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Prosessen som ledet fram til inneværende planforslag startet med utgangspunkt i 
gjeldende reguleringsplan, i form av at den stiller rekkefølgekrav om utarbeidelse 
av ny bru til steinbruddet. Det står i dag en gammel bro som er smal og ligger tett 
på fylkesvei 214. I forbindelse med rekkefølgekravet har tiltakshaver engasjert 
siv.ing. Ragnar Hagen for utarbeidelse av en bygge, miljø, transport og anleggsplan 
(BMTA), mottatt av kommunen den 03.12.2020. Planen har undersøkt tre ulike 
alternativer for plassering av ny bru i forhold til elv og vei. Alternativene har vært 
på høring til regionale myndigheter. Broen som skal oppføres er kjøpt, og er en 
tidligere bro som har stått i Sandvika. Ny bro blir 6-7 m bred, eksisterende er 4 m.  
 
På bruddsida hvor broen foreslås utarbeidet kan det potensielt være mulig å 
skjære ut et fundament i fjellet slik at det ikke blir et synlig inngrep. Fundamentet 
kommer såpass inn på siden at det ikke vil berøre vannkanten. Man vil i så tilfelle 
få svingradius som oppfyller vegvesenets krav, hvilket dagens bru ikke 
tilfredsstiller. Hvis vegvesenet vil kreve det i fremtiden, kan Rukkedalsvegen 
utvides på oversiden med den nye løsningen.  
 
Det er også en tanke med planinitiativet å legge om skogsvei opp til grunneier 
Brodersen, og i den forbindelse legge om- og utvide uttaket Ved å legge om veien 
vil det tilfredsstille det en høyere vegklasse enn det den er nå. Tiltenkt vegklasse er 
landbruksvei klasse 3 (helårsvei). Det er følgelig foreslått en utvidelse av gjeldende 
reguleringsplan for å ta med vei, krysningen mot fylkesveien og se på utvidelse av 
drift til eksisterende reguleringsplan.  
 
Forrige planprosess startet i 2010, og man hadde på det tidspunkt mindre 
kunnskaper om grunnforhold og fjell i området. Utvidelsesområdene i eksisterende 
plan er verre å komme til enn det planforslaget legger opp til. Det har ikke blitt 
gjort prøveborring på det nye området, men erfaringsmessig er det bedre kvalitet 
der. Område hvor ny avgrensning er foreslått viser fjell i dagen. I eksisterende del 
av plan kan det være 7-8 m før man treffer fjell.  
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Tiltakshaver ser for seg at uttaksområdet i gjeldende plan som ikke har blitt tatt i 
bruk skal være tilgjengelig for drift, men som en potensiell fremtidig ressurs. Det er 
naturlig at arealet innlemmes i nytt planinitiativ, slik at man får tatt med hele 
eksisterende plan i den nye. 
 

Parter  
 
 

Tiltakshaver(e): Brødrene Rodegård AS 
Forslagstiller/ansvarlig prosjekterende: Baus Arkitektur AS v/ Jan Erik Tilghman 
Utbygger: Brødrene Rodegård AS 
Grunneiere:  
Jens Brodersen (gbnr. 62/70)  
Gunnar Olav Woll og Ingeborg Sørum Woll (gbnr. 62/4) 
Fakturamottaker: Brødrene Rodegård AS 
 

Berørte eiendommer 

 

Følgende eiendommer ligger innenfor den foreslåtte planavgrensningen: 
Gnr. bnr. 62/70 
Gnr. bnr. 62/4 
  

Planstatus 
 
 

Planinitiativets avgrensning består i dag av gjeldende reguleringsplan for Vestlie 
masseuttak (planID: 01201202) i sin helhet, samt områder avsatt til arealformålet 
«LNRF – areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet» i kommuneplanens arealdel (planID: 00201101) i vestlig del av 
planavgrensningen. Deler av planområdet som berører LNF-formålet er således i 
strid med overordnet plan. Planområdet omfattes også av hensynssone «H310 – 
Ras- og skredfare».  
 
