Planbeskrivelse
Detaljregulering
Masseuttak Huna II
Sykkylven kommune

10.3.2020

Forord

Huna Sand AS som tiltakshavere, i samarbeid med Erik Stabell Ludvigsen, Consilium
AS, har utarbeidet reguleringsplanen for sand og grusforekomsten ved Hundeidvik
nær elven Huna.
Det er i dag drift i området. Planen vil være en revisjon og utvidelse av eksisterende
reguleringsplan.
Det er lagt vekt på å få frem alle vesentlige sider ved planen i en balansert
fremstilling.

Forslagsstiller
Huna Sand AS
Kjell Andre Brunstad /s/
Daglig leder
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1 Sammendrag
Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelser (NGU) vurdert som en regionalt
viktig sand- og grusressurs.
Produktene fra denne type forekomster er i deler av landet en mangelvare.
Huna Sand AS søker sammen med grunneierne å forvalte deler av denne
forekomsten til nytte for bedriften, grunneierne og samfunnet.
Planen vil medføre at jordbruksareal i en periode blir tatt ut av produksjon. Etter uttak
og tilbakestilling vil jordbruksarealet kunne bli større enn i det var i utgangspunktet.
Inngrep i terrenget er i dag godt synlig. Tilbakestilling er startet. Deler av området for
utvidelsen vil være skjermet slik at så vel fjern- som nærvirkningen av tiltaket ikke vil
bli vesentlig endret.
Inngrep i terrenget medfører miljøbelastninger, her spesielt utslipp av støy og støv.
To boliger ligger nær kanten av endelig brudd, ca. 10 og 45 m. Ved avdekking og
legging av avsluttende skråning vil særlig det nærmeste huset være støyutsatt, men
dette er arbeid som foregår i en kort periode.
Avstand til øvrige bolighus vil være skjermet for driften i selve masseuttaket.
Miljøbelastningen vil for disse i hovedsak vil være knyttet til transporten ut fra
området.
Støvsituasjonen kan kontrolleres ved å sette inn adekvate tiltak.
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2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Det aktuelle området er i kommuneplanen avsatt til råstoffutvinning.
Huna Sand AS søker gjennom planprosessen å sikre forutsigbare rammebetingelser
for uttak av sand og grus, samtidig med at andre samfunnsinteresser blir tatt i vare
på en tilfredsstillende måte.
Huna Sand AS ble stiftet i 2005, og eies av Sverre Liaskar, Sveinung Liaskar og
Busengdal Transport AS. Det viktigste produktet er tilslag til asfalt. Det kan være
aktuelt også å produsere tilslagsmaterialer til betong.
Det forventes en årsproduksjon på ca. 40 000 m3. Slik en i dag kjenner

forekomsten, omfatter ressursen innen den utvidede reguleringsplanen 0.8
mill. m3.
2.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold
Forslagstiller er Huna Sand AS.
Plankonsulent er Erik Stabell Ludvigsen, Consilium AS.
Reguleringsplanen omfatter eiendommene 55/1,2,3,4,5,9,17,18,27,28,29,30,31,33,
40.

2.3 Krav om konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert i overordnet plan, og har et omfang som ikke automatisk utløser en
konsekvensutredning.

2.4 Driftskonsesjon
Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m3 masse krever
driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning.
Det er minerallovens bestemmelser som medfører blant annet at Direktoratet for
mineralforvaltning skal føre tilsyn med virksomheten på grunnlag av en godkjent
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driftsplan, at det stilles krav til driverens kompetanse, og at det skal avsettes midler
som skal sikre tilbakestillingen av området.
Driftskonsesjon gis bare til den som har utvinningsrett. Det vil i dette tilfellet si til
grunneieren eller til den som har en avtale med grunneieren.
Plan- og bygningsloven gir rammene for driften, mens mineralloven gir detaljer for
selve driften.
Driften må også avklares med forurensningsmyndighetene.

