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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 

         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 

2. Opplysninger om området  
 Navn på uttaksområdet/uttaket   Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

Størrelse på omsøkt areal (daa)   Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 
råstoffet):  

 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

Tøm skjema

TT Pukk AS 856639002

91829433

Mørlandsmoen Massetak gnr.19 bnr.1 Arendal

90 380 000 20 - 30.000
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
               
              Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 

              Navn på plan: _______________________________ 

              Vedtaksdato: ________________________________ 

              Hvis nei: 

              Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 

              Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
 

              _____________________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

- For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

               - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 
1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

5.4.      Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  

Mørlandsmoen massetak

31.03.2016                      
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Driftsplan for Mørlandsmoen Masseuttak 
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TT Anlegg AS 

 

 

3.0 Bakgrunn 

TT anlegg AS har på vegne av TT pukk AS utarbeidet driftsplan for «massetak» med uttak av stein 

til knusing. Området for masseuttak skal etter endt drift istandsettes til landbruksarealer. 

Uttaksområdet skal kles med jord- og torvmasse med en dybde på ca. 0,4- 0,5meter for å etablere 

fullverdig dyrkingsareal 

 

Masseuttaket ligger på Mørland nord for Arendal sentrum. Det er planlagt å ta ut ca. 380.000 m3 

fjellmasser. Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 90 da.  

 

I kommuneplan/ kommunedelplan er området avsatt til landbruk- natur- og friluftsområde. 

Reguleringsplan for området forventes å bli godkjent i møte 31.03.2016. 

 

Landskapet er småkupert med bare sva hvor det innimellom er vegetasjon klassifisert som 

uproduktiv skog, det er ikke registrert lokaliteter i forhold til biologisk mangfold eller fornminner 

innenfor tenkt planområde.  

 

Nivået innenfor planområdet ligger fra kote 70 i syd og ender opp på kote 85 i nord. Høyeste topper 

innenfor planområde ligger på kote 92.  

 

Fjell massene i området skal tas ut. Fra høyeste punkt i terrenget i planområde til laveste er det en 

høydeforskjell på ca. 22 meter. Høydeforskjellene i planområdet skal jevnes ut. Etter endt uttak vil 

man få en sammenhengende flate fra kote 70 i sør til kote 83 i nord. 

 

 
illustrasjon før uttak
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TT Anlegg AS 

 

 
illustrasjon etter uttak  

 

Denne driftsplanen inngår som en del av dette planarbeidet og gir føringer for driften de kommende 

årene. Driftsplanen gir føringer for drift i denne periode samt beskriver hvordan sluttsituasjonen blir 

etter at uttak i området er avsluttet. 

 

3.1.1 Drift av uttaket 
Driftsplanen er delt inn i 3 faser. Hvor uttaket vil starte med fase 1 og avsluttes med fase 3 i 

henhold til tegningsnummer 150, 151 osv. i vedleggene. Uttaket starter på nedre platå med 

driveretning mot øst. 

 

Fase 1 vil ha en tidshorisont på ca. 6 år og et årlig uttak på om lag 30.000m3 faste masser.  

 

Fase 2 - 3 vil ha en tidshorisont på ca. 6-7 år   

 

Massene skal tas ut fra sør mot nord. Driften av anlegget vil til enhver tid kreve et areal på ca. 20 

daa. Etter som uttaket beveger seg nordover, vil de bakenforliggende områdene istandsettes. Det er 

lagt inn en 5 meters buffersone (bruddgrense) mot eiendommene gnr. 19 bnr.8 og gnr.20 bnr. 2. 

 

3.1.2 Type uttak 
Bergart: 

Vi har hatt inne geolog for å se på bruddet med tanke på geologisk vurdering av forekomsten og 

bruksområder. 

 

På NGUs geologiske kart over området er bergarten beskrevet som en migmatitt. Dette er en 

blandingsbergart av to ulike deler med ulik alder. Den eldste delen er gjerne mørkere enn den yngre 

delen som opptrer som lysere slirer og årer. Bergarten har gjerne en gneisstruktur (foliasjon).  

I bruddet fremstår bergarten som i hovedsak mørk grå med forholdsvis lite innslag av lysere årer. 

De mørke partiene av bergarten antas å bestå av amfibolitt, mens de lysere delene er kvarts og 

feltspat.  

 

Dette er ikke noen typisk migmatitt, men kan bedre betegnes som en amfibolittisk gneis. 

 

 



 
Foto tatt i bruddet. 

