/utredes og 

det skal opplyses om datakilder. 
- Fylkesmannen kjenner ikke til naturverdier innenfor planområdet.  
- Forutsetter at landskapskonsekvensene blir synliggjort i 

planframlegget. 
- Støy må avklares. 
- Knuseverk omfattes av forurensningslova kap. 30 med krav til 

skjerming, støvdempende tiltak, utslipp av støv, utslipp til vann, 
støy mm. (jfr. §§ 30-1 til 30-13) 

- Det må gjennomføres en ROS-analyse for planområdet for alle 
forhold som har betydning.  

 

Kommentar:  

Merknaden fra Møre- og Romsdal fylkeskommune tas til følge ved 

at planprogrammet omarbeides iht. merknaden. 

 

Merknaden tas til følge ved at planprogrammet endres som følgende: 

- Formålet med planarbeidet angis i kap. 1.2.2.  Planprosessen med 

framdrift og medvirkning er beskrevet i kap. 1.4. Alternativ som 

blir vurdert er angitt i kap. 5.2.  Behov for utredninger er angitt i 

kap. 5.3  

- Hvilke fagtema som skal omtales/utredes er angitt i kap. 5.3 

- Landskapsvirkning skal visualiseres i KU.  

- Støy skal konsekvensutredes. 
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- Knuseverk omfattes av forurensningslova kap. 30 med krav til 

skjerming, støvdempende tiltak, utslipp av støv, utslipp til vann, 

støy mm. (jfr. §§ 30-1 til 30-13) 

- Det må gjennomføres en ROS-analyse for planområdet for alle 

forhold som har betydning.  

 

Merknad nr 3,  

fra Ørjan Nerland,  

datert 23.03.2016 

Resymé av uttalelsen:  

Jeg/vi er utsatt for mye støy og støv fra den driften som har vært drevet 

tidligere. Det problemer å ha hunder, å sitte ute etc.  Det er helt 

uakseptabelt at jeg og mine naboer skal forurenses med støy og støv fra 

en slik drift. 

 

Kommentar:  

Støy skal vurderes i konsekvensvurderingen. Avbøtende tiltak kan 

bli krevd. Støv vurderes i planbeskrivelsen. Eventuelle avbøtende 

tiltak skal vurderes. 

 

Merknaden tas til følge ved at planprogrammet inneholder 

konsekvensutredning av støy, vurdering av støv, og vurdering av 

avbøtende tiltak for begge.  

Begge dekkes av forurensingsforskriften og må behandles utfra den. 

Merknad nr 4,  

fra Sunndal Energi,  

datert 18.01.2016 

Uttalelse: 

Sunndal Energi KF har ikke nett innenfor planavgrensning vist i brev av 

14.01.201 og vil ikke bli berørt av planforslaget. 

 

Merknad nr 5,  

fra Direktoratet for 

mineralforvaltning,  

datert 16.02.2016 

Resymé av uttalelsen:  

-Det skal gis grundig beskrivelse av ressursen som skal tas ut; omfang, 

kvalitet, marked, totalt volum. 

-Det bør legges opp til skjerming av uttaksområdet der det er mulig. 

-Kommunen anbefales å fastsette eventuell etterbruk av planområdet. 

-Sikring beskrevet i reguleringsplan bør være i samsvar med tidligere 

sikringsplan. 

-Det er ikke adgang til drift før konsesjon fra DMF foreligger. 

 



 
 

15 

  

Kommentar: 

Krav tas til følge ved at relevante punkter ekspanderes. 

Det er planlagt å tilbakeføre området til LNF ved avslutning av drift 

 

 

Merknaden tas til følge i planprogrammet på følgende måte: 

Ressursen avklares ifb 5.3.17, Behov for grusmasser. 

Skjerming avklares ifb 5.3.4, Landskap. 

Sikring i driftsplanen blir i samsvar med eksisterende sikringsplan. 

Merknad nr 6,  

fra FAU ved Tredal skole, 

datert 26.01.2016 

Resymé av uttalelsen:  

-Bekymring for økt trafikkmengde langs skolevei; FV 312 (via 

Bruflata/simensvingen) – Tredalsveien – Hovenvegen. 

-Det har vært reaksjon på økt transport i dette området høsten 2015. 

 

 Kommentar: 

Det er snakk om 350-1000 lastebiler per år, som blir omtrent det 

samme som foregående driftsår og utgjør ca 1 promille av dagens 

trafikk. Det havner ellers under trafikksikkerhet.  

 Etter sjekk med Bredesen var det ikke drift på det tidspunktet. 

 

Merknaden dekkes i planprogrammet av 5.3.18 (ulykkesrisiko) og 

5.3.19 (ROS-analyse). 

Merknad nr 7, 

fra Magnus Mæhle, 

datert 18.01.2016 

Uttalelse: 

Jeg viser til kunngjøring i Aura Avis den 16.01.2016. 

Her står det at det dreier seg om g.nr 46 b.nr 2.Hva med de andre b.nr. på 

Mæhle når det taes ut stein over fjellfoten? Hvis dette ikke er klart,så er det 

ei sak for jordskifteverket i Surnadal. 

 

 Kommentar: 

Planområdet omfatter kun gnr. 46, bnr. 2 Det grenser mot 46/5, 46/1 

og 46/8 mot nord, og et felleseid område mot sør. Planområdet ligger i 

sin helhet innenfor 46/2, og mer enn 50m fra det felleseide området, 

ifølge eiendomsgrenser på offentlig kartgrunnlag. 
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Merknad besvart på mail i tilfelle misforståelse. 

