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1 Innledning 

1.1 BAKGRUNN 

Driften ved Molde pukkverk i Årødalen er regulert gjennom tidligere reguleringsplaner. 
Virksomheten ønsker nå å foreta en utvidelse av anlegget. Denne utvidelsen krever ny 
reguleringsplan.  

1.2 HENSIKT MED PLANEN 

Det skal utarbeides en privat detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av dagens område for 
råstoffutvinning. Utvidelsen skal skje innover mot nord/nordvest mot Brekkebotnen.  

Reguleringen er en utvidelse av eksisterende virksomhet, og medfører ikke endring i aktivitetsnivå. 
Driftstid i henhold til dagens regulering anslås å være 5-6 år. Ny regulering anslås å gi en driftstid 
vel 30 år.  

Fremfor å lage reguleringsplan kun for utvidet område, lages en helhetlig plan som omfatter hele 
pukkverket som erstatter tidligere planer. 

1.3 TILTAKSHAVER 

Tiltakshaver er Molde Pukk AS. Reguleringsplan med bestemmelser er utarbeidet av Norconsult 
AS. 

1.4 PLAN/ PLANOMRÅDE 

· Navn på detaljplan: Detaljreguleringsplan Stokkevelta 

· PlanID: 201333 

· Planen erstatter  
Plan nr. 1784 Reguleringsplan for Stokkevelta. 1985. 
Plan nr. 1198 Reguleringsendring Stokkevelta, nordvest. 2000. 
I tillegg til eiendommer i allerede regulert område, omfatter planen gnr/bnr 33/202 og 33/203. 

· Tiltak er delvis i tråd med overordnet kommuneplan. Utvidet område omreguleres fra LNFR til 
råstoffutvinning. 

· Tiltaket faller utenfor forskrift om konsekvensutredning. 
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1.5 GRUNNEIERE 

Planen omfatter eiendommene gnr/bnr: 

32/16, 33/147, 33/152, 33/170, 33/178, 33/179, 33/202, 33/203, 33/207, 33/420, 33/56, 33/95, 
33/98, og 33/188. 

Utvidelsen av uttaksområdet omfatter gnr/bnr 33/202 og 33/203, hvor Molde pukkverk er 
hjemmelshaver på gnr/bnr 33/202. Reguleringsplanen legger grunnlag for erverv av deler av 
eiendom 33/203.  

 

  
Figur 1-1 Oversikt eiendomskart (Kilde: Gislink - Eiendomsgrenser i Møre og Romsdal) 
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2 Planprosess  

2.1 FORMELT GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET 

2.1.1 Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Molde kommune har vurdert tiltaket etter Pbl § 4-2 og forskriftens § 2, og krever ikke 
konsekvensutredning1.   

Kommunen krever at det må synliggjøres godt gjennom kapitlet Virkninger i planbeskrivelsen hva 
tiltaket fører med seg og hvordan omgivelsene og aktiviteter i nærheten kan bli minst mulig 
skadelidende. 

2.2 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN 

Krav til oppstart av reguleringsplanarbeid følger av Plan- og bygningsloven § 12-8.  

Ettersom forslagstilleren er en annen enn planmyndigheten, har planspørsmålet blitt lagt frem for 
kommunen som har gitt råd om hvordan planen bør utarbeides. 

Oppstartsmøte mellom Molde kommune, tiltakshaver, grunneier og konsulent ble avholdt 
08.11.2013  

2.2.1 Medvirkning 

Varsel om oppstart ble sendt ut pr epost eller brev 2.mars 2015, med frist for merknader 27.mars 
2015. Annonse i Romsdal Budstikke sto på trykk tirsdag 3.mars 2015, og planmateriale ble 
tilgjengeliggjort på www.norconsult.no/kunngjoringer.  

 

2.3 MERKNADER  

2.3.1 Planoppstart 

Tabell 1 Innspill til planoppstart 

Innspill fra Innspill Behandling i planen 

Istad Nett AS  

03.03.2015 

 

Anlegget ligger like ved en viktig 132 kV luftlinje i 
regionalnettet til Istad Nett AS . 

Det skal være min. 7 meter horisontalt fra ytterste fase til 
andre anlegg. Videre er det viktig at mastefundament ikke 
påvirkes av aktiviteten. 

 
 
Ivaretatt i plan. 
Hensynssone for høgspent 
videreføres i ny plan.  

                                                      
1 Brev av 21.01.2015, arkivkode 201333: Vurdering av konsekvensutredning for detaljregulering utviding 
Molde Pukkverk. Molde kommune. 
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NVE 

06.03.2015 

Lomtjønna ligger delvis innenfor planområdet. Kantsonen 
langs vassdrag er verdifulle for friluftsliv og 
miljø. Vannressursloven § 11 stiller krav om at det skal 
opprettholdes en naturlig vegetasjonssone langs 
alle vassdrag. NVE rår til at arealbrukskategorien «Bruk og 
vern av sjø og vassdrag», jf. PBL §12-5 nr. 
6, blir nyttet til å merke vannstrengen og kantsone. 
 
Høyspentlinje som går gjennom planområdet kan merkes 
som hensynssone jf. PBL § 12-6. Til hensynssonen skal 
det i nødvendig grad fastsettes bestemmelser som setter 
krav til sikkerheten.   

Tatt inn i planen. 

 

 
 

Hensynssone oppdateres og 
videreføres fra eksisterende plan, 
med tilhørende bestemmelser. 

