Teknisk, samfunn og utvikling

Møtereferat
Dato: 20.09.2018

Espen Kjærnli (Angvik Prosjektering AS) – Stein Ivar Bjerkeli (en av
grunneierne i planområdet)
Til stede:

Nesset kommune: John Walseth (skogbrukssjef)
Bernt Angvik(enhetsleder TSU) og Hogne Frydenlund (plan og miljø)

Forfall:

Nesset kommune: Håvard Tjelle- Sørvik (kart/oppmåling), Siw Hege
Grasmo Nilsen (byggesak) - Vegar Øverås Lied (vei,vann og avløp)

Referent:

Hogne Frydenlund

Gjelder:

Oppstartsmøte - Reguleringsplan masseuttak - Bjerkelisand

Møtetid:

Kl. 10:30 – 11:30

Møtested:

Sak:

2018/1075-2

Kommunestyresalen

0.1 Foreløpig planområde omfatter eiendommer: Det er ike helt avklart hvilke eiendommer som
inngår. Dersom planområdet berører sameiet vil det involvere 15-20 grunneiere.
0.2 Hensikten med planarbeidet: Legge til rette for masseuttak (reguleres for råstoffutvinning)
0.3 Planstatus: Deler av området er satt av til masseuttak i kommuneplanens arealdel (M.12),
berører LNF- sone og LNF- spredt boligbygging. Skissert adkomst mot Vistdal sentrum med
bru over Visa.
0.4
0.5 Antatt viktige tema som må avklares

Tema
Innledning

Vurdering
konsekvensutrednin
g - Forskrift

Masseuttak i området var
tema under utarbeiding av
kommuneplanens arealdel.
NGU har opp oppdrag fra
grunneierne kartlagt
grusressursen med georadar

Vedlegg 1 – nr 19
Uttak av malmer, mineraler,
stein, grus, sand, leire eller
andre masser dersom
minst 200 dekar samlet
overflate blir berørt eller
samlet uttak omfatter mer

Merknad/ kommentar
Stein vil ha en dialog med
grunneierne før endelig
planomriss bestemmes.
Det legges opp til bygging av
ny bru over Visa. Det vil gi kort
kjøreavstand ned til kaianlegget
(ca 1,5 km).
Omfanget av uttaket er
avgjørende om det kreves KUutredning.
Slik planomrisset er skissert pr i
dag er arealet over 200 dekar.
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Vurdering
konsekvensutrednin
g – Forskrift
Beliggenhet
Avgrensing og
størrelse på
planområdet

enn 2 millioner m³ masse,
eller uttak av torv på et
område større enn 200
dekar. Mindre tiltak
omfattes av vedlegg II nr.
2a.
Vedlegg II – 2 a)
Mineraluttak, herunder
torvskjæring.
Beskrives i planomtalen.
Avgrensingen av
planområdet må vises på
kartutsnitt. Tas med i varsel
om oppstart av planarbeidet.

Landskap

Topografi og landskap

Kulturminner og
kulturmiljø

Møre og Romsdal
fylkeskommunen stiller ofte
krav om arkeologiske
utredninger.
Artsregistreringer ved søk i
ulike databaser.
Visa – varig vernet vassdrag.

Naturverdier

Rekreasjonsverdi/
rekreasjonsbruk,
uteområder

Landbruk

Trafikk/vei

Barns interesser
Bygninger

Elva – elvastien langs Visa
Det kan og være aktuelt å
legge til rette for tursti langs
sørsida av Visa og langs
Tverrelva.
Planområdet berører
dyrkamark. Bruken av
området må beskrives.

Bekrivelse av adkomst.
Adkomst til området vil bli
et sentralt tema. Må ha tett
dialog med med Statens
vegvesen
Elvastien langs Visa
Planomtalen må beskrive om
det er bygninger som må
rives/ flyttes pga av
etablering av massetak

Planområdet vil avklares i løpet
av oktober.
Kommunen ønsker og SOSI- fil
av plangrensen.

Omtales i planbeskrivelsen.
Illustrasjoner som viser området
før og etter av uttak av masser.
Må påregne krav om
arkeologiske undersøkelser.