Merknad nr 8, 

fra Norges vassdrags og 

energidirektorat,  

datert 11.02.2016 

Resymé av uttalelsen: 

-Planområdet er tilstrekkelig kartlagt ift skredfare. 

-Planområdet er vanskelig å sikre tilfredsstillende. 

-Vi vil derfor sterkt anbefale at en i ROS-analysen til planforslaget 

vurderer og beskriver forholdet til- og konsekvensene/nytten av for 

eksempel varsling, evakuering og mulighetene og behovet for eksempel 

begrenset sesongdrift nærmere. 

 

 Kommentar:  

 Tas til følge. Begrenset sesong ift snø var allerede tilfelle. 

 

Merknaden tas til følge i planprogrammet: 

ROS-analyse 5.3.19 ekspanderes med punktene.  

Driftsplan vil inneholde det som finnes hensiktsmessig. 

Merknad nr 9, 

fra Statens vegvesen,  

datert 25.01.2016 

Uttalelse: 

Det er positivt at planområdet viser tilkomst til fylkesvegen slik at 

reguleringsplanen kan sette krav til avkjørselen. Vi legger til grunn at 

våre krav til sikt og utforming av avkjørsler i reguleringsplanen blir i 

henhold vil våre håndbøker V123 og N100. 

 

 Kommentar:  

 Tas til følge. 

 

Merknaden dekkes i 5.3.18 og kommer frem i reguleringsplankartet. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Innledning 
Planlagt arealbruk og tilbakeføring av planområdet ved driftsavslutning. Se også fig 2 og 3 for 

avgrensing av arealet. 

 

5.2 Arealbruk 
Planområdet deles i to av kjørevegen. Steinbrudd og masseuttak på fjellsiden av vegen, 

knuseverk, støyvoll og lager på dalsiden i lagerområdet. Lagerområdet er utelukkende ment 

for driftsrelaterte formål; primært ferdig knuste masser.. 

 

Fig 7, arealbruk. 
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5.3  Planlagt drift 

5.3.1 Planlagt uttakelse av masser 

Det planlegges uttatt rundt 3.000m³-5.000m³ per år, maksimalt 10.000m³, alt etter behov og 

etterspørsel. En regner med en driftsperiode på 30-40 år. 

5.3.2 Sikring av massetaket og bruddkanter 

Massetaket skal være sikret i henhold til godkjent sikringsplan overlevert Direktoratet for 

Mineralforvaltning. Sikringstiltak for å hindre at bratte skrenter utgjør en fare for folk og dyr 

fastsettes i driftsplan.  

I reguleringsplan skal det settes av tilstrekkelig areal til sikringssone rundt massetaket. Det 

settes derfor av hensynssone sikringssone på plankartet. Det tas med bestemmelse til 

sikringssonen om at det ved endt uttak skal etableres sikringsgjerde. 

Det tas med i bestemmelsene til uttaksområdet om at bruddkantene til enhver tid skal være 

rensket, og forsvarlig sikret med gjerde. 

5.3.3 Spesielle forhold, sikkerhet mot skred 

Massetaket omfattes av faresone ras- og skredfare H310 med følgende bestemmelser: 

a. Det er kun tillatt med drift av massetaket og lagerområdet når det ikke ligger snø i 

fjellsida på Litlkalkinn. Når det ligger snø i fjellsida skal masseuttaket og 

lagerområdet være avstengt. 

b. Det er ikke tillatt med hvilebrakke eller andre bygg for personopphold innenfor 

området. 

5.3.4 Istandsettelse ved avslutning 

Avslutning av driften skal skje i henhold til reguleringsplan og driftsplan. Reguleringsplanen 

fastsetter rammene for terrengutformingen av området med krav til utforming av paller, 

etterlating av vegetasjonsmasser og fastsetting av etterbruk. Driftsplanen fastsetter 

detaljene med tegninger, beskrivelser og framdriftsplan. Etter endt drift tilbakeføres 

området til LNF-område. 
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6 Konsekvenser for miljø og samfunn 
Tema Datakilder Mulig omfang KU/Planbeskrive

lse 
Utredelsesbehov 

Støv  Begrenset Planbeskrivelse Beskrivelse 
Støy Støysonekart Potensielt 

problem 
KU Avklare, og evt. 

tiltak. 
Vannmiljø  Begrenset Planbeskrivelse Beskrivelse 
Sysselsetting   Planbeskrivelse Beskrivelse 
Terreng- 
formasjon 

 Ulykker Planbeskrivelse Avklare 

Trafikksikkerhet 
og sikt ved 
påkjørsel  

 Potensielt 
problem. 

Planbeskrivelse Avklare, evt. tiltak 

     
Transport og 
trafikk 

 Veivalg, 
kjørelengde 

KU Beregne 
samfunnskostnad/-
nytte 

Landskap Foto Liten endring KU Avklare og illustrere 
Friluftsliv  Ingen kjente Planbeskrivelse Beskrivelse 
Naturverdier  Ingen kjente Planbeskrivelse Beskrivelse 
Kulturminner og 
-miljø 

 Ingen kjente Planbeskrivelse Beskrivelse 

Landbruk og 
jordvern 

 Berører ikke 
dyrka mark 

Planbeskrivelse Beskrivelse 

Naturressurser NGU Vurdere 
betydning 

Planbeskrivelse Beskrivelse 

     
Risikoer DSB, 

fylkesmann 
Steinskred, 
snøskred,  

ROS-analyse Avklare, evt. tiltak 

Utredningstemaer  

Utredningstema er de samme som i godkjent planprogram men rekkefølgen er endret fordi 

«Transport og trafikk» til og med «Naturressurser» konsekvensutredes utfra vegvesenet 

håndbøker i kapittel 7. 

