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Innen
dato

Planstatus og plankrav
Aktuelt planområde er i gjeldende arealplan vist som et eksisterende område 
R4 Råstoffutvinning (ligger litt feil plassert på kartet – kartteknisk feil). Det er 
ikke vist noen planlagt utvidelse av dette grustaket i arealplanen. Eksisterende 
uttaksområde er godkjent av landbruksnemnda og fylkeslandbruksstyret, før 
innført plankrav. Godkjent eksisterende uttaksområde er på 29,5 daa.

I følge NGUs ressurskart for grus- og pukkforekomster, så er eksisterende uttak 
en del av en større sammenhengende forekomst retning nord- og nordøst. I 
følge verdivurdering av denne forekomsten så er det betegnet som viktig. 

En utvidelse av uttaksområde vil kreve en detaljregulering som omfatter både 
eksisterende og nytt område.

Opplysninger fra tiltakshaver og konsulent i møtet:
Overhalla Transport AS skal drive og er ansvarlig for utarbeidelse av driftsplan.
Grunneier Frode Amdal er tiltakshaver for utarbeidelse av reguleringsplan.

Forslag til driftsplan er sendt direktoratet for mineralforvaltning. (Min. 2 mnd. 
behandlingstid)

Planområdet omfatter i tillegg til eiendommen Haug 54/3, eiendommen 
Bjørheim 54/1 grunneier Arnt Håvard Krogstad.

Det er automatisk freda kulturminner i og like utenfor foreslått plangrense. 
Usikker på om en gravhaug som ligger innenfor foreslått planområde fortsatt 
eksisterer. Undersøkes nærmere.
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Planbegrensningen kan bli vurdert nærmere i planprosessen.

Matjord skal tilbakeføres til jordbruk.

Det er ikke registrert avrenning til Bjøra fra eksisterende uttak.

Ser ikke ut som det er konflikt med naturbasen. Bjøra nasjonalt vassdrag.

Totalt areal innenfor plangrensen er totalt ca. 52 daa (eksisterende+nytt).

Konsekvensutredning (KU)
Ut fra kjent informasjon pr. oppstartsmøtet vurderes tiltaket til ikke å komme inn 
under krav om KU. Om tiltaket kommer inn under § 4 Kriterier for vurdering av 
vesentlig virkning for miljø og samfunn i Forskrift om konsekvensutredninger, 
må vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan.

ROS-analyse/vurdering 
ROS-vurdering skal utarbeides (standard skjema). I tillegg skal ROS-analysen
enten utarbeides som eget dokument, eller tas inn som en del av 
planbeskrivelsen.

Annet
Evt. konflikt med øvrige sektorinteresser skal sjekkes nærmere av tiltakshaver 
(konsulent) i forbindelse med planarbeidet.

Miljø og landbruk
Har tidligere sagt ok til bruk av matjord så framt at det blir satt krav om 
tilbakeføring til jordbruk/dyrka mark. Vil uttale seg nærmere når det foreligger et 
konkret planforslag. Ser ikke ut som om tiltaket vil komme i konflikt med viktige 
naturinteresser. 

Generell informasjon om utarbeidelse av privat reguleringsplan:
Plandokumenter skal bestå av et plankart, planbeskrivelse og bestemmelser. 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) skal være vurdert og innarbeidet i 
planbeskrivelsen. (Sjekkliste ROS-vurderinger vedlegges som eget dokument).

For innhenting av informasjon om aktuelle tema så anbefales det å benytte 
karttjenesten på www.gint.no, eller andre aktuelle karttjenester. 

På kommunens hjemmeside: www.overhalla.kommune.no, se Planregisteret, 
kan gjeldende arealplaner i kommunen ses og hentes ut.

Jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-3 siste avsnitt: Private forslag må 
innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel 
og foreliggende områdereguleringer. Reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, gjelder kravene i pbl § 4-2 andre ledd
(Planbeskrivelse og konsekvensutredning). 
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Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. 

I tillegg krever kommunen at plankart skal leveres i SOSI-standard. Digitale 
kartdata over planområdet overleveres etter nærmere avtale med kommunen. 
Krav til digital framstilling skal godkjennes av kommunen før (et planforslag) og 
eller endelig planforslag kan regnes som komplett levert. Alle tekstdokument 
skal leveres som word-dokument med mulighet for retting.

Det stilles krav til en mer utfyllende planbeskrivelse, jf. ny plan- og bygningslov 
§ 4-2. Den skal blant annet ta opp i seg en samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3, i kortversjon hvis det ikke lages egen 
konsekvensanalyse for området.  

Evt. krav om forundersøkelser og grunnundersøkelser fra offentlige 
myndigheter skal bekostes av tiltakshaver.

Kunngjøringsannonse om planoppstart oversendes (elektronisk) kommunen for 
utlegg på kommunens hjemmeside. I tillegg skal det kunngjøres i en avis. 
Kostnadene dekkes av tiltakshaver.

Plangebyr og planbehandling
Plangebyrsatsen i 2016 er på kr. 11 726 (enkel plan) el. 19 189 (sammensatt 
plan). (Gebyret fastsettes når planforslaget mottas av kommunen)  

Planforslaget tas opp til 1.gangsbehandling med vedtak om offentlig ettersyn i 
formannskapet når nødvendig dokumentasjon er komplett levert. 
Høringsperioden er på min. 6 uker. Etter høringsfristens utløp vil planforslaget 
bli tatt opp til 2.gangsbehandling i formannskapet med innkomne merknader. 
Planen sluttbehandles i kommunestyret.

Konklusjon:
Det er ingen kjente forhold som tilsier at det ikke kan anbefales å utarbeide et 
forslag til reguleringsplan for eksisterende uttaksområde. Kulturminner i 
området må hensynstas særskilt. I denne type saker så vil det bli knyttet vilkår 
opp mot en omdisponering av dyrka mark. 

Det sjekkes nærmere om det vil være behov for KU/Planprogram for plansaken.
Evt. krav om utarbeidelse av Planprogram (pbl § 4-1) meldes til konsulent.

Digitalt kartgrunnlag oversendes konsulent etter at det er gjort en konkret 
henvendelse om dette, samt liste over aktuelle høringsparter - hvis ønskelig.

Navn på reguleringsplan: Reguleringsplan for Bjørnes grusuttak
Planid: 174420160001

Åse

Div. kartutsnitt:

         
Kommuneplanens arealdel
2007-2019, vedtatt 26.06.2007            NGU Ressurskart - grusressurser
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NGU Løsmassekart                                  NVE Faresonekart kvikkleire

         
GiNT Landbruk                                      GiNT Naturtyper 

Askeladden.ra Kulturminner


