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1. Sammendrag 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse og videre drift av Håseth grus-
uttak. Dagens uttaksområde har vært i drift i mer enn 30 år og omfatter et areal som 
er grovt beregnet til drøyt 30daa.  
 
Det legges opp til en utvidelse av dagens planområde mot nord og vest, på arealer 
som i dag består av skog. Utvidelsen omfatter et areal på ca. 40 daa, slik at det totale 
området som foreslås regulert til masseuttak – steinbrudd er på 70,9 daa. Innenfor 
uttaksområdet tillates uttak av fjellmasser, samt produksjon og mellomlagring av fer-
dig grus- og pukkprodukter. Det tillates også mottak, sortering, bearbeiding og depo-
nering av ikke forurensede returmasser, samt asfalt og betong (inerte masser), for 
gjenvinning og gjenbruk.  
 
Total uttaksmengde i masseuttaksområdet er beregnet til ca. 1 mill. m3 fast masse. 
Med en utvidelsesfaktor på 1,65 gir dette et totalt uttaksvolum på ca. 1.65 mill. m3 løs 
masse. Forventet årlig uttaksmengde er i størrelsesorden 25 – 30.000 m3 løs masse, 
det samme som gjennomsnittet av årlige uttaksmengder seneste år. Med årlig uttaks-
mengde på 30.000 m3 løs masse får man en total driftstid på ca. 55 år.  
 
Forekomsten det drives på er klassifisert som viktig i NGU`s grus- og pukkdatabase.  
Det geografiske markedsområdet for uttaket er fra Eisdvåg i Nesset kommune til 
Molde øst (Årø), samt Gjemnes kommune. Aktuell bruk av massene er som byggerå-
stoff hovedsakelig til veier, men også som dreneringslag og fyllmasse på diverse 
byggetomter, i grøfter, etc. Massene fra området har ikke vært levert til asfaltproduk-
sjon eller betongproduksjon. Slike bruksformål vurderes også å være mindre aktuelle 
framover.  
 
Det er gjort en grundig vurdering av planforslagets virkninger og konsekvenser. Til-
takshavers vurdering er at planforslaget i liten grad har negative virkninger for sam-
funn og miljø, jfr. kap. 7 i planbeskrivelsen.  
 
Gjennom reguleringsbestemmelsene er det sikret en etterbruk av området til LNF-for-
mål (landbruk-, natur og friluftsliv), underformål skogbruk.  
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for videre drift av Håseth grusuttak. Dette 
innebærer:  

• Å avklare framtidige utvidelser av den eksisterende uttaksvirksomheten, herun-
der å sikre arealer og definere bestemmelser for virksomheten.  

• Å sette av areal for sikring og skjerming av uttaksområdet. 

• Å sette rammer for revegetering og etterbruk av uttaksområdet.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagsstiller / tiltakshaver:  
Viken Pukkverk as, Indre Harøyvegen 86, 6430 BUD. 
 
Plankonsulent: 
Feste NordØst as, postboks 33, 2540 TOLGA. 
 
Grunneiendommer og grunneier innenfor planområdet:  
Det er i hovedsak en grunneiendom innenfor planområdet, landbrukseiendommen 
gnr. 78, bnr.4. Eiere er Einar Håseth og Cathrine Lien Håseth, Øvre Istad veg 26. 
6453 KLEIVE. 
 
Planforslaget omfatter også Øvre Istad veg, eid av Molde kommune og Fv.62 som er 
eid av Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg stadfester planforslaget deler av 
eiendommen gnr. 78, bnr.24 som boligformål, samt deler av eiendommen gnr. 78, 
bnr.2 som LNF-skogbruk. 
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3. Planprosess 

3.1 Oppstartsmøte og varsling 

 

27.04.2017 Oppstartmøte med Molde kommune 

19.06.2017 Varsel om oppstart av planarbeid 

01.08.2017 Frist for å fremme uttalelser til oppstartsvarsel 

 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med Molde kommune den 27.04.17. I møtet ble 
det avklart at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning etter KU-for-
skriften, men at konsekvensene i nødvendig grad skal vurderes og synliggjøres som 
en del av planbeskrivelsen. Hvilke tema det er aktuelt å vurdere ble også avklart i 
oppstartsmøtet:  

- Atkomst og veitekniske forhold 
- Overvann og avrenning 
- Støy 
- Landskapsvirkninger 
- Avslutning og istandsetting 
- Naturmangfold 
- Kulturminner 
- Jordvern og landbruk 
- Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 

 
De krav som følger av plan- og bygningsloven vedrørende kunngjøring og varsling er 
fulgt. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble sendt til grunneier, naboer, øv-
rige beboere i nærområdet og offentlige instanser ved brev datert 13.06.17. Dette i 
henhold til varslingsliste fra Molde kommune av 30.05.17. I tillegg ble oppstartsvarselet 
annonsert i Romsdals Budstikke mandag 19.juni, samt på Feste Nordøst og Molde 
kommune sine hjemmesider.  
 
Frist for uttalelser ble satt til 01.08.17. Totalt er det mottatt seks merknader, fem fra 
offentlige instanser og en fra tilgrensende nabo i øst.  
 
3.2 Sammendrag av uttalelser til oppstartsvarsel 

 
Uttalelsene framgår i sin helhet av vedlegg nr.1 til planbeskrivelsen.  
 
Statens vegvesen Region Midt, datert 20.06.17: 
Avkjørsel til Øvre Istad veg må reguleres med frisikt og i henhold til gjeldende veg-
normaler (håndbøker) fra Statens vegvesen.  
 
Etterbruk av arealet må vurderes i samråd med Molde kommune.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Avkjørselen til Øvre Istad veg (dvs. avkjørsel fra Fv.62 – Istadvegen), med frisiktso-
ner vil bli medtatt i reguleringsplanen og regulert i henhold til gjeldende håndbøker 
fra vegvesenet.  
 
Tenkt etterbruk av uttaksområdet er skogbruksformål.  
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 28.06.17: 
Det må gjøres en støyvurdering i forbindelse med planarbeidet. Eventuelle støytiltak 
må forankres i plankart og reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene må 
sette krav om at masseuttaket skal drives i henhold til gjeldende retningslinjer for 
støy. 
 
Det forutsettes at ønsket deponi blir utredet i planbeskrivelsen. Det vises til at virk-
somheter som driver deponivirksomhet har meldeplikt etter forurensningsforskriftens 
kap.30, herunder når melding skal sendes og hva den skal inneholde.  
 
