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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 48/17 25.04.2017 

Kommunestyret 33/17 10.05.2017 

 

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak 
Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - sluttbehandling 

 
Rådmannens innstilling 
Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan 
for Rådshammaren massetak, plankart og bestemmelser datert 17.04.2017 
 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.04.2017  
Planlegger Berit Skjevling orienterte innledningsvis. 
Merknad fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mangler i sakspapirene og ble delt 
ut i møtet.  Merknaden skal følge saken videre. 
 
Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen. 
 
Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan 
for Rådshammaren massetak, plankart og bestemmelser datert 25.04.2017 
 
Behandling i Kommunestyret - 10.05.2017  
Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan 
for Rådshammaren massetak, plankart og bestemmelser datert 25.04.2017 
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Vedlegg 

1 Plankart revidert 17.04.2017 

2 Bestemmelser revidert 17.04.2017 

3 Planbeskrivelse, konsekvensvurdering og ROS, revidert 21.03.2017 

4 Merknadsskjema revidert 25.04.2017 

5 Særutskrift - Uttalelse fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

6 Høringsuttalelse - Direktoratet for mineralforvaltning 

7 Høringsuttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

8 Høringsuttalelse – Møre og Romsdal fylkeskommune 

9 Høringsuttalelse - Statens vegvesen 

10 Innsigelse til reguleringsplan for Rådshammaren massetak - Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

11 Høringsuttalelse - Barnerepresentanten 

12 Høringsuttalelse - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 

 
Saksopplysninger 

Privat plan 
Forslag til reguleringsplan for Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal er utarbeidet av 
Suconsult AS på vegne av Bredesen Graving og Transport AS. 
Formålet med planen er å legge til rette for videre drift av massetaket etter gjeldende lover og 
bestemmelser. 

Planprogram  
Planprogram for utarbeidelse av planen ble vedtatt av økonomi- og planutvalget den 31.05.2016. 

1.gangs behandling, ØP 01.11.2016 
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. 

Høring og offentlig ettersyn 
Det ble satt inn annonse i Aura avis og Driva, lagt ut på hjemmesiden, ved servicekontoret og det 
ble sendt ut høringsbrev. Uttalefristen ble satt til 20.12.2016 

Innkomne merknader 
Etter utlegging til høring og offentlig ettersyn har det kommet inn 7 merknader til planforslaget 
hvorav 1 innsigelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. På grunn av at merknadene er 
omfattende følger dette med som eget vedlegg. Det vises til vedlagte merknadsskjema. 
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Forholdet mellom reguleringsplan, driftsplan og andre lover 
I forbindelse med tidligere behandlinger av reguleringsplaner for massetak ble det stilt spørsmål 
om hva som skal styres av reguleringsplan, hva som skal styres av driftsplan og hva som styres 
av annet lovverk.  
For å drive et massetak kreves både reguleringsplan og driftsplan. Reguleringsplanen etter plan- 
og bygningsloven fastsetter rammene og driftsplanen etter mineralloven fastsetter detaljene. 
Det er direktoratet for mineralforvaltning som er myndighet for driftsplanen. 
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. Reguleringsplanen skal sikre at massetaket er tilstrekkelig sikkert mot naturfare i 
henhold til teknisk forskrift TEK 10. Reguleringsplanen kan også skjerpe kravene i 
forurensningsforskriften f.eks. om driftstid.   
Driftsplanen regulerer driften av massetaket med hensyn til sikker drift og ressursutnyttelse. 
Driftsplanen omfatter blant annet HMS-plan, plan for driveretning, uttaksrekkefølge, 
massedisponering osv. innenfor rammene gitt av reguleringsplan og forurensningsforskriften. 
 

Vurdering 
Etter innkomne merknader er plankart og bestemmelser endret som følgende:  
 

- Det er tatt med faresone ras- og skredfare H310 på plankartet med bestemmelser om 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 er satt av hensynssone sikringssone på plankartet med bestemmelse om at det ved 
endt uttak skal etableres sikringsgjerde. 

- Det er tatt med i bestemmelsene om at paller skal etableres med maks 15 m høyde og 
maks 12 m bredde, som tilsvarer en helning på 51°. Juridiske linjer med høyder er tatt ut 
av plankartet. 

- Det er tatt med i bestemmelsene at bruddkantene til enhver tid skal være rensket, og 
forsvarlig sikret med gjerde.  

- Krysset med riksvegen er justert i henhold til krav til geometrisk utforming og siktkrav 
fra vegvesenet. Det er satt krav om at frisikt og vegbredder på avkjørselen ved 
fylkesvegen skal være opparbeidet før driften av massetaket gjenopptas. 

- I belte for vegetasjonsskjerm er det tatt med bestemmelse om at skjermende 
buffersone med vegetasjon skal ivaretas. 

- Det er tatt med henvisning til at utslipp av støy og støv fra mobilt knuseverk og 
produksjon av pukk, grus, sand og singel skal håndteres etter bestemmelsene i 
forurensningsloven med tilhørende forskrifter.  
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- Det er tatt med henvisning til at drift skal skje i henhold til bestemmelsene i 
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet 
for mineralforvaltning er myndighet etter mineralloven.  

 
Det vurderes at planforslaget med de foreslåtte endringene ivaretar rammene for massetaket i 
henhold til plan- og bygningsloven. De innkomne merknader gjelder sikkerhet mot skred, 
sikringssoner, kryssutforming, buffersone og henvisning til aktuelle lovverk. Disse er nå 
hensyntatt. Endringene er ikke av en slik karater at planen må legges ut på nytt offentlig ettersyn. 
Rådmannen vurderer at planen nå er klar for sluttbehandling. 
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten v/saksbehandler for videre ekspedering. 
 
 
Rett utskrift 15.05.2017: 
 
Brit H. Resell 
utvalgssekretær 
 
 
 