3 Planprosessen
Sentrale grunneiere er kjent med virksomheten gjennom arbeidet med
grunneieravtalene.
Varselet om oppstart av planarbeidet ble gitt i henhold til en liste utarbeidet sammen
med Sykkylven kommune og med en kunngjøring i Sykkylvsbladet 16.3.2018. Frist
for merknader var 30.4.2018.
Varslingslisten ved oppstart av planarbeidet er tatt med i vedlegg 1.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
Utsnitt fra kommuneplanen sin arealdel er vist i følgende figur, hvor arealer for
råstoffutvinning, eksisterende og fremtidig, er vist henholdsvis med lysebrunt og
brunt.
En del av området er skredutsatt, skravur med rødt, og en del ligger innenfor
støysonen, gul sone, fra idrettsanlegget i sør-øst.

Det er følgende forskrifter til områder for råstoffutvinning :

4.2 Rikspolitiske/statlige retningslinjer og forskrifter
Det er ikke spesielle retningslinjer eller forskrifter som gjør seg gjeldende.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Huna Sand AS er lokalisert ved Hundeidvik i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal
fylke. Et punkt sentralt i uttaksområdet har koordinatene 32V, 367000E, 6917700N i
geodetisk datum EUREF 89. Beliggenheten er vist med et rødt punkt i følgende figur.

Planens avgrensning, vist med svart tykk stiplet linje, fremgår av følgende kartutsnitt.
Utsnittet gir også en oversikt over eiendommer og eiendomsgrenser. Planen omfatter
165.9 daa.
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Følgende figur viser med gult utvidelsen på tilsammen 61.7 daa.

Utvidelsen nede ved sjøen ble ikke varslet ved planoppstart. Utvidelsen omfatter et
areal som allerede er tatt i bruk til reguleringsformålet. De nærmeste naboene er gjort
kjent med utvidelsen, og har ikke merknader, se vedlegg 2.

5.2 Stedets karakter
Området er en del av en ca. 500 daa breelvavsetning som delvis er tatt i bruk til
jordbruk, veger, boligbygging, industri og masseuttak. Karakteren fremgår av
følgende figur.
Området som omfattes av reguleringsplanen, er vist med stiplet linje i følgende figur.
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5.3 Kulturminner og kulturmiljø
Følgende figur viser med blått at det er gjort arkeologiske registreringer i forbindelse
med den gjeldende reguleringsplanen og knyttet til et høyspenningsanlegg.
Registreringene ga ikke funn. Funnet som er registrert, svart felt med hvit F, er en
beltestein.

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner.
Det er ikke bygninger av denne type i planområdet.

5.4 Naturmiljø
Bortsett fra at det er avgrenset er beiteområde, med høy viltverdi, for hjort, som vist i
følgende figur, har Miljødirektoratets naturbase ingen oppslag innen plangrensen.

Artdatabankens artskart viser heller ingen oppslag innen plangrensen.
Elva Huna grenser mot reguleringsplanen i sør. I naturfaglig sammenheng er det
viktig at kantvegetasjonen langs elven opprettholdes.
Situasjonen er som vist i følgende figur. Med fiolett er vist en grense 20 m fra senter i
det opphavelige elveløpet. Det er i de senere år gjennomført forbygningsoppgaver.
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Det er delvis lagt opp en voll mot driftsområdet. Det er også etablert en forbindelse
fra driftsområdet til en gammel traktorvei som går langs elven.

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk
Området mot elven Huna er under tilbakestilling. Det er lagt til rette for ferdsel langs
elven. Adkomsten er nå gjennom driftsområdet.

5.6 Naturressurser
Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelser (NGU) vurdert som en regionalt
viktig sand og grusressurs. Dette kommer frem av NGU sin innsynsløsning som også
avgrenser forekomsten som vist i følgende figur.
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I henhold til gjeldende reguleringsplan skal området tilbakestilles til landbruksformål.
Områder som ikke er tatt i bruk til råstoffutvinning, omfatter i hovedsak, som vist i
følgende figur, fulldyrket jord, innmarksbeite og skog med høy bonitet. Gjeldende
reguleringsplan er avgrenset med tynn stiplet linje.