Bente Dyrnes 
Aarøe 

06.03.2015 

Planområdet slik det er tegnet i oppstartsvarselet 
inkluderer et stykke av skogsbilvegen. Som grunneier av 
naboteig og skogsveg i området bes det om å få klarlagt 
hvilke planer som gjelder for delen som berører 
skogsbilvegen. 

Bemerker den høye skjæringa (i nord) pukkverkdrifta 
medfører, særlig sett i sammenheng med at dette er et 
mye brukt område både til trim og jakt. Det må kreves at 
det settes opp et stødig hinder, høyt nok både sommer og 
vinter. 

Plangrensen inkluderer 
skogsbilveien for å synliggjøre at 
turvegen kommer inn på veien. 
Pukkverket har ingen planer for 
bruk av skogsbilvegen. 

Det er lagt inn  sikkerhetsavstand 
mellom turvegen og sikringssonen 
rundt bruddkanten.  Sikringssonen 
er 10 meter bred, og det skal 
etableres jordvoll med gjerde rundt 
hele kanten.  Sikkerhet både 
sommer og vinter Ivaretas i 
reguleringsbestemmelse nr § 9.1b) 

Statens Vegvesen 

10.03.2015 
12.03.2015 

Ønsker at det av hensyn til trafikksikkerheten skal 
reguleres inn kun èn avkjørsel fra fylkesveg 405. Det må 
settes av areal langs fylkesvegen til gang-/sykkelveg. 
Presisering av at riktig vegnummer er fylkesveg 405, etter 
å nylig ha blitt omklassifisert. 

Det er i dag kun en avkjørsel inn til 
pukkverket, denne opprettholdes.  

Av sikkerhetshensyn 
opprettholdes egen veg inn til 
høgspentanlegg. 

Det er avsatt areal til gang- og 
sykkelveg innenfor planen. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

17.03.2015 

Innspill til planbeskrivelsens innhold.  
 
Det må settes av tilstrekkelig plass innenfor planområdet til 
sikringstiltak rundt endelig bruddkant. 
 
Uttaket vil overskride yttergrensene for gjeldende 
ervervskonsesjon etter konsesjonsloven. Det må søkes 
konsesjon for å drive i nytt område.  

Innspill ivaretas i planen. 

Det er satt av tilstrekkelig plass for 
sikringstiltak rundt endelig 
bruddkant.  

Se forslag til driftsplan for 
nærmere detaljer. 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 
20.08.2015 

Påpeker at pukkverket ligger i den nordvestlige delen av et 
regionalt viktig friluftsområde, og at området er en del av 
Molde og omegn sitt viktigste friluftsområde.  

I videre planarbeid må landskapsvirkningene synliggjøres, 
samt hvordan en skal ta vare på dagens skiløype som 
krysser planområde. Fra media er det kjent at det er tanker 
om ny sykkel/skiløype fra Molde by, over til skaret og 
videre østover. Det kan være greit å avklare hvorvidt disse 
fremtidsplanene kommer i konflikt med planen for 
pukkverket, og om en kan finne en løsning alle kan være 
tjent med. 
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Møre og 
Romsdal 
Fylkeskommune 

30.03.2015 

Ingen merknader til Molde kommune si vurdering av behovet 
for særskilt konsekvensutredning.  

Omdisponering av 60 daa areal avsatt til LNF-område er 
likevel ei betydelig endring, som gjerne bør avklares på 
overordna plannivå. I reguleringsarbeidet må uansett 
virkninger av planforslaget utredes. 

Oppfordrer til at endringer for Skarløypa blir drøfta med 
friluftsråd og idrettslag, for om mulig å komme fram til en 
alternativ trasé som disse kan slutte seg til. Hvilke virkninger 
endringer har for bruken av traseen må komme tydelig fram i 
planforslaget. 

Innspill tas til etterretning.  

 

2.3.2 Høring av planforslag 

Ved 1.gangs utlegging kom det inn totalt 6 merknader. Følgende ga merknader til planen:  

· Avinor 
· Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
· Møre og Romsdal Fylkeskommune 
· Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
· Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
· Statens Vegvesen (SVV) 

 

SVV hadde merknader til vegformål, utforming av kryss/avkjørsel fra fylkesveg og gang- og 
sykkelveg. Dette er i samråd med SVV innarbeidet i planen.  

Fylkesmannen (FM) etterspør rekkefølgebestemmelser for ny løypetrase. Dette er tatt inn i 
bestemmelsene. FM etterspør en konkretisering av sikring for foretaket i planbestemmelsene. 
Kapittel 5.2 sikring er mer detaljert beskrevet, og krav om sikring er presisert i planbestemmelsene. 
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3 Rammebetingelser og planstatus  

3.1 RAMMEBETINGELSER 

3.1.1 Regelverk 

Følgende juridiske rammebetingelser i form av lover, forskrifter og retningslinjer er de viktigste i 
prosessen og utforming av reguleringsplanen for Molde pukkverk. 

Lover 

· Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) 
· Kulturminneloven, Naturmangfoldloven og evt andre lover som skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser som pukkverksvirksomheten kan komme i konflikt med 
· Mineralloven  

Forskrifter 

· Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2014-12-19-1726) 
· Forskrift til mineralloven (FOR-2009-12-23-1842) 
· Forurensningsforskriftens kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand 

og singel (FOR-2004-06-01-931) 
 

Retningslinjer  

· Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
· Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging2 

 

  

                                                      
2 Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2. 
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3.2 GJELDENDE PLANSITUASJON 

Kommuneplanens arealdel 

· Kommuneplanens arealdel 2008-20203 trådte ikraft 28.05.2009, lovreferanse i Pbl 1985.  

