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1. SAMMENDRAG 
Planforslaget for Bjerkeli Sand legger til rette for masseuttak på et areal i Vistdal, Nesset 
kommune, som i kommuneplanens arealdel delvis er avsatt til masseuttak. Hanset Sand, 
som ligger like sør for planområdet, er planlagt avsluttet i løpet av noen år. Bjerkeli Sand 
planlegges da å stå klar til å overta som masseuttak i området.  

Det er planer om ny bru over Visa med direkte avkjøring til fylkesveg 660, Vistdalsvegen. 
Dette vil gi kort veg ned til allerede etablert utskipingskai i Vistdalsbukta. 
Grunnundersøkelser av området viser at området er stabilt og inneholder gode forekomster 
av grus og sand for produksjon. Flomkartlegging langs Visa og Tverrelva har avdekket behov 
for flomsikring i form av flomvoll som i stor grad allerede er på plass. Det er behov for tiltak 
mot støy og støv, dette er lagt inn i det foreliggende planforslaget.  

2. NØKKELOPPLYSNINGER 
Adresse Indre Lange, Vistdal i 

Nesset kommune. 
GID Gnr/bnr: 114/1, 114/5, 114/6, 

114/42, 99/5 og 99/58. 
Gjeldende planstatus (kommuneplanen) Masseuttak og LNF 
   
Forslagstiller Bjerkeli Sand AS 
Grunneiere (sentrale) Stein Bjerkeli, Svein Sandnes 

og Ole Steinar Bergset  
Plankonsulent Angvik Prosjektering AS 
  
Hovedformål i ny plan  Masseuttak 
Planområdets areal i daa Ca 250 daa 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy og støv 
Er det kommet varsel om innsigelse (j/n)  
Krav om konsekvensutredning (j/n) Ja 

  
Oppstartsmøte, dato 20.09.2018 
Kunngjøring oppstart, dato 14.12.2018 
Komplett forslag levert, dato 16.09.2019 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunn og intensjonen med planforslaget 
Bjerkeli Sand AS ønsker å legge til rette for nytt masseuttak på Lange i Vistdalen, Nesset 
kommune. Hanset Sand ble etablert på midten av 1980 og det er ventet at dette uttaket 
avsluttes i løpet av noen år. Bjerkeli Sand AS ønsker derfor å regulere et nytt område og 
søke om driftskonsesjon slik at dette arealet er klart for å starte opp med sand- og 
grusproduksjon den dagen man er ferdig med uttaket i Hanset Sand. Planlagt uttak ligger 
sentralt til i forhold til etablert utskipingskai i Vistdalsbukta. Det planlegges ny bru over elva 



 
 

  
BJERKELI SAND- NESSET KOMMUNE 
PLANBESKRIVELSE 6 

 
 
 

Visa slik at man kommer direkte inn på Vistdalsvegen og unngår på denne måten trafikkering 
på den smale Langevegen. 

4. PLANPROSSESSEN 
Planen utarbeides som en reguleringsplan jfr plan og bygningsloven §12-1. Planforslaget 
inneholder følgende hovedprodukt: plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse med 
konsekvensutredning og ROS- analyse. I tillegg er det utarbeidet støyrapport og støv- 
vurdering samt geoteknisk notat og utredning av flomfare. 

Oppstartsmøte med Nesset kommune og forslagstiller ble avholdt 20.09.2018. Forslagstiller 
har kontaktet aktuelle grunneiere flere ganger i løpet av sommeren/høsten 2018. 
Planavgrensningen er et resultat av disse henvendelsene. 

Kunngjøring av planoppstart med høring av planprogrammet ble annonsert i Driva og 
Romsdals Budstikke hhv 12.12.2018 og 14.12.2018. I tillegg ble oppstartsannonse og forslag 
til planprogram lagt ut på www.angvik-prosjektering.no og www.nesset.kommune.no. 
Merknadsfristen var 05.02.2019. 
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Planprogrammet ble behandlet i kommunestyret i Nesset kommune 21.03.2019. Der ble det 
samtidig vedtatt at det skal arrangeres et informasjonsmøte der forslag til reguleringsplanen 
skulle presenteres. Slikt informasjonsmøte ble avholdt 10.09.2019 på skolen i Vistdalen. Det 
kom ca 25 tilhørere som samtidig fikk anledning til å stille spørsmål til plankonsulent, 
forslagstiller og kommunen. 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 
RETNINGSLINJER 

I kommuneplanens arealdel for 2009-2020 er området avsatt til masseuttak (M12), landbruk-, 
natur- og friluftsområde (LNF- område) og spredt boligbygging (S4): 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

6.1 Plassering 
Planområdet ligger ca 1 km sør for Vistdal sentrum. Her er det dagligvarebutikk, kirke, 
campingplass, skole og barnehage. I tillegg ligger det et kaianlegg nede ved fjorden 
(https://kilden.nibio.no):  

 

6.2 Avgrensning 
Planområdet i Vistdalen i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Planområdet er ca 250 daa 
og på kartene under vises beliggenheten for området (http://kilden.skogoglandskap.no og 
www.nesset.kommune.no): 
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Planområdet er ca. 250 daa og følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet: 
gnr/bnr 114/1,114/5, 114/6, 114/42, 99/5 og 99/58. 
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6.3 Bruk av/status til tilstøtende areal 
Planområdet og områdene rundt omfatter for det meste jordbruksarealer med noe skog, 
innmarksbeite og utmarksområder oppe i vest og nede i øst mot elva Visa og Tverrelva. 
(https://kilden.nibio.no): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Eksisterende bebyggelse og arealbruk 
Planområdet omfatter et gårdstun, gnr114 bnr5. Disse byggene er planlagt revet i forbindelse 
med anleggelse av masseuttaket (https://www.google.no/maps): 
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Bebyggelsen rundt planområdet består for det meste av gårder og småbruk. Bildene under 
viser henholdsvis gnr/bnr 114/22 og 114/16 (https://www.google.no/maps): 
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Gnr 114/6 (https://www.google.no/maps): 

 

 

6.5 Landbruk-, natur- og ressursgrunnlaget/markslag/grunnforhold 
Det meste av planområdet består av jordbruksareal, se over. 

Så å si hele planområdet inngår i grus- og pukkforekomsten for Hanset, forekomstområde 
1543-012. Dette er en sand- og grusforekomst av regional betydning. Her er beskrivelsen av 
forekomsten på http://geo.ngu.no: 
 

«Forekomsten ligger ved Langdalens utløp i Vistdalen. Den har terrasseoppbygging til ca. 125 
m o.h. På nordsiden av elva ser en topplag med klar diskordans til underliggende skrålag i 
dette nivå. Forekomsten er ikke befart i samme høyde på sørsiden av elva. Det er flere 
terrassenivå fra toppen av forekomsten og til Visas elveløp. Visa går hovedsaklig på fjell i 
dette området. Tverrelva skjærer gjennom forekomsten og går stedvis på fjell. 
Bergartsmaterialet ser ut til å være overveiende gneis. Forekomsten anses å være regionalt 
viktig på grunn av sine kvaliteter som råstoff i betong». 

 

Forekomsten er en breelveavsetning som er terasse- og deltaformet. Mektigheten er oppgitt 
til 5 meter.  

Fraksjoner: Stein 2%, grus 40% og sand 58%. 
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Området består av elveavsetning og breelveavsetning. Breelveavsetninger består av 
løsmasser som er transportert og avsatt av breelver. Løsmassene er da sortert og lagdelt i 
ulike fraksjoner fra finsand til steiner/blokker. Fraksjonene er avrundet i formen.  

Elveavsetninger er løsmasser transportert og avsatt av elver og bekker. Elveavsetninger 
består også av ulike fraksjoner fra finsand/silt til steiner og blokker. Også disse fraksjonene 
er avrundet i formen. Elveavsetninger kan være noe bedre sortert og avrundet i formen enn 
breelvavsetninger.  
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http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ : 

 

Grusforekomsten som planområdet er en del av ble kartlagt først av NGU i 2008. Området er 
senere undersøkt med sonderboringer av Heistad/NCC i 2013 og med georadar og 
sonderboringer av AsplanViak i 2019.  

Sand- og grusforekomsten når under grunnvannsnivået for store deler av området. 
Gjennomsnittlig tykkelse av sand og grus over grunnvannspeilet ligger på ca 15 meters dyp 
for området øst for Langevegen. Her er det et mindre lag med stein og grus (typisk 2-3 
meter) over sand/finsand (typisk 8-12 meter) før fastere masser (fast, finkornet silt/leire) 
under dette igjen. På elvesletta ligger grunnvannspeilet på ca 1,5 meters dyp. 

For området vest for Langevegen ligger grunnvannspeilet på ca 10 meters dyp i nord og ca 
20 meters dyp i sør. Området vest for Langevegen består av sand og grusmasser ned til ca 
10-20 meters dyp. Undersøkelsene tyder på at man kan treffe på fjell nokså tidlig under 
overflaten lengst sørvest i planområdet. 

  

6.6 Topografi/landskapstrekk 
Området er terrassert med elvene Visa i øst og Tverrelva i sørøst: 
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www.norgeskart.no: 

 

Nede ved Visa og Tverrelva er det kantvegetasjon bestående av bjørk, rogn, gråor, 
heggeskog og annen lauvskog. Ved elva er det etablert en flomvoll for å hindre Visa og 
Tverrelva i å komme inn på markene. (www.norgeskart.no):  
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6.7 Verneinteresser, kulturminner biologisk mangfold. 
https://askeladden.ra.no er undersøkt 12.07.2019: 
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Det er registrert dyrkingsspor, bosetningsspor og kokegrop i planområdet. Disse stammer fra 
bronsealder- jernalder (1800 f.Kr-1030 e.Kr). 

https://artskart.artsdatabanken.no er undersøkt 16.01.2019.  

 

Det er ikke funnet rødelistearter i eller i nærheten av planområdet. Det er registrert 
svartelistearter langs Vistdalsvegen; Platanlønn og Hagelupin. 

https://kart.naturbase.no ble undersøkt 16.01.2019.  
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Elva Visa er registrert som varig vernet vassdrag. Visa ble vernet ved Stortingsvedtak 1. april 
1993. «Kontaktutvalget legger vekt på de store natur- og kulturfaglige verdiene og 
nedbørsfeltets betydning for friluftslivet, og peker også på Visas verdi som typevassdrag for 
regionen» (St.prp. nr 118, 1992-92). 