Fylkesmannen merker seg at det skal gjøres en ROS-analyse som del av planarbei-
det.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Nødvendige utredninger av støy og deponivirksomhet vil bli gjort underveis i planar-
beidet. Nødvendige krav til støy og annen forurensning vil bli sikret gjennom plankart 
og bestemmelser i henhold til fylkesmannens råd.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 30.06.17: 
NVE har ingen innspill til oppstartsvarselet. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Uttalelsen er notert.  
 
Avinor, 30.06.17: 
Planområdet ligger ca. 23 km øst for Molde lufthavn Årø og berører ikke lufthavnens 
restriksjonsplan eller byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene ved luft-hav-
nen. Når det gjelder oppstilling og bruk av kraver vises det til gjeldende regelverk for 
rapportering, registering og merking av luftfartshindre.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Uttalelsen er notert. Henvisning til gjeldende regelverk for luftfartshindre vil framgå 
som informasjon i planforslaget. 
 
Eldar Jan Myklebust, 30.06.17. 
Myklebust er nærmeste nabo til planområdet og eksisterende uttaksområde i øst. 
Myklebust ber om at det settes opp gjerde rundt uttaksområde slik at dyr og folk ikke 
kommer til skade.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det vil bli satt krav om sikringsgjerde i reguleringsbestemmelsene.   
 
Direktoratet for mineralforvaltning, 03.07.17. 
Ressursen det er planlagt å drive på er registrert i Norges geologiske undersøkelse 
(NGU) sin pukkdatabase som viktig. Planbeskrivelsen må inneholde en nærmere be-
skrivelse av ressursen det skal drives på, herunder bergarter, totalvolum, årlige ut-
taksmengder, kvalitet- og kvalitetsvariasjoner, samt bruksområder og markeder på 
kort og lang sikt.  
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Mineraluttak i en slik størrelsesorden er omfattet av saksbehandling og avklaringer 
både i mineralloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Det er viktig ikke 
å blande ansvarsforholdene til disse prosessene, slik at premissene for driver er mest 
mulig klare. På et generelt grunnlag bør det ikke gis bestemmelser om forhold som 
ivaretas i driftsplan etter mineralloven.  
 
Det bør vurderes å utvide plangrensa mot øst, da NGU`s ressursoversikt viser at res-
sursen går videre ut over varslet planavgrensning. Dersom slik utvidelse ikke er aktu-
ell, bør det gjøres rede for om det vil være mulig å utvide planområdet i framtiden.  
 
Deponering av masser over registrert ressurs bør bare skje når den aktuelle delen av 
ressursen er så optimalt utvunnet som mulig.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det vil bli gjort en vurdering av den mineralske ressursen i planbeskrivelsen, i hen-
hold til anbefalingene fra DMF.  
 
Feste Nordøst har lang erfaring i å utarbeide både reguleringsplaner og driftsplaner 
og er godt kjent med grensegangene mellom ulike lovverk. Det vil ikke bli satt detal-
jerte reguleringsbestemmelser som styrer selve driften, men satt krav om utarbei-
delse av driftsplan.  
 
Det er ikke aktuelt å utvide plangrensa mot øst. De framtidige mulighetene for slik, 
eventuell utvidelse vil bli omtalt i planbeskrivelsen.  
 
Deponering vil skje kun der masseressursen er ferdig drevet ut.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 21.07.17:  
Det forventes at vurderingene bak planforslaget vil framgå av planbeskrivelsen. Fyl-
keskommunen har ikke merknader til planforslagets avvik fra kommuneplanens 
arealdel.  
 
Planområdet har et visst potensial for automatisk fredete kulturminner, og det må 
derfor gjennomføres arkeologisk befaring av området. Fylkeskommunen har gjen-
nomført en mindre registrering av området, og vil på bakgrunn av denne trekke kra-
vet om videre arkeologisk registrering. Jfr. brev fra fylkeskommunen datert 19.10.17.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Uttalelsen er notert. Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse som i nødvendig grad 
gjør greie for planforslagets virkninger for miljø og samfunn. Her vil vurderingene bak 
planforslaget framgå.  
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 
Kommuneplanens arealdel:  
Den mest relevante overordnede planen for dette planarbeidet er kommuneplanens 
arealdel for Molde 2009 – 2020. Eksisterende uttaksområde er i hovedsak avsatt til 
område for råstoffutvinning – masseuttak. Område påtenkt for utvidelse, dvs. resten 
av arealet på gnr. 78, bnr.4, er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr.1:  Kartet viser eksisterende område for masseuttak i kommuneplanens arealdel 

og grense for detaljreguleringsplanen.  

 
Kommuneplanens samfunnsdel:  
Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2013 – 2022 har følgende hovedmål for 
kommunen som samfunnsutvikler:  
 
«Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele kommunen» 
 
Målet er svært generelt og har muligens mindre relevans for dette detaljregulerings-
arbeidet. Å legge til rette for videre drift av masseuttaket på Håseth vil bidra til å opp-
rettholde / skape nye arbeidsplasser og næringsaktivitet.  
 
 
 
 

 

Grense for detalj-regu-

leringsplan =  

eiendomsgrense for 

gnr.78, bnr.4 

 

 

Fiolett område = område for 

råstoffutvinning / massetak 

i kommuneplanens arealdel 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Det finnes ingen gjeldende reguleringsplan for området.  
 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Det finnes ingen gjeldende reguleringsplaner som grenser til planområdet eller som 
ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. 
 

4.4 Temaplaner 
 
Det er foretatt en gjennomgang av kommunale og fylkeskommunale planer, og det er 
ikke funnet noen temaplaner som er relevante for planarbeidet. Temaet mineralressur-
ser er, med bakgrunn i en vurdering av samfunnsmessig behov og gjeldende kunn-
skapsgrunnlag, ikke et prioritert plantema i regional planstrategi for Møre og Romsdal 
2016-2020.  
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
I regjeringens forventningsdokument «Nasjonale forventninger til regional og kommu-
nal planlegging» (kgl.res 12.juni 2015) framgår følgende om mineralressurser:  
 
«Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster 
for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet 
for og tilgangen på byggeråstoff ses i en regional sammenheng».  
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdet ligger knapt 30 km øst for Molde by, i enden av Fannefjorden, langs fyl-
kesvei 62 (Fv.62) til Sunndalsøra. Tettstedet Kleive ligger i fjordbunnen, og har om 
lag 480 innbyggere, barneskole, barnehage, idrettshall/grendehus, samt noe service-
næring og industri. Planområdet ligger om lag 3,5 km øst for Kleive, på nordsiden av 
Fv.62 og den kommunale Øvre Istad veg.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr.2:  Kartet viser planområdets beliggenhet 

 

Planområdet har atkomst fra og grenser til Øvre Istad veg i syd. Planområdet omfat-
ter eksisterende uttaksområde med framtidige utvidelsesmuligheter, samt areal til sik-
ring, skjerming og avslutning, innenfor eiendommen gnr.78, bnr.4, se kart nr.3 på 
neste side.  
 