I planen er regulert uttaksområde tatt inn i planen. Utvidelsesareal inngår ikke i dette. Lomtjønna 
ligger delvis i planområdet, og er avsatt til LNF-område i sjø og vassdrag. Istad netts arealer sør for 
pukkverket er avsatt til annet byggeområde. Områdene rundt er avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanen for området er under rullering.  Oppstart av kommuneplanens arealdel for Molde - 
del 1, 2015 - 2025 (Molde by) ble varslet februar 2014. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

· Plan nr. 1784 Reguleringsplan for Stokkevelta. 1985. 

· Plan nr. 1198 reguleringsendring Stokkevelta, nordvest. 2000. 

Reguleringsplanene avsetter areal for masseuttak og nødvendige buffersoner rundt. Der er gitt 
bestemmelser til masseuttaket.  

 

 

  

                                                      
3 PlanID: K200801 

Figur 3-2 Omriss av 

reguleringsplaner i området. 

Til venstre: Reguleringsplan 

1985, til høyre: 

reguleringsendring 2000 
(utvidelse av området) 

Figur 3-1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2008-2020 
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4 Planområdet - eksisterende forhold 

4.1 BELIGGENHET 

Molde pukkverk ligger i Stokkevelta i Årødalen i Molde kommune.  

 

Figur 4-1 Oversikt beliggenhet Molde pukkverk 

 

4.2 PLANOMRÅDET 

Pukkverket ligger i et område hvor tilgrensende arealer er regulert til LNFR-områder, med 
skogbruk. Planområdet ligger i tilknytning til friluftsområder, og Skarløypa går gjennom 
planområdet. 

Pukkverket ligger skjermet, og det er ikke innsyn til dagens uttak. Det er bygget jordvoller som 
skjerming for anlegget.  

Nærmeste bebyggelse er fritidsboliger, nærmeste hytte ligger ca 600 meter fra pukkverket. 
Nærmeste boligbebyggelse er 3 km unna pukkverket.   
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4.3 MOLDE PUKKVERK 

4.3.1 Virksomheten 

Molde Pukkverk AS ble etablert i 1978 i Stokkavelta, Årødalen i Molde kommune. Molde Pukkverk 
produserer ulike fraksjoner stein og har deponi for fyllmasse fra anleggsvirksomhet i området. 
Pukkverket mottar også asfalt og betong. 

4.3.2 Uttaksområde og dagens drift 

Frem til år 2000 har bruddet vært drevet til konsesjonsgrense og reguleringsgrensene som var gitt 
fra reguleringsplan 1784 fra 1985. I 1999 ble ny reguleringsplan vedtatt (nr 1198), og etter erverv 
av grunn mot nordvest er uttaket videre utvidet innenfor det regulerte området.  

Bruddet drives mot nordvest. Det arbeides da omtrent parallelt med kotene i den bratteste delen av 
området, mot vest, mens det arbeides omtrent vinkelrett på konsesjonsgrensen mot nordvest. For 
å unngå uønskede store høyder sprenges det først ned til pall på kote 190 helt frem til 
konsesjonsgrense. Deretter startes det på nytt med sprengning ned til pall på kote 175. For 
nærmere beskrivelse av drift, se driftsplan godkjent 22.09.2011. 

Molde pukkverk har søkt om mottak og mellomlagring av returasfalt og betongrester. Denne ble 
lagt ut på høring av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, med høringsfrist 20.03.2015. 

Støvdemping 

Det er støvdempingsanlegg på borerigg, knuser og sikter. Måling av nedfallsstøv gjøres ved 
eventuelle behov.  

Utslipp til vann 

Pukkverket har utslipp til Brekkeelva. For å redusere utslipp av suspendert stoff er det montert 
støvdemping på alt produksjonsutstyr. Ved behov blir ferdig produserte varer på lager overrislet 
med vann.  

Molde Pukkverk har avtale med Kystlab, som overvåker suspendert stoff 4 ganger i året. Dersom 
utslippets innhold av fast stoff er over 50 mg/l, skal vannet renses f.eks i et 
sedimenteringsbasseng.  Prøvetaking startet september 2013, og det er ikke gjort registreringer 
som krever tiltak. 

Støy 

Det ble gjennomført støymålinger ved oppstarten av anlegget. Pukkverket drives vekk fra 
bebyggelse.  Det gjennomføres 3-4 sprengninger i året. Pukkverket oppfyller kravene til støy i 
kapittel 30 i forurensingsforskriften.  

 

4.4 TRAFIKKFORHOLD/ADKOMST 

Fylkesveg 405 går gjennom planområdet.  Det er tre avkjøringer fra fylkesvegen, med en adkomst 
til Molde pukkverk.   
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I planområdet er det også avkjørsel til Istad Nett AS. Anlegget forsyner Molde by med kraft. Vegen 
er lite brukt, men er en svært viktig adkomst til kraftforsyningsanlegget hvis det skulle oppstå 
problemer med kraftforsyningen. Terrenget inn til anlegget gjør at vegen må ligge der den ligger i 
dag.  

Avkjøring til skogsbilveg ligger helt nord i planområdet.  