5.7 Trafikkforhold
Av de produserte massene blir ca. 55% kjørt ut med bil. Den resterende tonnasjen
blir lastet ut over kai. Transporten fra bruddet til kaien krysser fylkesveg 71.
Midlere daglig trafikkmengde på fylkesveg 71, ÅDT, er 150 passeringer i henhold til
vegvesenets innsynsløsning. Fartsgrensen er 50 km/time.
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Dagens kryss kommer frem av følgende figur. Figuren viser siktlinjene med stiplet
svart strek, og plasseringen til et oppsatt sladrespeil vist med rød sirkel.

Siktforholdene ved returer fra kaien er dårlige. Det omtalte sladrespeilet er vist i
følgende figur.

Følgende bildeserie viser sikten ca. 10 m inn fra hvitstripen.
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Nede ved sjøen er det etablert en kai. I tilknytning til kaien er det som figuren viser et
lite lager. Båtene lastes normalt dels med hjullaster fra dette lageret, og dels med
biler som tipper direkte i lommen til transportbåndet som tar massene videre til
båtene.

Båtlasting tar mellom 1.5 og 3 timer, i gjennomsnitt 2.5 timer
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Lasting foregår normalt på dagtid, unntaksvis på lørdag frem til klokken 13 og på
kveld.

5.8 Støy
Arbeid foregår normalt på dagtid mellom 7 og 19.
Følgende bilde viser foredlingsanlegget som er i bruk i sandtaket.

To til fire uker en gang i året tas det inn en grovknuser for knusing av større steiner.
Dominerende støykilde er støyen fra denne type knuser.
Det er gjennomført en støymodellering. Støyen fra grovknuseren, sammen med støy
fra transport med lastebiler til kai, er lagt til grunn for støymodelleringen.
Støysonekartet er vist i følgende figur.
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Rød sone: Denne er nærmest støykilden og angir et område som ikke er egnet til
støyfølsomme bruksformål.
Gul sone: Denne sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Rapporten om støy er tatt med i vedlegg 3.

5.9 Skred
Aktsomhetsområde for snøskred (NGI) kommer frem av følgende figur.

5.10 Midlertidige bygninger
Det er satt opp en midlertidig brakke for kontor og matpauser. I tillegg fungerer en
gammel bil og en kontainer som lager. Følgende bilde viser området.
Området har vært tatt i bruk til formålet side uttaket startet.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål og løsningene
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Plan- og
bygningsloven (PBL) § 12-5:
Bebyggelse og anlegg, jf. PBL § 12-5 nr. 1
Kombinert Masseuttak og LNF

121.2 daa

Driften skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i mineralloven og
forurensningsforskriftens kapittel 30.
Uttaket omfatter løsmasser, sand, grus og stein. Det viktigste produktet er tilslag til
asfalt. Det kan være aktuelt også å produsere tilslagsmaterialer til betong. Større
steiner selges som murstein.
Overdekningsmasser er lagret i området. Disse vil bli brukt til tilbakestilling i en
sluttfase. Overdekningsmasser fra nye områder vil søke direkte å bruke til
tilbakestilling i områder hvor selve uttaket er avsluttet.
Skråninger skal avsluttes stabilt.
I henhold til grunneieravtalene skal uttaksområdet tilbakestilles til jordbruksformål.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. PBL § 12-5 nr. 2
Kjøreveg (f_SKV1)

3.5 daa

Det er etablert en ca. 450 m lang veg fra lagerområdet i masseuttaket til kaien.
Vegen er asfaltert, og vil bli opprettholdt i sin nåværende form også etter at
masseuttaket er avsluttet.
Annen veggrunn (o_SVG1, p_SVG2og 3

3.1 daa

o_SVG1 og p_SVG2 kan brukes til parkering av biler og busser. Det er satt opp
avfallsbeholdere på o_SVG1.

p_SVG3 er arealer i tiknytning til kaien, og kan brukes til lagring av masser.
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Kai

1.1 daa

På kaien er og kan det oppføres installasjoner for lasting av båter. Deler av kaien
brukes til mellomlagring av masser.
Landbruks-, natur-, og friluftsområder, jf. PBL § 12-5 nr. 5

LNF

32.1 daa

Formålet sikrer dagens bruk.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL § 12-5 nr. 6

Ferdsel

1.0 daa

Området benyttes til ferdsel på sjø tilknyttet så vel nyttetrafikk som fritidstrafikk.