Planområdet har en størrelse på 96,4 daa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tettstedet Kleive 

 

 

Planområde 
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Figur nr.3:  Kartet viser planområdets beliggenhet  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Selve planområdet domineres av dagens masseuttak og omkringliggende skog. Da-
gens masseuttak har vært i drift i mer enn 30 år. Det er noe oppdyrket mark i sør-
østre hjørne av planområdet. Dette området er i ferd med å gro igjen med skog.  
 
Områdene som grenser til planområdet kan betegnes som et bygdenært landbruks-
område / LNF-område med landbruksbebyggelse, dyrket mark, skog og et relativt 
stort innslag av spredte boligeiendommer. Landbruksbebyggelsen og den spredte 
boligbebyggelsen ligger i hovedsak langs Øvre Istad veg og Fv.62 – Istadvegen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr.4:  Flyfoto som viser arealbruken i nærområdet til planområdet. Planområdet lig-

ger i kanten av et landbruksområde med stort innslag av spredt  

boligbebyggelse. 

 

5.3 Atkomst 
 
Dagens kjøreatkomst til området er fra kommunal veg, Øvre Istad veg. Grustranspor-
ten går i all hovedsak via krysset med Fv.62 sørvest for uttaksområdet. 
 
 
 
 

Planområde 

 

Tettstedet Kleive 

 

 

 



  13 

 

5.4 Landskap 
 
Planområdet og eksisterende masseuttak ligger i ei sørvendt li, i overgangen mellom 
flatere partier med dyrket mark langs Fv.62 Istadvegen og brattere partier med skog 
lenger nord i lia. Helning i terrenget fra bunn uttak til toppen på åsen i bakkant av ut-
taket er ca. 24 grader.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr.5:  Foto som viser landskapet vestover mot Kleive og Fannefjorden. 

 
Indre del av Fannefjorden og Istad ligger i landskapsregion «Midtre bygder på Vest-
landet» og jordbruksregion «Fjordbygdene på Vestlandet» (kilde Nibio). Det er ikke 
registrert spesielle kulturlandskapsverdier for området.  
 
Området langs Fv.62 østover langs Fannefjorden er i stor grad dyrket og kulturpåvir-
ket. Kulturlandskapsverdien er imidlertid svekket som resultat av mange tekniske 
inngrep i form av spredt bebyggelse og høyspentlinjer fra området Kleivvatnet / 
Høljan og fram til trafostasjonen i Istadlia.  
 
Eksisterende masseuttak og framtidig utvidelsesområde vil i en viss grad bli synlig i 
fjernvirkning. Graden av innsyn vil variere med hvor man ser planområdet fra. Eksis-
terende skog rundt planområdet gir betydelig skjermingseffekt mot innsyn. Land-
skapsmessig fjernvirkning blir dokumentert i kap. 7.7. 
 
 
 

 
 
 
 
  

Planområde 

 

Tettstedet Kleive 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

 
6.1 Reguleringsformål 
 
Totalt regulert areal er på 96,4 daa, hvorav 70,9 daa er arealer til nåværende og 
fremtidig uttaksområde, regulert til masseuttak – steinbrudd. Beregnet uttaksmengde 
viser et mulig uttak på ca. 1,0 mill. fm3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur nr.6:  Utsnitt av reguleringsplankartet.  
 

En detaljert oversikt over alle reguleringsformål framgår av tabellen på neste side: 
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Figur 4.1: Reguleringsformål i planforslaget 
Hovedformål Underformål Benevnelse SOSI-

kode 
Areal 

Bebyggelse- og anlegg Boligbebyggelse B 1110 0,5 daa 

 Masseuttak - steinbrudd BSM1 1201 70,9 daa 

Sum    71,4 daa 

Samferdselsanlegg og tekn. infrastruktur Veg - offentlig o_V1-2 2010 2,6 daa 

 Bussholdeplass HP 2073 0,2 daa 

 Veg - privat V1 2010 0,1 daa 

 Annen veigrunn - grøntareal  2019 1,3 daa 

Sum    4,2 daa 

Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm GV1-2 3060 20,5 daa 

Sum    20,5 daa 

Landbruks- natur og friluftsformål (LNF) Skogbruksområde LSK1 5112 0,5 daa 

Sum    0,5 daa 

Samlet areal    96,4 daa 

 

I tillegg til arealformålene er det regulert sikringssoner for frisikt ved avkjørsler og fa-
resone flom.  
 
Boligbebyggelse:  
B omfatter deler av eksisterende frittliggende boligtomt. Deler av tomten inngår i re-
guleringsplanforslaget, for å sikre regulert frisikt knyttet til avkjørsel fra Fv.62. 
 
Masseuttak - steinbrudd:  
BSM1 omfatter dagens uttaksområde, samt utvidelser mot nord og vest. Dagens ut-
taksområde er grovt beregnet til drøyt 30 daa. Uttaksområdet vil ta i bruk områder 
som i dag består av skog.  
 
Innenfor område BSM1 tillates uttak av fjellmasser, produksjon og mellomlagring av 
ferdig grus- og pukkprodukter. Det tillates også mottak, sortering, bearbeiding og de-
ponering av ikke forurensede returmasser, samt asfalt og betong (inerte masser), for 
gjenvinning og gjenbruk. 
 
Områder som er ferdig uttatt og ferdig oppfylt, og som ikke er nødvendig for driften av 
pukkverket, skal fortløpende istandsettes og revegeteres. Istandsetting skal skje ved 
deponering/oppfylling av rene (ikke forurensede) masser, samt bruk av mellomlag-
rede avdekningsmasser. Vegetasjonsetablering for etterbruk til skogbruksformål skal 
skje ved tilførsel av mellomlagrede avdekningsmasser som får naturlig frøforyngelse 
fra omkringliggende skogsområder.  
 
