








































Saksmappenr: 03/00186-14
Arkiv: 64/1+14
Sakshandsamar: Torleif Homme

Saksframlegg

Valle kommune

Saksnummer Utval Møtedato

064/03 Ressursutvalet 11.06.03

0045/03 Kommunestyret 25.06.03

Reguleringsplan for massetak Kåvenes - Nomelandskleivi

Vedtak i Kommunestyret - 25.06.2003:
Kommunestyret godkjenner framlegg til reguleringsplan for masseuttak ved
Kåvenes/Nomelandskleivi med fylgjande endring:

1. Massetak A i framlegg til plan vert godkjent som omsøkt då tiltaket vil virke positivt
på trafikktryggleiken i området.

2. Massetak B i framlegget til plan vert delvis godkjent. Omfanget av uttaket må
avgrensast til det Skogbrukssjefen finn nødvendig for å opparbeide ein teneleg
tømmeropplagsplass med snuplass og tilkomstvegar.

3. Massetak C vert ikkje godkjent. Avslaget er grunngjeve i kommuneplanens
bestemmingar.

Tiltaka er knytt opp mot RV 9 utbygginga i området og må vere avslutta innan 01.06.05. Ein
føreset eit nært samarbeid med Statens Vegvesen vedkomande den estetiske utforminga. Det
må sendast inn revidert plan (tekstdel og plankart) i samsvar med dette vedtaket.

Handsaming i Kommunestyret - 25.06.2003:
Bjørgulv N. Berg sa seg ugild. Dette var samrøystes vedteke.

Framlegg frå Tarald Flateland:
Rådmannen si innstilling:
Kommunestyret godkjenner framlegg til reguleringsplan for masseuttak ved
Kåvenes/Nomelandskleivi med fylgjande endringar:

1. Massetak A i framlegg til plan vert godkjent som omsøkt. Uttak av masse må
avsluttast seinast 31.12.04 og området må vere avplanert og avslutta i samsvar med
avslutningsplanen seinast 01.06.05.

2. Massetak B og C vert ikkje godkjent utifrå estestiske omsyn, jfr. det arbeid som er
gjort med å utarbeide ein ”estetikk-veileder” i samband med utbygging av RV 9.

3. Det må sendast inn ein revidert plan (tekstdel og plankart) som er i samsvar med pkt.
1 og 2 ovanfor.



Alternativ røysting:
Innstillinga frå ressursutvalet fekk 14 røyster og vart vedteke.
Framlegget fekk 3 røyster.

Vedtak i Ressursutvalet - 11.06.2003:
Kommunestyret godkjenner framlegg til reguleringsplan for masseuttak ved
Kåvenes/Nomelandskleivi med fylgjande endring:

1. Massetak A i framlegg til plan vert godkjent som omsøkt då tiltaket vil virke positivt på
trafikktryggleiken i området.

2. Massetak B i framlegget til plan vert delvis godkjent. Omfanget av uttaket må avgrensast
til det Skogbrukssjefen finn nødvendig for å opparbeide ein teneleg tømmeropplagsplass
med snuplass og tilkomstvegar.

3. Massetak C vert ikkje godkjent. Avslaget er grunngjeve i kommuneplanens
bestemmingar.

Tiltaka er knytt opp mot RV 9 utbygginga i området og må vere avslutta innan 01.06.05. Ein
føreset eit nært samarbeid med Statens Vegvesen vedkomande den estetiske utforminga. Det må
sendast inn revidert plan (tekstdel og plankart) i samsvar med dette vedtaket.

Handsaming i Ressursutvalet - 11.06.2003:
Bjørgulv N. Berg sa seg ugild – samrøystes vedteke

Framlegg frå Pål Inge Bøe:
Kommunestyret godkjenner framlegg til reguleringsplan for masseuttak ved
Kåvenes/Nomelandskleivi med fylgjande endring:

4. Massetak A i framlegg til plan vert godkjent som omsøkt då tiltaket vil virke positivt på
trafikktryggleiken i området.

5. Massetak B i framlegget til plan vert delvis godkjent. Omfanget av uttaket må avgrensast
til det Skogbrukssjefen finn nødvendig for å opparbeide ein teneleg tømmeropplagsplass
med snuplass og tilkomstvegar.

6. Massetak C vert ikkje godkjent. Avslaget er grunngjeve i kommuneplanens
bestemmingar.

Tiltaka er knytt opp mot RV 9 utbygginga i området og må vere avslutta innan 01.06.05. Ein
føreset eit nært samarbeid med Statens Vegvesen vedkomande den estetiske utforminga. Det må
sendast inn revidert plan (tekstdel og plankart) i samsvar med dette vedtaket.