ROS-analysen gjøres separat i kapittel 8. 

 

6.1 Metode og omfang 

6.1.1 Metode 

Konsekvensutredning er utført iht. «Forskrift om konsekvensutredninger» av 19.12.2014. 

Den bygger på eksisterende faglig kunnskap og ved behov, innhenting av nye data eller 

oppdatering av gamle. 
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Kunnskap er innhentet offentlige databaser, lokal skriftlig, dokumentasjon og 

åstedsbefaring. Det er tatt med temakart og andre relevante illustrasjoner der det er 

hensiktsmessig. 

Eventuelle tiltak eller undersøkelsesbehov er kommentert under respektive temaer. Aktuelle 

avbøtende tiltak er tatt med under utredning av det enkelte tema.   

6.1.2 Omfang 

Konsekvensutredningen er innebygd i planomtalen. Delrapporter for Støy og støysonekart 

følger med som vedlegg og sammendrag fra rapporten er tatt med i planbeskrivelsen. 

6.2. Vurdering av alternativene 

Konsekvensene ved foreslått endring er sammenliknet med konsekvensene ved å ikke gjøre 

noe, og man har sett på både samfunnsøkonomiske og miljømessige effekter.  

0-alternativet 

Fortsatt driftsstans, med de konsekvensene det medfører. 

Omreguleringsalternativet 

Omreguleringen av området og driftsgjenopptagelse, med de konsekvensene det medfører. 

6.2 Støv 
På enkelte dager med ugunstig vindretning har det vært klage på lokale støvplager.  

Utslipp av støv styres av forurensningsforskriften. Fylkesmannen er myndighet etter 

forurensningsforskriften. Støvmåling er ikke utført, og kan ikke utføres før drift gjenopptas. 

Den skal da utføres iht. forurensingsforskriften del 7 §30-9. Støvutvikling skal begrenses med 

vanning iht. §30-4. Støvmengde skal ikke overstige krav i §30-5.  

Avbøtende tiltak: Det er krav om skjerming av knuseverket med voll av lagrede masser mot 

bebyggelsen. Vollen vil også virke skjermende mot støvdrift fra knuseverket. 

6.3 Støy 
Primærkilde for støy er knuseverket. Sprengning og boring skjer få ganger i året og er derfor 

et mindre problem. Det siktes på en produksjon under 10.000m³ per år, planlagt 3.000m³, 

noe som medfører at knuseverket vil driftes periodevis gjennom året.  

Avbøtende tiltak:  

Det er tatt med bestemmelser om at ved drift av knuseverket skal det til enhver tid være 

lagret masser mot bebyggelsen for støyskjerming.  

Det er tatt med bestemmelser om at alt arbeid i masseuttaket og lagerområdet skal kun 

forekomme mellom 07:00 og 18:00 mandag til fredag. Beredskapsøyemed gir unntak. Dette 

er en skjerping av driftstider angitt i forurensningsforskriften. 

Det er utarbeidet og vedlagt en støyrapport av Norconsult: 

«Støyberegningene viser at med dagens drift på rundt 10-11 timer på dagtid mandag-fredag 

er støybelastningen på omgivelsene godt innenfor støykravene gitt i forurensingsforskriften. 

Beregningen viser at ingen boliger blir berørt av aktiviteten i uttaket.» 
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«Iht. planprogrammet vil det bli etablert en støyvoll rundt knuseverket. Dette vil redusere 

støyutbredelsen ytterligere mot omgivelsene.»  

 

Fig 8, støyutbredelse 

 

6.4 Vannmiljø 
Det blir marginal forurensing av vann grunnet avstand, lav støvutvikling og påkrevd vanning 

iht. 6.3.1 Støv. Forurensingsforskriften vil slå inn ovenfor naboer før elva Driva blir 

skadelidende. 

I grenseområdet mot nordøst går det et mindre bekkeløp som har vannføring ved flom. 

Denne må skjermes for eventuell forurensing i den daglige driften, og lagring av utstyr og 

arbeidsoperasjoner må skje i god avstand fra bekkeløpet. 
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Avbøtende tiltak: I området mot flombekk avsettes en buffersone vegetasjonsbelte med 
bestemmelse om at skjermende med vegetasjon skal ivaretas. 
 

6.5 Sysselsetting 
Mild økning av soliditeten til en bedrift, og bedre sikring av tilgang til grus for bygg og anlegg. 

 

6.6 Terreng 
Det er bratt terreng innenfor massetaket, og avtrapping og pallehøyder må avklares gjennom 

planprosessen og driftsplan. Utvidelse av området er derfor nødvendig for å oppfylle disse 

kravene. I likhet må det også opparbeides midlertidige anleggsveger innenfor massetaket for 

gjennomføring av nødvendige arbeider.  

Avbøtende tiltak: Det tas med bestemmelse om at paller skal etableres med maks 15 m høyde 
og maks 12 m bredde, som tilsvarer en helning på 51° og er i samsvar med juridiske linjer på 
plankartet. Bruddkantene skal til enhver tid være rensket, og forsvarlig sikret med gjerde.  

 

6.7 Sikt, vegkryss og trafikksikkerhet langs fv. 312. 
I dag har fv. 312 en ÅDT på 300 lengst øst og 2000 ved sentrum, ifølge vegvesenets målinger. 