Det er gjennom reguleringsbestemmelsene stilt krav om utarbeidelse av driftsplan 
som skal behandles og godkjennes av direktoratet for Mineralforvaltning. Videre drift 
av masseuttaksområdet vil også kreve ny driftskonsesjon etter Mineralloven. Etter 
anbefalinger fra Direktoratet for Mineralforvaltning er det lagt opp til at regulerings-
planforslaget ikke er for detaljert når det gjelder å gi bestemmelser for driften. Driften 
avklares i hovedsak gjennom påfølgende driftsplan. Rammer for driftstid er angitt i re-
guleringsbestemmelsene.  
 
Når driften er avsluttet, arrondert og revegetert, skal uttaksområdet gå over til formål 
LNF-skogbruk , jfr. reguleringsbestemmelse § 9.1. 
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Samferdselsanlegg:  
Regulerte samferdselsanlegg omfatter eksisterende offentlige og private veier inn til 
området, dvs. Fv.62 (Istadvegen), den kommunale Øvre Istad veg og en stubb privat 
atkomstvei noen få meter fra den kommunale vegen og inn til masseuttaksområdet. 
Utbedringer eller tiltak i forhold til dagens vegsituasjon er ikke vurdert for å være nød-
vendig, jfr. kap.7.5 i planbeskrivelsen.  
 
Annen veggrunn - grøntareal:  
Områdene omfatter sideareal til Fv.62 og Øvre Istadveg, som ligger innenfor matriku-
lert område for de to vegene. 
 
Samferdselsanlegg - bussholdeplass:  
Reguleringen stadfester eksisterende busslomme/bussholdeplass. 
 
Vegetasjonsskjerm:  
GV1 og GV2 er skjermingssoner sør og vest for uttaksområdet. Innsyn til uttaksområ-
det er i hovedsak fra vest, spesielt fra de som ferdes og bor langs Fv.62. Jfr. kap.5.4.  
Skjermingssonen skal sikre at eksisterende trevegetasjon skjøttes på en slik måte at 
denne gir skjermingseffekt mot uttaksområdet. Når driften er avsluttet, skal områdene 
inngå i de omkringliggende LNF-skogbruk, jfr. reguleringsbestemmelse § 9.2.  
 
Hensynssoner:  
Det er lagt på sikringssone for frisikt i avkjørselen fra Fv.62 og fra den kommunale 
Øvre Istad veg i henhold til gjeldende krav i håndbøker fra Statens vegvesen (veg-
normaler).  
 
Faresone:  
Det er lagt på faresone flom knyttet til bekken sør i planområdet. Sonen har en utbre-
delse på 20 meter på hver side av bekken. Det tillates ikke oppført bygninger eller 
faste installasjoner innen faresonen. 
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7. Planforslagets virkninger for samfunn og miljø 

 

7.1 Samfunnsmessig behov for byggeråstoff 
 
Produkter basert på sand, grus og pukk ses på som en selvfølge og brukes daglig i 
offentlige bygninger, i boliger, på veger og samferdselsanlegg, idrettsanlegg, parker, 
til flomforbygging og ellers hvor vi bor og ferdes. I gjennomsnitt bruker vi 11,5 tonn 
per nordmann hvert år til slike formål. 
 
Forventet årlig uttaksmengde er i størrelsesorden 25 – 30.000 m3, det samme som 
gjennomsnittet av årlige uttaksmengder seneste år.  
 
Total uttaksmengde i masseuttaksområdet er beregnet til ca. 1 mill. m3 fast masse. 
Med en utvidelsesfaktor på 1,65 gir dette et totalt uttaksvolum på ca. 1.65 mill. m3 løs 
masse. Med årlig uttaksmengde på 30.000 m3 får man en total driftstid på ca. 55 år.  
 
Forekomsten det drives på er klassifisert som viktig i NGU`s grus- og pukkdatabase. 
Forekomsten består av en rødlig båndet og foliert gneis (jfr. faktaark, NGU). Produkt-
ene fra området holder høyere kvalitet enn såkalt fyllmassekvalitet. Produktene til-
fredsstiller kravene til bære- og forsterkningslag for alle typer veier, og kan også be-
nyttes til asfaltproduksjon for veier med ÅDT under 5000 biler. Jfr. årlige produktana-
lyser som tiltakshaver får utført.  
 
Aktuell bruk av massene er som byggeråstoff hovedsakelig til veier, men også som 
dreneringslag og fyllmasse på diverse byggetomter, i grøfter, etc. Massene fra områ-
det har ikke vært levert til asfaltproduksjon eller betongproduksjon. Slike bruksformål 
vurderes også for å være mindre aktuelle framover.  
 
Det geografiske markedsområdet for uttaket er fra Eisdvåg i Nesset kommune til 
Molde øst (Årø), samt Gjemnes kommune.  
 

7.2 Naturverdier 
 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for 
dyr og planters livsgrunnlag. Her avgrenses temaet til i utgangspunktet å omfatte na-
turens egenverdi, og ikke dens funksjon for mennesker. I påfølgende kapittel vil det 
bli tatt utgangspunkt i eksisterende registreringer av biologisk mangfold innenfor pla-
nområdet og tilgrensende områder. Det vil bli beskrevet og drøftet hvilke virkninger 
tiltaket og utnyttelsen i planforslaget vil ha å si. 
 
Registreringen skal danne et tilfredsstillende grunnlag for vurdering og vektlegging 
etter Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper. 
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Figur 7.1: Registrering og vurdering, jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8-12:  

 Sentrale tema Planleggers vurderinger 

1 Dagens situasjon Planområdet domineres av det eksisterende uttaks-

området for pukkverket, omkringliggende skog og noe 

dyrket mark i sørøstre hjørne (i ferd med å gro igjen).  

Nærområdet rundt uttaket kan betegnes som et land-

bruksområde med skog, dyrket mark, landbruksbe-

byggelse og et relativt stort innslag av spredte boligei-

endommer.  

2 Hvilke landskap, økosystemer, naturtyper el-

ler arter berøres av planen? 

 

 

  

Planområdene ligger innenfor landskapsregion 

"Midtre bygder på Vestlandet" og jordbruksregion 

«Fjordbygdene på Vestlandet» (kilde Nibio).  

Planområdet og forslagets influensområde er vurdert i 

forhold til følgende datasett i naturbasen: arter av na-

sjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper, ver-

neområder, naturtyper, kulturlandskap, friluftslivsom-

råder, inngrepsfrie naturområder og MiS. Det er også 

gjort tilsvarende sjekk i forhold til artsdatabanken. 

Det finnes ingen registreringer i selve planområdet. 