Alternativ røysting:
Framlegg frå Pål Inge Bø fekk 5 røyster
Rådmannen sitt framlegg fekk 1 røyst

Rådmannen si innstilling:

Kommunestyret godkjenner framlegg til reguleringsplan for masseuttak ved
Kåvenes/Nomelandskleivi med fylgjande endringar:

1. Massetak A i framlegg til plan vert godkjent som omsøkt. Uttak av masse må
avsluttast seinast 31.12.04 og området må vere avplanert og avslutta i samsvar med
avslutningsplanen seinast 01.06.05.

2. Massetak B og C vert ikkje godkjent utifrå estestiske omsyn, jfr. det arbeid som er
gjort med å utarbeide ein ”estetikk-veileder” i samband med utbygging av RV 9.

3. Det må sendast inn ein revidert plan (tekstdel og plankart) som er i samsvar med pkt.
1 og 2 ovanfor.



Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Bjørgulv N. Berg har med oversendingsbrev datert 03.04.03 oversendt framlegg til
reguleringsplan for steinbrot/massetak ved Kåvenes/Nomelandskleivi.

Varsel om oppstart av planarbeid er gjort i samsvar med plan- og bygningslova.

Planen går i korte trekk ut på uttak av masse i 3 områder og planen er delvis relatert til
uttak av masse i samband med utbygging av RV 9, behov på bygging av
tømmeropplagsplass til eige behov, samt uttak av masse til framtidige prosjekt.
Del av den eine parsellen er oppgjeven til å skulle drivast over ein periode på 10 – 15 år.

Ressursutvalet vedtok på møte den 08.04.03, sak 44/03, å legge framlegg til plan ut til
offentleg ettersyn.

2. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk

Plikt til å utarbeide reguleringsplan, kven som kan utarbeide slik plan, hvilke
reguleringsføremål ein plan skal/kan ha, er regulert i plan og bygningslova kapitel VII.

Pbl § 30 opnar for at private kan utarbeide reguleringsplan.

Når det gjeld massetak er det i gjeldande kommuneplan inntatt fylgjande:

Massedeponi etter kraftutbygging er avsett til område for råstoffutvinning. Massetippane
skal nyttast til råstoffutvinning før ein tillet råstoffutvinning andre stadar i kommunen så
langt dette er mogleg. Dersom det kjem mye massedeponi som fylgje av ny kraftutbygging
skal desse nyttast til råstoffutvinning framfor å opne for råstoffutvinning i kommunen så
langt det er mogleg.

For nye massetak/deponi eller liknande bør det krevjast reguleringsplan/uttaksplan med
føresegner for mellombels bruk og etterbruk av areala. Slike planar skal avklåre
storleiken på uttaket, tilhøve til naboar og andre brukarinteressar, avbøtande tiltak i
driftsperioden og istandsetjing av terreng.

I forslag til revidert kommuneplan – Utfyllande føresegner til arealdelen – er dette kome
klarare fram ved bruk av setninga: ”For nye …. Massetak/deponi .. skal det lagast ein
plan med føresegner som syner korleis drifta av massetaket og avslutninga skal
gjennomførast, jfr Plan og Bygningslova § 23. Slika planar skal avklåre storleiken på
uttaket, tilhøve til naboar og andre brukarinteressar, avbøtande tiltak i driftsperioden og
istandsetjing av terreng etter driftsperioden.

I ressursutvalet sitt møte den 11. februar i år, var ”massetak i samband med utbygging av
RV 9” oppe som ei av drøftingsakene, med fylgjande vedtak:
Ressursutvalet drøfta korleis evt . søknader om uttak av masse i samband med utbygging
av RV 9 skal handsamast. Det vart vedteke at all søknad om uttak av masse må gjerast
gjennom reguleringsplan.

Det området det no er laga utkast til reguleringsplan for, ligg i LNF-sone 1.



Når det gjeld krav til konsekvensutgreiing kjem dette først inn i bildet når tiltaket berører
minst 50 dekar samla overflate eller samla uttak utgjer meir enn 500.000 m3.

3. Vurderingar

Det har kome inn fylgjande merknader/uttaler:
Valle Landbruksnemnd/Fylkeslandbruksstyret:
Ingen merknader og kan tilrå at planen vert godkjent utifrå landbruksinteresser.