Visa kan karakteriseres som en middels stor flompreget vestlandselv. Små og store vann i 
nedslagsfeltene demper de store flommene. De nederste seks kilometerne av Visa fører laks 
og sjøørret. Langs Visa og Tverrelva forbi planområdet er det meste dekket av kantskog. 
Gråor _heggeskog er dominerende.  

I forbindelse med verneplanen ble det foretatt ornitologiske registreringer. Det ble registrert 
28 arter, 18 spurvearter og 9 våtmarksarter. For spurveartene er kantskogen langs elvene 
viktige områder. Våtmarksartene befinner seg stort sett i strandområdene i utløpet. 
Utløpsområdet for Visa er også overvintringsområde for sangsvane.  

Ellers har området god bestand av hjort og rådyr. Det er registrert elg, grevling og oter i 
Vistdalen. (Verdier i Visa, Nesset kommune i Møre og Romsdal, VVV- rapport 2001-8. 
Direktoratet for naturforvaltning). 

På østsiden av Visa og Vistdalsvegen er det registrert områder for viktige naturtyper; 
edellauvskog og gammel boreal lauvskog. I tillegg er det her registrert forekomster av alm. 

Utløpet av Visa er registrert som viktig naturtype; brakkvannsdelta. 

6.8 Miljøfaglige forhold og lokalklima  
www.gislink.no er undersøkt 16.01.2019. Utsnittet under viser prognose for vegtrafikkstøy for 
2034-2041: 
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www.miljostatus.no er undersøkt 16.01.2019. Det er ikke funnet registreringer av forurenset 
grunn for planområdet eller i nærheten av planområdet. 

Radon www.ngu.no: 

 

6.9 Trafikkforhold 
Fylkesveg 190, Langevegen, er en smal asfaltert veg på 4 meter som går gjennom 
planområdet. ÅDT på denne vegen er 70 for 2017.  

I øst går fylkesveg 660, Vistdalsvegen. Denne er asfaltert med 7 meters bredde og har en 
ÅDT på 350 for 2017 (www.gislink.no).   

Eksisterende adkomst til planområdet er enten fra fylkesveg 660, Vistdalsvegen, i sør med 
bru over Visa og videre langs fylkesveg 190, Langevegen (www.googlemaps.no):  
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Eller fra fylkesveg 660, Vistdalsvegen, i nord og videre langs fylkesveg 190, Langevegen 
(www.googlemaps.no):  
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6.10 Teknisk infrastruktur 

 

Skissen over er mottatt fra Nesset kommune i epost av 03.04.2019. Det er privat vannverk i 
området. Avløp er også privat her. Som det går fram av kartet går eksisterende vannledning 
gjennom planområdet på østsiden av Langevegen. Dette er en 110mm VL. 

Nesset Kraft AS har både en høyspentlinje og en lavspentlinje innenfor planområdet, se 
under: 
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6.11 Kollektivbetjening 

 

Det er bussholdeplasser langs fylkesveg 660, Vistdalsvegen, ved Øvregardan og Visthus 
leirsted. Langs fylkesveg 190, Langevegen, er det bussholdeplass ved Indre Lange og 
Vistdal Leirsted. 
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6.12 Funksjonsanalyse - Barnehage og skole 
Ikke aktuelt ved regulering av masseuttak. 

6.13 Grønne interesser/folkehelseprinsippet  
Det er en sti/traktorveg på elvebredden langs Visa og Tverrelva forbi planområdet 
(www.norgeskart.no): 

 

På www.morotur.no er det vist to turer med utgangspunkt i Langedalsvegen, en fottur til 
Liasetra og en skitur til Langedalen/Måsvassbu: 
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Ca 1 km sørøst for planområdet ligger Vistdal idrettsplass, Vistdal skytebane og lysløype 
(www.norgeskart.no): 

 

Plankonsulenten kjenner ikke til andre eksisterende turveger, friområder og opparbeidete 
områder for friluftsliv i området. 

6.14 Barn og unges interesser 
Se pkt 6.1 og 6.13 over. 

 

6.15 Universell utforming  
Ikke aktuelt for regulering av masseuttak. 

 

6.16 Juridiske forhold 
Det vil bli nødvendig med utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser i forbindelse med 
bygging av ny bru over Visa og for kryssing av fylkesveg 190, Langevegen. 

 

6.17 Interessemotsetninger 
Ikke kjent. 
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7. Utredninger i samsvar med forskrift om 
konsekvensutredninger 

Planprogrammet for Bjerkeli Sand ble fastsatt av formannskapet i Nesset kommune 
21.03.2019. Den følger i sin helhet som vedlegg til planforslaget.  
 
Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvensene av planlagte tiltak. 
Sammenligningsgrunnlaget er dagens situasjon fremskrevet i henhold til muligheter og 
begrensninger som ligger i gjeldende kommuneplan. Et sentralt tema vil være om området er 
utsatt for reell naturfare, slik som flom, erosjon og skredfare. I tillegg vil er nødvendig å 
belyse i hvor stor grad landbruksinteressene påvirkes av planlagt utbygging, sett i forhold til 
eksisterende situasjon. I tillegg er det viktig å se på i hvor stor grad miljø- og 
samfunnsmessige forhold påvirkes av planforslaget. 
 
Jfr planprogrammet skal konsekvensutredningen bygges opp med tematiske beskrivelser og 
vurderinger for hvert alternativ, realisering av planlagte tiltak og dagens situasjon. Til slutt 
listes dette opp i en tabell som viser konsekvenser for hvert tema. Den organiseres i henhold 
til temaene og problemstillingene som er angitt i planprogrammet og eventuelle nye 
utfordringer som har kommet fram i planutarbeidelsen. Konsekvensutredningens 
oppsummering til slutt i pkt 7.8 har tatt utgangspunkt i Statens Vegvesen sin håndbok V712. 
Konsekvensene er skjønnsmessig vurdert og gitt en konsekvens etter følgende skala: meget 
stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Mulige avbøtende 
tiltak er benevnt T (iverksette tiltak) eller IA (ikke aktuelt med tiltak). 
 
Jfr fastsatt planprogram skal følgende tema beskrives nærmere i konsekvensutredningen og 
vurderes nærmere for hvert alternativ: 

- Infrastruktur og trafikksituasjon. Herunder eksisterende drikkevannskilder, 
kartlegging av eksisterende VA- anlegg og høyspent/lavspent i området, 
energibehov, avkjøringsforhold, kryssløsninger, bruløsning og forventet trafikk. 

- Støy og støv. Utredes i samsvar med T-1442 og T1520. 
- Flom og rasfare. Vurderes i henhold til TEK17. 
- Landskap. Illustrasjoner skal vise området før, under og etter uttak. 
- Landbruksinteresser. Med tabell som viser omdisponering av fulldyrka mark, 

overflatedyrka mark og innmarksbeite. 
- Kulturmiljø. Fredete kulturminner, nyere kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 
- Naturmangfoldloven. 
- Friluftsinteresser.  

 
 
7.1 Infrastruktur og trafikksituasjon. 

7.1.1 Drikkevannskilder/grunnvannsnivå 

https://www.norgeskart.no/ og https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/ viser at det er 
drikkevannsuttak i området.  

Ca 300 meter sørvest for planområdet er det en 60 meter dyp fjellbrønn boret i 2003 med 
formål vannforsyning. Her er det etablert uttak av vann. Sør for brønnen har NGU utført 
sonderboringer i 1990 i forbindelse med grunnvannsundersøkelser. Sonderboringene ble 
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utført ved et kildeutslag for kartlegging av grunnvannskvalitet. Vannkapasitet og 
vannkvaliteten ble vurdert som god med unntak av noe lav pH. 

 

 https://www.norgeskart.no/ :

 

https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/: 
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Det er ikke tegn til vannutslag i eksisterende skråninger i området.  

Undersøkelsene som er gjort av området i 2008 (NGU), 2013 (Heistad/NCC) og 2019 
(AplanViak) tyder på at grunnvannsspeilet ligger på ca 15 meters dyp for området øst for 
Langevegen. Grunnvannstrømmen går mot nordøst lengst inne på vifta og dreier mot nord 
og nordvest lengst nord i planområdet. Grunnvannspeilet har en gradient på 1-1,5%. 
Grunnvannet ligger på ca 1,5 meters dyp på elvesletta øst i planområdet. 

Undersøkelsene som er gjort av området i 2008 (NGU), 2013 (Heistad/NCC) og 2019 
(AplanViak) tyder på at grunnvannsnivået vest for Langevegen ligger på ca 20 meters dyp 
mot sør og ca 10 meters dyp mot nord.  

Ut fra geologiske kart, nye og tidligere utførte undersøkelser må det antas at masseuttaket 
påvirker grunnvannsressursen som ligger i området. I område 1 er grunnvannsnivået tolket til 
å ligge delvis høyere enn planlagt uttaksdybde. I område 2 antas det små problemer med 
grunnvann nærmest Langevegen, mens det mot vest hvor uttaksdybden øker kan skje 
betydelige utslag av grunnvann. Det er anbefalt at det ikke tas ut masser dypere enn 
grunnvannsnivået (AsplanViak Geoteknisk notat 31.05.19). Dette er begrunnet med: 

- Masseuttak dypere enn grunnvannsnivået kan gi betydelige grunnvannsutslag i 
uttaksveggene og dette vil igjen føre til dårligere stabilitet av veggene. 

- Masseuttak dypere enn grunnvannsnivået kan føre til at grunnvannsressursen i 
området blir påvirket. 
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- Uttak av masser under grunnvannsnivå kan være konsesjonspliktig i henhold til 
Vannressursloven. Vurderingen av konsesjonsplikt gjøres av vassdragsmyndigheten 
(NVE). 

