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1. Merknader og kommentarer til 1, gangs høring/offentlig ettersyn 
 
Under tidsrommet for høring/offentlig ettersyn, 15.06 – 05.08.2018 har Nesset 
kommune mottatt følgende kommentarer/merknader.  
 
Dato. Avsender Merknad Kommunalsjefens 

kommentar 

27.06.2018 NVE  Har ingen spesielle 
merknader.  

 

12.07.2018 Fylkesmannen i 
Møre Romsdal  

Fylkesmannen beskriver 
forhold knyttet til støy og 
vassdrag, Kommunen må 
avklare om areal for 
fangdammer skal fremgå av 
reguleringsplanen eller det 
skal følges opp i 
driftsplanen,  
FMMR mener 
skredfarevurderingen er 
mangelfull. 

Areal for 
fangdammer blir 
fulgt opp i 
driftsplanen. 
 
Etter at planen var 
på 1. gangs 
ettersyn har 
Norconsult 
utarbeidet  
skredrapport (2019-
07-04) for området.  

31.07.2018 Direktoratet for 
mineralforvaltning 
(DMF) 

Merknaden gjelder faglig 
råd til planbestemmelsene  
for å sikre en bedre 
samordning mellom 
mineralloven og pbl. 
Konkret å endre §§ 2.3. og 
2.4  

Innspillene tas til 
etterretning. Ved en 
inkurie ble dette 
ikke endret i 
planbestemmelsene 
som ble sendt ut på 
høring våren 2020.   

05.08.2018 E-post: Eva Svensli 
- Ottar 

Svensli 
- Marianne 

Svensli 

Ved drift i BSM2 vil 
støykilder komme nærmere 
bebyggelse enn det som er 
tilfelle under støymålingene 
som ble gjennomført 
03.03.2016. Vil nærmeste 
bebyggelse likevel ligge 
utenfor rød-sone, selv med 
voll som støyskjerming.  
Planen omfatter flytting av 
avkjørsel for GID 241/5 
lengre mot øst. Denne 
avkjørselen benyttes og av 
GID 241/4. Det stilles 
spørsmål om hvem som 
skal ivareta vedlikehold og 
drift av ny adkomstvei. Det 
forventes det  etableres ny 
parkeringsplass ved den 
nye veien med tilsvarende 
areal som dagens 
eksisterende avkjørsel.    

Støysonekartet 
viser at nærmeste 
bebyggelse til 
massetaket blir 
liggende i sonen 
med lavere støy 
enn 50 dB.  
 
I revidert 
planforslag er 
eiendommen GID 
241/ 1 trukket ut og 
dermed utgår 
vurdering av 
rekkefølgekrav.  
 
Hensikten med 
planen er først og 
fremst å legge til 
rette for uttak av 
masser, 
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Det stilles krav om 
uttaksgrense 100 m fra 
nærmeste bebyggelse.  
 
 
Det er viktig at sandtaket 
sikres under drift Bom til 
sandtaket bør  ha en 
minimums høyde på 2. 
meter.  

Det vil utarbeidet 
driftsplan som 
beskriver uttak av 
masser fra området.  
 
Veibom vil trekkes 
et stykke fra FV . 
Virksomheten vil ha 
fokus  på tiltak for å 
unngå tilsmussing 
av vegnettet.  

14.08.2018 Statens vegvesen  Frisikt til avkjørsel inn til  
massetaket er i henhold til 
gjeldene krav, mens frisikt 
til ny avkjørsel til 
boligeiendom GID 241/1 må 
endres fra 6x85 m til 4x115 
m. Savner og 
rekkefølgekrav som sikrer 
at avkjørslene utbedres og 
stenges i tråd med 
planforslaget.  
 
 
 
 
Veibom inn til massetaket 
må plasseres slik at 
lastebiler ikke blir stående 
på Fv 62.   

I revidert 
planforslag er 
eiendommen GID 
241/ 1 trukket ut og 
dermed utgår 
vurdering av 
rekkefølgekrav.  
 
Opparbeidelse av 
avkjørsel til  241/1 
berører ikke drift av 
massetaket og er i 
utgangspunktet ikke 
forhold som berører 
tiltakshaver.  
 