Ca. 750 meter sør for planområdet finnes to områder 

med naturtyper som er viktige for biologisk mangfold. 

Det ene området er intakt lavlandsmyr i Istadlia og det 

andre området er Gråor-Heggeskog langs Istadelva. 

Begge forekomster er kategorisert som viktige (B).  

Ca. 750 meter nord for planområdet finnes et område 

med gammel skog (Mis) i Høystakkliåsen.  

Ca. 400 meter vest for planområdet, ved tunet på 

landbrukseiendommen Høystakklia, er det registrert 

ask. Edelløvtreet ask har status som sårbar (VU) i 

norsk rødliste på grunn av en nylig etablert sykdom 

(askesvinesyke) som har ført til sterk bestandsreduk-

sjon.  

Ca.  600 meter vest for planområdet er det gjort re-

gistrering av hekkende dvergspett og hvitryggspett. 

Begge arter er registrert som livskraftig (LC) og er ikke 

på rødlista.  

Det gjort flere registreringer av fremmede arter langs 

Fv.62 – Istadvegen. De fleste registreringene gjelder 

Hagelupin, mens det er gjort en registrering av soppen 

orerust og stauden Japanpestrot (Petasites Japonicus).  

3 Hvilke effekter vil tiltaket ha på landskap, 

økosystemer, naturtyper eller arter? 

Avstanden mellom planområdet og registrerte arter 

og naturområder/økosystemer er så stor at en utvi-

delse av masseuttaket ikke vil gi kunne medføre noen 

form for påvirkning (støv i forhold til planter, ferdsel i 

forhold til fuglearter) 
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Planområdet vil kun kunne ha virkning på landskaps-

bildet. Dette blir utredet og vurdert nærmere i plan-

beskrivelsens kap. 7.7.  

4 Hvordan er tilstanden for landskapet, økosys-

tem og utviklingen i antall lokaliteter av na-

turtypene og bestandene på landsbasis og på 

stedet? 

Landskapet i planforslagets nærområde er ikke regi-

strert som spesielt verdifullt eller truet. Landskapet er 

i noen grad preget av tekniske inngrep som kraftled-

ninger, veier og bebyggelse. Det gjøres derfor vanlige 

landskapsvurderinger i kap. 7.7.  

5 Foreligger det faglige rapporter og utred-

ninger om naturmangfold i planområdet? 

Nei 

 

6 Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 

lokalsamfunnet, kommuner og andre myn-

digheter) om det aktuelle planområdet? 

Ja, det er ikke gjort spesielle naturobservasjoner.  

 

 

7 Vil planen påvirke truete og nær truete arter 

på Norsk rødliste for arter 2015? 

Nei 

 

8 Vil planen påvirke truete og nær truete na-

turtyper på Norsk rødliste for 2015? 

Nei 

 

9 Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller 

prioriterte arter? 

Nei 

10 Vil planen påvirke verneområder, nærområ-

der til verneområder, marint beskyttede om-

råder eller vernede vassdrag (jf. verneplan for 

vassdrag)? 

Nei 

11 Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller vann-

forekomster? 

Nei 

12 Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Nei 

13 Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog? Nei 

14 Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder 

(INON)? 

Nei – den vil ikke gi bortfall av INON. 

 

15 Vil planen påvirke områder eller naturtyper 

som er spesielt verdifulle for naturmangfold? 

Nei 

 

16 Er det kunnskapsmangel? Nei 

17 Hva er det vi mangler kunnskap om? Ikke relevant 

18 Andre databaser som kan være aktuelle? Nei 
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7.3 Kulturminner 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har i sin uttalelse til varsel om oppstart av planar-
beid varslet at det må gjennomføres arkeologisk befaring. I brev datert 19.10.17 ori-
enterer fylkeskommunen om at de har gjennomført en mindre registrering av områ-
det, og at de på bakgrunn av denne vil trekke kravet om videre arkeologisk befaring.  
 
Det er ikke registrert fredete kulturminner innenfor planområdet eller i influensområ-
det. To bygg sør for Øvre Istad veg, like utenfor planområdet, er SEFRAK-registrert. 
Utvidelse av planområdet vil ikke påvirke disse byggene.  
 
 
 
 
 

 

Figur 7.1: Utsnitt fra naturkart 
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7.4 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Utvidelse av fjelltaket vil i hovedsak skje på skogkledt mark, og vil påvirke framtidige 
muligheter for å drive skogbruk. Skog som blir berørt er barskog av høy bonitet. Do-
minerende treslag er furu, men med relativt stor andel lauvskog. Skogen vil bli avvir-
ket i takt med at masseuttaket utvides, og vil i hovedsak bli utnyttet som ved. Arron-
deringsmessige forhold (smal stripe mellom eksisterende uttak, eiendomsgrenser- og 
omkringliggende dyrket mark), helning og størrelse på berørt skogareal medfører 
imidlertid at planforslagets negative virkning for drift av skog er svært begrenset.  
 
Det finnes noe dyrbar mark i sørøstre hjørne av planområdet. Denne er i ferd med å 
gro igjen. 
 
Det er beitende dyr i utmarka rundt uttaksområdet. Forutsatt at planområdet sikres 
med gjerde, jfr. merknad fra nabo i kapittel 3.2, har ikke planforslaget negative virk-
ninger når det gjelder driftsmessige hensyn i landbruk.   
 

7.5 Trafikk og veitekniske forhold 
 
Forventet, framtidig årlig produksjon/leveranse vil ligge på samme nivå som gjen-
nomsnittet for seneste år, 20.000 – 30.000 m3.  Legger man til grunn et årlig, framti-
dig uttaksvolum på 30.000 m3 gir dette 7 turer t/r med lastebil og henger pr. arbeids-
dag (30.000 m3 x 1,6 = 48.000 tonn. Et lastebillass = 25 tonn, dvs. 1920 lass pr. år, 
delt på 261 arbeidsdager).  
 
Utvidelse av steinbruddet gir ikke gi vesentlig økning av lastebiltrafikk utover dagens 
nivå, men perioden med trafikk blir forlenget.  
 
Øvre Istad veg er kommunal veg og har fast dekke på strekningen fra avkjørsel fra 
Fv.62 og opp til avkjøringen for masseuttaksområdet. Avkjøringen til Øvre Istad veg 
er oversiktlig. Det vurderes ikke for nødvendig å gjøre ytterligere tiltak på Øvre Istad 
veg eller avkjørselen fra denne. Frisiktsoner sikres gjennom reguleringsplanen.  
 
