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Saksframlegg 

 

Sluttbehandling - Reguleringsplan Bjerkeli Sand 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Bjerkeli 
Sand med plankart datert 24.02.2020 og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 27.03.2020.  

Saksopplysninger 

Angvik Prosjektering AS har utarbeidet reguleringsplan for Bjerkeli Sand. Hensikten med 
reguleringsplanen er å legge til rette for masseuttak i Vistdal. Planen omfatter tiltak med bygging av ny 
bru over elva Visa for å korte ned kjøreavstanden fra massetaket til utskipningskaia i Vistdal sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjente i møte 21.03.2019 under sak 22/19 planprogram som beskriver   
gjennomføring av planprosessen.  Nesset formannskap vedtok i sak 090/19 å legge forslag til 
reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I løpet av høringsperioden (10.10 til 20.11.2019) er det mottatt 9 
uttalelse/merknader til planforslaget. 

1. NVE, fremmer innsigelse til planforslaget knyttet til følgende forhold: 

a. Konsekvenser av tiltak i flomareal er ikke tilstrekkelig avklart 
b. Konsekvenser av planlagt bru i forhold til flom og erosjon 
c. Manglende krav til uttak av masser i forhold til nivå på grunnvatn 
d. Manglende vurderinger i forhold til verneplan for vassdrag 
e. Plandokumentene må sikre at masseuttaket ikke får virkninger for grunnvassressursene i 

området, eller at tiltakene er nærmere avklart etter vassressursloven 
 

2. Direktoratet for mineralforvaltning  

Det mangler en redegjørelse av forventet uttaksvolum og antatt årlig uttak av masser. I tillegg 
vurdering av massenes egnethet til aktuelle bruksformål. DMF registrerer at gitte innspill i 



 

 

 
2 

oppstartsfasen av planarbeidet er tatt til følge, men presiserer at området skal være varig sikret 
når driftsperioden er avsluttet dersom det gjenstår bratte skråninger etter revegetering.   

 

3. Mattilsynet 

Har ingen vesentlige merknader til planforslaget utover at det i anleggsperioden må tas spesielle 
hensyn for å unngå oljeforurensning som kan forringe grunnvannskilden i området.    
 

4. Statens vegvesen  

• Må være rekkefølgekrav om at avkjørslene SV3 og SV4 skal fjernes/graves over etter at 
masseuttaket er ferdig, og alle avkjørsler i planområdet opparbeides i tråd med N100 før det 
tas ut masse.   

• Det må opprettes en gjennomføringsavtale som omfatter utforming av kryssene til FV 660 
og 6010, forsterkning av fylkesvegen og opparbeiding av drensgrøfter. Bestemmelsen § 11.2 
endres fra Statens vegvesen til vegeier.  

5. Gjermund Lien og Joakim Lange  

Naboer til uttaksområde nr 2. Det er ønske om bygging av støyvoll mot eiendommen GID 
114/008 og GID 114/014. I tillegg at uttaket av grus skjer «rett innover» slik at bakken mellom 
masseuttaket og bygda blir stående igjen til slutt.   

 

6. Aud Solveig Solberg 

Eiere av eiendommen GID 114/010 som ligger inntil planområdet. Blir berørt av planen ved at 
det skal tas ut masser over et område der grunneier har veirett. Viser til jordskiftesak det det ble 
bestemt at 3 gardsbruk har behov for veien. Regner med at veien blir satt i stand når drifta av 
masseuttaket er ferdig, og alle som har veirett får en årlig ulempekompensasjon under 
driftsperioden.   
 

7. Sjur Engelsen Lange for Jon Magne Lange   

Grunneier av eiendommen GID 144/022. Stiller seg kritisk til at grunneier ikke tidligere er 
underrettet om at deler av eiendommen er satt av til massetak. 
Eiendommen er benyttet som småbruk og fritidsbolig i mange år og reguleringsplanen vil 
medføre at eiendommen blir forringet til bolig, dyrking- og rekreasjonsformål.  Støy og støv 
ulemper vil bidra til at området ikke kan benyttes som rekreasjonsformål.  Et masseuttak vil ha 
store og negative konsekvenser for dyre- og fuglelivet, da spesielt for lakseelva og 
hjortestammen.  
Gjennomføring av tiltak i henhold til reguleringsplanen vil gi skade på omgivelsene og området 
vil få et månelandskaplig preg. Det finnes flere andre sandtak/steinbrudd i nærområdet.  
 

8. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fremmer innsigelse til planforslaget knyttet til følgende 
forhold: 

a. Verdiene knyttet til verna vassdrag er ikke vurdert i KU og i planomtalen 
b. Reguleringsformålet steinbrudd og maseuttak (BSM1) må trekkes lengre fra elva 
c. Planen åpner for inngrep i reguleringsformål Vegetasjonsskjerm GV1-GV5 
d. Planbestemmelsen § 11-4 sikrer ikke bra nok massehåndtering av matjord 
e. Planen må sikre at brua kan tåle en 200-årsflom 
f. Planen må sikre tilstrekkelig høgde og stabilitet av flomvollen 
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g. Planen må sikre etablering av nødvendige dreneringsgrøfter i tråd med anbefalingene fra 
Asplan Viak 

h. Planen må sikre at det ikke blir tatt ut masser dypere enn grunnvassnivået og den sikrer 
stabile vegger. 

 

9. Møre og Romsdal fylkeskommune, krav om supplerende arkeologiske undersøkelser. 

Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske undersøkelser i planområdet. På bakgrunn av 
intressanne funn er Riksantikvaren involvert og det er stilt krav om videre kartlegging.  En 
fullskala undersøkelse av registrere fornminnelokaliteter er kostnadsberegnet til ca 9. millioner. 
Det påpekes at gardsbruket Gjerdet, GID 114/5 har SEFRAK-registrert bygninger (våningshus og 
stabbur) som har arkitektturhistorisk verdi og vil frarå at gardstunet blir fjernet og frarår 
utilbørlig skjemming av gardstunets nærområde. 

Fylkeskommunen mener planen bør avklare tilkomsten fra veien og frem til turveien som er 
planlagt langs elva.   

Kommunen og tiltakshaver hadde møte med fylkesmannen i Møre og Romsdal den 20. januar 2020, der 
innsigelsen ble drøftet. Etter dette møtet har Sweco AS utredet følgende forhold: 

- Fiskefaglig vurdering knyttet til bygging av ny bru over Visa 

- Flom- og vannlinjeberegninger for ny bru over Visa.  

Revidert plankart og bestemmelser ble i slutten av februar 2020 oversendt til fylkesmannen og NVE. De 
trakk innsigelsene til reguleringsplanen med visse forutsetninger. Tiltakshaver har i revidert 
planbeskrivelse og planbestemmelser av 27.03.2020 svart ut kommentarene/premissene fra 
fylkesmannen og NVE. Begge instanser har i brev/ e-post av 02.04.2020 ingen spesielle merknader til 
reviderte plandokumenter slik at plansaken kan tas opp til sluttbehandling.    

 

Vurdering 

Reguleringsbestemmelsene av 27.03.2020 er revidert i henhold til Statens vegvesen sine merknader.   

I revidert plankart av 24.02.2020 er uttaksområdet for masseuttak redusert og trukket tilbake fra elva 
Visa, og areal knyttet til landbruksformål er utvidet. I revidert planbeskrivelse  (pkt 7.3) er 
kommentarene fra NVE angående plassering av bru-kar i flomsikkert sone vurdert.   

Møre og Romsdal fylkeskommunes krav om videre arkeologiske undersøkelser tas til etterrettning. 
Fylkeskommunen har kommet med innspill til planbestemmelse som ivaretar dette, og er innarbeidet i 
planbestemmelsene § 10.2 Tiltakshaver legger opp til etappevis kartlegging slik at utredningskostnadene 
blir fordelt over flere år.   

Møre og Romsdal fylkeskommune har kommet med anbefalinger om å bevare SEFRAK-registrerte 
bygninger og nærområdet til disse. Kommunedirektøren tar dette innspillet til orientering. Det å legge til 
rette for et masseuttak i Vistdal mener kommunedirektøren er av stor samfunnsmessig betydning. For å 
kunne gjennomføre ulike bygge- og anleggsprosjekt i Møre og Romsdal  er entreprenører avhengig av 
god tilgang på sand- og grusmasser. Dette nye uttaket vil være viktig i denne sammenhengen. I tillegg 
generer drift av et masseuttak i Vistdal arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Dersom innspillet fra 
fylkeskommunen skal imøtekommes vil det legge en del begrensninger på uttaksområdet som i revidert 
plan allerede er innskrenket fra 178 dekar til 149 dekar. Kommunen finner ikke grunn til å etterkomme 
anmodningen og endrer ikke planen på dette punktet. 
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Elveeierlagene i Visa har bygd tursti langs vassdraget. Reguleringsplanen gjør det mulig å tilrettelegge 
for en tverrforbindelse over elva som åpner opp for flere turmuligheter langs vassdraget. Parkering for å 
gå tur etter elvastien kan gjøres flere steder, bl.a ved Vistdal skole og Vistdal samfunnshus.  