Otra Kraft:
Påpeikar at massetak i området vil vere estestisk skjemmande og at det kan føre til støv og
støyplager for Otra Kraft sine kontor og Brokke driftssentral. Påpeikar også at evt.
problem med avrenning til vassdrag frå sprenging ikkje er nemnt i planen.

NVE
Ingen merknader til planen

Aust Agder Fylkeskommune v/regionalvirksomheten
Ingen spesielle merknader, men påpeikar spesielt forholdet til RV 9 og det arbeidet som er
gjort med utarbeiding av ein ”estetikk-veileder” i samband med utbygging av RV 9 og at
det bør takast spesielle omsyn til sideareala til vegen.

Fylkesmannen i aust Agder v/miljøvernavdelinga
Miljøvernavdelinga har ein del generelle merknader til planen og påpeikar m.a. at det bør
gjerast avbøtande tiltak i høve til RV 9 og at det bør vurderast fare for avrenning frå
sprenginga.

Utifrå dei merknader/uttaler som er kome inn, er det fleire som er skeptisk til masseuttak i
området, ikkje minst at massetaket vil bli liggande svært nær RV 9 og det ”estetikk-
problemet” dette medfører, men det er ikkje kome uttaler som vil vere til hinder for
gjennomføring av planen.

Vurdering:
I samband med utbygging av RV 9 og ”bompengepakka” er det lagt stor vekt på miljø
rundt RV 9 som ferdselsåre gjennom Setesdal og det er også utarbeidd ein eigen ”estetikk-
veileder” i samband med utbygging av RV 9. I fleire av uttalane er dette også nemnt. Det
vil difor vere lite samsvar med dette arbeidet som er lagt ned i dette og ei evt. godkjenning
av eit massetak som nærmaste nabo til vegen. Ein kan difor ikkje tilrå at område B og C
vert godkjent. Når det gjeld område A vil ein vurdere dette noko annleis. Dette er ein
fjellknatte som det allereie er skoten ein del av i samband med RV 9 og dersom denne vert
fjerna, vil område framstå som meir opent og vil bli tilført eit jordlag som skal såast inn
og kan brukast til skogs/beitemark. Ein vil under føresetnad av at massane skal brukast til
utbygging av RV 9 ved Flårenden kunne tilrå at område A vert godkjent. Som vilkår må
det settast at uttak av masse må avsluttast seinast 31.12.04 og at området må vere
avplanert og avslutta i samsvar med avslutningsplanen seinast 01.06.05.
Dersom ein godkjenner ei slik løysing vil omfanget av masseuttaket bli redusert, det vert
ein relativt kort uttaksperiode og i ein periode då området vil bli eit meir eller mindre
anleggsområdet i samband med utbygging ved Flårenden.
Dei ulemper som er nemnt i fleire av uttalane vil bli redusert og ikkje større enn at dei må
vere akseptable.

Valle, den 28.05.2003



Vidar Homme
rådmann

Vedlegg:
1. Framlegg til reguleringsplan
2. Uttale frå Valle landbruksnemnd/Fylkeslandbruksstyret
3. Uttale frå Otra Kraft
4. Uttale frå NVE
5. Uttale frå Aust Agder Fylkeskommune v/Regionalvirksomheten
6. Uttale frå Fylkesmannen i Aust Agder



Saksmappenr: 2007/33-7
Arkiv: L12
Sakshandsamar: Liv Elin Frøysnes Berg

Saksframlegg

Valle kommune

Saksnummer Utval Møtedato

113/07 Planutvalet 26.06.2007

Framlegg til mindre vesentleg reguleringsendring for
reguleringsplan for steinbrot/massetak Kåvenes -
Nomelandskleivi, gnr. 64, bnr. 1 og bnr. 14.

Rådmannen si innstilling:

Planutvalget godkjenner jfr. PBL § 28-1, pkt 2, framlegg til mindre vesentleg
reguleringsendring for steinbrot/massetak Kåvenese – Nomelandsklivi,
gnr. 64, bnr. 1 og bnr. 14 med fylgjande endring:

· reguleringsføresegnene § 4, spesialområde, massetak, siste setning,

”Tiltaka er knytt opp mot RV utbygginga i området og må vere avslutta innan
01.06.05” vert teke ut.

Ny siste setning vert sett inn
Uttak av masse i området A og/eller B må vere avslutta seinast 3 år etter oppstart
av masseuttak.

Saksprotokoll i Planutvalet - 26.06.2007

Handsaming:
Bjørgulv N. Berg sa seg ugild.