Avkjørsel fra Fv.62 til Øvre Istad veg med frisiktsoner tas med i planforslaget og regu-
leres i henhold til gjeldende vegnormaler / håndbøker fra Statens vegvesen. Det vur-
deres ikke for nødvendig å gjøre ytterligere, fysiske tiltak i avkjørselen.  

7.6 Overvann 
 
Det er ingen avrenning fra dagens uttaksområde til bekken sør for uttaksområdet i dag. 
Dette skyldes at utsprengning av fjell har dannet oppsprukket og drenerende masser i 
bunnen av uttaket. Overvann dreneres derfor ned i grunnen. I tillegg fordampes mye 
av overvannet i uttaksområdet. Utvidelsen av uttaksområdet vil ikke endre situasjonen 
knyttet til overvann i – og fra uttaksområdet. 
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7.7 Landskap og synlighet 
 

Dagens uttak er i liten grad synlig fra omkringliggende områder. Det har ikke vært 
klager fra naboer på driften av uttaket, og ingen naboer har fremmet merknader an-
gående synlighet til oppstartsvarselet. Det er innsyn til uttaksområdet i fjernvirkning, i 
hovedsak fra Fv.62 – Istadvegen sørvest for planområdet. Når avstanden til uttaks-
området blir kortere er det ikke innsyn, grunnet terreng- og vegetasjonsforhold. Det er 
nedenfor, ved foto og terrengsnitt, forsøkt å vise hvilken landskapsmessig fjernvirk-
ning foreslått framtidig utvidelse vil få. Det er valgt å vise et snitt fra det partiet på 
Fv.62 hvor dagens uttak er mest synlig (snitt 1-2), samt et snitt fra nærmeste bebyg-
gelse (snitt 3-4) som viser nærvirkning. Det er ikke vurdert for nødvendig eller rele-
vant å utarbeide flere snitt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2: Oversiktskart for terrengsnitt 
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Figur 7.3: 
Snitt 1-2 viser synlighet fra Fv.62 
mot uttaksområdet (avstand 
ca.800 m). Øyehøyde er satt til 1,5 
meter over bakken. Synlighet med 
vegetasjon (rød heltrukken strek) 
viser at det blir innsyn til uttaket i 
fjernvirkning. Rød stiplet strek er 
synlighet hvis vegetasjonen fjernes. 
Hoveddelen av uttaksområdet vil 
da bli synlig. Vegetasjonen i kanten 
av uttaksområdet er sikret som 
skjermingsbelte (GV1). 
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Figur 7.4: 
Snitt 3-4 viser synlighet fra boli-
gene sør for Øvre Istad veg og mot 
uttaksområdet (avstand ca. 450 
m.) Øyemeterhøyde er satt til 5 
meter over bakken. Synlighet med 
vegetasjon (rød heltrukken strek) 
viser at det ikke blir innsyn til utta-
ket.  Rød stiplet strek er synlighet 
hvis vegetasjonen fjernes. Hoved-
delen av uttaksområdet vil da bli 
synlig. Vegetasjonen i kanten av 
uttaksområdet er sikret som 
skjermingsbelte (GV1 og GV2). 
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Konklusjon:  
Dagens uttak er i liten grad synlig i nærvirkning, på grunn av terreng- og vegetasjons-
forhold. Samme situasjon vil gjelde for framtidig uttak. Dette vises tydelig ved snitt  
3-4. Eksisterende vegetasjon mellom boligene og uttaksområdet er sikret som vege-
tasjonsskjerm.  
 
Øverste del av dagens uttak er synlig i fjernvirkning (mer enn 600 m fra uttaket). 
Samme situasjon vil gjelde for framtidig uttak. Spesielt overgangen mellom siste pall 
og eksisterende terreng blir synlig i uttaksperioden. Denne synligheten vil først og 
fremst merkes på strekningsvise deler av Fv.62, men vil ikke være påtrengende i 
landskapsbildet.  
 
Når uttaket er avsluttet og revegetert, vil uttaksområdet inngå i det omkringliggende 
skogsbeltet. 
 
Det er lagt opp til regulerte vegetasjonsskjermer (GV1 og GV2) som vil skjerme mot 
innsyn fra sør og vest. Det er ikke innsyn til uttaksområdet fra øst.  

 

7.7.1 Avslutning og istandsetting 

 

Det legges opp til etappevis drift. Dette er vist ved utdrag fra driftsplanen, i form av 

kartskisser og profiler, nedenfor. Reguleringsbestemmelse § 3.2.4 sikrer løpende 

istandsetting og revegetering av uttaksområdet. Istandsetting skal skje ved bruk av 

mellomlagrede avdekningsmasser eller deponimasser. Det er i hovedsak bruddkan-

ten sør det er aktuelt å istandsette og revegetere når uttaksfase 1 avsluttes og ut-

taksfase 2 påbegynnes, jfr. figur 7.6.  

Istandsetting av de øvre uttakskantene etter endt uttak vil avhenge av hvor mye de-

ponimasser som er mottatt. Dersom det er lite deponimasser, vil det være aktuelt 

med såkalt pallavslutning, dvs. at det blir lagt avdekningsmasser på hver pall. Der-

som mengden deponimasser er tilstrekkelig, vil uttakskantene bli planert ut slik det 

framgår av figur 7.8.  

Reguleringsbestemmelser § 9.1 sikrer etterbruk til LNF-område (landbruk, natur- og 

friluftsliv), underformål skogbruk.  
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Figur 7.5: Utsnitt fra driftsplan, uttaksfase 1 med oversikt over profiler.  
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Figur 7.6: Utsnitt fra driftsplan, uttaksfase 2 med oversikt over profiler. 
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Figur 7.7: Utsnitt fra driftsplan, profiler 
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Figur 7.8: Utsnitt fra driftsplan, avslutningsplan. 
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7.8 Støyforhold 
 
Det er gjennomført støyberegning for utvidelsen av masseuttaket, se vedlegg nr.2.  

 

Forutsetninger:  

Beregningen tar utgangspunkt i at det er to separate støykilder for området:  

1. Oppstart og drift av fjelluttaket i ulike faser (driftsstøy). 

2. Trafikkstøy fra Fv.62 og atkomstvegen til masseuttaket, Øvre Istad veg.  

 

I beregningen av driftsstøy er også massetransport ut til offentlig veg, dvs. den kom-

munale Øvre Istad veg, medtatt. Driftsstøy er beregnet etter «industrimetoden». 