4.5 NATURRESSURSER 

Pukk 

Hovedressursen i området er pukkressursen. Bergarten er gneisgranitt med en tetthet på 2700 
kg/m3. 

Gneisgranittens kvalitet:  

· Materialkvalitet / sprøhet / flisighet: Klasse 2 
· Densitet: 2,7 
· Abrasjonsverdi: Middelverdi 0,45 

 
Det er variasjon i forekomsten, men dette har ingen betydning for uttaket. Produktene benyttes i 
hovedsak til veg og privatkunder. Tilslagene benyttes ikke til asfalt eller betong og det er derfor 
ingen krav til kvalitet.  

Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Meget viktig4.  

 

                                                      
4 Fra NGUs Pukkdatabase, Pukkforekomst 1502.513 Molde Pukkverk 

Figur 4-2 Tv: Veger i området. Th: Avkjørsel til Molde pukkverk 
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Skog 

Tilgrensende skog i nord i planområdet er registrert som skog med særs høg og høg bonitet. 
Øvrige områder er myr, fjell i dagen og områder med lav bonitet eller annen skog.  

 

Figur 4-3 Markslagskart (AR5) viser særs høg og høg bonitet i området (Kilde: Skog og landskap) 

4.6 NATURMANGFOLD 

Delvis innenfor planområdet ligger Lomtjønna, og Brekkeleva går nord i/utenfor planområdet. 

Det er ikke registrert viktige naturtyper, arter eller vernede områder i eller i tilknytning til 
planområdet. Nord for planområdet er det gjort registrering på hekkende gråspett5.

 

Figur 4-4 Registreringer i Naturbase (sist besøkt 08.24.2015) 

De topografiske forhold er velegnet for uttak, og uttak i forekomsten representerer ingen 
miljømessige ulemper6. 

                                                      
5 Faktaark ID BA00075605 http://faktaark.naturbase.no/Arter?id=BA00075605 Ikke prioritert art. 
6 Fra NGUs Pukkdatabase, Pukkforekomst 1502.513 Molde Pukkverk 
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4.7 KULTURMINNER 

Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av planområdet.  

4.8 FRILUFTSLIV 

Molde Pukkverk ligger i tilknytning til to store friluftsområder, Moldemarka og Lønsetfjellet –
Maifjellet- Raudheia7  

Ved behandling av reguleringsendring for Stokkevelta i 1999 ble Skarløypa tatt inn i 
reguleringsplanen. Denne skal ha en standard som tilfredsstiller terrengsykling. Dette videreføres i 
ny reguleringsplan. Utvidelsen av pukkverket berører turløypa som går gjennom området, slik at 
den må legges om. 

 

Figur 4-5 Skiløyper i Moldeområdet, planområdet i rød sirkel (Kilde: Skisporet.no) 

 

 

 

                                                      
7 GisLink – miljøverndata for 150203000 Lønsetfjellet-Maifjellet-Raudheia, 150202300 Moldemarka i Molde 

Figur 4-6 Skiløype som går forbi 

dagens anlegg. Turdraget må 

legges om ved utvidelse av 
pukkverket (Kilde: Skisporet.o) 
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4.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Pukkverket ligger like ved en viktig 132 kV luftlinje i regionalnettet til Istad Nett AS. 
Kraftforsyningsanlegget ligger innen planområdet. Anlegget er en viktig leverandør av kraft til 
Molde by.  

 

Figur 4-7 Kraftlinje fra Istad nett AS (Kilde: Oversendt fra Istad Nett) 
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5.1.2 Massedeponi 

Det er et stort behov i Molde kommune for områder for å deponere rene fyllmasser fra 
byggeaktivitet. 

Det etableres deponi for rene masser i tilknytning til bruddet. Deponiet skal brukes til mottak og 
mellomlagring av rene masser, herunder toppmasser fra bruddet som senere skal benyttes til 
revegetering.  

5.2 SIKRING 

Sikring av mineralforekomster følger av mineralloven § 49 Sikringsplikt:  

Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak 

for hele området slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. (...).  

Hensikten med sikringen er at den skal sikre området for dyr og mennesker både sommer og 

vinter. Med tanke på friluftsliv er det spesielt viktig at bruddkant langs turløype har hensiktsmessig 
sikring tilpasset årstidene. Det er avsatt areal mellom turveg og sikringsvoll for ytterligere sikring for 
personer på sykkel, ski eller annet med høyere hastighet. Formålet med sikring av bruddet er 
strengere enn sikringsplikten etter mineralloven, og fastsettes i planbestemmelsene. 

Driftstiden for pukkverket er anslått å være 30-40 år. Dersom det gjennom driftsperioden er andre 
sikringstiltak som viser seg mer hensiktsmessige for å oppfylle formålet med sikringen enn de som 
er beskrevet, kan sikringstiltak tilpasses. Sikringstiltak fastsettes i driftsplan. 

Direktoratet for mineralforvaltning skal etter mineralloven §59 føre tilsyn blant annet med at 
godkjent driftsplan overholdes og sikrings- og opprydningsplikten etterleves.  

Brudd 

I ytterkant av bruddet, langs uttaksgrensen, består sikringen av en jordvoll som lages av 
avdekkingsmasser og fyllmasser, samt et gjerde oppå vollen. For nytt regulert område vil det bli 
utført tilsvarende sikring. I plankartet reguleres det hensynssone for sikring langs bruddkant, hvor 
det er avsatt plass til jordvoll med gjerde.  