Planutvalet vedtok samrøystes at Bjørgulv N. Berg var ugild, og han deltok såleis ikkje i den
vidare handsaminga av saka.

Avrøysting:
Innstillinga vart vedteken mot 1 røyst.

Vedtak:
Planutvalget godkjenner jfr. PBL § 28-1, pkt 2, framlegg til mindre vesentleg
reguleringsendring for steinbrot/massetak Kåvenese – Nomelandsklivi,



gnr. 64, bnr. 1 og bnr. 14 med fylgjande endring:

· reguleringsføresegnene § 4, spesialområde, massetak, siste setning,

”Tiltaka er knytt opp mot RV utbygginga i området og må vere avslutta innan
01.06.05” vert teke ut.

Ny siste setning vert sett inn
Uttak av masse i området A og/eller B må vere avslutta seinast 3 år etter oppstart
av masseuttak.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Kommunestyret i Valle godkjende i møte 25.06.2003, sak 45/03 framlegg til
reguleringsplan for steinbrot/massetak Kåvenes – Nomelandskleivi på gnr. 64, bnr. 1 og
bnr. 14. Kommunestyret si handsaming og vedtak, samt vedtekne reguleringsføresegner
fylgjer som vedlegg. Det er ikkje framlegg om endringar i plankartet.

Den 04.01.2007, kjem det søknad frå eigar av gnr. 64, bnr. 1, Bjørgulv N. Berg, og eigar
av gnr. 64, bnr. 14, Inger Berg Homme om mindre vesentleg reguleringsendring.
Søknaden fylgjer vedlagt.

Slik vi oppfattar framlegg til mindre vesentleg reguleringsendring, ynskjer grunneigarane
at reguleringsføresegnene skal endrast på fylgjande punkt:

· reguleringsføresegnene § 4, spesialområde, massetak, siste setning,”Tiltaka er
knytt opp mot RV utbygginga i området og må vere avslutta innan
01.06.05”, vert teken ut.

Alternativt at ordlyden i reguleringsføresegnene § 4, spesialområde massetak, siste
setning, vert endra til ”Tiltaket må vere avslutta innan 01.01.2010”.

Jamfør PBL § 28-1, pkt. 4 skal berørte eigarar/festerar gjevast høve til å uttale seg. Naboar
jfr. brev frå Valle kommune av 24.04.2007 fått rist til 25.05.2007 til å uttale seg, det har
ikkje kome inn merknader frå nokon av naboane.

Vidare skal ein jfr. PBL § 27-1 innhente uttale frå offentlege myndigheiter og
organisasjonar. I denne saka har vi bedt om uttale frå jordbrukssjefen i Valle, Otra Kraft
DA, Setesdal villreinnemd, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Aust-Agder
Fylkeskommune, Agder Energi Nett AS, NVE og Statens vegvesen. Jfr. brev frå Valle
kommune av. 24.04.2007, har vi bedt om uttale innan 25.05.2007

Frå offentlege høyringsinstansar har det kome uttale frå Aust-Agder Fylkeskommune,
Statens Vegvesen og jordbrukssjefen i Valle. Uttalane fylgjer vedlagt.

Statens Vegvesen har ingen merknader til mindre vesentleg reguleringsendring, jfr. brev
av 21.05.2007.



Aust-Agder Fylkeskommune har jfr. brev av 16.05.2007, heller ingen merknader til at
anleggsfristen vert forlenga til 01.01.2010.

Jordbrukssjefen har i medhald av delegasjonsfullmakt gjordt fylgjande vedtak:
Utifrå landbruksomsyn vil ein rå til at reguleringsendringa av reguleringsplanen vert
godkjent som omsøkt.

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune?

Lett tilgjengelige område som er godkjendt for uttak av masse vil ha ein positiv verknad
for næringslivet og dermed utviklinga i kommunen.

Dersom området blir liggande for lenge som eit anleggsområde, vil det vere svært
skjemmande for forbipasserande, det kan få ein negativ effekt for næringslivet og
utviklinga i kommunen.

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk

Plan- og bygningsloven § 28-1, jfr. §§ 27-1 og 27-2.
Kommuneplanen for Valle kommune, perioden 2006 – 2018.
Reguleringsplan for steinbrot/massetak Kåvenese – Nomelandskleivi, gnr. 64, bnr. 1 og
bnr. 14, vedteken av kommunestyret 25.03.2003, i sak 45/03.