Det er det siste tallet som er relevant her, da dette er trafikken ved skoleveien. Drift av 

anlegget medfører transport av 250-550 lass per år, forventet snitt rundt 330. Lastebiltrafikk 

knyttet til anlegget står derfor for ca 1 promille av trafikken på veien ved sentrum. Da drift 

primært foregår på sommerhalvåret vil observert trafikk veksle mellom 0 og 2 promille.  

Trafikken går normalt primært mot sentrum. Merknaden fra FAU Tredal skole inkluderte 

observasjon om økt lastebiltrafikk 2015, men det året gikk mesteparten av trafikken fra 

anlegget østover. 

Ifølge vegvesenet har det vært 6 ulykker på strekningen siden 1979 (tidligst registrerte 

ulykke); ingen involverte lastebiler.  
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Fig 9: Ulykker i området RV.70 og Fv. 312. 

Fylkesveg 312 har tre fartsgrenser fram til hovedvegen; synker fra 80km/t via 50km/t til 

40km/t ettersom den går vestover mot sentrum og boligbebyggelsen øker.

 

Fig 10: Fartsgrenser i området 
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Fig 11: 

Overgang fra 50km/t til 40km/t 

Det er tre fotgjengeroverganger, alle i 40-soner. På vei mot sentrum er det 110m sikt til den 

første, 90m sikt til den andre og 80m til den tredje. På vei fra sentrum er det 140m sikt til 

den da første og 65m til den andre og tredje; den første og siste med strak sikt fra T-kryss. 

40km/t tilsvarer 11,1m/s, altså har sjåførene minst 6 sekunder sikt. At drift primært er på 

sommerhalvåret reduserer risiko for is på veien og sikrer normal stopplengde. 

  

Fig 12: Sikt til fotgjengeroverganger. 

Trafikksikkerhet utredes i kapittel 7, der vegvesenets modell inkluderer poster for 

ulykkesrisiko og utrygghetsfølelse.  
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7 Konsekvensanalyse prissatte og ikke prissatte 

konsekvenser 

7.1 Metode 
Konsekvensutredning utføres iht. vegvesenets normaler. Alternativ 0 og 1 sammenliknes 

utfra prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Tall er tatt fra vegvesenets håndbøker V712 

og HB115. 

 

7.2 Prissatte konsekvenser (samfunnskostnader) 

7.2.1  Metode og forklaringer 

Samfunnskostnader er beregnet ulempe for samfunnet ved en aktivitet, her beregnet per år. 

Ulykkeskostnaden ved å kjøre et kjøretøy er her beregnet ved fast pris per kkm 

(kjøretøykilometer; antall kjøretøy multiplisert med tilbakelagt avstand). En alternativ 

metode er å bruke en fast ulykkeskostnad og se på statistikken for veien for å multiplisere 

kostnad med frekvens, men siden veistrekningen har få ulykker og ingen lastebilulykker, er 

en mer generell metode bedre og mer korrekt. 

Kjøretøykostnader er beregnet per kkm (kjøretøykilometer).  

Utrygghetskostnader er beregnet per pkm (personkilometer; tilbakelagt gangstrekning, her 

antatt antall meter ved veien tilbakelagt av elever), samt antall veikrysninger. Utrygghet for 

gående og syklende er forskjellig, men med avstanden som brukes er gange mest 

utslagsgivende, og det er derfor kun den som er brukt. 

Utrygghetskostnadene for Rådshammaren er beregnet ved å fordele total utrygghet på total 

trafikk og multiplisere med Rådshammarens andel, og så ytterligere med en lastebilfaktor 

(her 10 grunnet mangel på offisiell faktor), for å få med forskjellen på gjennomsnittlig trafikk 

og lastebiltrafikk. Resulterende forskjell i utrygghet blir lav fordi den relevante delen av veien 

i dag har en ÅDT på 2000, og beregnet trafikkandel for Rådshammaren her er 1,1‰ 

(forventes lavere). Den fulle utrygghetskostnaden i dag for den vestligste delen av fv. 312 for 

all trafikk sammenlagt er i underkant av kr 90.000 per år. 

Det brukes her et noe høyere enn forventet tall for antall lastebiler per år; 400.  

Alternativ 0 er her grus fra Litldalen. Om grus må fraktes annetsteds fra endrer regnestykket 

til Håsøran seg til markant gevinst grunnet økt avstand. 
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7.2.2 Samfunnskostnader ved transport til Håsøran 

 

Ulykkeskostnad                        0,90  kr/kkm 

Tidskostnad                    570,00  kr/time 

Kjøretøyskostnad                        4,40  kr/kkm 

Utrygghetskostnad                      33,90  kr/pkm 

Gjennomsnittlig avstand langs vei                        0,20  km 

Veikrysningskostnad                        1,20  kr/krysning 

Antall elever                           50  p 

Antall veikrysninger per døgn                              2  stk 

Skoledager per år                         190  d 

     

Alternativ 0 Omregulering 

Antall lastebiler per år [k] 400 400 

Avstand [km] 2,3 4,4 

Ulykkeskostnad                         828                 1 584  

Utrygghet for skoleelever fv. 312                                                 959  

Tidskostnad                      7 491               14 331  

Kjøretøyskostnad                    11 081               21 199  

Sum  kr              19 403   kr         38 078  

 

Samfunnskostnader ved transport 3km østover 

Alternativ 0 Omregulering 

Antall lastebiler per år [k] 400 400 

Avstand [km] 10 3 

Ulykkeskostnad                      3 600                 1 080  

Utrygghet for skoleelever fv. 312                            -                         -   

Tidskostnad                    32 571                 9 771  

Kjøretøyskostnad                    48 180               14 454  

Sum  kr              84 361   kr         25 308  

 

Samfunnsgevinst     

Estimert pris per lass grus   kr           2 000  

Estimert omsetning    kr      800 000  

 

Ulykkeskostnad, tidskostnad og kjøretøyskostnad øker lineært med kjøreavstand og drar 

direkte fordel av korte strekninger.  