 

Vegtrafikkstøy er beregnet på bakgrunn av framskrevet årsdøgntrafikk. I beregningen 

av veitrafikkstøy er også trafikken til og fra fjelluttaket medtatt. Trafikken til og fra ut-

taksområdet er beregnet ut fra årlige uttaksmengder. Vegtrafikkstøy er beregnet etter 

«vegtrafikkmetoden». 

 

Resultat - driftsstøy:  

Med de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene, med driftstider, uttaks-

plan og plassering av ferdigvarelager, viser støyberegningene at ingen støyfølsom 

bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL eller RØD støysone som 

følge av drift i fjelluttaket. Det er i beregningene benyttet ferdigvarelagre som støyvol-

ler / støydempende tiltak for hele driftstiden (jfr. kolonne 3, 4 og 5 i den første tabel-

len under kap.6.1 i støyrapporten).  

 

Resultat – veitrafikkstøy:  

Støyberegningene viser at fem beregningspunkt ved støyfølsomme bygg ligger i GUL 

støysone som følge av støy fra vegtrafikk, uten bidrag av støy fra fjelluttaket (jfr. ko-

lonne 2 i begge tabeller under kap.6.1 i støyrapporten).  

 

Resultat – sumvirkning:  

Ett bygg kommer i GUL støysone på grunn av sumvirkningen av vegtrafikkstøy og 

støy fra fjelluttaket (beregningspunkt m14, jfr. kolonne 6 i den første tabellen under 

kap.6.1 i støyrapporten).  

 

Konklusjon:  

Som støydempende tiltak er det valgt bevisst plassering av ferdigvarelager internt i 

uttaksområdet. Skal det totale støynivået for området reduseres ytterligere, er det 

demping av støy fra vegtrafikken som vil ha effekt.  
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Figur 7.5: Støysonekart for situasjon eksisterende drift / oppstart uttaksfase 1, hvor 
støyforholdene er minst gunstige. Støysonekartet viser i hvilken grad veitrafikkstøyen 
bidrar til det totale støynivået for støyfølsom bebyggelse i nærområdet til masseuttaket.   
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7.9 Risiko og sårbarhet 
 

7.9.1 Metode og forutsetninger 

 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB1. Analysen 
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 
relevante kravdokumenter. 
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendel-
ser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte 
kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av pla-
nen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i pla-
nen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert. 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

- Meget sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) 

- Sannsynlig: kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år) 

- Mindre sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år 

- Lite sannsynlig: Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjon/forhold, men det er en teoretisk 
sjanse. 

 
Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning 
med mer. 

1. Ubetydelig  Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få og små skader Ikke varig skade System settes midlertidig ut av 
drift. Kan føre til mindre skader 
dersom ikke det finnes reser-
vesystem. 

3. Betydelig/ kritisk Behandlingskrevende ska-
der 

Omfattende skader, regio-
nale konsekvenser med re-
stitusjonstid < 1 år 

Driftsstans i flere døgn. Kan 
medføre betydelig skade på ei-
endom/økonomisk tap. 

4. Alvorlig Alvorlige skader som medfø-
rer varige mén/ en død 

Alvorlige skader, regionale 
konsekvenser med restitu-
sjonstid > 1 år 

Driftsstans over lengre tid; al-
vorlig skade på eiendom/ stort 
økonomisk tap. 

5. Svært alvorlig/ 
katastrofal 

Mange skadd og/eller død Svært alvorlig og langvarige 
skalder, uopprettelig miljø-
skade 

System settes varig ut av drift; 
uopprettelig skade på eiendom 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i føl-
gende tabell: 

                                                 
1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kom-

munene (2001), og temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ”Samfunnssikkerhet i arealplanleg-

ging, kartlegging av risiko og sårbarhet” (2011). 
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- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 

- Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 

- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 

 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  
 

7.9.2 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende ta-
bell. Risikovurderingen forutsetter at beskrevne tiltak/plangrep gjennomføres.  
 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei    Ingen registrert skredfare. 

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom/bekkeflom Nei    Ikke flomutsatt, jfr. aktsomhetskart 

5. Radongass Nei    Ikke radonutsatt. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei     

7. Nedbørutsatt Ja 2 2  Mer ekstremnedbør de siste åra. 
Naturlig avrenning i fra uttaksområdet 
vil infiltrere i grunnen, men mindre 
utgravinger kan finne sted i deponerte 
masser før uttaket er avslutta og 
arrondert. 
 
 
 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre    
    alvorlig 

3. Betydelig/  
    kritisk 

4. Alvorlig/   
    farlig 

5. Svært  
    alvorlig/     
    katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/  
    kontinuerlig 

     

4. Meget sannsynlig/  

    periodevis 
     

3. Sannsynlig/ flere  
    enkelttilfeller 

     

2. Mindre sannsynlig/  
    kjenner tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig/  
    ingen tilfeller 
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Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nei    Jfr. kap.7.2 i planbeskrivelsen 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Jfr. kap.7.2 i planbeskrivelsen 

10. Verneområder Nei    Jfr. kap.7.2 i planbeskrivelsen 

11. Vassdragsområder Nei     

12. Fornminner  Nei    Jfr. kap.7.3 i planbeskrivelsen 

13. Kulturminne/-miljø/-landskaps-
bilde 

Ja 3 1  Landskapsbildet blir endret mens utta-
ket pågår, jfr. kap. 7.7 i planbeskrivel-
sen. Ved istandsetting og arrondering 
vil inngrepet tilbakeføres til skogbruk, 
og konsekvensen minimaliseres. 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bru, knutepunkt Nei    Videre drift av steinbruddet vil ikke 
gi vesentlig økning av lastebiltra-
fikk, men forlenge perioden med 
trafikk. Eksisterende atkomstløs-
ning opprettholdes. 

15. Havn, kaianlegg Nei     

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

18. Kraftforsyning Nei     

19. Vannforsyning Nei     

20. Forsvarsområde Nei     

21. Tilfluktsrom Nei     

22. Område for idrett/lek Nei     

23. Rekreasjonsområde Nei     

24. Vannområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei     

26. Permanent forurensning Nei     

27. Støv og støy; industri Ja 4 2  Den eksisterende driften i uttaket og 
trafikk til og fra genererer støy og støv. 28. Støv og støy; trafikk Ja 4 2  

29. Støy; andre kilder Ja 4 2  Produksjonsstøy fra eksisterende mas-
setak. 

30. Forurenset grunn Nei     

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei     

32. Høyspentlinje (stråling) Nei     

33. Risikofylt industri mm (kjemika-
lier/eksplosiver/olje/gass/radio-
aktivitet) 

Nei     

34. Avfallsbehandling Nei     

35. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei     

37. Støy og støv fra trafikk Ja 4 2  Videreføring av driften i uttaket 
medfører støv og støy fra produksjon 
og trafikk.  