Dersom man tar ut masser dypere enn grunnvannsnivået og man får grunnvannsutslag i 
uttaksskråningene, må geotekniker kontaktes for vurdering av skråningsstabilitet. Det bør 
etableres drensgrøfter for å lede overflateavrenning ut av massetaket. Forslag til plassering 
av drensgrøfter, svart stiplet strek (AsplanViak 2019): 

 

 

7.1.2 Eksisterende VA- anlegg 

Eksisterende 110mm vannledning går på østsiden av Langevegen, jfr pkt 6.10 over. Det er 
private avløpsløsninger. Vannledningen langs Langevegen blir hensyntatt ved å legge en 20 
meter bred buffersone mot planlagt uttak. Eksisterende vann- og avløpsløsning for 
gårdsbruket på 115/5 blir sanert ved riving av byggene.  
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7.1.3 Eksisterende høyspentanlegg- energibehov 

Det går en 22kV høyspentledning gjennom område 2 (https://atlas.nve.no): 

 

 

Netteier, Nesset Kraft AS, melder i sin merknad av 11.12.2018 til planoppstart at det må tas 
hensyn til nødvendig sikringssone for arbeider ved eksisterende høyspentlinje. Det bør lages 
en plan for hvordan alternativ linjetrasse skal opprettholdes ved eventuelle masseuttak 
inntil/under eksisterende linje. Nesset Kraft AS har også lavspentforsyning innenfor 
planområdet. 

Høyspentlinja gjennom området foreslås regulert til H370- høyspenningsanlegg, med en 
sikkerhetssone på 15 meter på hver side av linja, totalt 30 meter. Området er avsatt til sone 
for høyspenningsanlegg og det er ikke tillatt å etablere bygningsmessige tiltak innenfor 
sonen. Det er 30 meters sikkerhetssone for arbeid under og inntil høyspentlinjen. Arbeid 
under og inntil høyspenningslinjen skal avklares med netteier. Før masse tas ut innenfor 
H370 skal netteier kontaktes for å avklare omlegging av høyspentlinje. 
Lavspentlinje langs Langevegen foreslås lagt i bakken. 
 

Energibehovet som forventes i Bjerkeli Sand er det samme som for Hanset Sand. Her er det 
i dag en trafostasjon på 280kW. Det opplyses fra Nesset Kraft AS at uttaket ligger på 130-
150kW, men at det for kortere perioder er oppe i 250kW. Bjerkli Sand dimensjoneres på 
samme måte, en trafostasjon på 280kW som plasseres innenfor areal avsatt til masseuttak. 
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7.1.4 Trafikksituasjon 

Jfr planprogrammet skal følgende tema undersøkes nærmere i konsekvensutredningen:  

- Avkjøringsforhold 
- Kryssløsning 
- Bruløsning 
- Forventet trafikk 

Avkjøring til masseuttaket er planlagt fra fylkesveg 660, Vistdalsvegen, via ny bru over Visa. 
Planlagt avkjøring vil føre til kort veg til Vistdal kai, nede ved Gauprørvegen, ca 1,3 km.  

 

Det er to mulige krysningspunkt. Brualternativ nord og brualternativ sør. Brualternativ nord er 
den som ligger inne i kommuneplanens arealdel og er den som er utgangspunktet for 
planavgrensingen og melding om planoppstart. Her er elva forholdsvis bred og man kommer 
direkte inn på eksisterende avkjøring. 

Brualternativ sør ligger ca 100 meter lenger sørøst. Her er elva betydelig smalere og det er 
fjell i dagen som brua kan forankres til.  
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Brualternativ Visa: 

 

I forhold til sikt er det mulig å foreta hogst langs vegen mot sørøst for å bedre denne. Sikten 
er ellers god i området.  
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Sikt brualternativ sør, mot sørøst, ca 120 meter frisikt: 

 

Sikt brualternativ sør, mot nordvest, ca 400 meter frisikt:  
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Sikt brualternativ nord, mot sørøst, ca 200 meter frisikt: 

 

Sikt brualternativ nord, mot nordvest, ca 300 meter frisikt: 
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Kravet til frisikt på denne type veg er 100 meter (Vegtype H1). Det er mer enn 100 frisikt med 
begge alternativ.  

For alternativ sør vil man kunne få en uheldig kryss- løsning i og med at det er flere 
eksisterende boliger på motsatt side av vegen som kommer inn i samme kryss, i tillegg er det 
bussholseplass på begge sider av vegen her. Dette kan gi uoversiktlige situasjoner. 

Det er bedre forankringsmuligheter for brua med fjell i dagen for alternativ sør, samtidig som 
elva er på det smaleste her. 

I forhold til sikkerhetsaspektet er den beste løsningen alternativ nord. Det er også denne som 
ligger inni kommuneplansens arealdel og som det er meldt planoppstart på. I tillegg har 
Statens vegvesen kommet med en forhåndsuttale (brev av 19.07.2019) der de anbefaler 
broalternativ nord. Det jobbes derfor videre med alternativ nord. 

BSMA tas ut først, deretter BSMB og til slutt BSMC:

 

Fylkesveg 190, Langevegen, må forsterkes ved overgangen for å tåle akseltrykket på 
maskinene som skal benyttes. Det må utarbeides en avtale i samråd med Statens Vegvesen 
(SVV) for tiltak både ved fylkesveg 660 og fylkesveg 190.  Det er god sikt bode mot nordvest 
og sørøst. I tillegg vil det i forbindelse med planlagte uttak foretas hugging og 

BSMA 

BSMC 
BSMB 
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terrengbearbeiding her som vil bedre sikten ytterligere. Langevegen er en smal veg med liten 
trafikk, ÅDT ligger på 70 kjøretøy og vegen har kun en lokal funksjon. 

Kryssing Langevegen, sikt mot sørøst:

 

Kryssing Langevegen, sikt mot nordvest: 
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Det planlegges drift kun på hverdager mellom 07 og 17. Masse fra område 2 transporteres 
over fylkesveg 190 og ned på område 1 for bearbeiding og lagring. Det er beregnet at det 
skal tas ut ca 600 000m³ fra område 2. Under driftstiden på område 2 kan det skiltes langs 
fylkesveg 190 for å gjøre trafikantene oppmerksomme på krysningspunktet, samtidig som 
maskinene som kjører over Langevegen har vikeplikt.  

  

Når man har tatt ut ferdig område 2, arronderes dette området og tilbakeføres som et LNF- 
område og området dyrkes opp. Krysningspunktet på fylkesveg 190 fjernes samtidig. 
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Det planlegges at mye av massene skal skipes ut med båt samtidig vil noe av massene bli 
fraktet med lastebil på Vistdalsvegen mot nordvest eller sørøst. I snitt regner man med at det 
går ca 50 lass ned til kaia hver dag og unntaksvis noen lastebiler mot nordvest eller sørøst. 
Mest trafikk forventes det internt innenfor planområdet. Her vil det bli to hjullastere, en 
gravemaskin og en dumper sammen med knuseverket. 

7.2 Støy og støv 

Støy 

COWI AS har på oppdrag fra Angvik Prosjektering AS utført støyberegninger i forbindelse 
med planlagt grustak for Bjerkeli Sand AS i Vistdalen i Neset kommune. Rapporten fra 
støyberegningen er mottatt 29. januar 2019 og følger i sin helhet som vedlegg til 
planforslaget. Under er hovedpunktene i rapporten gjengitt: 

Grenseverdier for støy er gitt i Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften), der § 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel. I § 30-7 settes det grenser for bedriftens bidrag til utendørs støy ved 
støyfølsomme bygninger.  
Støygrensene er i samsvar med grenseverdier for gul sone i T-1442/2016 Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet, som gjelder ved etablering 
av ny virksomhet. I henhold til T-1442 skal det for "øvrig industri" på grunn av stor variasjon i 
driftsmønster beregnes som døgnmiddelverdier (verste døgn). 
 
Beregningene av støy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode ved hjelp av 
støykartleggingsprogram CadnaA 2018. Det er i modellen benyttet digitalt kartunderlag i 1 m 
koter. 
Beregningshøyde for støykartene er satt til 4 meter over terreng, som er anbefalt 
beregningshøyde i T-1442 for støykartlegging. 
 
Uttak skal skje i tre faser. Én gravemaskin, én hjullaster og én dumper vil pr fase arbeide 
over hele delområdet. Knuser blir i første fase plassert nordøst på delområde. Knuseren vil 
kunne flytes lenger sør/sørvest etter hvert som driften skrider frem. Det skal jobbes med én 
ekstra hjullaster i nærheten av knuseren. 
 
Transport fra anlegget skal skje via Vistdalsvegen. Støy fra transport av grus fra anlegget via 
hovedveien er neglisjerbar i forhold til dagens trafikkmengde på denne veien (NVDB 
database: ÅDT 350, tung trafikk andel 15 %). I vurderingen er det derfor kun tatt med støy fra 
transport på anlegget. Støy fra personbiler er neglisjerbar i forhold til de øvrige støykildene 
på anlegget og er derfor ikke tatt med i vurderingen. Etter hvert som utgravingene kommer 
lenger i prosessen vil maskinene plasseres lavere og terrenget vil gi en viss grad av 
støyskjerming. Støy fra drift på dagens terreng er derfor dimensjonerende for støybildet. I 
vurderingen er det beregnet støy på dagens terreng for de tre fasene / delområdene, dvs. 
oppstart av fase 1, fase 2 og fase 3. Arbeid med gravemaskin, én av de to hjullastere og én 
dumper er modellert som arealkilder fordelt over hele området tilhørende de ulike fasene. 
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Knuseren er modellert som punktlinje plassert nordøst på planområdet for fase 1, og mer 
sør-/sørvestover for fase 2 og 3. Rundt knuseren vil den andre hjullasteren være aktiv. Den 
er også modellert som en arealkilde. Transport med lastebil / dumper mellom anlegget og 
Fv660 er tatt med i beregningene som en linjekilde. 
Drift planlegges kun på hverdager mellom kl. 07:00 og kl. 17:00. Det skal ikke være drift på 
lørdager eller på søndager og helligdager. 

 
Støykartene viser at det kan forventes at de nærmeste boligene vil ha overskridelse av 
grenseverdien, samt på uteareal rundt boligene. For å kunne tilfredsstille grenseverdien for 
alle boliger er det behov for tiltak. Avhengig av delområde man jobber i må det etableres 
støyskjerming, enten nær boligene (på grensen av planområde) eller nær kildene. 
Støyskjerming kan være i form av en voll som blir bygd opp med grus / sand. Per fase 
foreslås det følgende tiltak: 
 
Fase 1 (X004) 
1. Voll som er 1,5 – 2,0 meter høyere enn kildehøyde til knuseren, avstand mellom voll og 
knuser cirka 15 meter, lengde cirka 30 meter. Plassering er vist på X004 (vollnr. 1). 
2. Voll som er minst 1,5 meter høyere enn kildehøyde til dumper / gravemaskin / hjullaster. 
Den må bygges langs planområde, nær Langevegen 130. Lengde er cirka 35 meter. 
Plassering er vist på X004 (vollnr. 2). 
 