 

Uttaket skal skje ved at fjellet blir sprengt og knust til ulike graderinger av stein, pukk og grus.  

 

 

3.1.3 Avsluttet uttaksområde 
All matjord skal tas vare på, og tilbakeføres.  

Området skal benyttes til masseuttak inntil endt uttak. Deretter skal området benyttes til  

landbruksareal. 
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TT Anlegg AS 

 

 

3.1.4 Sikringstiltak 
Masseuttaket skal sikres ved skilting. Sikringsgjerde skal settes opp der det er behov.  

Sikringstiltak skal vedlikeholdes i hele driftsperioden og fjernes når området er istandsatt. 

Gjerde som benyttes for sikring av bruddet vil være av type flettverksgjerde med høyde på  

1.20 meter. 

 

Ved innkjøringen til massetaket settes det opp skilt med teksten massetak. I tillegg monteres det en 

låsbar bom som skal sikre at uvedkommende ikke tar seg inn i bruddet utenfor åpningstider. 

 

 

3.1.5 Uttakets navn 
Uttakets navn er Mørlandsmoen massetak.  

Masseuttaket ligger på eiendommen til John Olav Kjevik, gnr. 19 bnr.1, Arendal kommune. 

 

 

3.1.6 Driftsselskap  
TT Pukk AS 

Doneheia 138 

4516 Mandal 

Org nr. 856639002 
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TT Anlegg AS 

 

 

3.1.9 Tillatelser pbl. 
Området er under regulering til landbruksformål med bestemmelsesområde, midlertidig massetak. 

Planen ble godkjent 31.03.2016 med PlanId 09062015-13. 

 

 

3.1.10 Underskrifter 

Mandal 29.04.2015 

 

______________________________ 

TT Pukk AS 

John Sveinall 

        Org nr. 856639002 

 

 

3.1.11 Oversiktsliste 

Reguleringsplan 

Reguleringsbestemmelser 

 

Berørte parter – hjemmelshavere + kart 

 

Oversiktskart 1:50000 

148 Eksisterende situasjon A3 

149 Driftsplan med faser A3 

150 Fase 1 Driftsplan A3 

160 Fase 1 kartutsnitt 

220 Fase 1 Profil (lengde) 

302 Fase 1 Profil (tverr) 

151 Fase 2 Driftsplan A3 

161 Fase 2 kartutsnitt 

221 Fase 2 Profil (lengde) 

303 Fase 2Profil (tverr) 

152 Fase 3 Driftsplan A3 

162 Fase 3 kartutsnitt 

222 Fase 3 Profil (lengde) 

303 Fase 3 Profil (tverr) 

153 Ferdig brudd Driftsplan A3 

155 Oversikt profiler 

205 Snitt a_a ferdig brudd A3 

305 Tverrprofiler ferdig brudd 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
Detaljreguleringsplan for Mørlandsmoen massetak 

I ARENDAL KOMMUNE 
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Reguleringsplan for Mørlandsmoen massetak i Arendal kommune 
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REGULERINGSFORMÅL 

 

Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Innenfor grensen er 

det etter Plan- og bygningsloven regulert:  

 

 Bebyggelse og anlegg        

 - Steinbrudd og masseuttak 

  

 Grønnstruktur   

 - Vegetasjonsskjerm 

 

  

 GENERELLE BESTEMMELSER 

Maks arbeid med knusing av stein settes til 3 mnd. pr år. 

 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Innenfor området kan det utvinnes masser ned til kote 70 i sør og ned til kote 83 i 

nord. Mot ytterkantene skal massetaket ha en stigning på maksimum 10:1. Maksimal 

tillatt pallehøyde skal være 12 meter og minimum tillatt hyllebredde skal være 9 

meter.  

 

 

Det skal ikke være støyende aktivitet i området nattperioden kl. 22-07.  

Knusing i skolens sommerferie, helger og helligdager unngås. 

 

Ved knusing i tørre sommermåneder skal det vannes under knusingen for å dempe 

støvavviklingen. 

 

Utførende entreprenør er ansvarlig for at frisiktsone i kryss fv 124 og inn til 

anleggsområde overholdes i anleggsperioden. Dette gjøres ved at vegetasjon ryddes og 

holdes nede til maks høyde 0,5 meter i hele frisiktsona.  

 

  
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

Innenfor planområde tillates det etablert støyavgrensingsvoll. Vollen benyttes som en 

del av avskjermingen mot bebyggelsen i nord-vest og bygges av avgravingsmasser 

som gradvis tilbakeføres til landbruksformål.  