Adkomst 

Området er stengt med bom utenom åpningstider. Dette hindrer tilkomst ved kjøretøy av 
uvedkommende i bruddet. Kjøreveg/driftsveg blir sikret med steiner hvor det er høye kanter.  

På driftsområdet 

Privatpersoner har anledning til å hente knuste masser på området. Det kan utgjøre en stor 
sikkerhetsrisiko dersom privatpersoner er inne på produksjonsområdet, og det er derfor uønsket. 
Pukkverket viderefører praksis med å tilrettelegge område etter innkjøring til pukkverket som er 
skjermet fra produksjonsområdene. Knuste varer kjøres vekk fra produksjonen og til dette området, 
kan hvor private kan kjøre inn med henger og hente masser.  
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5.3 TRAFIKKFORHOLD 

Dagens adkomster opprettholdes. I Reguleringsplan for Stokkevelta (1985) er det regulert inn en 
gjennomgående vei med parkeringsplasser langs vei. Etter omlegging av fylkesveg er dette ikke i 
samsvar med dagens bruk, og vegen er i dag ikke gjennomgående. Gjeldende reguleringsplan har 
regulering inn trafikkformål "rabatt".  Området brukes i dag delvis til lagring og parkering. 
Reguleringsformålet endres til lager/parkering, og grønnstruktur – vegetasjonsskjerm. 

 

Figur 5-2 Utsnitt fra eksisterende reguleringsplan. Snitt til høyre viser regulering av vei og 

parkering, mørkegrønt areal er samferdselsformål "rabatt". 

Ny reguleringsplan oppdateres i henhold til dagens bruk, som er kun en hovedadkomst til 
pukkverket. Det er avsatt plass til gang- og sykkeveg i tidligere reguleringsplan, dette oppdateres 
og videreføres i ny plan. 

Avkjørsel til pukkverket 

Etter innspill fra Statens vegvesen er avkjørsel fra fylkesvegen til pukkverket justert. Avkjørselen er 
behandlet som avkjørsel i henhold til håndbok N100, avsnitt E1.4. Avkjørselen er lagt mer vinkelrett 
på fv. 405 enn dagens avkjørsel sammen med en krappere kurve på radius 18m. Sporingskurver 
for vogntog er lagt til grunn for avkjørselens breddeutvidelse og hjørneavrundinger. Justert 
avkjørsel vil redusere fart, samtidig som den medfører minst mulig inngrep i terreng. Krav til sikt 
ivaretas i plankart. 

 

Figur 5-3 Utsnitt fra tegning W-10-01 Underlag for plankart for avkjøring til pukkverket. 
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5.4 MILJØMESSIGE FORHOLD 

Støy 

Tiltaket vil ikke medføre endringer i støy. Støy fra pukkverket skal ligge innenfor rammer beskrevet 
i kapittel 30 i forurensingsforskriften. 

Sikkerhet teknisk infrastruktur 

Hensynssone for høyspentlinjen oppdateres og videreføres i ny reguleringsplan. Sikkerhetsavstand 
til master og luftlinje er ivaretatt i planen, og utvidelse av brudd drives vekk fra eksisterende 
infrastruktur. 

Forurensning og avrenning 

Pukkverket drives i henhold til gjeldende regelverk. Pr 2015 tas det vannprøver fire ganger årlig. 
Dersom det blir behov, vil det gjøres tiltak for sikring av Brekkelva. 

5.5 NATUR OG FRILUFTSLIV 

Utvidelsen medfører at eksisterende ski/sykkelløype må legges om.  Plan nr. 1198 
reguleringsendring Stokkevelta, nordvest. 2000. 

Kantsonen langs vassdrag er viktige for friluftsliv og miljø, og området rundt Lomtjønna ivaretas 
gjennom regulering. 

5.6 SYNLIGHET OG SKJERMING 

Det skal etableres voll rundt nordre del av brudd, som også vil bidra til skjerming av innsyn fra 
turdrag. Bruddet er i dag lite synlig fra fylkesveg. 
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5.7 PLAN FOR AVSLUTNING AV DRIFT OG ISTANDSETTING 

Etter minerallovens § 49 Sikringsplikt skal området være varig sikret når arbeidene avsluttes. 
Minerallovens § 50 Opprydningsplikt pålegger undersøker, utvinner og driver av 
mineralforekomster å sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår og etter at 
disse er avsluttet. 

Bruddet avsluttes med paller som er 15 meter høye og 15 meter brede mot uttaksgrensen med 
bunnivå på kote 175. Ved å la pallene stå igjen med denne bredden vil det være mulig å komme til 
med borerigg i ettertid dersom det er ønskelig å utnytte resterende bergmasse inn mot 
uttaksgrensen. Dette vil kunne være aktuelt siden bruddet er planlagt tilbakefylt. Skal dette utføres, 
må det gjøres en stabilitetsvurdering av bergmassen før og etter en slik jobb er utført. Dette med 
bakgrunn i sikkerhet ved resterende avslutningsarbeid i bruddet. 

Bergskjæringene vil bli høyest i vestre side av uttaket. På grunn av at området er smalt, må det 
påregnes at enkelte områder blir stående en stund før det blir tilbakefylt. En må derfor under 
sprengning og drift være observant på områder hvor bergmassen er av dårligere kvalitet og ved 
driving inn i svakhetssoner og knusningssoner. Påtreffes slike områder må en vurdere stabiliteten 
til bergmassen og behovet for arbeidssikring i bruddet. 

