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Oppsummering og kommentarer til de enkelte merknader 

Merknad fra Rådet for 

mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, datert 

11.11.2016 

Rådet er enig med rådmannen og peker på at massetaket skal drives 

etter forurensningsforskriften som har bestemmelser om grenser for 

utslipp av støv, støy med måling og tiltak. Fylkesmannen er myndighet i 

forhold til forurensning fra produksjon av grus, pukk og sand. Støy og 

støvmålinger utføres av nøytral part.  

Fartsdempende tiltak: 

Rådet foreslår at Sunndal kommune tar kontakt med veieier 

fylkeskommunen om redusering av fartsgrense. 

 

Kommentar: 

 

Sunndal kommune har tatt kontakt med Statens vegvesen som er 

vedtaksmyndighet på fartsgrenser. Vi har vært i dialog med 

saksbehandler Erna Varhaugvik og vi vil få en konkret vurdering av 

søknad om reduksjon av fartsgrense fra dem. 

 

Merknad nr. 1, fra 

Direktoratet for 

mineralforvaltning, 

datert 05.12.2016 

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

dyr fastsettes i driftsplan men det er viktig at det i reguleringsplan 

settes av tilstrekkelig areal til sikringssone rundt massetaket.  

Det bør tas med i bestemmelsene at drift skal skje i henhold til 

bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er 

myndighet etter mineralloven.  

Foreslår at paller etableres med maks 15m høyde og 12 meter 

bredde. Total veggvinkel skal følgelig ikke overskride 52 grader. Det 

bør tas med at bruddkantene til enhver tid skal være forsvarlig sikret. 

Etter endt uttak skal området være sikret med permanente 

sikringsgjerder. 

Kommunen kan vurdere om det eventuelt skal settes krav om ei 

uavhengig vurdering av ras- og skredfare i forkant av planlagt arbeid. 

I ROS-analysen er konklusjonen at risikoen er lav pga tidsavgrensa 

drift. Vi savner krav om begrenset årstidsmessig drift ellers i 

planbeskrivelsen og bestemmelsene.  

Kommentar:  

 

Merknaden tas til følge ved at: 

- Det settes av hensynssone sikringssone på plankartet med 

bestemmelse om at det ved endt uttak skal etableres 

sikringsgjerde. 

- Det tas med i bestemmelsene at paller skal etableres med maks 

15 m høyde og maks 12 m bredde, som tilsvarer en helning på 

51°. Juridiske linjer med høyder på plankartet tas ut. 

- Det tas med i bestemmelsene til uttaksområdet at 

bruddkantene til enhver tid skal være rensket, og forsvarlig 

sikret med gjerde.  
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- Det tas med i bestemmelsene at det kun er 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. Det er ikke tillatt med 

hvilebrakke eller andre bygg for personopphold innenfor 

området. 

- Det tas med henvisning til at drift skal skje i henhold til 

bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt 

vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning 

er myndighet etter mineralloven.  

 

Merknad nr. 2, fra 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat, datert 

08.12.2016 

Vi anbefaler at en enten tar inn i bestemmelsene om at driften bare 

kan foregå på en tid av året hvor det klart må kunne forventes at 

området ikke er snøskredutsatt evt. at en tar kontakt med et firma 

med slik snøskredkompetanse som kan rådgi tiltakshaver mht. 

problematikken slik at snøskredfaren blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Kommentar:  

Merknaden tas til følge ved at det tas med faresone ras- og 

skredfare H310 på plankartet med følgende bestemmelser: 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. 

Det er ikke tillatt med hvilebrakke eller andre bygg for 

personopphold innenfor området. 

 

Merknad nr. 3, fra Møre- 

og Romsdal 

fylkeskommune, datert 

14.12.2016 

Planomtalen bør strammast noko opp og fyllast inn for å sikre 

etterprøvbarheit i konklusjoner og vurderingar. Manglane er likevel 

ikkje av ein slik karakter at det vil vere avgjerande for val av løysingar 

eller forståing av disse.  

Vi stiller spørsmål om behovet for sikring langs brotkantane på sida 

og i overkant av massetaket. Sikringsplikta bør kome fram i 

føresegnene og nemnast i planomtalen.  

 

Kommentar:  

Merknaden tas til følge ved at det settes av hensynssone 

sikringssone på plankartet med bestemmelse om at det ved 

endt uttak skal etableres sikringsgjerde. Det tas med i 

bestemmelsene til uttaksområdet at bruddkantene til enhver 

tid skal være rensket, og forsvarlig sikret med gjerde. 