 

Innenfor planformålet tillates hogging/fjerning av vegetasjon som utgjør en risiko for 

arbeidsforholdene i bruddet. 

Jord tillates avgravd og skal tilbakeføres ved endt brudd. Formålet tillates re vegetert 

ved tilførsel av jord og beplantning.  

 

Det tillates gravd ut sedimenteringsbasseng for å ivareta overvannet fra bruddet. 

  

 

 



Reguleringsbestemmelser 

Reguleringsplan for Mørlandsmoen massetak i Arendal kommune 
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 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Før det gis igangsettingstillatelse for masseuttak skal det foreligge konsesjon og 

driftsplan som er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Drift kan ikke igangsettes før driftskonsesjon og godkjent driftsplan foreligger. 

 

Før det gis igangsettingstillatelse for massetaket skal det dokumenteres at ingen 

bebyggelse berøres av støyverdier over retningslinjene i T-1442. Nødvendig 

støyskjermingstiltak for å oppnå dette skal være etablert før det tillates knusing av 

stein innenfor området. 

 

Entreprenøren skal etablere et sedimentasjonsbasseng, slik at ev. overvann fra bruddet 

kan sedimentere før rent vann renner videre mot Molandsvassdraget. 

Sedimenteringsbasseng skal være etablert før drift i massetaket igangsettes. 

 

Før oppstart skal entreprenøren/tiltakshaver melde til Fylkesmannen i Aust-Agder om 

oppstart av arbeidene og følge ev. krav som de, samt kommunen måtte sette til driften. 

 

Før driften av steinbruddet opphører skal skjæringer tilbakefylles. Tilbake fyllingene 

skal dekkes med masser egnet for vegetering. Vegetering bør skje gjennom naturlig 

suksesjon, eventuelt tilsås med stedegne arter. 

 

  





















































 

ARENDAL KOMMUNE 
 

Planbestemmelser 
for 

Reguleringsplan for Mørlandsmoen massetak, gnr 19/1 og 19/8 
 

 
 
Arkivsak: 2015/3339 
Arkivkode: 09062015-13 
 
 
Detaljplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 31.03.2016, PS 45/16 
Plankartets dato: 08.05.2015  
 

 
REGULERINGSFORMÅL 

 
Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Innenfor grensen er det etter 
Plan- og bygningsloven regulert:  

 
 Bebyggelse og anlegg       
 - Steinbrudd og masseuttak 
  
 Grønnstruktur   
 - Vegetasjonsskjerm 
 
  
 GENERELLE BESTEMMELSER 

Maks arbeid med knusing av stein settes til 3 mnd. pr år. 
 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Innenfor området kan det utvinnes masser ned til kote 70 i sør og ned til kote 83 i nord. Mot 
ytterkantene skal massetaket ha en stigning på maksimum 10:1. Maksimal tillatt pallehøyde skal 
være 12 meter og minimum tillatt hyllebredde skal være 9 meter.  
 
 
Det skal ikke være støyende aktivitet i området nattperioden kl. 22-07.  
Knusing i skolens sommerferie, helger og helligdager unngås. 
 
Ved knusing i tørre sommermåneder skal det vannes under knusingen for å dempe 
støvavviklingen. 
 
Utførende entreprenør er ansvarlig for at frisiktsone i kryss fv 124 og inn til anleggsområde 
overholdes i anleggsperioden. Dette gjøres ved at vegetasjon ryddes og holdes nede til maks 
høyde 0,5 meter i hele frisiktsona.  

 
  

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 
Innenfor planområde tillates det etablert støyavgrensingsvoll. Vollen benyttes som en del av 
avskjermingen mot bebyggelsen i nord-vest og bygges av avgravingsmasser som gradvis 
tilbakeføres til landbruksformål.  
 



 

Innenfor planformålet tillates hogging/fjerning av vegetasjon som utgjør en risiko for 
arbeidsforholdene i bruddet. 
Jord tillates avgravd og skal tilbakeføres ved endt brudd. Formålet tillates re vegetert ved tilførsel 
av jord og beplantning.  
 
Det tillates gravd ut sedimenteringsbasseng for å ivareta overvannet fra bruddet. 

  
 
 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Før det gis igangsettingstillatelse for masseuttak skal det foreligge konsesjon og driftsplan som er 
godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 
Drift kan ikke igangsettes før driftskonsesjon og godkjent driftsplan foreligger. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for massetaket skal det dokumenteres at ingen bebyggelse 
berøres av støyverdier over retningslinjene i T-1442. Nødvendig støyskjermingstiltak for å oppnå 
dette skal være etablert før det tillates knusing av stein innenfor området. 
 