Utrygghetskostnaden ved transport til Håsøran er marginalt større ved omregulering. 

Utrygghetskostnaden til alternativ 0 ved transport østover er avhengig av kjørerute. 
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7.3 Ikke prissatte konsekvenser (landskap, nærmiljø, 

naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser og landbruk) 

7.3.1 Metodikk 

Alternativenes konsekvenser for ting det er vanskelig å sette direkte pris på. Temaene er 

• Landskaps-/bybilde 

• Nærmiljø og friluftsliv 

• Naturmiljø 

• Kulturmiljø 

• Naturressurser 

Konsekvensene for de respektive temaene bestemmes og gis poeng utfra tabellen under. 

Deretter summeres poengene og alternativene sammenliknes ift oppnådd sum. 

Verdi-> 

Liten Middels Stor Omfang 

Stort positivt 

1 2 2,5 3 3,5 4 

0 1 2 2,5 3 3,5 

Middels positivt 

0 1 2 2 2,5 3 

0 1 2 2 2 2 

Lite positivt 

0 1 1 1 1 1,5 

0 0 1 1 1 1 

Intet 0 0 0 0 0 0 

Lite negativt 

0 0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 -1,5 

Middels negativt 

0 -1 -2 -2 -2 -2 

0 -1 -2 -2 -2,5 -3 

Stort negativt 

0 -1 -2 -2,5 -3 -3,5 

-1 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 

 

7.3.2 Landskapsbilde 

Landskapsbilde er her definert som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier og 

kvaliteter i landskapet. 

Innhenting av informasjon: 

Befaringer og registreringer 2015 og 2016, samt flyfoto. 

Planprogram: 

Området ligger i en skråning, og består av fjell, samt noe løvskog og kratt. Bruddet er synlig 

fra riksvei 70 og fylkesvei 312. Området vil utbedres ved avslutning av drift. 

Influensområde 

Influensområde regnes som planområde samt områder med innsyn til det. I dette tilfellet vil 

det siste inkludere riksvei 70 og fylkesvei 312, samt lokale innbyggere.  
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Verdivurdering 

Planområdet er synlig fra veiene som går i Sunndalen; en strekning med steile fjellrygger på 

begge sider og gårdsdrift mellom disse. Fjellsidene i dalen er risikosoner for flere typer skred 

og bærer synlige spor av dette. Dette gir et unikt landskap der det er lett å bli fascinert over 

både høyden og steilheten til fjellene, og gir en forståelse for at personer er bekymret for 

skred. 

Selve planområdet ligger i bunnen av en fjellside som veksler mellom områder med trær og 

områder med bart fjell. Det er tydelige striper nedover fjellsiden der vegetasjon er borte. 

Fjellsiden er bratt og vest for planområdet er det skrenter og stup.  

Omfang og konsekvens 

Videre drift av planområdet vil medføre ekspansjon av bruddet, men grunnet fjellsidens 

steilhet er særlig ekspansjon av massetaket oppover ikke mulig, noe som betyr at det ikke 

kan bli mye mer synlig enn i dag. Hovedforskjellen på bruddet og området rundt er at fargen 

på bruddflaten er annerledes enn fargen på bart fjell ellers, at området uten trær er større 

enn vanlig, og at det ligger løsmasser der.

 

Fig. 13, planlagt sluttsituasjon ved endt drift. 



 
 

29 

  

 

Fig 14, skråbilde, planlagt sluttsituasjon ved endt drift. 

 

Fig 15, skråbilde, planlagt sluttsituasjon ved endt drift 

Avbøtende tiltak 

Forsøk på skjerming av bruddet ved å plante trær er vurdert og kan redusere innsyn ved å 

etablere en tettere skjerm nederst i den synlige delen av bruddet. Tiltaket vil ha begrenset 

verdi fordi det kun er løvtrær der, som primært vil skjerme i sommerhalvåret, og at de i 

tillegg har begrenset høyde. Planting av andre arter gir sine problemer i forbindelse med 

landskapsbilde.  
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7.3.3 Nærmiljø og friluftsliv 

Statens vegvesens håndbok v712 sier følgende:  

«Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer 

som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og 

områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel.  

 Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og 

rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er definert som 

store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. 

Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert som 

naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. 

Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012). 

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og 

arbeidsplass - og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.» 

Innhenting av informasjon 

Informasjon er innhentet fra kommune og lokalbefolkning.  

Dagens situasjon 

Det er ingen stier eller liknende innen planområdet i dag og den nærmeste brukte stien 

ligger ca 400m østover. Landskapets utforming vil skjerme denne stien for lyd fra og innsyn 

til planområdet, spesielt siden drift er avgrenset til mandag til fredag 07:00-18:00. 

Det har kommet en anmerkning fra naboboligeier om forurensing type støy og støv fra den 

gamle driften, se 6.3.5.  

Det har ikke kommet anmerkninger om friluftsliv, turterreng el. 

Det eksisterer ikke målinger. 

Omfang 

Utfra dagens situasjon, innkomne merknader og planlagt reduksjon av tidligere støy 

forventes omfanget å være lite. 

Konsekvenser 

Ukjente inntil målinger, som først kan utføres etter oppstart, utføres. De er forventet lave. 