Direktoratet for mineralforvaltning savner en redegjørelse for forventet uttaksvolum og antatt årlig 
uttak. Dette er forhold som vil bli beskrevet nærmere i driftssøknaden. I følge tiltakshaver vil drifta følge 
samme uttaksstrategi som Hanset Sand, dvs ca 200 000 tonn i årlig uttak.  

Høringsuttalelsene fra fire grunneiere i nærområdet til planområdet tas til orientering. Naboer til 
uttaksområde nr 2 peker på praktiske forhold knyttet til drift av masseuttaket. Regulerings-
bestemmelsen 4.1.2 omhandler støyskjerming. Før oppstart, må det foreligge en godkjent driftsplan 
som beskriver nærmere hvordan uttak av masser skal skje.   

Aud Solveig Solberg har pekt på forhold knyttet til vegrett som anses å være privatrettslig forhold 
mellom rettighetshaverne i området. Jon Magne Lange peker på forhold som er omtalt i 
planbeskrivelsen. Støyforholdene er utredet og inngår i reguleringsbestemmelsene. Det nevnes  og at 
det finnes andre masseuttak i området. Bakgrunnen for at det fremmes reguleringsplan for Bjerkeli Sand 
er at massetaket på Hanset er i ferd med å avsluttes. I løpet av 2021 finnes det ikke alternative 
uttaksområder i Vistdal.   

Kommunedirektøren viser til vurderingene av merknadene og de reviderte plandokumentene, og tilrår 
at planen fremmes til sluttbehandling. 
På grunn av forutsetninger om at anleggstiltak i elva må ta hensyn til oppgang av fisk og de øvrige 
biologiske forholdene i elv og elvebunn, haster det å få etablert hjemmel for å godkjenne 
byggearbeidene for ny bru. Derfor skjer behandlingen av reguleringsplanen på snarest mulig måte. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Reguleringsplanen legger til rette for uttak av grusressurser og bidrar til arbeidsplasser i Vistdal. Planen 
forutsetter ikke kommunale tiltak/kostnader. 
 

Betydning for folkehelse 

Ulike interesser er avklart i planprosessen. Tilrettelegging for arbeidsplasser kan bidra til levende og 
bærekraftige lokalsamfunn.  
Planen legger også til rette for god og utvidet tilgjengelighet til turstiene langs elva. 
 

Klimakonsekvenser 

Masseuttak i denen delen av kommunen og regionen bidrar til redusert transport av masser i 
forbindelse med bygge- og anleggstiltak. 

 

 
Arne Sverre Dahl 
Kommunedirektør      Eirik Heggemsnes 
        Kommunalsjef 
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Vedlegg 

Brev 02.12.2019 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Brev 07.11.2019 NVE 
Brev 12.11.2019 Direktoratet for mineralforvaltning 
Brev 15.11.2019 Mattilsynet 
Brev 18.11.2019 Statens vegvesen 
Brev 22.10.2019 Møre og Romsdal fylkeskommune 
Brev 18.12.2019 Møre og Romsdal fylkeskommune 
Brev 17.11.2019 Gjermund Lien og Joakim Lange 
Brev 20.11.2019 Aud Solveig Solberg 
Brev 20.11.2019 Jon Mangar Lange 
Brev 19.03.2020 NVE 
Brev 16.03.2020, Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
Notat - Asplan Viak, Geoteknisk notat 
ROS-analyse 10.07.2019 - Bjerkeli Sand 
Notat, Sweco, Fiskefaglig vurdering 
Notat, Sweco - Flom og vannlinjeberegninger for Vistdalen bru 
Notat, Sweco - Bro over Visa - Fiskefaglig vurdering 
Rapport, Cowi, Støyutredning 
Rapport, Cowi, Utredning av støvflukt 
Rapport, Asplan Viak, Utredning av flomfare 
Reguleringsbestemmelser Bjerkeli Sand 27.03.2020 
Planbeskrivelse_mKU Bjerkeli Sand 27.03.2020 
Plankart Bjerkeli Sand, 24.02.2020 
NVE - Svar til reviderte plandokument. 
Trekking av innsigelse - Reguleringsplan Bjerkeli Sand 
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