Entreprenøren skal etablere et sedimentasjonsbasseng, slik at ev. overvann fra bruddet kan 
sedimentere før rent vann renner videre mot Molandsvassdraget. Sedimenteringsbasseng skal 
være etablert før drift i massetaket igangsettes. 
 
Før oppstart skal entreprenøren/tiltakshaver melde til Fylkesmannen i Aust-Agder om oppstart av 
arbeidene og følge ev. krav som de, samt kommunen måtte sette til driften. 
 
Før driften av steinbruddet opphører skal skjæringer tilbakefylles. Tilbake fyllingene skal dekkes 
med masser egnet for vegetering. Vegetering bør skje gjennom naturlig suksesjon, eventuelt tilsås 
med stedegne arter. 

 
  
 
 

Arendal, 31.03.2016 
 
 

Roy Vindvik 
Fagleder, planseksjonen 



Saksprotokoll - Bystyret 31.03.2016

Behandling:

Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljplan 
for Mørlandsmoen gnr.19 bnr.1 med plankart og bestemmelser datert 21.10.15, sammen 
med frisikttegninger av adkomst fv124 datert 09.02.16. 
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ARENDAL KOMMUNE
Saksfremlegg

Referanse: 2015/3339 / 25
Ordningsverdi: 09062015-13

Vår saksbehandler
Roy Vindvik, tlf 37013774

Saksgang:

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Kommuneplanutvalget

Bystyret

Forslag til detaljregulering for Mørlandsmoen massetak - endelig behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljplan for
Mørlandsmoen gnr.19 bnr.1 med plankart og bestemmelser datert 21.10.15, sammen med 
frisikttegninger av adkomst fv124 datert 09.02.16.

Vedlegg:

1 Oversiktskart

2 Forslag til planbeskrivelse for Mørlandsmoen, gnr.19 bnr.1

3 Forslag til plankart for Mørlandsmoen gnr.19 bnr.1

4 Forslag til bestemmelser for Mørlandsmoen gnr.19 bnr.1

5 Uttalelser/ merknader berørte private og offentlige parter

6 Siktsoner i kryss fv 124

Sammendrag:

Eier av gnr.19 bnr.1 på Mørlandsmoen ønsker i samarbeid med entreprenørselskapet TTAnlegg AS å 
etablere et midlertidig masseuttak av arealet som planforslaget omfatter. Etter endt drift skal området 
fremstå som et fullverdig landbruksareal. 

Arbeidet med å knuse stein skal kun foregå 3 mnd. pr. år.

Bakgrunn for saken:

Formålet med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for landbruk med midlertidig masseuttak i 
anleggsperioden.

Området som er vist som bestemmelsesområde midlertidig masseuttak skal etter endt drift istandsettes 
til landbruksarealer.  Uttaksområdet skal kles med jord- og torvmasse med en dybde på ca.0,4-0,5 meter
for å etablere fullverdig dyrkingsareal.
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Planområdet ligger langs fylkesvei 124 i Moland i Arendal kommune med adkomst fra fylkesveien ved 
Mørlandsmoen bilopphugging.  Adkomstveien inn til planområdet er privat.

Planområdet består av deler av eiendommen gnr.19 bnr.1 og er på ca. 125 daa.

Kommuneplanen for Arendal kommune viser området som Landbruks-, natur og friluftsområde(LNF).

Det er TT Anlegg AS som fremmer planforslaget på vegne av John Olav Kjevik.

Oppstart av planarbeidet ble varslet i annonsert den 08.05.15. frist for innspill ble satt til 12.06.15.

Planforslaget ble videre befart og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av kommuneplanutvalget i møtet den 
02.12.15.

Forslaget lå ute til offentlig ettersyn i 6 uker med uttalefrist satt til den 26.01.16.

Innkomne uttalelser/merknader med kommentarer. 
I forbindelse med det offentlige kom det inn fire uttalelser til planforslaget som blir kommentert nedenfor.  
Uttalelsene vedlegges saken i sin helhet.

Aust – Agder fylkeskommune, e-post datert 05.01.16
Ingen merknader.

Rådmannens kommentar:
Tas til etterretning.

