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SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR HÅSETH GRUSUTTAK PÅ 
KLEIVE, PLANNR. 201708 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

64/18 Plan- og utviklingsutvalget 04.09.2018 

76/18 Molde formannskap 11.09.2018 

51/18 Molde kommunestyre 20.09.2018 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.09.2018  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for Håseth grusuttak på Kleive, plannr. 201708 med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 11.09.2018  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for Håseth grusuttak på Kleive, plannr. 201708 med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 04.09.2018  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljre-
gulering for Håseth grusuttak på Kleive, plannr. 201708 med tilhørende reguleringsbe-
stemmelser. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljre-
gulering for Håseth grusuttak på Kleive, plannr. 201708 med tilhørende reguleringsbe-
stemmelser. 
 

 

1. Saksopplysninger 

Feste NordØst AS har på vegne av Viken Pukkverk AS utarbeidet reguleringsforslag 
for Håset grusuttak på Kleive. 
 
Planen skal tilrettelegge for utvidet uttak av masse og utvidelse av eksisterende uttak. 
Planen inkluderer tiltak for skjerming av uttaksområdet og setter rammer for revegete-
ring og etterbruk av uttaksområdet. 
 

2. Innspill til offentlig etteryn 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 18.04.-30.05.2018. I samme 
periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt syv uttalelser.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 12.06.2018 
De har ingen merknader til planforslaget 
 
Rådmannens kommentar 
Merknaden tas til orientering 
 
Avinor, 24.04.2018 
De har ingen kommentar til planforslaget 
 
Rådmannens kommentar 
Merknaden tas til orientering 
 
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), 04.05.2018 
De har ingen kommentar til planen 
 
Rådmannens kommentar 
Merknaden tas til orientering 
 
Statens vegvesen, 24.05.2018 
Krysset til fylkesvegen må dimensjoneres for en fartsgrense på 80 km/t. Det må være 
frisikt på 140 meter til hver side. Øyepunkt kan settes til 6 meter fra vegkant. Dette må 
rettes opp i plankartet. 
 
Siktutbedring av krysset må sikres. 
 



Rådmannens kommentar 
Frisiktsonen er utvidet i samsvar med merknaden. Det er innarbeidet en rekkefølgebe-
stemmelse om siktutbedring i planbestemmelsene. 
 
Merknaden tas til etterretning. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 24.05.2018 
I reguleringsplanbestemmelsene må det presiseres at deponering av masser kan finne 
sted først når grusressursen er tatt ut. 
 
Sikringstiltak som krever vedlikehold (slik som trådgjerde) vurderes normalt ikke som 
varig sikring. DMF anbefaler at uttaksområdet avsluttes på en slik måte at varig sikring 
ikke er nødvendig, f.eks. ved terrengarrondering.  
 
Det anbefales en tilføyelse til reguleringsbestemmelse § 5.1 om forbud mot oppbeva-
ring av utstyr eller oppføring av installasjoner i område regulert til vegetasjonsskjerm.  
 
Det anbefales innarbeidet en rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av støy-
skjermingstiltak før det kan skje videre sprengning og produksjon i området.  
 
Rådmannens kommentar 
Merknadene er innarbeidet i planbestemmelser og planbeskrivelsen.  
Merknaden tas til etterretning. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 30.05.2018 
Fylkesmannen registrer at tiltakshaver har gjennomført en støyutredning, og har syns-
punkter knyttet til denne. Langt på vei har reguleringsplanen avklart støy for området, 
men det tilrås likevel at det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om gjennomføring 
av støyskjermingstiltak (ferdigvarelager).  
 

Rådmannens kommentar 
En rekkefølgebestemmelse er innarbeidet i planbestemmelsene.  
Kommentaren tas til etterretning og orientering. 
 
Mattilsynet, 28.05.2018 
Mattilsynet ser ikke at tiltaket berører ansvarsområdet og har ikke merknader til planen. 
 
 
Rådmannens kommentar 
Merknaden tas til orientering 
 
 
3. Vurdering 
Etter offentlig ettersyn er det innarbeidet noen mindre tilpasninger i bestemmelsene 
basert på innspill som ble mottatt.  
 
Plankartet er oppdatert med kravene til Statens vegvesen om frisiktsone. 
 
Det er ikke varslet innsigelser til planen av berørte innsigelsesmyndigheter. Kommune-
styret kan dermed vedta reguleringsplanen. 
 



Ut ifra disse vurderingene anbefaler rådmannen at kommunestyret i Molde kommune 
egengodkjenner planen som foreligger med tilhørende dokumenter. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Uttalelser til offentlig etteryn 
5 Tiltakhaverens kommentarer til uttalelser fra offentlig ettersyn 
 
 
 