38. Støy og støv fra andre kilder Ja 4 2  

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei     

40. Risikofylt industri mm (kjemika-
lier/eksplosiver osv) 

Nei     
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Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Ja 1 4  I forbindelse med sprengning i uttaks-
området, fraktes eksplosiver inn med 
lastebil. 

42. Vær/føre begrenser tilgjenge-
lighet til området 

Ja 1 2  Ekstremnedbør som skader/ stenger 
adkomstveg vil midlertidig hindre ad-
komst til uttaket. 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3  Avkjøring fra atkomstveg til Fv.62. Av-
kjørselen har gode siktforhold. 

44. Ulykke med gående/syklende  Nei    Fv.62 benyttes i liten grad av gå-
ende/syklende. 

45. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

47. Er det potensiell sabotasje-/ter-
rormål i nærheten? 

Nei     

48. Regulerte vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker is, end-
ringer i vannstand mm 

Nei     

49. Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper 
etc. 

Nei     
 
 
 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Ulykker ved anleggsgjennomfø-
ring 

Ja Det er varie-
rende sannsyn-
lighet for at 
uønskede hen-
delser skal opp-
stå, og hvis de 
oppstår har de 
også ulike kon-
sekvenser. 

 I uttaksperioden kan det oppstå en 
rekke uønskede hendelser, både med 
tanke på personell, maskiner og utstyr 
og transportveg. Tiltaks- haver plikter 
å gjennomføre nødvendige tiltak for å 
sikre at anleggsarbeidet ikke medfører 
uakseptabel helse- og miljørisiko, og at 
anleggsarbeidet ikke medfører for-
urensningsspredning eller fare for 
skade på helse og miljø. Byggherrefor-
skriftens krav til SHA skal legges til 
grunn. Dersom dette følges opp ses ri-
sikoen for ulykker/hendelser under 
anleggsperioden å være liten. 

52. Skolebarn ferdes gjennom plan-
området 

Nei     
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Endelig risikovurdering:  

 

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. I ta-
bellen under gis det en samlet oppsummering. 
 

Oppsummering: 

Konsekvens: 
 
 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre    
    alvorlig 

3. Betydelig/  
    kritisk 

4. Alvorlig/   
    farlig 

5. Svært  
    alvorlig/     
    katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/  
    kontinuerlig 

     

4. Meget sannsynlig/  

    periodevis 
 27,28,29, 37,38    

3. Sannsynlig/ flere  
    enkelttilfeller 

13     

2. Mindre sannsynlig/  
    kjenner tilfeller 

 7    

1 Lite sannsynlig/  
    ingen tilfeller 

 42 43 41  

 

Gjennom ROS-analysen konkluderes det med at det er 11 aktuelle hendelser. Disse 
har ulik risiko etter å ha blitt vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. Slik 
det framgår av matrisen over, er det ingen mulige hendelser i rød kategori og 6 
mulige hendelser i gul kategori. Resterende mulige hendelser er innenfor grønn 
kategori.  
 
Hendelse nr. 51 er ikke kategorisert i risikograd da det er sammensatt sannsynlighet 
og konsekvens. Dette er nærmere beskrevet under.  
 
7. Nedbørutsatt:  
Mindre utgravinger kan finne sted i uttaks- og ferdigmasser i uttaksområdet, samt for 
adkomstvegen. Bekk sør for uttaksområdet har god kapasitet for bortleding av regn-
vann. Konsekvens ved en slik mulig hendelse vurderes som mindre alvorlig.  
 
13. Kulturminner/-miljø, landskapsbilde:  
Landskapsbildet blir endret mens uttaket pågår ved at terrenget får en konkav form. 
Ferdig uttatte områder skal fylles opp med ikke forurensede masser, istandsettes og 
arronderes. Topp deponi vil tilføres topp-dekke med avdekningsmasser eller rene de-
ponimasser og tilbakeføres til skogbruk. Konsekvensene for landskapsbildet vil såle-
des minimaliseres. 
 
27, 28 og 29. Støv og støy trafikk fra produksjonsområdet :  
Den eksisterende driften i uttaket, og trafikk til og fra genererer støy og støv. Produk-
sjonen og trafikken skal, ifølge gjeldende reguleringsplan, forholde seg til forurens-
ningsforskriften. Det har ikke vært klager på driften siden grusuttaket startet opp.  
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37 og 38. Støy og støv fra trafikk:  
Videreføring av driften i uttaket medfører støv og støy fra produksjon, samt fra trafikk 
til og fra uttaket. Forslag til reguleringsbestemmelser setter krav til maksimalt støy-
nivå innenfor gitte driftstider, samt viser til at uttaket må drives innenfor rammene av 
forurensningsforskriften. Dersom nevnte grenseverdier for støy og støv blir overskre-
det, må det iverksettes avbøtende tiltak.  
 
41. Ulykke med farlig gods:  
I forbindelse med utsprengning av fjell i uttaksområdet, fraktes eksplosiver til dette 
formålet inn med lastebil. Driver leier inn sprengningsfirma til denne type jobb. In-
terne HMS regler hos sprengningsfirmaet vil hindre uønskede hendelser knyttet til 
frakt og bruk av farlig gods. 
 
42. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området:  
Ved ekstremnedbør som kan skade/stenge atkomstveg, vil dette bare gi en midlerti-
dig hindring av adkomst til fjellbruddet. Normalt vil disse skadene lett og raskt la seg 
utbedre. 
 
43. Ulykke i av-/påkjørsler:  
Avkjøringen fra Øvre Istad veg til Fv.62 har gode siktforhold, og sannsynligheten for 
ulykker er lav.  
 
51. Ulykker ved anleggsgjennomføring: Tiltakshaver plikter å gjennomføre nød-
vendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører uakseptabel helse- og mil-
jørisiko, og at anleggsarbeidet ikke medfører forurensningsspredning eller fare for 
skade på helse og miljø. Byggherreforskriftens krav til SHA skal legges til grunn.  
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Kopi av uttalelser til oppstartsvarsel. 
Vedlegg 2:  Støyrapport, Feste NordØst as datert 27.11.17. 