Fase 2 (X005) 
3. To voller som er 1,5 – 2,0 meter høyere enn kildehøyde til knuseren, avstand mellom 
vollene og knuser cirka 15 meter. Det må bygges to voller slik at man redusere 
støybelastningen både mot boligen langs Vistdalsvegen og langs Langevegen. Lengde pr 
voll cirka 30 meter. Obs: plassering er vist på X006 (vollnr. 3). 
4. Voll som er 2,5 – 3,0 meter høyere enn kildehøyde til dumper / gravemaskin / hjullaster. 
Den må bygges langs planområde, nær Langevegen 115. Lengde er cirka 55 meter. 
Plassering er vist på X005 (vollnr. 4). 
 
Fase 3 (X006) 
3. Se beskrivelse fase 2. Samme prinsipp kan benyttes for fase 3, dvs. to voller med lengde 
cirka 30 meter pr voll (vollnr. 3).  
 
Støykartene X004-X006 viser at man kan oppnå tilfredsstillende støyforhold hvis man 
oppretter støyvoller som beskrevet over. 
X004: 
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X005: 
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X006: 
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Støv: 
Cowi AS har vært engasjert for å foreta en overordnet vurdering av støvflukt i forbindelse 
med planlagt masseuttak, - håndtering og – transport ved Bjerkeli Sand. Basert på 
informasjon om bakgrunnskonsentrasjoner og vinddata fra Sunndalsøra, antas det som 
sannsynlig at følsomt arealbruk i Vistdal sentrum relativt ofte kan oppleve å bli eksponert for 
støvkonsentrasjoner som følge av aktivitet i tilknytning til grustaket. Det er ved sterk vind og 
tørre værforhold at områdene er mest utsatt. Det kan da ikke utelukkes at PM10- 
konsentrasjonen under slike forhold vil overskride nedre grense for gul sone nær følsomt 
arealbruk i Vistdal sentrum og områdene sør for planområdet.  
 
Ifølge forurensningsforskriften kapittel 30 (§ 30-4) skal  
«…virksomheten gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende 
aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring.»  
«…skal det benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte 
dyser beregnet til bruk ned til -10 ºC ved knusing, sikting og transport.» 
 
Det skal settes igjen en randssone mot elva med vegetasjon samtidig som det er god tilgang 
til vann for vanning av grus og sandmasser ved behov. 
 
Følgende tiltak foreslås i tillegg for å redusere støvflukt og utslipp fra massetransporten: 

 
- Tildekking av grus- og sandmasser i tørre perioder med lite nedbør.  
- Ved massetransport av sand- og grusmasser til kaianlegget i Vistdalen kan det 

forekomme avsetning av mindre partikler på veibanen. Det anbefales å innføre rutiner 
for feiing på utsatte veier, samt krav til renhold av lastebilene før de kjører ut på 
offentlig vei.  

- Kontinuerlige målinger av PM10, meteorologi på planområdet.  
- Målinger av støvnedfall på anlegget.  

 
 

 
7.3 Flom og rasfare 

Flomfare: 

AsplanViak ble engasjert for å gjennomføre kartlegging av flomfare og erosjonsfare for nytt 
masseuttak for sand- og grusproduksjon ved Bjerkeli Sand AS i Vistdalen i Nesset 
kommune. Rapporten «Utredning av flomfare ved masseuttak i Vistdalen, AsplanViak 2019» 
følger vedlagt planbeskrivelsen. 

Planområdet er berørt av NVE`s aktsomhetsområde for flom langs Visa og sideelva 
Tverrelva. Masseuttaket vil føre til betydelige terrengendringer og inkluderer også bygging av 
en ny bro over Visa. Det er beregnet 200- års flom med 20% klimapåslag for de to elvene. 
Figuren under viser 200- års flom med 20% klimapåslag for eksisterende situasjon 
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(Utredning av flomfare ved masseuttak i Vistdalen, AsplanViak 2019):

 

Samme simulering er gjort for framtidig, planlagt terreng. Denne viser at vannet strømmer inn 
ved profil 4-6 og ved profil 10-14. Grunnen til at vannet tilsynelatende strømmer inn ved profil 
4-6 er at terrenget i modellert framtidig terreng ligger lavere enn eksisterende terreng og 
lavere enn eksisterende flomvoll. Etableringen av modellen for fremtidig terreng ble gjort på 
et tidlig stadie i prosessen og det ble ikke tatt tilstrekkelig hensyn til allerede eksisterende 
flomvoll. Flomvollen i dette området ble ved en feiltakelse fjernet i modellen, noe som 
resulterte i en feil gjengivelse av fremtidig flomsituasjon ved profil 4-6. Ved profil 10-14 går 
det fram at planlagt bro vil ha en oppstuvende effekt. (Utredning av flomfare ved masseuttak 
i Vistdalen, AsplanViak 2019): 
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Eksisterende flomvoll sikres og heves til minimum flomsikkert nivå langs hele området jfr 
tabellen under. Flomsikkert nivå er gitt av høyeste modellerte vannstand pluss en 
sikkerhetsmargin på 50 cm som skal ta høyde for usikkerheter i flomverdi, ruhet og 
terrengdata. Det går i dag en flomvoll langs Visa mot planområdet, denne ble bygget tidlig på 
70- tallet. Det anbefales at denne flomvollen beholdes, erosjonsikres og forhøyes på de 
stedene som ligger under flomsikkert nivå.  

 

Figuren under er hentet fra Asplan Viak sin flomrapport og viser terrengmodell for 
eksisterende situasjon hvor det er tatt ut lengdeprofil for flomvoll, samt strekningen hvor 
flomvollen ligger under flomsikkert nivå (stiplet rød linje). 
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Flomvollen forhøyes 0- 1,04 meter fra sør-øst for planlagt bro og videre nord- vestover:  
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Flomvollens stabilitet bør kontrolleres i forbindelse med dette arbeidet. 

Erosjonsforholdene i elveløpene endres lite. Broen som planlegges anbefales prosjektert slik 
at den tåler en 200 års- flom.  Det forventes en (liten) økning i avrenning som følge av 
planlagte tiltak. Det anbefales to drenerende grøfter; en langs flomvollen og en langs 
Langevegen. Dette for å hindre at overvann samler seg foran flomvollen og for å hindre at 
overvann strømmer over Langevegen. 

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget har det blitt utført prosjektering av bro og 
flomfarevurdering i forbindelse med denne. Sweco har i sin rapport benyttet beregning for 
200- års flom med 40% klimapåslag. De har benyttet Statens vegvesen sin anbefalte 
klimafaktor på 1,4 for nedbørfelt i Møre og Romsdal. Det er dette som ligger til grunn for 
beregning og dimensjonering av planlagt bro.  

Asplan Viak har i sine beregninger benyttet et klimapåslag på 20% for sine flomanalyser og 
viser til NVE sin rapport «Klimaendringer og framtidige flommer i Norge (81/2016). Her er det 
benyttet 20% for målestasjon 104.23 Vistdal. I tillegg har Asplan Viak lagt til en 
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sikkerhetsmargin på 0,5m. Det er disse beregningene som ligger til grunn for flomsonen i 
plankartet.  

Fra brukar til brukar er avstanden 22 meter for den prosjekterte brua: 

 

Sweco skriver at brukarene i elva ikke vil få vesentlige konsekvenser for flomsituasjonen eller 
være til hinder ved isgang og liknende og videre:  

«Brua forutsettes bygd uten nevneverdig innsnevring av elveløpet men brua er planlagt med 
en pilar. Fri bredde vil bli ca. 13-15 m. Denne bredden, sammen med at det legges til en fri 
høyde under brua på ca. 0,5 m som sikkerhetsmargin gir grunn til å anta at risikoen for 
tilstoppingen ikke er stor» (pkt 4.2.1 i rapporten). 

Slik plankonsulenten tolker dette vil dette være forutsetningen for brua og da spiller det ingen 
rolle om brukarene ligger innenfor flomsona. Brukarene som vises i plankartet vil derfor etter 
vårt syn være av prinsipiell karakter og viser at det skal være ett brukar på hver side av elva 
og ett brukar midt i elva. Forutsetningene er gitt i notatet fra Sweco jfr. planbestemmelsen 
§11.3 og §11.4 

 

Rasfare: 

På https://atlas.nve.no vises aktsomhetsområde for skred. Dette kartet er delt inn i fire, 
aktsomhetsområde snøskred, aktsomhetsområde steinsprang, aktsomhetsområde jord- og 
flomskrd og aktsomhetsområde snøskred og steinsprang NGI: 
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Av veilederen «Flaum- og skredfare i arealplanar, NVE 2014» går det fram at der det finnes 
kartgrunnlag som er utarbeidet av NGI kan disse benyttes. Disse aktsomhetskartene er 
utarbeidet ved hjelp av datamodeller og terrengdata samt synfaring av skredkyndige som har 
vurdert de lokale terrengforholdene på plassen. NGI sine kart viser at området for 
masseuttak ligger utenfor aktsomhetsområde for stein- og snøskred: 

 

AplanViak ble engasjert for å avklare fare for kvikkleireskred. NVE`s veileder 7/2014, 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred», er benyttet for å avklare skredfaren.   

I følge NGU`s løsmassekart ligger planområdet i sin helhet utenfor marine avsetninger. 
Marine avsetninger kan likevel forekomme under andre typer avsetninger. Det ble derfor 
utført grunnundersøkelser for å avdekke hvilke typer avsetninger som ligger i dybden. 
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Det er tidligere utført undersøkelser av grunnen i området. Grusforekomsten ble kartlagt i 
2008 av NGU med georadar (Georadarmålinger for kartlegging av grusforekomst i Vistdal, 
Nesset kommune, NGU2008). I tillegg be det utført noen undersøkelsesboringer av 
Heistad/NCC i 2013. AsplanViak utførte grunnundersøkelser med både georadar (18 profil) 
og supplerende sonderboringer (9 borepunkt) i mai 2019. Se vedlagte notat «Geoteknisk 
notat reguleringsplan Bjerkeli Sand-  Vistdalen, AsplanViak 2019». 