Friluft i sjø og vassdrag.

4.6 daa

Formålet sikrer dagens bruk.

Hensynssoner, jf. PBL § 12-6
Soner for frisikt

0.8 daa

Innen sonen knyttet til avkjørselen skal det være fri sikt i henhold til vanlige
bestemmelser. Bestemmelsene overholdes ikke for trafikk fra venstre for biler i retur
fra kaien. Dette kompenseres til dels ved at det er satt opp et sladrespeil.

Skredfare

5.2 daa

Et område langs plangrensen i sør er skredutsatt.

Flomfare

40.8 daa

Den midlertidige brakken er satt opp i et flomutsatt område.
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Bestemmelsesområder, jf. PBL § 12-7
#1

9.8 daa

Det er lagt inn et bestemmelsesområde i området mot bebyggelsen på 55/3 og langs
Kommunevegen i nord-øst.
Området skal kunne brukes til terrengtilpasning, skjerming og sikring.

6.2 Miljøforhold
Forurensningsforskriften kapittel 30 regulerer denne type virksomhet. Ytre miljø er et
tema i internkontrollsystemet, og følges derved opp i forbindelse med driften.
Forurensningsforskriften setter grenser for utslipp av støv, støy og til vann.

§ 30-5.Utslipp av støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke
medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder
mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer
utsatt, jf. § 30-9.

§ 30-6.Utslipp til vann
Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjøeller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff
(SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører
nedslamming i resipienten.
Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at
tilstandsklassen for resipienten endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av
vann som til enhver tid gjelder skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.
Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller
utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i
første og andre ledd, skal prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent
mottak eller renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng.
§ 30-7.Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke
overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest
støyutsatte fasade:
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Mandagfredag
55 Lden

Kveld mandagfredag
50 Levening

Lørdag
50 Lden

Søn/helligdager
45 Lden

Natt (kl. 23- Natt (kl. 2307)
07)
45 Lnight
60 LAFmax

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA
lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i
gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.
LAFmax , er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid
støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund
og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442
kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er
grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern
transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens
ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter
at virksomheten har startet opp.

6.2.1 Støy
Arbeid foregår normalt på dagtid, fra kl. 0730-1530.
Støy fra virksomheten er uten impulslyd. Bedriftens bidrag til støy ved
omkringliggende boliger skal ikke overskride 55 Lden på dagtid, og 50 Levening på
kveldstid..
Bortsett fra ved avdekking, som normalt skjer i en kort periode en til to ganger i året,
vil maskinene arbeide godt skjermet nede i masseuttaket. Situasjonen ved
grovknusing er dominerende støykilde. Denne aktiviteten skjer normalt en gang i
året.
Det henvises til støyrapporten, Masseuttak i Huna, Vurdering av støy ved knusing,
sikting og transport, som er tatt med i vedlegg 2.
Den omtaler en rød sone som er nærmest støykilden og angir et område som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål.
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Den angir også en gul sone som er en vurderingssone, hvor bebyggelse med
støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.
Utenfor gul sone er områder hvor de gitte støygrensene ikke overeskrides. Dette
omtales som grønn sone.
Alle boliger ligger i grønn sone.
Lasting foregår normalt på dagtid, unntaksvis på lørdag frem til klokken 13 og på
kveld.

6.2.2 Støv
Forurensningsforskriften er normgivende. Erfaringer fra denne type drift tilsier at
støvforholdene vil kunne kontrolleres ved enkle virkemidler. Her er det aktuelt å
vanne og salte.
Det er foretatt støvnedfallsmålinger ved nærmeste nabo. Avstanden og
terrengformasjonen gjør at det ut fra registreringene er lite sannsynlig at nedfall vil
overstige veiledende måltall for øvre grense for lite forurenset område.

6.2.3 Avrenning til vann
Det er etablert en grøft i overkant av uttaksområdet for å lede vann utenom området.
Det er etablert tre slambasseng. Vann fra det siste bassenget går ut i Huna.
Innsiget av vann er størst i sør, i området hvor tilbakestilling nå er i gang.