Når drift i bruddet avsluttes, skal området tilbakeføres til skogdrift. Bruddet er planlagt tilbakefylt 
med terrenghelning på ca. 30°. Massene som skal benyttes til dette er stedlig avdekkingsmasser 
og masser som bruddet mottar fra anleggsvirksomhet. Se Tegning nr. 05: Avslutningsplan og 
Tegning nr. 06: Avslutningsplan – Snitt i Driftsplan datert 20.05.2015. Dette er en videreføring av 
avslutningsplanen fra driftsplanen fra 2011. Avslutningsarbeider vil omfatte opprydding av området, 
tilbakeføring (fylling) av gjenstående områder og revegetering.  

 

Figur 5-4 Utsnitt av Tegning - 06 Avslutningsplan - snitt fra Driftsplan Molde Pukkverk datert 

20.05.2015.Se vedlegg 3.    
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6 Tiltaksgjennomføring 

6.1 EIENDOMSRETTSLIGE FORHOLD 

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Reguleringsplanen berører to 
grunneiere direkte, hvor den ene er forslagsstiller. Avtale om erverv vil inngås når vedtatt plan 
foreligger. 

Tabell 2 Behov for grunnerverv 

Formål Gårds- og bruksnummer Areal som erverves 

Utvidelse av masseuttak 33/203 43,3 daa 

Deponi 33/203 26,6 daa 

Sikkerhetssone bruddkant 33/203 1.19 daa 

 

6.2 DRIFTSPLAN 

Driftsplan for utvidelse av bruddet utarbeides samtidig med forslag til reguleringsplan, og viser 
gjennomføring av uttaket. 

7 Vurderinger/virkninger av konsekvenser 

7.1 NABOSKAP  

Utvidelse av regulering vil ikke medføre vesentlige endringer for hyttebebyggelse.  

7.2 MILJØ/ NATURMANGFOLD 

Vegetasjonskant rundt Lomtjønna sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.  Utvidelsen av 
pukkverket vurderes til å ha ubetydelige konsekvenser for naturmangfold.  

7.3 KULTURMILJØ 

Det er ikke registrert viktige kulturminner eller kulturmiljø i planområdet, og tiltaket vil derfor ikke 
medføre noen konsekvens for kulturmiljøet. 

7.4 SYNLIGHET OG SKJERMING 

Utvidelse av regulering vil ikke medføre vesentlige endringer for landskap med tanke på innsyn og 
synlighet.  
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7.5 FRILUFTSLIV 

Tiltaket har konsekvenser for Skarløypa, og denne legges om. Planen skal sikre tilrettelegging av 
løyper sikrer adkomst for friluftslivet.  I planen ivaretas sikkerhet for friluftslivet gjennom tilstrekkelig 
bredde på turvegen slik at den kan benyttes både til ski og sykkel, med avsatt plass til grøft og 
sidearealer.  Reguleringsbestemmelsene setter krav til jordvoll med gjerde, som er høyt nok til å 
sørge for sikkerhet både sommer og vinter.  

7.6 NATURRESSURSER 

Skog 

Tiltaket medfører omdisponering av ca 70 daa skogsareal (43 daa fra utvidelse av uttaksområde, 
og ca 26 daa for deponiområde). Eventuell produktiv skog må tas ut før utvidelse av pukkverket. 
Området vil tilbakeføres til skogbruk når pukkverket avvikles. 

Pukk 

Det totale behovet for knuste masser i Molderegionen er anslagsvis ca 300 tusen tonn i året. Molde 
pukkverk leverer mellom 130' – 170' tusen tonn pr år. Det er ønskelig å utvide eksisterende uttak 
fremfor å etablere nye uttak, og sørger for utnyttelse av ressursen. Foreslått utvidelse av 
pukkverket vil gi en utvidet driftstid på vel 30 år. 

7.7 TRAFIKKSIKKERHET  

Ny reguleringsplan oppdateres slik at vei og adkomst er i henhold til dagens bruk. Adkomstveg til 
pukkverket vil bidra til redusert fart, og bedre trafikksikkerhet. 

Sikkerhet både for gående og kjørende ivaretas med gjennomgående område langs fylkesvegen 
avsatt til gang – og sykkelveg, samt frisiktsoner.  

Reguleringsbestemmelsene setter krav til høyde på sikthindringer ved avkjørsler og ved 
fylkesvegen. 

7.8 STØY OG STØV  

Utvidelse vil ikke medføre negativ endring for støy og støv. Virksomheten oppfyller krav til støy i 
kapittel 30 i forurensningsforskriften.  

7.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Utvidet område for brudd vil drives i motsatt retning fra høgspentnett, og vil ikke gi negative 
virkninger. Det fastsettes i planbestemmelsene at det ikke kan foregå byggeaktivitet i 

hensynssonen for høgspent, uten tillatelse 
fra netteier.  

 

Figur 7-1 Bruddkant og luftledninger sett fra 

pukkverket 
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8 Risiko og sårbarhet 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs 
veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  

Risikovurderingen gjøres for området som ikke tidligere er regulert, det vil si utvidelsen av pukkverket 
og deponi. 