Etter sammenstilling og vurdering av både tidligere og nye undersøkelser viser at området 
øst for Langevegen (område 1) har sand- og grusavsetninger med ca 20 meters mektighet i 
øvre del og 6-10 meters mektighet nede på elvesletta langs Visa. På elvesletta under et 6-10 
meter tykt lag av grus og sand viser undersøkelsene at det muligens kan være leire. Det er 
ikke planlagt uttak her og topplaget med grus og stein er meget fast og har en tykkelse på 2-
3 meter. Underliggende sand blir mer finkornet mot dypet. 

I de dypeste delene av planlagt masseuttak kan det være overgang fra sand/grus til mer 
finkornige masser av finsand/silt, samtidig som bunnen av massetaket kan komme under 
grunnvannsnivået. 

Ut fra tidligere utførte grunnundersøkalser i området av Heistad/NCC (2013) og NGU (2008), 
samt nye undersøkelser utført av AsplanViak (2019) er det ikke gjort sikre indikasjoner på 
leire, men i de dypeste delene av massetaket kan dette likevel ikke utelukkes. Dersom det 
påtreffes silt/leire under uttak bør derfor geotekniker kontaktes for vurdering av 
skråningsstabiliteten.  

Det anbefales ikke uttak dypere enn grunnvannsnivå. Dette for å unngå grunnvannsutslag i 
uttaksvegger og for sikre skråningsstabiliteten i området. 

Grunnvannsspeilet varierer for planområdet. Nede på elvesletta øst i område1 ligger 
grunnvannet på maksimalt 1,5 meters dyp og i sør østre del av område2 på ca 20 meters 
dyp. 

 

7.4 Landskap 

Landskapet vil endre seg i forbindelse med planlagt uttak. Området er karakteristisk 
terrassert jfr pkt 6.6 over. Ved ta ut masser fra dette området vil man få større åpne flater 
med større skråninger. Arealet ned mot elva Visa og Tverrelva skal ha en buffersone med 
kantvegetasjon. Det er avsatt 20 meter i plankartet. Dette gjøres for å hindre erosjon og 
støvflukt og vil samtidig bidra til å opprettholde leveplass og skjul for dyr langs elva.  

Etterhvert som uttaket skrider frem vil områdene bli tilbakeført til landbruksområde med 
arrondering av skråninger til 1:2/1:3 og tilbakeføring av matjord slik at området igjen kan 
benyttes i landbrukssammenheng. Senest 2 år etter at fase 2 (område2) er ferdig uttatt, skal 
arealet være tilbakeført til LNF- område. Senest 2 år etter at fase 3 (område 1B) er ferdig 
uttatt, skal hele område 1 være tilbakeført til LNF- område. 
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Det er utarbeidet noen illustrasjoner som viser området før, under og etter uttak: 

Før: 

 

Under: 
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Etter: 

 

7.5 Landbruksinteresser 

Planforslaget legger opp til midlertidig omdisponering av landbruksareal til masseuttak. Drift 
av masseuttaket vil bli delt inn i 3, fase 1- fase3 (jfr. driftsplan). Underveis vil det derfor være 
mulig å drive landbruk på deler av området samtidig som det er drift i grustaket. Senest 2 år 
etter at område 2 er ferdig uttatt, skal dette arealet være overført til landbruksareal igjen. 
Tabellen under viser fordeling av landbruksareal (fulldyrka og innmarksbeite) som totalt 
omdisponeres i løpet av driftstiden: 

Bjerkeli Sand AS, arealoversikt- arealtyper AR5 
(08.04.2019):   

      
Gnr/Bnr Arealtype Areal Driftsfase 1 Driftsfase 2 Driftsfase 3 
114/1 Fulldyrka 41 26 15 0 
114/5 Fulldyrka 45 10 0 35 
  Fulldyrka 10 9 0 1 
  Fulldyrka 12 6 0 6 
114/6 Fulldyrka 32 0 32 0 
Sum Fulldyrka 140 51 47 42 

      



 
 

  
BJERKELI SAND- NESSET KOMMUNE 
PLANBESKRIVELSE 52 

 
 
 

114/1 Innmarksbeite 25 25 0 0 
114/5 Innmarksbeite 12 12 0 0 
Sum  Innmarksbeite 37 37 0 0 

  

7.6 Kulturminner og kulturmiljø 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune uttaler at funnene som er gjort i forbindelse med de 
arkeologiske undersøkelsene av området våren 2019 for det meste er kategorisert som 
mindre viktige og kan dispenseres uten utgraving. Arealet i hjørnet mellom Langevegen og 
Langedalsvegen er uttalt å kunne representere en grav eller en annen sjeldnere 
kulturminnetype. Dette arealet er derfor båndlagt etter kulturminneloven i planforslaget. De 
øvrige områdene vil det bli søkt dispensasjon på i forbindelse med godkjenning av 
regulerinsgplanen.  

Etter det plankonsulenten kjenner til etter å ha sjekket tilgjengelige datasett, se kapittel 6.7, 
er det ikke andre kulturminner, kulturmiljø eller kulturlandskap i området som er i konflikt med 
planlagte tiltak. 
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7.7 Naturmangfoldloven og friluftsinteresser 

Jfr fastsatt planprogram skal friluftsinteressene i området beskrives og vurderes. Hvilke 
konsekvenser planlagte tiltak har på friluftsinteressene skal også utredes nærmere. 
Konsekvenser for vassdraget i forhold til planlagte tiltak skal vurderes og videre skal 
konsekvensutredningen vise hvordan planen hensyntar prinsippene i Naturmangfoldloven 
§7- §12. 

Elva Visa er et varig vernet vassdrag jfr pkt 6.7 over. Elva er lakseførende og det drives et 
aktivt fiske i området. I forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er det 
listet opp eksempler på inngrep som kan skade verneverdier i vassdrag (Vedlegg3 i 
forskriften): 

 

TYPE INNGREP               FORMÅL                    MULIG SKADE PÅ VERNEVERDIER            

 

 

Det planlegges masseuttak ved elv til produksjon av sand og grus. Mulig skade: 
Landskapsforandring. Skader på fisk/bunndyr. Inngrep i elvas naturlige prosesser.  

Det vil ikke bli forandringer i/ved selve elva i forbindelse med masseuttaksområdet. Det er 
lagt inn en buffersone /vegetasjonskjerm mellom elva og uttaksområdet. Her skal det ikke 
foregå noen inngrep, kun rehabilitering og sikring av eksisterende flomvoll. Langs elva skal 
det opprettholdes naturlig kantvegetasjon. Dette er sikret gjennom planbestemmelsene §6.2. 

Sweco har utarbeidet en fiskefaglig vurdering (følger vedlagt). Konklusjonen i denne 
vurderingen at tiltaksområdet har lite potensiale for gyting av laksefisk. Det konkluderes med 
at tiltaksområdet ikke berører en elvestrekning med utpreget funksjon for laksefisk i Visa, da 
det oppstrøms brokryssingspunktet er større områder med tilsvarende egenskaper. En 
anleggsperiode kan skape forstyrrelser i vassdraget, men det forventes at situasjonen for 
laksefisk vil normalisere seg raskt etter broen er ferdigstilt, baseres på broens størrelse og 
utforming. 
Det er planlagt et brukar midt i elva og to brufundament på sidene. Arbeidene med brua må 
tilpasses fiskens gytetid, fredningstid, flom og isgang. Arbeidet vil pågå en begrenset 
periode. Arealet som påvirkes og tidsrommet påvirkningen skjer er begrenset. Omfang av 
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skade på fisk og bunndyr vurderes derfor som liten og inngrepene i elvas naturlige prosesser 
vurderes som små. 

Området er i dag delvis bevokst med lauvskog: 

 
Skogen fungerer som skjulested for rådyr og hjort, samt andre dyr. Ved igangsetting av 
planlagte tiltak vil deler av denne skogen bli borte og erstattes midlertidig av masseuttak for 
området istandsettes til landbruksområde igjen med jorder og beite. 

Det er planlagt en sone langs elva med kantvegetasjon for å hindre erosjon og utvasking, 
samt for å opprettholde skjul og leveplass for dyr langs elvebredden. I denne sona skal 
eksisterende flomvoll utbedres og forhøyes jfr «Utredning av flomfare masseuttak i Vistdalen, 
AsplanViak 2019». Området strekker seg ca 1 km langs Visa og Tverrelva. I forbindelse med 
grustaket vil det bli opparbeidet en turveg på toppen av flomvollen langs elva som vil bedre 
adkomstmulighetene for de friluftsinteresserte og fiskerne. Planlagte tiltak vil i 
utgangspunktet ikke berøre vassdraget, vegetasjonssonen langs elva vil fungere som en 
buffer mot vassdraget. Jfr utført flom- og erosjonsvurdering er det nødvendig å heve 
flomvollen mellom 0 og 1 meter mot nord. Samtidig skal flomvollens oppbygning vurderes 
nærmere og eventuelt forsterkes før planlagte tiltak settes i gang. Dette arbeidet kan føre til 
at man eventuelt må foreta noe grave og utfyllingsarbeider langs vassdraget. 
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I «Utredning av flomfare ved masseuttak i Vistdalen, AsplanViak 2019» er det beskrevet at 
det må forventes en (liten) økning i avrenning som følge av planlagte tiltak. Det er anbefalt to 
drenerende grøfter; en langs flomvollen og en langs Langevegen. Dette for å hindre at 
overvann samler seg foran flomvollen og for å hindre at overvann strømmer over 
Langevegen. Dette overvannet må samles og kontrolleres for mulig forurensing før det 
slippes ut i vassdraget. 

Illustrasjon, etter- situasjon: 

 

Naturmangfoldloven: 
Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslutninger 
skal vise hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet inn i den konkrete saken og hvilken 
vekt de er tillagt. 
 
§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på vitenskapelig 
kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det er foretatt søk i 
http://artskart.artsdatabanken.no og www.naturbase.no uten at å finne registreringer innenfor 
planområdet (jfr. pkt 6.7).  
 
§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for hvordan 
myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for miljøet. Føre-
var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik 
tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør føre-var-prinsippet tillegges stor 
vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger tilstrekkelig kunnskap og at potensialet 
for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet blir derfor tillagt liten vekt. 
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Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at området 
som er planlagt regulert fra før delvis er regulert til masseuttak i kommuneplanens arealdel 
2012-2020. Det foreligger ikke informasjon om viktige biotoper eller andre viktige 
registreringer i området.  
 
Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på 
naturmangfoldet skal bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da det 
hverken finnes registreringer eller mistanke om viktige biotoper i området som kan ta skade 
av planlagt anlegg. 
Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder og den 
lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultat jf. naturmangfoldloven § 12. 
 
Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som 
plankonsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes planlagt 
tiltak slik planforslaget legger opp til ikke å belaste naturmangfoldet på en negativ måte. 

 

7.8 Oppsummering konsekvensutredning 

Under følger en oppsummering av konsekvensutredningen fordelt på temaer med 
beskrivelse/kommentar og hvilke antatte konsekvenser planlagte tiltak har på ulike teamene: 

-: liten negativ konsekvens   +: liten positiv konsekvens 

--: middels negativ konsekvens  ++: middels positiv konsekvens 

---: stor negativ konsekvens   +++: stor positiv konsekvens  

0: ingen konsekvens. 

I tillegg er det lagt inn eventuelle tiltak, T1, T2, T3 osv. IA angir at tiltak ikke er aktuelt. 

TEMA BESKRIVELSE/KOMMENTAR KONSEKVENS TILTAK KONSEKVENS 
ETTER TILTAK 

Drikkevannskilder 
og 
grunnvannsnivå 

Det kan ikke utelukkes at 
uttak av masser 3-600 
meter nordøst for 
eksisterende 
drikkevannskilde kan ha 
konsekvenser for 
grunnvannsnivået.  

-- T1 og 
T2 

0 

Eksisterende VA- 
anlegg 

    

Eksisterende 
høyspentanlegg  
og energibehov 

Eksisterende 22kV 
høyspentlinje går over 
område2, vest for 

- T3 og 
T4 

0 
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Langevegen. Energibehov 
150kW. 

Trafikksituasjon Ny bru over Visa.  
 
Kryssing av Langevegen, 
sikt og trafikksikkerhet 
 
Trafikk av større kjøretøy, 
ikke større enn i dag fra 
Hanset Sand. 

+ 
 
- 
 
 
0 

IA 
 
T5 
 
 
IA 

+ 
 
0 
 
 
0 

Støy Støy fra knuser og trafikk 
internt innenfor planområdet 

-- T6 0 

Støv Sannsynlig at følsomt 
arealbruk kan bli eksponert 
for støvkonsentrasjoner 
over tillatt nivå. 
 

-- T7 0 

Flom- og rasfare Flom- og erosjonsfare ved 
200- års flom med 20% 
klimapåslag. Flomvann kan 
gå inn over planområdet. 
 
NGI sine aktsomhetskart for 
snøskred og steinsprang 
viser at planområdet 
kommer utenfor 
aktsomhetsområdet. 
 
Utførte grunnundersøkelser 
i 2008 (NGU), 2013 
(Heistad/NCC) og i 2019 
(AsplanViak) gir ingen 
indikasjoner på ustabile 
masser i området.  

--- 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

T8 
 
 
 
 
IA 
 
 
 
 
 
IA 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

Landskap Endrer karakter fra 
terrassert til uttaksområde 
med skråninger og 
skjæringer på 20-25 meter 

-- T9 0 

Landbruksinteres
ser 

Midlertidig omdisponering 
av landbruksareal. 

- T9 + 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Det er registrert flere 
kulturminner i området. 
Disse er registrert og 
kartlagt. Definert som 
mindre viktige kulturminner. 
Kan dispenseres for ved 
søknad. 

+ T10 + 

Naturmangfold og 
friluftsinteresser 

Planlagt masseuttak vil 
fjerne mye av lauvskogen i 
området.  

- T9 + 
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Samlet sett utgjør planlagte tiltak ingen negative konsekvenser når man tar med følgende 
tiltak:  

T1: Uttak av masser skal ikke skje under grunnvannsnivå. 

T2:  Det etableres dreneringsgrøfter øst i område1 og øst i område 2 jfr anbefalinger av 
AsplanViak 2019. 

T3:  Avsette 30 meters hensynssone H370 langs høyspentraseen. Innenfor sona er det 
ikke tillatt med bygningsmessige tiltak og det er ikke tillatt med arbeid innenfor denne 
sonen. Før masse tas ut innenfor sonen skal netteier kontaktes for å avklare 
omlegging av høyspentlinja. 

T4: Trafostasjon etableres innenfor planområdet i samråd med netteier. Denne må være 
på minimum 280kW. 

T5: Sikre frisikt i kryss og avkjøringer i henhold til gjeldende regelverk. Skilting av kryss 
langs eksisterende veger. 

T6:  Støyskjerming i henhold til utført støykartlegging. 

T7: Opprettholde kantvegetasjon langs Visa og Tverrelva.Vanning av masselager, spyling 
og rengjøring av kjøretøy og maskiner samt tildekking av masser ved behov. Etablere 
rutiner for feiing av veger på utsatte strekninger. Kontinuerlig måling av PM10 og 
målinger av støvnedfall på anlegget. 

T8: Flomvollens konstruksjon og egenskap kontrolleres og flomvollen forhøyes 0-1 meter 
jfr utført flom- og erosjonsvurdering av AsplanViak 2019. Ny bru over Visa 
dimensjoneres for 200- års flom med klimapåslag. 

T9: Flomvoll utbedres og inngår i et vegetasjonsbelte i utkanten av uttaksområde. 
Etablere skråninger med fall på 1:3 og revegeteres med stedegen vegetasjon etter 
hvert som uttaket skrider frem- tilbakeføres til LNF- område. Senest 2 år etter at 
området er ferdig uttatt skal dette arealet tilbakeføres som LNF- område.  

T10: Ett areal er båndlagt etter kulturminneloven. Søke om dispensasjon for frigivelse av 
resten av området. Kulturminnene er registrert og kartlagt som følge av planarbeidet 
og kravene om arkeologiske registreringer. Der det er nødvendig gjennomføres 
arkeologisk undersøkelse av de automatisk freda kulturminnene. 

8. Beskrivelse av planforslaget 

8.1 Innledning/hensikten med planforslaget 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for masseuttak. Hanset Sand er som tidligere 
nevnt på slutten av driftstiden og det er et ønske om at det fortsatt skal være et masseuttak i 
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området. Utskipingskai og arbeidskraft er tilgjengelig og massene er av god kvalitet. Dette 
ønsker man å utnytte. 

Arealoppgave  
Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1201 - Steinbrudd og masseuttak (2) 149.0 
Sum areal denne kategori: 149.0 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
2010 - Veg (5) 3.5 
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg (8) 2,3 
Sum areal denne kategori: 5.8 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  
3031 - Turveg (3) 1.4 
3060 - Vegetasjonsskjerm (5) 57.6 
Sum areal denne kategori: 59.0 
    
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (3) 25.9 
Sum areal denne kategori: 25.9 
    
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (2) 5,3 
Sum areal denne kategori: 5,3 
    
Totalt alle kategorier:                                                                                                                                             245,0 
  

 

8.2 Bebyggelse og anlegg 

Steinbrudd og masseuttak, BSMA- BSMC 
Innenfor arealet avsatt til steinbrudd og masseuttak kan det tas ut grus- og steinmasser i tråd 
med reguleringsplanen og driftsplanen for Bjerkeli Sand. I tillegg kan arealet benyttes til 
bearbeiding og lagring av jord-, grus- og steinmasser.  

Innenfor dette arealet er det i tillegg tillatt med nødvendige bygg og installasjoner i tilknytning 
til bruk og drift av masseuttaket. 

Drift og etterdrift skal styres av godkjent driftsplan som skal være i tråd med 
reguleringsplanen og godkjent av direktoratet for mineralforvaltning. 
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8.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg, o_SV1, o_SV2, SV1-SV4: 
o_SV1 og o_SV2 er eksisterende offentlig veg, henholdsvis fv192, Langevegen og fv660, 
Vistdalsvegen.  

SV1 er planlagt ny privat adkomstveg til Bjerkeli Sand med ny bru over Visa. Brua er tegnet 
og konstruert av Dr. Ing. Steinar Trygstad jfr. kravene i teknisk forskrift (TEK17§ 7-2):  

 

 

Høyde på underkant bru settes til kote +13.5 (NN2000) jfr flomberegning utført av Sweco 
feb.2020. 

SV2 er eksisterende adkomstveg til landbruksarealene på gnr 98 bnr 1 og gnr 99 bnr 5.  

SV3 og SV4 er planlagte avkjøringer til masseuttaket fra fv192, Langevegen.  

Det er avsatt 2 meter annet vegareal i forbindelse med regulerte veger. Disse skal benyttes 
til snøopplag, grøfter, skjæringer og tekniske installasjoner. 
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8.4 Grønnstruktur 

Turveg, GT1- GT3 
Langs Visa og Tverrelva går det en eksisterende flomvoll. På toppen av denne skal det 
etableres en enkel turveg. 

Vegetasjonsskjerm, GV1- GV5 
En sone rundt planlagt masseuttak er avsatt til vegetasjonsskjerm. Naturlig vegetasjon skal 
opprettholdes og arealet kan beplantes med stedegen vegetasjon. Området skal fungere 
som hinder for innsyn og som skjerming mot støvflukt under drift av masseuttaket. 
Rehabilitering og sikring av eksisterende flomvoll og landbruksmessige tiltak er tillatt. 

8.5 Landbruks-, natur- og friluftsområder 

LNF, L1- L5 
Arealet er avsatt til område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Midlertidig deponiområde for matjord 
kan etableres i dette området. 

 

8.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Arealet avsettes til område for Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
Langs vassdraget skal det opprettholdes naturlig kantvegetasjon for å motvirke avrenning og 
gi levested for planter og dyr. 

 

8.7 Hensynssoner og avbøtende tiltak 
Frisiktsone, H140 

Arealet er avsatt til frisiktsone. Innenfor dette arealet skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 
meter over nivået på tilgrensende veger. 

Støysone, H210 og H220 

Arealet viser kartlagte støysoner i henhold til T-1442 og planlagte tiltak. H210 er rød 
støysone med Lden>=65dB. H220 er gul støysone med Lden >=55dB. 

Innenfor H210 og H220 er det ikke tillatt med støyfølsomme bruksformål.  

Støy fra masseuttaket skal tilfredsstille retningslinjene for behandling av støy i 
arealplanlegging, T – 1442. Bedriftens bidrag til støy ved omkringliggende boliger og 
fritidsboliger skal ikke overskride l(den) 55dB. 