6.2.4 Landskapsbildet
Et inngrep av denne type vil sette spor i landskapet. Opplevelsen vil være avhengig
av ståsted både fysisk og mentalt.
Det vil være innsyn til driftsområdet ved ferdsel lags fylkesvegen.
Skråninger skal avsluttes slik at de er stabile.

6.3 Naturmiljø
Naturbasen har ingen registreringer i uttaksområdet.
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Artsdatabasen gir ingen oppslag i uttaksområdet.

6.4 Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner som vil bli påvirket av tiltaket, men det er satt inn
følgende i reguleringsbestemmelsene:
Under § 2.1 i fellesbestemmelser
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr lov
om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

6.5 Skred
En hensynsone for skred berører ca. 5.2 daa av den sørlige delen av selve
masseuttaket. Det blir gjenstående en voll i dette området.

6.6 Flom
Selve området, en breelvavsetning, er i sin natur robust overfor store vannmengder.
Forebygging av Huna og vollen for skredsikring er med på å sikre forholdene.

6.7 Trafikkforhold
Vegen for transport av byggeråstoffene holder kravene i henhold til vegnormalen
(håndbok N100) med hensyn til tverrprofil, vist i følgende figur.

Siktkravene defineres av sikttrekanter som vist i følgende figur.
I denne situasjonen bør sikt sikres i henhold til følgende figur med L2 =10 m og
LS=115 m.
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For transport ut fra området er siktforholdene gode. Ved retur fra kaien overholdes
ikke siktravene for trafikk fra venstre. Det er kompensert for dette ved at det er satt
opp et sladrespeil. Situasjonen er som vist i følgende figur, som viser sikttrekanter.

Som et gjennomsnitt transporteres 45 % av massene med båt til kundene. Bilene
kjører da den ca. 450 m lange vegen fra lager i bruddet til kaien. For å laste en vanlig
båtstørrelse, trengs ca.70 billass. Masser mellomlagres til dels nede ved kaien.
De resterende 55% av produksjonen transporteres direkte med bil til kundene. I
gjennomsnitt går det ut 7 billass pr. dag.
Det er lite annen trafikk på fylkesvegen. Veggen er ikke daglig brukt av barn på veg til
og fra skolen.

Huna Sand AS

Consilium AS

23

6.8 Vassdragsmiljø og midlertidige bygninger
Huna har et nedbørsfelt som er mindre enn 20 m2. Det er ikke gjort konkrete
flomvurderinger i forbindelse med planarbeidet. Det er innarbeidet en hensynssone
for flom og erosjon på ca. 20 m for Huna og bekken i nord.
Det er i de sener år utført erosjonssikringstiltak i de nedre delene av Huna, inklusive
området hvor det i dag er plassert midlertidige bygg i form av brakker for kontorarbeid
og pauser, samt kontainer og en bil for lagerhold. Det er ikke planer om å sette opp
andre midlertidige bygg.
Situasjonen er som vist i følgende figur:

Som det kommer frem av overstående figur er LNF-området som her samsvarer med
hensynssonen, smalere enn 20 m. En vurderer ut fra de sikringstiltak som er
gjennomført, samt høydeforskjellen, at byggene ligger utenfor hensynssonen for flom
og erosjon.
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Situasjonen langs Huna ved brakkene går videre frem av følgende figur.

Et område på eiendommen 55/33 er etter avtale med grunneier brukt til lagring av
ferdigprodukter. Det er ikke lengre behov for lagring av masser på dette området, og
det vil i 2020 bli påført jordholdige masser slik at et vegetasjonsbelte langs Huna her
blir ca. 20.