Punkter som avviker fra overordnet plan med tilhørende bestemmelser:  

 Områder avsatt til arealformålet «LNRF – areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet» i 
kommuneplanens arealdel. 
 

Aktuell naboliste og 
offentlige myndigheter 

Kommunen utarbeider naboliste i Excel-format.  
 
Ettersom det reguleres ny veiforbindelse i forbindelse med ny bro som skal 
påkobles fylkesvei, forventes det at forslagsstiller har dialog med Fylkeskommunen 
om dette forholdet. 
 
Det forventes også at forslagsstiller har dialog med NVE vedrørende konsekvenser 
for Rukkedøla og flombekken som renner gjennom planområdet. Dersom det 
vurderes nødvendig å holde et særmøte for dette forholdet, kan kommunen delta 
ved behov.  
 

Plantype og 
planavgrensning. 
 
 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan. 
 
Planavgrensningen blir en naturlig utvidelse av gjeldende reguleringsplan. 
Kommunen stiller seg i utgangspunktet ikke negativ til foreslått avgrensning. Det 
kan dog stilles spørsmål om det er naturlig å innlemme avgrensningen helt ned til 
Rukkedøla. Dette forventes avklart etter eventuelle merknader under høring.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning har laget veileder for hvordan man skal 
planlegge masseuttak. Kommunen forutsetter at man følger denne for 
utarbeidelse av planen. 
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Planprogram / KU Den foreslåtte planavgrensningen utgjør 216,87 daa. Planen er av en slik størrelse 
at den medfører krav om konsekvensutredning og planprogram/melding jf. 
forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg I nr. 19, jf. § 6 bokstav b). Ettersom 
tiltaket er i strid med overordnet plan stilles det krav til konsekvensutredning på 
overordnet nivå, i tillegg til konsekvensutredning på detaljnivå. Kommunen 
forutsetter at planprogram og konsekvensutredning blir utarbeidet i tråd med 
forskriften. Høring av planprogram kan varsles parallelt med varsel om oppstart av 
planarbeid.  
 

Tekniske forutsetninger:  
 
 

Bygninger 
Personaldel skal fortsatt ligge i det gamle planområdet, og det skal avsettes et 
område i plan til dette formål. Bestemmelser for nødvendige bygninger tilknyttet 
drift forutsettes avsatt i plan, herunder eventuelle lagerbygg. Det skal settes 
bestemmelser om utnyttelsesgrad som passer. 
 
Veg 
Gammel vei stenges når ny vei er ferdigetablert. Gammel bro skal fjernes.  
Vegprofiler forutsettes innsendt.  
 
Før varsel om oppstart skal forslagsstiller snakke med Fylkeskommunen om 
forhold til påkobling på fylkesveien. Siden det reguleres inn på veieiers grunn 
forventes det dialog.  
 
Infrastruktur for vann- og avløp 
Tiltakshaver venter på å få innlagt strøm til området. Det forventes at det blir 
avsatt nødvendige områder for VA i plan.  
 
Kommunen legger til grunn at det ikke er behov for egen VA-plan og -kart. Det 
forutsettes derimot at forholdene beskrives detaljert i planen.  
 
Overvann (takvann og drensvann) 
Temaet skal belyses i planbeskrivelse. 
 
Vannforsyning 
Det forutsettes at forholdene beskrives detaljert i planen ettersom det ikke stilles 
krav til selvstendig VA-plan og -kart.  
 
Avfallhåndtering 
Temaet skal belyses i planbeskrivelse. 
 
Massedeponi/riggplass 
Det forventes at det blir avsatt og vist nødvendige områder for massedeponi i plan.  
 

Plannavn/adressenavn 
gatenavn 
 

Plannavn: Vestlie masseuttak 2 
PlanID: 01202118 
 

Natur:  
 

Grunnforhold:  
Beskrivelse av grunnforhold skal fremgå av planbeskrivelse. 
 