Flomsone, H320 
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Arealet viser kartlagt sone for flomfare med 200- års flom og 20% klimapåslag. Før nye tiltak 
iverksettes innenfor H320 må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare i henhold 
til gjeldene krav i byggteknisk forskrift. 

Høyspenningsanlegg, H370 

Arealet er avsatt til sone for høyspenningsanlegg. Det er 30 meter sikkerhetssone for arbeid 
under og inntil høyspentlinja. Innenfor sette arealet er det ikke tillatt å etalere 
bygningsmessige tiltak. 

Båndlagt etter lov om kulturminne, H730 

Arealet er båndlagt etter kulturminneloven. Innenfor dette arealet er det ikke tillatt å sette i 
gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen 
måte utilbørlig skjemme kulturminnet eller framkalle fare for at dette kan skje 

Reguleringsplan bestemmelsesområde, RPBO1- RPBO5 

Arealet er avsatt til bestemmelsesområder- sikre verneverdier i bygninger eller andre 
kulturminner og kulturmiljø. Før det blir iverksatt tiltak innenfor dette arealet må det 
gjennomføres en arkeologisk undersøkelse av de automatisk freda kulturminnene.   

8.8 Risiko og sårbarhet, jf. sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet 
i samfunnsplanleggingen 
ROS- analyse er utført og følger vedlagt planforslaget, se «Risiko- og sårbarhetsanalyse, 
Bjerkeli Sand, 10.07.19». 

Følgende punkt kommenteres: 

- Det er viktig å opprettholde kantsone med kantvegetasjon langs Visa og Tverrelva for 
å ivareta leveområder for fisk, dyr og planter, samt opprettholde området som et 
friluftsområde med muligheter for blant annet fiske. Visa og Tverrelva er vernede 
vassdrag. 

- Områder med automatisk freda kulturminne er avmerket i plankartet som RPBO- 
områder med tilhørende planbestemmelser. Møre og Romsdal fylkeskommune har 
uttalt at de er innstilt på å gi dispensasjon. Det vil bli søkt dispensasjon i forbindelse 
med planbehandlingen. 

- Ny bru over Visa må prosjekteres og sikres mot flom og store vannmengder samt 
prosjekteres for å tåle tunge kjøretøy. 

- Det må dokumenteres at eksisterende flomvoll har tilstrekkelig dimensjon, høyde og 
stabilitet jfr TEK17 §7-2. 

- Eksisterende høyspentlinje over planområdet sikres med hensynssone i plankartet 
med tilhørende planbestemmelser. Høyspentlinja må legges om i samråd med 
netteier for å få til uttak under linja.  
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- Støykartlegging viser at foreslått støyreduserende tiltak gir tilfredsstillende støy for 
nærliggende boliger. Støvreduserende tiltak er foreslått i planen, blant annet vanning 
og buffersone med vegetasjon. 

- Frisikt i henhold til krav sikres med hensynssone frisikt i plankartet og tilhørende 
planbestemmelser. 

- En viss fare for ulykker i forbindelse med arbeid med tungt utstyr som gravemaskin, 
bulldoser og knuser. Forutsettes løst med intern HMS- oppfølging.  

- Området skal gjerdes inn og sperres. Uvedkommende har ikke adgang til området.  

8.9 Juridiske forhold 
Følgende rekkefølgekrav er stilt i planbestemmelsene: 

- Før nye tiltaket igangsettes innenfor planområdet skal driftsplan være godkjent og 
konsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning. 

- Før nye tiltaket igangsettes innenfor planområdet skal det inngås utbyggingsavtale 
med Statens vegvesen for etablering av endret avkjørsel til fv660, Vistdalsvegen og 
for etablering av kryssløsning over fv192, Langevegen. 

- Før det blir gitt byggetillatelse for ny bro over Visa, skal tilstrekkelig dimensjonering 
og konstruksjon av brua dokumenteres i forhold til 200- årsflom inkludert 40% 
klimapåslag, jfr. «Notat for flom- og vannlinjeberegninger av Sweco, 
oppdragsnummer 10216639». 

- Tiltak i Visa i forbindelse med etablering av ny bro skal ikke skje i forbindelse med 
oppvandring/gyting i august/september. Ved ferdigstilling av ny bro skal elva ikke ha 
innsnevringer, heving eller senking av elvebunn eller andre element som kan endre 
hydrologien i tiltaksområdet.  

- Før nye tiltak igangsettes innenfor BSMA og SV1, skal tilstrekkelig dimensjon, høyde 
og stabilitet på flomvoll dokumenteres i forhold til 200- årsflom inkludert 20% 
klimapåslag, jfr «Utredning av flomfare- masseuttak i Vistdalen av Asplan Viak, 
oppdragsnummer 622899-01». 

- Overvann skal føres ut av planområdet. Før tiltak innenfor BSMA, BSMB og BSMC 
igangsettes, skal overvannsplan som viser fangdam, drenering langs Langevegen og 
langs flomvoll godkjennes av kommunen. Det må dokumenteres at planlagte tiltak 
ikke fører til økt fare for flom- og erosjonsskader utenfor planområdet jfr «Utredning 
av flomfare- masseuttak i Vistdalen av Asplan Viak, oppdragsnummer 622899-01». 

- Avklaringer om flytting av høyspentlinje skal gjøres med netteier før masser tas ut 
rundt og under eksisterende master.  

- Matjord som fjernes skal benyttes i landbrukssammenheng. Før tiltak i planområdet 
igangsettes, skal plan for massehåndtering godkjennes av kommunen og 
Fylkesmannen sin landbruksavdeling. 

- Etter at driftstiden er ute og området er revegetert og istandsett, skal området 
tilbakeføres til LNF-område. 
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8.10 Interessemotsetninger 
Ikke kjent. 

9 Konsekvenser av planforslaget 

9.1 Overordnede planer og vedtak 
Deler av planområdet er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel. Resterende del 
av planområdet er avsatt til LNF- formål, se pkt 5. Planområdet skal tilbakeføres til LNF- 
område etter avsluttet uttak. Da vil arealet bli arrondert jfr driftsplanen, dekt med matjord og 
dyrket opp/tilsådd med stedegen vegetasjon. 

9.2 Eksisterende reguleringsplaner 
Det er ingen underliggende eller tilstøtende reguleringsplaner i området. 

9.3 Eksisterende bebyggelse og innbyggere i området 
Planforslaget legger opp til at byggene på gnr/bnr 114/5 rives.  

Med planlagt masseuttak vil det bli mer støy og støv enn dagens situasjon. Som utarbeidete 
rapporter viser kan det gjøres tiltak for å redusere disse plagene. Dette er innarbeidet i 
planbestemmelsene og foreslåtte tiltak jfr pkt 7.8 over. 

Planforslaget legger opp til ny bru over Visa og tilrettelegging med grøntområde, 
vegetasjonsskjerm, turveg og flomvoll langs Visa og Tverrelva. Dette vil bidra til å øke 
tilgjengeligheten for dette området.  

9.4  Natur- og ressursgrunnlag (næringsinteresser) 
Se kapittel 7 over. 

9.5  Konsekvenser for næringslivet i området 
Planforslaget legger til rette for fortsatt utnyttelse og drift av grusforekomsten i Vistdalen den 
dagen Hanset Sand ikke lenger er i drift. Dette gir arbeidsplasser og sysselsetting for ca. 10-
12 personer.   

9.6  Konsekvenser for landskap og topografi 
Se kapittel 7 over.  

9.7 Konsekvenser for verneinteresser/kulturminner 
Se kapittel 7 over. 

9.8 Konsekvenser for miljøfaglige forhold og biologisk mangfold 
Se kapittel 7 over. 

9.9 Konsekvenser for den trafikale situasjonen 
Se kapittel 7 over. 
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9.10 Konsekvenser for teknisk infrastruktur 
Se kapittel 7 over. 

9.11 Konsekvenser for kapasitet ved barnehage og skole 
Ikke aktuelt.  

9.12 Konsekvenser for grønne interesser/folkehelseprinsippet 
Se kapittel 7 over. 

9.13 Konsekvenser for barn og unges interesser 
Ikke aktuelt. 

9.14 Konsekvenser for universell utforming 
Ikke aktuelt. 

9.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Se kapittel 7 over. 

9.16 Drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg 
Nye veger avsatt til private veger i forbindelse med planlagt masseuttak driftes og 
vedlikeholdes av Bjerkeli Sand. Støyskjermingstiltak, flomvoll og avsatt turveg drites og 
vedlikeholdes av Bjerkeli Sand. 

9.17 Utbyggings-/opparbeidingsavtale 
Planforslaget legger opp til at det inngås en utbyggingsavtale med Statens vegvesen i 
forbindelse med kryssing av fv192 (Langevegen) og endret avkjøring og ny bro over Visa ved 
fv 660 (Vistdalsvegen). 

I tillegg må det inngås samarbeid med strømnettselskapet vedrørende tilkobling til 
strømnettet og ny trafo i området samt i forbindelse med flytting av eksisterende 
høyspentlinje gjennom området. 

10 Innspill og merknader 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstiller sin kommentar 
Oppstartsmelding og høring av planprogrammet for Bjerkeli Sand AS ble annonsert i 
Romsdals Budstikke 14.12.2018 og i Driva 12.12.2018. I tillegg ble det sendt ut 
oppstartsvarsel og høring av planprogram til alle berørte instanser, grunneiere og naboer 
11.12.2018 jfr naboliste mottatt fra Nesset kommune. Merknadsfrist for oppstartsvarselet og 
høring av planprogram var 05.02.2019. Oppstartsmelding og forslag til planprogram har i 
tillegg vært tilgjengelig på www.angvik-prosjektering.no og på www.nesset.kommune.no. 

Det kom inn 7 innspill i forbindelse med oppstartsmelding og høring av planprogrammet. 
Under følger en oppsummering av hvert enkelt innspill i kursiv med plankonsulenten sin 
vurdering.  Det er gjort rede for om innspillene og merknaden er tatt til følge eller ikke. 
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Nesset Kraft AS i epost av 11.12.2018: 

Nesset Kraft AS har en 22kV høyspentlinje gjennom planområdet. Arealet er klausulert. Det 
må tas nødvendig hensyn til linjen i planarbeidet inkludert sikkerhetssone.  