Planomtalen er stramma noe opp og er bedre utfylt særlig med 

hensyn til ROS-analysen og tiltak for å sikre tilfredsstillende 

sikkerhet mot skred.  
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Merknad nr. 4, fra 

Statens vegvesen, datert 

16.12.2016 

Ber om at plankartet endres iht. avkjørselstillatelse. Bredde på 

avkjørselen skal være 5 meter og tilknytningsradius utføres med 

sirkelkurve med radius 9m. Passeringslommen må tegnes inn. Bom 

må plasseres lengre inn. Viser til bilde som viser at sideterrenget 

hindrer frisikt i dag. Vi forventer at sideterrenget ryddes for at 

nødvendig frisikt blir sikret. 

Kommentar:  

Merknaden tas til følge ved at plankartet endres i henhold til 

krav til bredde og sikt fra Statens vegvesen og avklaring med 

dem. Passeringslommen tegnes inn og bom plasseres lengre 

inn. Det stilles krav om at frisikt og vegbredder på avkjørselen 

ved fylkesvegen skal være opparbeidet før driften av 

massetaket gjenopptas. 

 

Merknad nr. 5, Innsigelse 

fra Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, datert 

14.12.2016 

Innsigelse:  

Det må fastsettes sikkerhetsklasse for tiltaket. Det må tegnes 

hensynssone på plankartet med bestemmelser som sikrer 

tilfredsstillende sikkerhet mot skred. Det må utformes bestemmelser 

som sikrer tilfredsstillende sikkerhet mot skred gjennom hele året. 

Dette kan f. eks. være krav til etablering, drift og vedlikehold av 

rutiner for overvåking og stenging av massetaket ved skredfare. 

Merknader:  

Bestemmelsene bør sikre at en unngår avrenning av 

forurensning/slam fra massetaket til vassdraget. 

Knuseverk som produserer pukk, sand og singel omfattes av 

forurensningslova kap. 30 med krav til skjerming, støvdempende 

tiltak og utslippskrav. 

Fylkesmannen opplever ROS-analysen som mangelfull og bør 

gjennomgås på nytt.  

 

Kommentar:  

Tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet mot skred er drøftet med 

fylkesmannen. Fylkesmannen har vurdert at TEK10 ikke åpner opp for 

organisatoriske tiltak som overvåking og stenging ved skredfare. 

Fylkesmannen har imidlertid vurdert at sesongmessig avgrensning 

kan oppfylle sikkerhetskravene.  

Det er vurdert som hensiktsmessig å avgrense sesongen til når det 

ikke ligger snø i fjellsiden og det åpenbart ikke er snøskredfare i 

stedet for å bruke en fra og til 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. Det er god 
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oversikt over hele fjellsida på Litlkalkinn ovenfor massetaket så det er 

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

Det tas med faresone ras- og skredfare H310 på plankartet med 

bestemmelser om at 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.  Det er ikke tillatt med hvilebrakke eller andre bygg for 

personopphold innenfor området. 

Det tas med bestemmelse om at skjermende buffersone med 

vegetasjon skal ivaretas. 

Det tas med henvisning til at utslipp av støy og støv fra mobilt 

knuseverk og produksjon av pukk, grus, sand og singel skal håndteres 

etter forskriftene i forurensingsloven med tilhørende forskrifter. 

ROS-analysen med skredfareproblematikken og tiltak for å sikre 

tilstrekkelig trygghet mot skred er gjennomgått på nytt og 

sikkerhetsklasse for tiltaket er fastsatt.  

Trekking av innsigelse, 

brev fra Fylkesmannen 

datert 30.03.2017 

 

Fylkesmannen kan med bakgrunn i revidert planforslag trekke 

motsegna. 

Merknad nr. 6, fra 

Barnerepresentanten, 

datert 21.12.2016 

Det forutsettes at konsekvensene for barns skoleveg på Mele og 

Håsøran utredes. 

Kommentar:  

Forslagsstiller har utarbeidet planbeskrivelse med 

konsekvensvurdering og ROS. Kapitel 6.7 beskriver 

trafikkmengde, ulykker på strekningen, fartsgrenser, 

fotgjengeroverganger og siktforhold.  

Kapitel 7.2 utreder samfunnskostnader inkludert ulykke og 

utrygghetskostnader i henhold til vegvesenets metode. Denne 

utredningen konkluderer med at samfunnskostnader, i likhet 

med transportkostnader, er direkte knyttet til avstand og 

normal konkurranse vil føre til at Rådshammaren vil levere mer 

til steder de selv ligger nærmest, og således gi samfunnsgevinst 

for lokal levering kontra alternativ 0 (levering av grus 

annensteds fra).  

Langs fylkesvegen gjennom Tredalsområdet mangler separat 

gang- sykkelveg på deler av strekningen. Dette er forhold må 

løses uavhengig av planene for steinbrudd. Utredningen har 

beregnet trafikkmengde tilknyttet massetaket til kun 1 promille 

av mengde kjøretrafikk på fylkesvegen gjennom 

Tredalsområdet. 
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