Avbøtende tiltak 

Støy vil reduseres fordi det nå etableres støyvoll. Støv reduseres ved vanning. 

Etterundersøkelser 

Støv og støy skal kontrollmåles etter gjenoppstart av massetaket, og skal være innenfor 

lovens grenser. 
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7.3.4  Naturmiljø 

Målet her er ifølge håndbok v712 «… å frambringe kunnskap om naturmangfoldverdiene i 

influensområdet og belyse hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke disse. 

Innhenting av informasjon 

Informasjon er innhentet fra kommunen og offentlige databaser. Det har ikke kommet 

anmerkninger utover «Fylkesmannen kjenner ikke til naturverdier innenfor planområdet.» 

Dagens situasjon 

Det er ikke kjente forekomster av naturmangfoldverdier innenfor planområdet eller i 

umiddelbar nærhet. Se også vedlegg 1 «Naturinteresser Sunndalen» og vedlegg 2 

«Naturvernområder Sunndalen».  

 

Fig 16: Kart fra Gislink.no som viser interesseområder innen natur og kultur. Grå 

skravur er vernskogbeltet, som nevnes i 7.3.6. 



 
 

32 

  

Omfang og konsekvenser 

Utfra dagens situasjon og offentlige databaser, samt mangel på merknader, anses omfanget 

å være marginalt, og det forventes ingen konsekvenser. 

7.3.5 Kulturmiljø 

Håndbok v712: «Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om kulturmiljøverdiene i 

influensområdet og belyse hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke kulturminner og 

kulturmiljø.» 

Innhenting av informasjon 

Informasjon er innhentet fra offentlige databaser og befaring. 

Dagens situasjon 

Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet eller kommet krav om registrering av 

kulturminner i dette området.  

Landskapet som brukes er heller ikke definert som kulturmiljø. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har heller ikke kommet med merknader om kulturminner- 

eller miljø innenfor planområdet. 

Se også fig 16. 

Omfang og konsekvenser 

Utfra dagens situasjon og offentlige databaser, samt mangel på merknader, anses omfanget 

å være marginalt, og det forventes ingen konsekvenser. 

7.3.6 Naturressurser og landbruk 

Temaet her er ifølge håndbok v712 å utrede ressursene i området. De potensielle ressursene 

er i dette tilfellet landbruk og berg. Omfang, kvalitet og verdi skal vurderes. Bærekraftig 

utvikling skal påtenkes.  

Innhenting av informasjon 

Informasjon er innhentet fra offentlige databaser og skogbruksrådgiver Tarald Thorhov. 

Dagens situasjon 

Ifølge gardskart skog og landskap og GisLink (se fig 16) er det ikke dyrket eller dyrkbar mark 

innenfor planområdet. Det er derfor ingen interessekonflikt. 

Fjellsiden inngår i vernskogbeltet som omfatter hele fjellsiden, men skogen (løvskog) er 

ifølge skogbruksrådgiver Tarald Thorhov ikke økonomisk drivbar ovenfor massetaket der det 

planlegges å ekspandere. Det er derfor ingen interessekonflikt. 

Verdi 

Omregulering vil gi tilgang til utvinning av grus av tilstrekkelig kvalitet for alle normale 

formål. Ressursen finnes naturlig som fjell i mesteparten av området, og noe løsmasser 

lengst vest. 
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Omfang og konsekvens 

Massetaket berører kun et lite område av vernskogbeltet, og det er igjen en mindre del av 

området som er potensielt økonomisk drivbart. Grunnet marginalt omfang og ingen verdi gir 

dette ingen negativ konsekvens. 

Massetaket vil gi tilgang til grus, som er nødvendig for bygging av infrastruktur og bygninger. 

Dette betyr også at det er en ekstra kilde i tilfelle problemer med Litldalen eller transport 

derfra.  

Positiv konsekvens. 

7.3.7 Vurdering 

Tema Alternativ 1 
Landskapsbilde Noe skjemming av landskapet ved at bruddet skiller seg ut ved 

andre farger og mønster enn fjellsiden ellers. 
-1 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Ingen endring grunnet avstand, topografi og driftstider. 
Støyskjermen gir en forbedring ift. tidligere drift. 
0 

Naturmiljø Ingen endring grunnet ingen registrerte naturverdier i området. 
0 

Kulturmiljø Ingen endring grunnet ingen registrerte kulturminner i området. 
0 

Naturressurser og 
landbruk 

Åpner for alternativ kilde til grustak 
+1 

Sum 0 
 

7.4 Konklusjon 
Gjenopptatt drift på Rådshammaren gir samfunnsmessig gevinst så lenge leveringspunktet 

ligger nærmere Rådshammaren enn Litldalen grustak, slik det var i 2015. Siden de største 

samfunnskostnadene, i likhet med transportkostnader, er direkte knyttet til avstand, vil 

normal konkurranse automatisk medføre at Rådshammaren leverer mer til steder de selv 

ligger nærmest, og således gi en samfunnsgevinst kontra alternativ 0. 

Ikke prissatte konsekvenser kommer ut ganske jevnt. Skaden på landskapsbildet er ikke stor, 

men gitt lav planlagt produksjon på Rådshammaren er det heller ikke stor ressursgevinst. 

Tilgang til separate grustak på hver sin side av Sunndalsøra er derimot en fordel som må 

med i vurderingen. 

De tre temaene som må avveies er økonomi, landskap og ressurs.   
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8 ROS-analyse 

8.1 Sammendrag 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 

utarbeidelsen av reguleringsplanen for Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal. Det er 

vurdert at følgende tema representerer størst risiko: 

• Snøskred 

• Steinsprang 

ROS-analysen vil utdype disse temaene, og inkludere tiltak for å redusere risikoen.  