Tabell 3 ROS-analyse 

Fare Vurdering  

NATURBASERTE farer omhandler de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet kan motstå 
eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Rasfare/skredfare 
(snø, is, stein, leire, 
jord) 

Planområdet har en beliggenhet som ikke medfører fare for skred. 
Veileder foreslår pallebredde 12, mens det i bruddet legges til grunn 15 
meter pallebredde for å ivareta sikkerhet mot steinskred i bruddet. 

Flom i vassdrag 
(herunder isgang) 

Brekkelva er et lite vassdrag/bekk som ikke utgjør en risiko for tiltaket eller 
omgivelsene.  

Vind/ekstremnedbør Vil ikke være relevant for utvidelsen av pukkverket.  

Skog- / lyngbrann Utvidelse av bruddet vil ikke gi endring i risiko eller sårbarhet for skog- og 
lyngbrann.  

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon 
ved anlegg 

Masser som vil bli tatt inn på deponi er masser som ikke er brennbare, og 
medfører ikke en større risiko for brann. Utvidelsen vil ikke medføre 
endring i behov for slokkevann, og dagens kapasitet er tilstrekkelig 
Det oppbevares ikke sprengstoff på området. 

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt 
forurensning 

Utvidelse av bruddet vil ikke medføre endret risiko for utslipp av 
kjemikalier og annen akutt forurensing. Alt farlig avfall oppbevares i 
lukkede containere. Pukkverket har avtale om levering av farlig avfall til 
godkjente mottak. 

Transport av farlig 
gods 

Utvidelse av bruddet gir ikke endring i risiko ved transport av farlig gods.  

Forurensning i grunn  Tiltaket vil ikke gi økt risiko for forurensning i grunn.  

Forurensning i vann Utvidelse av uttaket og deponiet medfører at tiltaket kommer nærmere 
elva, og kan medføre en økt risiko for forurensning. Brekkelva følges opp 
med 4 målinger pr år, eller ved behov.  

Elektromagnetiske 
felt 

Elektromagnetisk felt fra høgspentanlegg reguleres under hensynsone.  
Vil ikke påvirke boligområder eller områder hvor folk oppholder seg over 
lengre tid.  

Støy Utvidelse av pukkverk vil ikke medføre økt støy. Ettersom pukkverket 
drives vekk fra annen bebyggelse, antas det at nytt område vil redusere 
dages støysituasjon. 
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Fare Vurdering  

Eksterne i 
steinbruddet 

Eksterne kan hente masser i brudd. Privatpersoner i 
produksjonsområdene kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. For å håndtere 
denne risikoen skjermer pukkverket produksjonsområdene fra områdene 
hvor privatpersoner henter masser. Disse områdene skal skjermes på en 
slik måte at de ivaretar barns sikkerhet, dersom det er barn som følger 
med inn på området. Med å videreføre denne praksisen vil ikke utvidelse 
av bruddet og deponiområdet medføre en økt risiko.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg Planen påvirker ikke kommunale VA-anlegg.  

VA-ledningsnett Utvidelse av anlegget vil ikke påvirke kommunalt VA-ledningsanlegg.  

Trafikksikkerhet Tiltaket medfører ikke vesentlig endring for trafikksikkerhet. Dette er 
ivaretatt med regulering av gang- og sykkelveg med tilstrekkelig bredde 
og frisiktsoner. Innstramming av avkjørsel til pukkverk vil bedre 
trafikksikkerheten. 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Kraftforsyning hensyntas gjennom hensynsone i reguleringsplanen. 
Anleggsvirksomhet i pukkverket legges utenfor hensynssonen for 
høgspent, og utvidelse av bruddet drives bort fra eksisterende kraftlinjer. 
Utvidelse av pukkverket vil ikke endre risiko knyttet til viktig infrastruktur. 

Vannforsyning En utvidelse av anlegget vil ikke medføre økt behov for uttak av rent vann 
(drikkevann) fra kommunens nett.  

Drikkevannskilder Det er ikke registrert drikkevannskilder i nærheten av planområdet.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Ønsket utvikling av området medfører ikke endret fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy.  

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare 

Sårbare bygg*  Utvikling av planområdet vil ikke påvirke sårbare bygg.  

Kulturminner Det er ikke registrert viktige kulturminner eller kulturmiljø innenfor 
plangrensen.  

Natur Utvidelse av pukkverket får ikke konsekvenser for sårbar natur. 

SPESIELLE FORHOLD VED PLANOMRÅDET 

Sikkerhet friluftsliv Det etableres jordvoll med gjerde som skal sikre mennesker og dyr både 
sommer og vinter. Det er viktig at sikringstiltak vedlikeholdes og følges 
opp. Det er avsatt areal mellom turveg og sikringsvoll for ytterligere sikring 
for personer på sykkel, ski eller annet med høyere hastighet.  
 

*Sårbare bygg samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, 

sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler.  