Veibom vil trekkes 
minimum 25 meter 
fra veikanten  

16.08.2018 Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 

Har ingen spesielle 
merknader 
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2. Merknader og kommentarer til begrenset høring 
 
Begrenset høring, i tidsrommet 01.04 – 10.05.2020,  av revidert plankart og 
bestemmelser. 
Dok.-nr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

28.04.2020 NVE Det bør foreligge 
oppdatert 
planbeskrivelse. 
 
Meiner at plandokumenta 
bør vere klarare på kva 
sannsyn for skred 
omsynssone Skredfare 
H310 representerer, og at 
krava for tiltak innanfor 
omsynssona viser til 
tryggleikskrava i TEK17 § 
7-3.  
Rår kommunen til å endre 
plankart og føresegner slik 
at desse forholda kjem 
tydelegare fram. 
 
Rundt området for 
masseuttak er det føreslege 
regulert område med 
grønstruktur og 
vegetasjonsskjerm.  
I planområdet er det ikkje 
vassdrag som har fått 
særskilt omsyn i planen. 
 
Større høgspenningsliner og 
transformatorstasjonar skal 
regulerast med omsynssone 
Bandlegging etter anna 
lovverk H740 

Tiltakshaver har i 
ettertid revidert 
planbeskrivelsen. 
Endringer er merket 
med gul farge.  
 
 
 
Avsnitt faresone ras 
og skred lagt til på 
side 7/8 i 
planbeskrivelsen.  
 
 
 
Tegnforklaringen er 
supplert med 
skredsannsynlinghet  
> 1/100. 
 
 
Tatt til orientering. 
Fredsvikelva inngår 
ikke i planområdet. 
Uttak av masser skjer 
forholdsvis langt fra 
elva.   
 
Tatt til etterretning, 
endret plankartet.   

06.05.2020 Direktoratet for 
mineralforvaltning 
(DMF) 

Ingen merknader til 
revidert planforslag 
 
Vi vil samtidig benytte 
muligheten til å minne om 
vår uttalelse til offentlig 
ettersyn – 
reguleringsplan for 
Fredsvika masseuttak i 
Nesset kommune, datert 
31.07.2018. Vi kan 
ikke se at 
reguleringsbestemmelser 
som er vedlagt revisjon av 
planen er justert i 
henhold til faglig tilråding 

 
 
 
Ved en inkurie ble 
dette ikke endret i 
planbestemmelsene 
som ble sendt ut på 
høring våren 2020.   
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fra DMF. 
  Vi vil samtidig benytte 

muligheten til å minne om 
vår uttalelse til offentlig 
ettersyn – 
reguleringsplan for 
Fredsvika masseuttak i 
Nesset kommune, datert 
31.07.2018. Vi kan 
ikke se at 
reguleringsbestemmelser 
som er vedlagt revisjon av 
planen er justert i 
henhold til faglig tilråding 
fra DMF. 

Dette er endret i 
revidert 
planbestemmelser 
(22.01.2021)  

Fylkesmannen 
i Møre og 
Romsdal  

Har ingen 
merknader  

viser til føresegn § 5 om 
grønstruktur. Kven som skal 
utføre skjøtsel treng ikkje gå 
fram av føresegna. Kanskje 
bør også «naturlik vegetasjon» 
bytast ut med naturleg 
stadeigen vegetasjon?  
Vi kan ikkje sjå at 
formålsgrensa visast i 
plankartet mellom GV1 og 
GV2. 

 
  
 
Plankart datert  
22.01.21 er oppdatert 
med ny 
formålsgrense. 

Møre og 
Romsdal 
fylkeskommune  

 Meiner det er svært uheldig at 
eigendommen er tatt ut av 
planområdet. Tilkomsten til 
eigendommen er uheldig 
plassert i innersving av 
fylkesvegen og tilfredsstiller 
ikkje krava vi sett til 
avkøyrsler mtp. frisikt. 

Hensikten med 
reguleringsplanen er 
først og fremst å sikre 
drift av massetaket. 
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