Begge temaene ble utredet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2015, og det er 

derfor nødvendig å bruke informasjonen derfra. 

 

8.2 Avdekning av risiko 
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke spesielle risikoer ovenfor mennesker, miljø og 

samfunn forbundet med planen, slik at disse kan ligge til grunnlag for vedtaket. Alvorlige 

risikoforhold kan medføre krav om endringer, hensynssoner, planbestemmelser eller 

frarådelse av planen. 

 

ROS-analysen starter med gjennomgang av en sjekkliste (se Skjema 1 neste side). Det som er 

relevant må utredes nærmere. 

  



 
 

35 

  

Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?   X 
b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? X  
c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?  X  

d 
Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til 
auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar? 

X  

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus? X  

F 
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. 
havnivåstigning som følgje av endra klima? 

X  

g Treng det takast særskilte omsyn til radon?  X  
i Anna (Spesifiser)? X  

Omgivnad 

a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken? X  
b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X  

c 
Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågare-
liggande område? 

X  

d Anna(spesifiser)? X  

Verksemds-
risiko 

a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder 
(industriføretak etc.), utgjere ein risiko? 

X  

Brann/ulykkes-
beredskap 

a Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?  X 

b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?  X 

Infrastruktur 

a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området: 

X  

c Er det transport av farleg gods til/gjennom området? X  

Kraftforsyning 

a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner? X  

b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X  

c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X  

Vassforsyning 
a Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området?  X 

b 
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere 
ein risiko for vassforsyninga? 

X  

Sårbare objekt 
a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet ? 
- teletenester? 
- vassforsyning? 
- renovasjon/spillvatn? 

X  

b Er det spesielle brannobjekt i området? X  
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området? X  

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidlegare bruk 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X  
c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X  
d Anna (spesifiser)? X  

Ulovleg 
verksemd  

a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? X  
b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X  

Skjema 1: Sjekkliste ROS. 

Etter gjennomgang av Skjema 1: sjekkliste ROS ser man at skred må utredes nærmere. 
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8.3 Tema for nærmere utredning 
Ifølge gjennomgang av tema i 8.3 må tema skred utredes nærmere. Ifølge § 1-2 (4) i teknisk 

forskrift gjelder kapitel 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger også konstruksjoner og 

anlegg, også midlertidige. Forskriften kapitel 7 gjelder derfor også massetaket. 

Sikkerhetsklasse for massetaket skal derfor fastsettes og anlegget må sikres mot skred slik at 

den største nominelle årlige sannsynligheten ikke overskrides. Dette gjøres i etterfølgende 

kapitel. 

8.4 Skredkartlegging NVE 2015 
Området med bebyggelse på Mæhle ble undersøkt av NVE under skredfarekartlegging i 

2015. NVE har fastsatt faresoner for alle skredtyper, snøskred, steinsprang og 

jord/flom/sørpeskred. I sitt oppstartsbrev til Rådshammaren massetak brev datert 

11.02.2016 sier NVE at det aktuelle området ble kartlagt i forbindelse med farekartlegginga 

av Sunndalsøra og at det ikke er nødvendig å utrede skredfaren ytterligere i det videre 

planarbeidet. 

8.4.1  Snøskred 

 

Kart med faresone snøskred utarbeidet av NVE (ca plassering av planområdet er vist med blå 

linje) 

NVE2015 dekker dessverre ikke planområdet, men går nær nok området til at det er 

forsvarlig å bruke 1/100, blant annet fordi de ikke opererer med høyere frekvenser i 

rapporten.  
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8.4.2 Steinsprang 

 

 

 

Kart med faresone steinsprang utarbeidet av NVE (ca plassering av planområdet er vist med 

blå linje) 

Kartet fra NVE viser at steinsprang har mindre utbredelse enn snøskred. Kartet viser 

imidlertid at områdene langs fjellet ligger i faresone steinsprang med en faresone 1/5000 

ytterst og 1/1000 nærmere fjellet. Massetaket ligger utenfor områdegrense men videreføres 
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faregrensene jfr. steinsprangmodelleringskartet ligger det meste av steinbruddet innenfor 

sone 1/1000 for steinsprangfare, mens den ytterste delen av massetaket med lagerområdet 

ligger i sone 1/5000.  

8.4.3 Jord, flom og sørpeskred 

 

 

Kartene fra NVE viser at området langs elva Harema i utløpet av Haremdalen er utsatt for 

jord/flom/sørpeskred, men at områdene ved siden av er mindre utsatt. 
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8.4.5 Faresone alle skredtyper 

 

Kart over faresoner alle skredtyper utarbeidet av NVE (ca plassering av planområdet er vist 

med blå linje) 

Faresone alle skredtyper samsvarer med faresone snøskred. Det er snøskred som er den 

dimensjonerende skredfaren i området ifølge kartleggingen fra NVE.  

 

NVEs skredsonekart 1/100 for området ved Rådshammaren 
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Massetaket ligger i faresone skred 1/100. Det er snøskred som er den dimensjonerende 

skredfaren i området ifølge kartleggingen fra NVE. 

Massetaket avmerkes som faresone skredfare H 310 på reguleringsplankartet og det må tas 

med bestemmelser for å sikre tilfredsstillende sikkerhet jfr. utredningen nedenfor.  

 

8.5 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i 

skredfareområde 

   

Krav til trygghet mot skred er gitt i byggeteknisk forskrift (TEK10) §7-3.  