 

8.1 TILTAK 

Utvidelse av steinbruddet og deponi kan medføre negative konsekvenser for Brekkeelva. Det 
gjøres i dag målinger for å følge opp eventuell forurensning. Dersom det blir behov for det, kan det 
være et aktuelt tiltak å legge deler av elva i rør.   
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9 Planforslag 

9.1 REGULERINGSFORMÅL 

Reguleringsplanen har følgende arealformål (iht Pbl §12-5): 

1. Bebyggelse og anlegg 

· Steinbrudd og masseuttak (1201) 

· Energianlegg (1510) 

· Massedeponi (1590) 

· Lager/Parkering (1800) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

· Kjøreveg (2011) 

· Gang-/sykkelveg (2015) 

· Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)  

· Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

· Parkering (2080) 

3. Grønnstruktur 

· Turdrag (3030) 

· Vegetasjonsskjerm (3060) 

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

· LNFR (5100) 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr 6) 

· Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001) 

Hensynssoner (§ 12-6) 

a.1) Sikringssoner 

· Frisiktsone (H140) 

· Sikringssone bruddkant (H190) 

a.3) Faresoner 

· Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370) 

Områdebestemmelser (§12-7) 

· Bestemmelsesområde 
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9.2 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGETS REGULERINGSFORMÅL 

Følgende er beskrivelser av de ulike arealformål i reguleringsplanen som bakgrunn for 
reguleringsbestemmelsene. 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Steinbrudd og masseuttak 

Området reguleres til steinbrudd og masseuttak. Regulering fra tidligere reguleringsplaner 
videreføres, og området utvides med nytt bruddområde. I området for steinbrudd kan det foretas 
uttak, knusing og lagring av stein.  På området kan det også mellomlagres betong og asfalt, 
dersom det foreligger løyve fra forurensningsmyndighetene. 

Energianlegg 

Området reguleres til energianlegg. Dette inkluderer blant trafostasjon, høgspentanlegg og 
nødvendig tilkomstveg. 

Massedeponi 

Området reguleres til massedeponi, og skal brukes til lagring og mellomlagring av rene masser. 
Området skal ha tilstrekkelig sikring og skjerming. 

Lager/parkering 

Området var i tidligere reguleringsplan regulert til samferdselsformål – grønnstruktur (rabatt) og 
parkering. Formålet videreføres som parkering, og kombineres med midlertidig lagerplass knyttet til 
driften av pukkverket i henhold til dagens bruk av området. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Kjøreveg - offentlig 

Området reguleres til offentlig kjøreveg (o_SKV), fylkesveg 405. 

Kjøreveg – privat 

Området som reguleres til privat kjøreveg (SKV) 

Gang – og sykkelveg 

Området reguleres til gang- og sykkelveg.  

Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Områdene reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene kan brukes til blant annet 
grøfter, skjæringer og støttemurer. 

Annen veggrunn – grøntareal 

Området var i tidligere reguleringsplan regulert til samferdselsformål – grønnstruktur (rabatt). Dette 
videreføres som annen veggrunn – grøntareal. 
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Parkering 

Området var i tidligere reguleringsplan regulert til parkering. Dette videreføres i planen. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

Lomtjønna med tilhørende strandsone reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag.  

GRØNNSTRUKTUR 

Turdrag 

Området reguleres til turdrag, og er en del av Skarløypa. Turdraget kan tilrettelegges som 
sykkelveg og skiløype.  

Vegetasjonsskjerm 

Området var i tidligere plan regulert som samferdselsformål – rabatt. Dette endres til 
vegetasjonsskjerm, og skal være en grønnstruktur som skjermer innsyn til pukkverket. 

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

Områdene reguleres til LNFR-område. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

Lomtjønna med strandsone reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag. 

HENSYNSSONER(§ 12-6) 

a.1) Sikringssoner 

Frisiktsone  (H140) 

Siktsoner reguleres inn ved avkjørsler og kryss, her ved hovedadkomst til Molde Pukkverk. 

Sikringssone bruddkant (H190) 

Det reguleres en sikringssone på 10 meter rundt nordre del av masseuttaket. Det skal i området 
etableres jordvoll og gjerde. Dersom det gjennom driftsperioden er andre sikringstiltak som viser 
seg mer hensiktsmessige for å oppfylle formålet med sikringen, kan sikringstiltak tilpasses. 
Sikringstiltak fastsettes i driftsplan.  

a.3) Faresoner 

Høyspenningsanlegg (370) 

Luftlinje ved høgspentanlegg samt område for energianlegg er regulert som faresone. Det er lagt til 
sikkerhetsareal rundt høgspentanlegget for tilstrekkelig sikring. 
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BESTEMMELSER (§12-7) 

Bestemmelsesområde 

Arealet er etter plan og bygningsloven av 1985 regulert til "Isolasjonsbelte". I henhold til pbl 2015 
reguleres dette området under formål "Steinbrudd og masseuttak" med planbestemmelse som 
ivaretar intensjonen med formålet. Området skal sørge for skjerming for innsyn og støy til 
masseuttaket.  

 

 

10 Kilder 

Molde kommunes planinnsyn: http://tema.webatlas.no/molde/Planinnsyn  

Kartinformasjon, temadata og eiendomsgrenser: www.gislink.no  

Skisporet -  løypeinformasjon: http://skisporet.no/  

Nasjonal vegdatabank: www.visveg.no  

Nasjonal berggrunnsdatabase, NGU: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

Skredatlas, NVE: http://skredatlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Skredatlas# 

Statens vegvesen håndbokserie: håndbok 017 Veg og gateutforming, håndbok 233  

Lovverk og forskrifter: www. lovdata.no     

11 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Norconsult (2015):  Reguleringsbestemmelser Stokkevelta  

Vedlegg 2 – Norconsult (2015): Plankart Detaljreguleringsplan Stokkevelta 

Vedlegg 3 -  Norconsult (2015):  Driftsplan for Molde pukkverk AS 

Vedlegg 4 – Norconsult (2016) – Teikning nr W-10-01 Avkjørsel Molde pukkverk, underlag for 

plankart 