6.9 Forekomsten
Forekomsten er en løsmasseforekomst, gjenstående volum er ca. 0.8 mill. m3.
Forventet årlig uttak er 40 000 m3. Det viktigste anvendelsesområdet er tilslag til
asfalt.
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6.10 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Risiko- og sårbarhetsanalysen avdekket ikke situasjoner som krever tiltak utover de
som følger av lover og forskrifter. Analysen er tatt med i vedlegg 4.
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7 Virkninger av planforslaget
7.1 Natur
Naturmangfoldloven sier i § 7 at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Det er ikke opplysninger i Miljødirektoratets naturbase, som er etablert for å gi
beslutningsstøtte ved arealforvaltning, som berører området. Artsdatabasen gir heller
ikke oppslag.
Skog/grøntområde
Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap og hvordan eldre tiders bruksformer har
preget området, ser andre avsnitt i denne paragrafen ikke ut til å være relevant med
hensyn til bruk og vern av naturmangfoldet.
§9 Føre-var-prinsippet
Med referanse til omtalen av kunnskapsgrunnlaget, er ikke føre-var-prinsippet
spesielt aktuelt i forbindelse med dette tiltaket.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Økosystemet er innenfor planområdet i utgangspunktet preget av menneskelig
aktivitet og inngrep. Det grenser opp mot en fylkesveg i nord-vest og en kommunevei
i nord.
§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder. Utvinningsretten som danner grunnlaget for
tiltaket, forutsetter at området tilbakestilles til jordbruksformål. Tiltakshaver skal bære
kostnadene ved dette. Mineralloven krever driftskonsesjon for denne type
virksomhet. Konsesjonsbetingelsene omfatter blant annet at det skal avsettes midler
til tilbakestilling. Direktoratet for mineralforvaltning tar pant i de avsatte midlene for å
sikre disse ved en eventuell konkurs.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Tiltakshaver anvender teknikker for uttak og tilbakestilling, som er basert på den best
tilgjengelige teknologi så vel med tanke på drift som miljø.

7.2 Næring
Forekomsten vil for Huna Sand AS sikre etableringen i området, og derved de
arbeidsplassene som er skapt.
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7.3 Nærmiljø
Det er ikke forhold som gjør at kravene til utslipp, slik disse er formulert i
forurensningsforskriften, overskrides.
Det er drift i området. Planen vil ikke medføre en trafikkøkning, men at virksomheten
vil strekke seg over et lengre tidsrom.
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8 Merknader til varslet oppstart av planarbeidet
8.1 Direktoratet for mineralforvaltning
Planen bør beskrive følgende:
- om det er løsmasser eller fast fjell
- totalt uttaksvolum og estimert årlig uttak
- kvalitet og anvendelsesområder
Dette er forhold som beskrives i planen.

8.2 Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeskommunen ber om at det blir vist varsomhet ved opparbeiding av området med
hensyn til kulturminner.
Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.

8.3 Statens vegvesen
Statens vegvesen har ikke merknader til varsla reguleringsarbeid.

8.4 Kystverket

Kystverket har ikke avgjørende innspill eller merknader. Det er ikke signal i
varslingen som tilsier økt eller endret bruk av sjøareal.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på utredningsplikten for nye kaier eller vesentlig
endringer av eksisterende kaier for anløp av fartøy over 1350 tonn.
Det er ikke økt eller endret bruk av sjøareal.
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8.5 Fylkesmannen
Bortsett fra generelle forhold tar Fylkesmannen opp følgende:

I kommuneplanen står det at Reguleringsplan Masseuttak Huna skal gjelde før
kommuneplanen. Kai er således en videreføring av gjeldende reguleringsplan.
Fylkesmannen mener det bør settes krav til driftstid i reguleringsplanen.
Uttak, foredling og transport inklusive lasting av båter vil hovedsakelig foregå på
dagtid. Det er åpnet for transport på lørdager frem til klokken 13. I perioder kan det
være aktuelt med arbeid på kveld, da forutsatt at de skjerpede støykravene
overholdes.

8.6 Sven Amund Skotheim og Stine Tynes
Merknadene gjelder eiendommen 55/3
Grunneierne er opptatt av at grenser for utslipp av støv og støy overholdes og at
bebyggelse skjermes med vegetasjon.
Grunneierne er opptatt av detaljutforming og rekkefølge i uttaket og sikring av
området under og etter drift.
Det er en forutsetning at utslippene fra virksomheten ikke overskrider etablerte
grenser.
De øvrige forhold inngår i driftsplanleggingen. Grunneierne vil kunne få gi innspill til
dette arbeidet.

8.7 NVE
NVE har i tillegg til generelle innspill til planen gitt råd i til situasjonen knyttet til flom
og erosjon.
Reguleringsbestemmelsene tar opp disse forholdene.
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