John Peder Johnsen, e-post datert 21.01.16
Bor på Hesthag som er på andre siden av Røydalen og i luftlinje mer eller mindre rett overfor det 
planlagte masseuttaket.  Hører i dag godt arbeid som utføres i dette området.  Hesthagfjell i bakkant av 
gården fanger opp lyd og lager resonans fra den retningen uttaket kommer.
Tilbakemeldingen går på at arbeidet må utføres i normalarbeidstid og at det gjøres tiltak for å minimere 
støy fra anlegget i vår retning.

Rådmannens kommentar:
Maks arbeid med knusing av stein settes til 3 mnd. pr år.
Det skal ikke være støyende aktivitet i området nattperioden kl. 22-07. 
Knusing i skolens sommerferie, helger og helligdager unngås.
Før det gis igangsettingstillatelse for massetaket skal det dokumenteres at ingen bebyggelse berøres av 
støyverdier over retningslinjene i T-1442. Nødvendig støyskjermingstiltak for å oppnå dette skal være 
etablert før det tillates knusing av stein innenfor området.

Fylkesmannen i Aust – Agder, brev datert 26.01.16
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er etablert et miljøovervåkningsprogram i forbindelse med 
etablering av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, med prøvetakingsstasjoner bl.a. i nærheten av 
planområdet.  Fylkesmannen legger for øvrig til grunn at forhold rundt avrenning, støy- og 
støvproblematikk mv. håndteres og følges opp videre etter forurensningsregelverket, herunder ved 
meldeplikt til Fylkesmannen før oppstart av virksomheten, jf. Rekkefølgebestemmelse.
Ellers ingen merknader til planforslaget.

Rådmannens kommentar:
Tas til etterretning.

Statens vegvesen, brev datert 02.02.16

Vegvesenet har registrert at regulant ikke har tatt med seg kryssområdet, men valgt å legge inne en 
bestemmelse om at de har ansvar for rydding av siktsone i den perioden det er drift i masseuttaket.  
Siktsonene er beskrevet i planbeskrivelsen, slik at dette forholdet er sporbart.  Det savnes en beskrivelse 
av det totale trafikkbildet inn til området, da dette vil være avgjørende for om dette skal defineres som 



2015/3339/-25 Side3av 3

kryss eller avkjørsel.  En siktsone på 4x80m indikerer at regulant anser dette som avkjørsel og at det tas 
høyde for en fart på 70 km/t.

Fartsgrensen er 80 km/t på fylkesvegen. Forutsatt at årlig døgntrafikk(ÅDT) er under 50(kjøretøy/ døgn) 
på den private veien vil kravet til siktsonene 4x100 meter.

Vegvesenet savner en begrunnelse rundt valget til regulant, samt tekniske planer som synliggjør 
siktforholdene knyttet til vertikalgeometrien på fylkesveien.

Ulykkesanalyserapportene viser at god sikt er avgjørende for samhandling mellom de ulike 
trafikantgruppene.  Vegvesenet anbefaler kommunen å se nærmere på dette punktet.

Rådmannens kommentar:
Det er tegnet inn siktsoner i henhold til vegvesenets kommentar på 4x100m adkomsten til fv 124.

Trafikk fra foreslått anlegg skal følge dagens adkomstveg inn til planområdet.  Tegningene over 
siktsonene ligger ved saken og er en del av planen ved at det stilles krav i bestemmelsene og at de 
følger saken som vedlegg.

Rådmannens vurdering:

Området som omfattes av planforslaget har status som LNF i kommuneplanen.  I tillegg er området 
avsatt som et viktig landbruksområde – hensynssone landbruk(H510).

Rådmannen ser det som viktig å følge opp både Kommuneplan 2013 – 2023, vedtatt 22.05.14 og 
Kommunedelplan for landbruk, vedtatt 19.11.09.

Det vises ofte til at landbruksjord over tid har blitt omdisponert til byggeområder og at man fremover må 
se strengt på fradeling av landbruksjord.

Rådmannen ser helt klart at det er krevende i en periode når man skal ta ut store steinmasser for å 
istandsette området til fremtidige landbruksområder. 

Område som er foreslått ligger i et område med mindre bebyggelse hvor man mener det vil være mulig å 
etablere et midlertidig massetak uten at det vil gå vesentlig ut over naboenes næringsgrunnlag og 
livskvalitet. Det må selvsagt følges opp med de begrensningene som er gjort i planens 
reguleringsbestemmelser.

Rådmannen anbefaler kommuneplanutvalget å vedta planforslaget for Mørlandsmoen massetak.

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen.

Utbyggingsavtale:
Det er ingen offentlige areal i planforslaget som skal overdras til det offentlige og det er dermed ikke 
behov for utbyggingsavtale.

Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 22. februar 2016.










































