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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 49/16 31.05.2016 

 

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak på Mele, fastsetting av 
planprogram 

 
Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 og etter myndighet delegert av kommunestyret 
fastsetter økonomi- og planutvalget planprogram for reguleringsplan for Rådshammaren 
massetak på Mele datert 20.05.2016.  

Det forutsettes at konsekvensene for barns skoleveg på Mele og i Håsenområdet utredes under 
punkt 5.3.18 og 5.3.19 i planprogrammet.  

 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 31.05.2016  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 og etter myndighet delegert av kommunestyret 
fastsetter økonomi- og planutvalget planprogram for reguleringsplan for Rådshammaren 
massetak på Mele datert 20.05.2016.  

Det forutsettes at konsekvensene for barns skoleveg på Mele og i Håsenområdet utredes under 
punkt 5.3.18 og 5.3.19 i planprogrammet. 

 
 
Vedlegg 

1 Forslag til planprogram for Rådshammaren massetak på Mele datert 20.05.2016 med 
vedlegg 

2 Referat fra oppstartsmøte den 24.11.2015 

3 Planprogram første utkast datert 10.01.2016 

4 Referat fra møte den 09.03.2016 
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5 Merknad fra barnerepresentanten datert 03.05.2016 

 
Saksopplysninger 

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

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre drift av massetaket etter gjeldende lover 
og bestemmelser. 

 

Oversiktskart. Masseuttaket er lokalisert sørøst for Sunndalsøra 
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Planområdet for Rådshammaren massetak er avmerket på flyfoto med rød stiplet linje. 

Avstander fra planområdet og planlagt plassering av knuseverk til nærmeste bolighus er vist på 
kartet. 

 

Første forslag til planprogram datert 10.01.2016 ble sendt på høring og lagt ut til offentlig 
ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Det kom inn 9 innspill innenfor høringsfristen. På 
bakgrunn av innspillene er planprogrammet omarbeidet.  

I etterkant har det kommet inn innspill fra barnerepresentanten datert 03.05.2016 som også 
vedlegges saken. 

 

Vurdering 

Det første forslaget til planprogram, datert 10.01.2016, som ble sendt på høring, var kort og gav 
ikke tydelig avklaring av hvilke fagtema som skal utredes. Fylkeskommunen og fylkesmannen 
hadde merknader til dette. De innkomne merknader er tatt til følge og planprogrammet er 
omarbeidet iht. innspillene.  

Det vurderes at revidert planprogram datert 20.05.2016 nå inneholder de nødvendige kravene til 
utredning av konsekvenser. Det vises til kapitel 5 og 6 i planprogrammet som gir oversikt over 
utredningsteamene med blant annet støv, støy, transport og trafikk, trafikksikkerhet og ROS-
analyse. 

Barnerepresentanten har sendt merknad om at virkninger av transport og trafikk langs 
Hovenvegen for barns skoleveg på Mele og i Håsenområdet må utredes. Planprogrammet har 
med at sikt, vegkryss og trafikksikkerhet langs fv. 312 skal utredes (punkt 5.3.18 side 17 i 
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planprogrammet) og at trafikk skal være en del av ROS-analysen (punkt 5.3.19 side 18 i 
planprogrammet). Det forutsettes at barns skoleveg blir tatt med under disse utredningene. 

Konsulenten har ennå ikke avholdt møte med naboene. Medvirkning med befolkningen i området 
har så langt vært via brev. Suconsult AS har svart på merknader fra naboer via e-post jfr. vedlegg 
til planbeskrivelsen. I planprogrammet står det at det blir et åpent møte senere i prosessen i 
forbindelse med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen. 

 

 

Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten v/saksbehandler for videre ekspedering. 

 

 

Rett utskrift 09.06.2016: 

 

Brit H. Resell 

møtesekretær 

 

 

 

 

 
 