Sikkerhet mot naturpåkjenninger gjelder også konstruksjoner og anlegg jfr. §1-2 (4). 

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 
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Sikkerhetsklasse S1 omfattar tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan t.d. være 

byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller 

andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempel på byggverk som kan inngå i denne 

sikkerhetsklassen er garasjer, uthus, båtnaust, mindre brygger og lagerbygning med lite 

personopphold.  

Sikkerhetsklasse S2 omfattar tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

t.d. være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er 

middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempel på byggverk som 

kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig, enebolig i 

kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbygg med maksimum 10 boenheter, arbeids- og 

publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg maksimum 25 

personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og havneanlegg. For bygg som inngår i 

sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal reduseres til 

sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi eksponeringstida 

for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være vesentlig lavere utenfor 

bygga. 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempel på byggverk 

som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er eneboliger i 

kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter, arbeids- og 

publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 

personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon. For bygg som inngår i 

sikkerhetsklasse S3 kan det vurderes å redusere kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal til 

sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 (1/1000), dersom dette vil gi 

tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal.  

 

8.6 Vurdering av hvilken sikkerhetsklasse anlegget 

kommer i 
 

Ifølge teknisk forskrift §7-3 (2) skal sikkerhetsklasse for anlegget fastsettes.  

I steinbruddet vil det i perioder oppholde seg 2-5 personer. Området er regulert for drift 

mandag-fredag 07.00 – 18.00. Det vil være sporadisk drift, totalt ca.  3 – 6 måneder i løpet av 

et år.  

I driftsperiodene vil det være av 0-5 anleggsmaskiner og lastebiler i området. 

Anleggsmaskiner blir plassert i område regulert for lagerplass, lengst mulig vekk fra selve 

bruddet. Fordeling i arbeidsområdene vil være 20% sprengningsarbeid i bruddet og 80% 

knusing/massehåndtering på området lengst vekk fra uttaksområdet/fjellfoten. 

Eksponeringstida for personer vil derfor være lavest nærmest fjellet.  
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For bygg som inngår i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal 

reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette vil 

tilsvarende gjelde i massetaket og spesielt i selve steinbruddet som ligger nærmest fjellet 

hvor personoppholdet er vesentlig lavere enn i området for knusing- og massehåndterings 

ute på flata.  

Bygg for personopphold hvor flere personer samles på samme sted vurderes å falle inn 

under sikkerhetsklasse S2 mens utearealet med steinbrudd og masseuttak hvor 

konsentrasjonen av personer er liten vurderes å falle inn under sikkerhetsklasse S1. 

Hele området ligger imidlertid innenfor faresone 1/100 for snøskred og for å få 

tilfredsstillende sikkerhet må det iverksettes tiltak iht. kravene til sikkerhet mot 

naturpåkjenninger i TEK10.   

 

8.7 Tiltak for å sikre tilfredsstillende sikkerhet mot skred  
 

Pga topografiske forhold kan steinbruddet ikke sikres med rasvoll. NVE har også vurdert 

dette i sitt brev datert 11.02.2016: «Ifølge planmateriale, flybilder og deres 

skredfarekartlegging er det vanskelig å sikre området på en tilfredsstillende måte mot 

skredfare. Vi anbefaler derfor at en i ROS-analysen vurderer og beskriver forholdet til og 

konsekvensene/nytten av for eksempel varsling, evakuering og mulighetene og behovet for 

f.eks. begrenset sesongmessig drift nærmere.» 

For å sikre tilfredsstillende sikkerhet ble det foreslått bestemmelser om rutiner for 

overvåkning og innhenting av dokumentasjon på skredfare og stenging av massetaket ved 

snøskredfare. Dette ble oversendt fylkesmannen til vurdering. 

Fylkesmannen har vurdert at TEK10 ikke åpner opp for organisatoriske tiltak. Bestemmelser 

om driftsstans og evakuering ved snøskredfare oppfyller derfor ikke krav til sikkerhet mot 

naturpåkjenninger i TEK10.   

Avgrensning av sesongen kan imidlertid oppfylle kravene i TEK10. Fylkesmannen har sett på 

tilsvarende sak i Nord-Norge hvor kravet er at området skal være vinterstengt og drift kun 

om sommeren.  

Det er imidlertid uhensiktsmessig å avgrense sommersesongen med dato. Sunndal har 

vestlandsklima hvor vintrene er meget ustabile og det kan komme snøfall både tidligere og 

senere enn vanlig. Det er samtidig blitt stadig mildere vintre og det kan gå langt ut over 

høsten før snøen kommer.  Sesongen bør derfor avgrenses til når det ikke ligger snø i 

fjellsida over massetaket. Det er god oversikt over hele fjellsida på Litlkalkinn ovenfor 

massetaket så det er lett å fastslå om det er snø i fjellsida eller ikke.  

I tillegg må det settes bestemmelse om at hvilebrakke eller andre bygg for personopphold 

innenfor området ikke er tillatt. 
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Det tas med følgende bestemmelser til faresone ras- og skredfare H310: 

c. Det er kun tillatt med drift av massetaket og lagerområdet når det ikke ligger snø i 

fjellsida over massetaket. Når det ligger snø i fjellsida skal masseuttaket og 

lagerområdet være avstengt. 

d. Det er ikke tillatt med hvilebrakke eller andre bygg for personopphold innenfor 

området. 

I tillegg til at disse bestemmelsene tas med under hensynssonen ras- og skredfare H310 på 

plankartet tas de også med under bestemmelsene for det enkelte arealformål slik at de ikke 

uteglemmes når en ser på det enkelte arealformål.  


