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Økonomi- og planutvalget 90/16 01.11.2016 

 

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak 

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak, 1. gangs behandling av 
planforslag 

 
Rådmannens innstilling 

Økonomi- og planutvalget legger forslag til reguleringsplan for Rådshammaren massetak ut til 
høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Det tas forbehold om at dersom enkelte tema må utredes mer må dette bekostes av privat 
forslagsstiller.  
 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 01.11.2016  

Kommunal planlegger Berit Skjevling orienterte innledningsvis. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Økonomi- og planutvalget legger forslag til reguleringsplan for Rådshammaren massetak ut til 
høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Det tas forbehold om at dersom enkelte tema må utredes mer må dette bekostes av privat 
forslagsstiller. 
 
 

Vedlegg 

1 Plankart 

2 Bestemmelser 

3 Planomtale, konsekvensvurdering og ROS 

4 Støysonekart 
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5 Rapport støysoneberegning 

6 Innspill 

7 Planprogram vedtatt 
 

Saksopplysninger 

Forslag til reguleringsplan for Rådshammaren massetak på Mele er utarbeidet av Suconsult AS på 
vegne av Bredesen Graving og Transport AS.  

Tidligere er det utarbeidet et planprogram for planarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av 
økonomi- og planutvalget den 31.05.2016.  
 

 

Vurdering 

Oversendt planmateriale 

Oversendt planmateriale fra konsulent inneholder plankart, reguleringsbestemmelser, 
planomtale, konsekvensvurdering, ROS og støysonekart/støyberegning. Planmaterialet vurderes 
som tilstrekkelig for framlegging til 1. gangs behandling.  

Utredningsteamene i konsekvensvurderingen vurderes å være i henhold til vedtatt planprogram. 
Under høring av planforslaget kan en likevel ikke se bort fra at det kan komme krav om nærmere 
undersøkelser av enkelte temaer. Dette er et privat planforslag og det bør derfor tas forbehold 
om at dersom enkelte tema må utredes mer må dette bekostes av privat forslagsstiller. 

 

Forholdet mellom reguleringsplan, driftsplan og forurensningsforskriften 

For å drive et massetak kreves både reguleringsplan og driftsplan. Reguleringsplanen etter plan- 
og bygningsloven fastsetter rammene og driftsplanen etter mineralloven fastsetter detaljene.  

I tillegg skal massetaket 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 pukk, grus og sand.   

En reguleringsplan skal fastsette uttaksgrenser og fysiske tiltak som f.eks. buffersone og 
skjerming. En reguleringsplan skal også si hvordan terrenget skal bli etter endt uttak og etterbruk. 
Reguleringsplan kan også skjerpe kravene i forurensningsforskriften f.eks. om driftstid.  

Driftsplanen regulerer driften av massetaket med hensyn til sikkerhet og ressursutnyttelse. Det 
er direktoratet for mineralforvaltning som er myndighet for driftsplanen. Driftsplanen omfatter 
blant annet HMS-plan, plan for driveretning, massedisponering osv. innenfor rammene gitt av 
reguleringsplan og forurensningsforskriften. 

 

Plankart og bestemmelser 

Det vurderes at planforslaget med plankart og bestemmelser ivaretar hovedrammene for 
massetaket. Framlagte forslag viser uttaksgrenser, hvordan terrenget skal utformes etter endt 
bruk med kotehøyder og at det skal tilbakeføres til landbruks- natur og friluftsområde. Det er 
avsatt buffersone med et belte av grønnstruktur mot landbruksarealet og bebyggelsen og det 
stilles krav om støyskjerming av knuseverket med lagrede masser. Driftstider blir fastsatt.  
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Bredden på beltet med buffersone vegetasjonsbelte mot jordbruksarealet har vært diskutert. Det 
går en flombekk i dette området som bør ivaretas i buffersonen. Dette er hensyntatt i 
planforslaget ved at buffersonen i dette området er utvidet.  

 

 

Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre oppfølging. 
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