Planomtalen må beskrive
forholdet til naturmangfoldlova
§ 7 , §§ 8-12 og hvordan disse
prinsippene er tatt hensyn til i
planen.
Kantvegetasjonen langs
vassdrag må ivaretas
- Reguleringsformål
- reguleringsbestemmelser
Bør vurdere mulighetene for å
legge til rette for dyrkamark når
drift av området er ferdig.
Kombinert reguleringsformål
landbruk/ råstoffutvinning bør
vurderes.
Frisiktsone må vises på plankartet
og egne bestemmelser. Adkomst til
området

Kan være aktuelt å vurdere trasè for
tursti langs Visa og Tverrelva.
Synliggjøres i plankartet.
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Teknisk
infrastruktur

Vannforsyning/slokkevann
Avløpsforhold
Trafo/Energiforsyning,
nærhet til kraftlinje
Overvannshåndtering

Grunnforhold

Må være med i
planbeskrivelsen
Må være med i
planbeskrivelsen

Grunnforhold
- Grunnvatn/
drikkevannskild
e
Støy

Støv
Ras

Flom
Risiko- og
sårbarhetsanalyse
for planområdet,
Bebyggelsens
plassering og
utforming
Forurensing
Andre forhold
Andre forhold

Andre forhold
- Involvering av
grunneiere

Krav om støyutredning Bør starte med å lage
støyutredning. Denne legger
premisser for evt behov for
støydempende tiltak.
Foreløpig vurdering er at
knuseverket skal stå
permanent på ett sted.
Støvdempende tiltak må
vurderes
Må omtales – sjekk
Skrednett og vurdere
behovet for rasutredning
Må omtales. Vurdere
behovet for flomutredning
Det nå gjennomføres en
risiko- og sårbarhetsanalyse
for planområdet, jf pbl § 4-3
Ikke aktuelt med særlig
bebyggelse

Linjeeier - Nesset kraft AS må
kontaktes

Resultat fra tidligere undersøkelser
borringer/ georader
Utrede eventuelle konsekvenser
for vannforsyningen

Eventuelle tiltak må fremgå av
reguleringsbestemmelsene.

Tas inn i bestemmelsene
-

Aktsomhet for Jord og
Flomskred (2 punkt)

Flomutredning bør gjøres tidlig i
planfasen.
Synliggjøres evt på plankartet –
hensynssone

Må beskrives
Slukkevann 20 l/sek
Bør ha dialog med Direktoratet
for mineralforvaltning og
utarbeide driftsplan som en del
av reguleringsplanprosessen.
Viktig med god dialog med
berørte grunneiere

Driftsplan for massetaket skal
godkjennes av DMF i
forbindelse med tildeling av
konsesjon etter mineralloven

0.6 Krav til varsel om oppstart av planarbeidet.
Vi anbefaler som regel
- annonsering i to aviser, i tillegg legges oppstartmeldingen ut på nettsidene til Nesset
kommune.
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-

Brev til naboer av planområdet.
Brev til sektormyndigheter/viktige aktører
Statens vegvesen, Region
Fylkeshuset, 6404 Molde
midt

firmapostmidt@vegvesen.no

Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Møre og Romsdal
fylkeskommune
NVE, region vest

Fylkeshuset, 6404 Molde

postmottak@fmmr.no

Fylkeshuset, 6404 Molde

post@mrfylke.no

Postboks 53, 6801 Førde

rv@nve.no

Nesset Kraft AS

6460 Eidsvåg

nk@nessetkraft.no

Direktoratet for
mineralforvaltning

0.6 Kartgrunnlag

Det kan bestilles i Infoland.
Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser kan sendes pr e-post
Forslag til reguleringsplankart sendes på SOSI-format og pdf – fil, A 3 og A0
format
Tiltakshaver må evt gjøre endringer av plankartet med mer, etter 1. gangs
behandling og etter at saken er sluttbehandlet av kommunestyret.
Reguleringsplan med SOSI-format/ og som pdf, oversendes Nesset kommune
underveis i planprosessen og etter planvedtak er kunngjort og klagefristen utgått.
Ved oppstartmelding vil administrasjonen ha SOSI –filer som viser omriss av
planområdet.
0.7 Behandlingsgebyr

For behandling av private reguleringsplaner tar kommunen gebyr.
Gebyr for behandling av reguleringsplan er ca kr. 22 000, behandling av
planprogram kr 10 900 og oppstartsmøte kr. 2 200. Faktura sendes
0.8 Annet

Det gjøres oppmerksom på at de momenter som er beskrevet i dette referatet kan
bli endret som resultat av senere politisk behandling eller forhold i selve
planarbeidet.
Hogne Frydenlund
Referent