Landskapstilpasning:  
Skal utredes som eget tema. Kommunen henstiller at mottaket fortsatt skal 
forsøkes å skjules så langt det er mulig. Planen skal si noe om at terrengutforming 
og beplantning skal forankres i en driftsplan.  
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Radon: 
Temaet skal belyses i planbeskrivelsen. Eventuelle utfordringer løses i byggesak. 
 
Naturmangfoldloven: 
Temaet skal belyses i planbeskrivelsen. Dersom det blir gjort funn, skal dette tas 
hensyn til i plan og fremgå av planbeskrivelse. 
 

Miljø: 
 
 
 

Miljø: 
Forurensning fra overflatevann og sedimenter skal belyses i planen. Kommunen 
finner det hensiktsmessig å videreføre bestemmelser om fangdam fra gjeldende 
plan. 
 
Støv og støy: 
Kommunen stiller krav til utarbeidelse av en ny støyvurdering og utredning av 
støvforhold. Resultatene etter vurderingen skal innarbeides i planen.  
 

Kulturminner Forslagsstiller har per nå ikke bestilt kulturminneregistrering, Kommunen anmoder 
om at forslagsstiller tar kontakt med Fylkeskommunen for å sikre at registreringen 
blir gjennomført så tidlig som mulig på nyåret.  
 
Av hensyn til å gi fortgang i planarbeidet fremmer kommunen tilbud til tiltakshaver 
om at det kan gjøres unntak fra krav til ferdig utarbeidet kulturminnerapport før 
behandling av planen. Dette forutsetter at kommunen og tiltakshaver inngår en 
skriftlig avtale om at tiltakshaver skal stå for kostnadene for omarbeiding av 
planen dersom det blir gjort funn av kulturminner underveis i planarbeidet. En slik 
avtale forventes inngått snarest. Ønsker tiltakshaver ikke å inngå avtalen, avventes 
behandling av planen til det foreligger rapport fra kulturminneregistrering. 
 

Landbruk Temaet blir negativt berørt i form av at man tar i bruk et ellers skogdekt område. 
Temaet forutsettes beskrevet i planprogrammet. Dersom det foreligger uklarheter 
rundt beiterettigheter i området forutsettes det at tiltakshaver tar kontakt med 
jordskifteretten om nødvendig. 
 

Klima og energi Temaet forutsettes beskrevet i planprogrammet, herunder at tiltakshaver 
forventer overgang til elektrisk drift som følge av at strøm føres frem. 
  

Risiko og sårbarhet: 
 

Det stilles krav til utarbeidelse av ROS-analyse.  
 
Planområdet omfattes av hensynssone «H310 – Ras- og skredfare» tilknyttet 
flombekk i planområdet. Det skal foretas en utredning av dette ved senere 
planarbeid. 
 
Kommunen forventer spesielt fokus på bekken i området, og tenker det potensielt 
bør være et eget tema i planprogrammet om forholdet mot bekken. Etter 
tiltakshavers opplysninger renner det tidvis mye vann i bekken, mens den om 
sommeren stort sett er tørrlagt. Ved kontakt med NVE anbefaler kommunen å 
spisse problemstillinger, både med Rukkedøla og flombekken. Dersom kommunen 
får inn mange tilbakemeldinger, kan kommunen innstille på at det holdes et 
planforummøte.  
 
Sikringstiltak, herunder inngjerding, forutsettes håndtert og videreført fra 
gjeldende plan. Det samme gjelder bestemmelser for innsyn og skjerming, støy, 



NESBYEN KOMMUNE 

Møtereferat – Vestlie masseuttak 2 

luft og vann. Dette avklares i driftsplan, samt som egen del i reguleringsplan. 
Herunder krav til rengjøringssone inn til uttaket.  
 

Avtaler:  
 

Den nye plasseringen av broen er tenkt inne på eiendommen til Wold (gbnr. 62/4). 
Kommunen vil ha dokumentasjon skriftlig samtykke fra både Woll (både Gunnar 
Olav Woll og Ingeborg Sørum Woll) og Brodersen før oppstartsmøtereferatet blir 
ferdigstilt og oversendt. 
 