I tillegg har Nesset Kraft AS lavspentforsyning innenfor planområdet. Dette må også 
hensyntas i planarbeidet. Nesset Kraft AS stiller gjerne til møte underveis for å diskutere 
løsninger.  

 

Plankonsulenten sin vurdering: 

Det er lagt opp til samarbeid med Nesset Kraft AS for å finne gode løsninger for planlegging 
og drift ved eksisterende høyspent- og lavspenttraseer. Dette er også beskrevet i forslag til 
planprogram pkt 4.5.1. Planforslaget er utarbeidet i samråd med Nesset Kraft AS. Det er lagt 
inn hensynssone rundt eksisterende høyspentlinje og det lagd planbestemmelser og 
rekkefølgekrav i forhold til utnyttelse av arealet under høyspentledningen. 

Merknaden er tatt til følge. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev av 30.01.2019: 

Planbeskrivelsen forventes å gjøre grundig rede for mineralressursen; omfang, kvalitet, 
bruksområder og marked. Det forventes også en vurdering av om uttaket bør begrenses mot 
dypet med tanke på grunnvann.  

Det er viktig at det i reguleringsplanen avsettes nok areal til sikringstiltak og 
vegetasjonsskjerm. Sikringstiltak bør legges til en egen sone der det er mulig å fjerne 
vegetasjon. DMF anbefaler også å legge til rette for tilstrekkelig arealer til vegetasjonsskjerm 
for å redusere innsyn, støv og støy.  

 

Plankonsulenten sin vurdering: 

Beskrivelse av mineralressursen inngår i planbeskrivelsen. 

Av planprogrammets pkt 4.5.3 går det fram at konsekvensutredningen skal vurdere nærmere 
flomfare og konsekvenser av flom langs Visa og Tverrelva. En ny setning er tilføyd her; «En 
nærmere vurdering av uttaksnivå med tanke på grunnvann skal utføres». 

Det er utarbeidet flere notat og rapporter i forbindelse med planarbeidet: 
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- Flomfarevurdering er utarbeidet av Asplan Viak, Det anbefales å ikke gå dypere enn 
grunnvannsnivået ved uttak. Flomsoner inngår i planforslaget. 

- Støy- og støv- vurdering er utført av Cowi AS. Støysoner inngår i planforslaget. 
- Grunnundersøkelser er utført av Asplan Viak AS. Det er ikke påvist ustabile masser i 

området. 

Rapportene følger vedlagt planforslaget. 

Det er lagt inn tilstrekkelig areal for vegetasjonsskjerm og sikringstiltak i planforslaget. 

Merknaden er tatt til følge. 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune, brev 01.02.2019: 

Beskrivelse av planlagte tiltak jfr pkt 3 i planprogrammet hører hjemme i planbeskrivelsen. 
Alternative planforslag, jfr pkt 6 i planprogrammet, kan i prinsippet ikke utelukkes ved 
oppstart.  

Området blir vurdert til å ha svært høyt potensial for automatisk fredede kulturminner. Det 
stilles krav om arkeologisk registrering jfr Kulturminneloven.  

 

Plankonsulenten sin vurdering: 

Plankonsulenten er delvis enig at pkt 3 i planprogrammet hører hjemme i planbeskrivelsen 
og at dette punktet foregriper resultatene av planleggingen. En beskrivelse av 
planforslaget/tiltaket bør i størst mulig grad gi informasjon om tiltaket. Plankonsulenten er 
enig i at deler av teksten bør fjernes i planprogrammet. Pkt 3 i planprogrammet ble 
omformuleres delvis i tråd med merknaden. 

Pkt 6 er også omformulert i fastsatt planprogram. 

«Det utarbeides i utgangspunktet ikke alternative planforslag. Konsekvensutredningen tar 
utgangspunkt i planlagt tiltak (alternativ 1) og ingen utbygging (0- alternativet). Dersom 
konsekvensutredningen viser at det kan være aktuelt med en annen utbygging, skal dette 
beskrives nærmere i planforslaget». 

Det er utført arkeologiske undersøkelser av området og disse viser noen funn. Det er tatt 
hensyn til disse i planforslaget som foreligger. 

Merknaden er tatt delvis til følge. 
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Statens vegvesen, brev av 05.02.2019: 

Avkjørsler må sikres god plassering og skal utformes i tråd med N100 og tilhørende 
retningslinjer. SVV er skeptisk til bruk av område2 til masseuttak. Fylkesveg 190 er smal og 
kurvaturen er utfordrende med tanke på sikt. Løsninger med x- kryss og direktekryssing over 
fylkesvegen er en dårlig løsning på uregulert fylkesveg. Dersom trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten forringes vil det kunne føre til innsigelse. SVV inviterer til dialog.  

Plankonsulenten sin vurdering: 

Avkjøringer sikres utforming i tråd med gjeldende regelverk gjennom planbestemmelsene. 
Fylkesveg 190 har liten trafikkmengde (70 ÅDT). Ved uttak på område2 vil området 
bearbeides slik at sikten blir betydelig bedre. Kjøretøy som skal over fylkesveg 190 har 
vikeplikt. Ved å skilte krysset og fjerne vegetasjon og bearbeide terrenget i området vil sikten 
og trafikksikkerheten bli enda bedre. Kryssing av fylkesveg 190 vil dessuten kunne 
begrenses til viss tider av døgnet slik at man unngår kryssing av fylkesvegen på de mest 
trafikkerte tidene av døgnet. 

Merknaden er tatt til følge. 

 

NVE, brev av 05.02.2019: 

Det må kartlegges om arealet er utsatt for reell naturfare. Det anbefales at det blir utført en 
vurdering av flom- og erosjonsfare for planområdet som også innebærer en vurdering av 
konsekvenser for aktuelle tiltak i henhold til TEK17§7-1.  

Reell skredfare må avklares i henhold til TEK17§7-2 og 7-3. 

Henviser videre til flere ulike retningslinjer i forbindelse med planlegging, klimaendringer og 
faresoner. 

Planforslaget må hensynta Visa og Tverrelva med randsoner. 

Plankonsulenten sin vurdering: 

Det er utført en vurdering av flom-, erosjon- og skredfare i henhold til TEK17, §7-1, 7-2 og 7-
3, se vedlagte rapporter til planforslaget.  

Planforslaget hensyntar Visa og Tverrelva med tilstrekkelig areal for vegetasjonskjerm og 
sikringsareal. 

Merknaden er tatt til følge. 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev av 06.02.2019: 
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Viser til av Visa er vernet og at vernerapporten «VVV- rapport 2001-8 verdier i Visa, Nesset 
kommune i Møre og Romsdal» kan gi viktig informasjon. 

Elveeierlaget bør involveres til medvirkning tidlig. 

Tilstrekkelig kantsone langs Visa og Tverrelva må avsettes, jfr vassressursloven. 

Massetaket må ha tilstrekkelig avstand fra Visa og Tverrelva jfr avgrensing av M12 i 
kommuneplanen. 

Avrenning av finpartikler må unngås. Dette må forankres i planbestemmelsene. 

Friluftsinteressene er meget store i området og må ivaretas i planforslaget. 

Det må settes opp en oversikt over omdisponering av dyrket mark (fulldyrka, overflatedyrka 
og innmarksbeite) for planområdet. 

Tilbakeføring til jordbruksområde må skje så raskt som mulig. Det bør vurderes å lage en 
massehåndteringsplan for matjorda slik at denne blir tatt hånd om og brukt på en best mulig 
måte. 

Området skal tilbakeføres til fulldyrka mark og reguleres til landbruk samt at veileder 
«jordmasser- fra problem til ressurs» skal benyttes må fastsettes i planbestemmelsene. 

Flom-, rasfare og støy skal det gjøres rede for. 

Plankonsulenten sin vurdering: 

Rapporten har gitt nyttig informasjon til planbeskrivelse og konsekvensutredning. 

Elveeierlaget har fått oppstartsvarsel uten at det har kommet innspill.  

Det er avsatt tilstrekkelig areal til vegetasjonskjerm og sikringstiltak langs Visa og Tverrelva 
jfr over. 

Det er innarbeidet planbestemmelser som sikrer at avrenning av finpartikler til Visa og 
Tverrelva ikke skjer. 

Friluftsinteressene i området er beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen og 
konsekvensutredningen. 

En tabell som viser omdisponering av dyrket mark (fulldyrka, overflatedyrka og 
innmarksbeite) for planområdet inngår i planforslaget, se kapittel 7.5 over. 

Planforslaget sikrer at området reguleres og tilbakeføres til fulldyrka mark etter endt uttak. Se 
rekkefølgebestemmelsene. Eksisterende matjord skal tas vare på og håndteres på best 
mulig måte. 

Det er utført vurdering av flomfare, rasfare og støy i forbindelse med planarbeidet, se over. 
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Merknaden er tatt til følge. 

 

Mattilsynet Midt, avd. Nordmøre og Romsdal, epost av 22.02.2019: 

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive faktorer som kan bli påvirket av 
planlagte tiltak, og da er det viktig at det blir tatt høyde for eventuelle påvirkninger til 
vannkildene som ligger i området rundt, og ikke bare plassering av disse. 

 

Plankonsulenten sin vurdering: 

Mattilsynet ble uteglemt ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet. De fikk brev 
og planprogram tilsendt til uttale 15.02.19. Det er lagt inn eget avsnitt under pkt 4.5.1 i 
planprogrammet i tråd med deres merknad. Det skal ikke tas ut masser under 
grunnvannsnivå jfr geoteknisk notat (AsplanViak 2019). 

Merknaden er tatt til følge. 

11 Forslagstiller sin faglige begrunnelse 
Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i ønske om fortsatt utnyttelse av grus- og 
sandforekomsten i Vistdalen. Et areal på ca 150 daa er avsatt til masseuttak. Det er tatt 
hensyn til Visa og Tverrelva med tanke på flomfare, plante- og dyreliv langs vassdragene og 
det er lagt til rette for friluftsliv og fiske langs elva ved å regulere turveg på toppen av 
flomvollen. Avbøtende tiltak mot støy og støv er innarbeidet i planforslaget. Det er innhentet 
forhåndsuttale fra SVV vedrørende bro- og kryssløsninger.  

Planforslaget legger til rette for fortsatt utnyttelse av sand- og grusforekomsten i Vistdalen og 
vil kunne bidra til fortsatt sysselsetting av 10-12 personer innenfor bransjen den dagen 
Hanset Sand må avslutte sin virksomhet. 