Prosess:  
 
 

 
- Snakke med kulturminnemyndigheter 
- Utkast til planprogram, kommunen kan overse før det sendes på høring 
- Anbefaler å varsle oppstart parallelt med høring av planprogram 
- Må gjøre utredninger, støyanalyse, m.fl. 
- Etter høring kan kommunen ta et arbeidsmøte og gå gjennom innspill 
- Lages planprogram som sendes inn til kommunen til stadfestelse som 

høring av teknisk utvalg.  
 
Tidsplan ved planprogram forventes oversendt til kommunen for avklaring om 
løpet er realistisk.  
 
Kommunen ønsker å bli orientert om merknader til høring, slik at man eventuelt 
kan ta orienteringsmøter underveis om nødvendig.  
 
Det forutsettes at det utarbeides bestemmelser vedrørende økonomisk sikkerhet 
for opprydding og sikring, og at dette inngår i driftsplan. Driftskonsesjon må søkes. 
 
Tiltakshaver stilte spørsmål om det er noen mulighet for å få fortgang i 
broplassering. Kommunens innstilling er at det i utgangspunktet skal følge ordinær 
planprosess. Eventuelt må man unntaksvis se på om man kan behandle en søknad 
om dispensasjon parallelt med planen. Dette bør i så fall være etter 
førstegangsbehandling av planen etter at den har vært på høring. Ved behov kan 
kommunen avholde et særmøte med fylkets vegmyndigheter.  
 

Krav til levert materiale: 
 
 

Basiskart 
Kjøpes fra forhandler. 
 
Plankart 
Forslag til plankart leveres i PDF-format i målestokk i tråd med standard. Det er 
krav om levering av SOSI-fil i henhold til gjeldende SOSI-standard. SOSI-filen skal 
leveres til kommunen.  
 
Eventuelle byggegrenser mot vei, vann/avløp, m.fl. skal fremgå av arealplankart.  
 
Øvrige plandokumenter 
Planens dokumenter leveres i både PDF- og Word-format ved innsending av 
planforslag. For levering av annet planmateriale henvises det til nasjonale 
forskrifter og veiledninger. 
  

Normer og veiledning: 
 
 
 

 
 Plan- og bygningsloven 
 Forvaltningsloven 
 Naturmangfoldloven 
 Mineralloven 
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 Forskrift om konsekvensutredninger 
 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt 

planregister 
 Reguleringsplanveileder fra KMD av dato 10.09.2018 
 T-1476 - Planlegging etter plan- og bygningsloven 
 H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling  
 Veinormer etter SVV og kommunale normer  
 Kommunale retningslinjer til rednings- og slokkemannskapet 
 T-2/08 Om barn og planlegging 
 Kommunale retningslinjer for vann- og avløp 
 Temaveileder: Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- 

og bygningsloven 
 

Retningslinjer for støy: se Regjeringens nettsider:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-
i-arealplanlegging/id2857574/ 
 

Gebyrer: 
 
 
 

Gebyrer vil bli fremlagt i henhold til kommunens gebyrregulativ. Gebyr utstedes til 
1. gangsbehandling av planen. 

Annet Begreper 
Eventuelle uklare begreper må defineres nærmere i planbeskrivelse for å unngå 
tolkningstvil i ettertid.  
 
Oppmåling 
Planavgrensning skal måles inn der den følger eiendomsgrenser eller der den er 
mindre enn 10 m nærme teiggrenser. 
 

Kontaktpersoner Hos forslagstiller: 
Navn: Jan Erik Tilghman  
Tlf: 41 85 11 63 
E-post: jet@bausark.no  
 
Hos Nesbyen kommune:  
Navn: Einar Grøtvedt 
Tlf: 45 73 22 14 
E-post: einar.grotvedt@nesbyen.kommune.no  
 
Hos tiltakshaver: 
Navn: Arild Rodegård 
Tlf: 95 92 24 08 
E-post: s-rodega@online.no  
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