Reguleringsendring medfører i utgangspunktet ny gjennon gang av saka med utlegging til
offentleg ettersyn og endeleg vedtak i kommunestyret, men jfr. PBL §28.1, kan
planutvalget vedta mindre vesentleg reguleringsendring etter at uttalelsar frå berørte partar
og aktuelle offentlege instansar er innhenta.

Det kan av og til vere vanskelig å avgjere kva som er mindre vesentleg
reguleringsendring, og kva som er reguleringsendring. Jfr. ”PBL for praktikere” vil
endring av reguleringsformål oftast kreve reguleringsendring, medan mindre justering av
formålsgrense og føresegner blir reikna som mindre vesentleg reguleringsendring.

Eit anna moment som ein må take omsyn til er om berørte partar eller offentlege
høyringsinstansar har merknader til reguleringsendringa. Dersom ein ikkje får merknader
frå berørte partar eller insigelsar frå aktuelle offentlege instansar, kan saka handsamast
som ei mindre vesentleg reguleringsendring.

I denne saka er det endring av reguleringsføresegnene, enten at det ikkje er tidsfrist for
gjennomføring, eller ei forlenging av fristen med 3 år. Ein meiner difor at saka han
handsamast som ei mindre vesentleg reguleringsendring.

Men dersom planutvalget er i tvil om endringa er vesentleg eller mindre vesentleg
reguleringsendring, skal saka handsamast som reguleringsendring.

4. Vurderingar

Omsøkte reguleringsendring gjeld endring av reguleringsføresegnene, slik at tiltaket ikkje
må vere knytt opp mot Rv 9 utbygginga og ikkje har frist for uttak av masse, alternativt
forlenging av frist for uttak av massen med 3 år.



Bakgrunnen for at kommunestyret godkjende planen for steinbrot og massetak på Kåvenes
– Nomelandskleivi på vilkår av at uttaket skulle nyttast i samband med utbygginga av Rv
9 var mellom anna at grunneigarane sjølve søkte om det. Bakgrunnen for å utarbeide
reguleringsplan for steinbrot og massetak på Kåvenes – Nomelandsklivi var at det i
samband med bygging av ny riksveg på Flåstrondi var eit masseunderskot på om lag
90 000 m3. Vegen på Flåsrondi er no bygt og det er bruka massar frå andre stader.

På grunn av området sin nærhet til riksveg 9 er det svært viktig at uttak av masse i
området føregår over ein så kort periode som mulig, det vil seie at når ein fyrst startar
uttak av masse, bør det gå maksimalt 2-3 år før tiltaket blir avslutta.
Det er nok også noko av bakgrunnen for at uttaket vart knytt opp til utbygginga av Rv 9.
I samband med utbygginga av Rv 9 på Flåstrondi trongst det mykje masse over ein kort
periode.

Det er ikkje oppgjeve kvifor ein ønsker å take ut massane til noko anna enn utbygginga av
Rv 9, men det er no likevel alltid behov for lett tilgjengelige massar.

Ved å gi ein frist på 3 år frå ein startar uttak av massane til uttaket skal vere avslutta, vil
ein ikkje binde uttaket opp til Rv 9 utbygginga, og heller ikkje seie noko om når ein må
starte uttak, eller gi ein absolutt frist for avslutta uttak.
Men ein vil behalde det viktige prinsippet om at på grunn av nærhet til Rv 9, bør uttaket
av masse foregå over ein så kort periode som mulig.
Avsluttning av dei område A og B er beskriva i reguleringsføresegnene.

Ein reguleringsplan er bindande for den framtidige arealbruken av området, og ein
reguleringsplan som har ”gått ut på dato” må anten opphevast endrast eller forlengast.
Dersom Valle kommune ikkje finn det planfagleg forsvarleg at området er regulert til
steinbrot/massetak kan kommunen oppheva, endre eller omregulere.

For å i møte kome søkjarane og framleis halde på viktige prinsipp i planen, vil ein difor
foreslå at reguleringsføresegnene for reguleringsplan for steinbrot/massetak på gnr. 64,
bnr. 1 og bnr. 14 vert endra slik at uttak av masse kan foregå over ein periode på 3 år frå
ei startar uttak av masse til at tiltaket må vere avslutta og området tilbakeført jfr.
reguleringsbestemmelsane.

Valle, den 12.06.2007

Arne Tronsen
Rådmann

Vedlegg:

1. Kommunstyre sak 45/03, reguleringsplan for massetak Kåvenes Nomelandskleivi.
2. Gjeldande reguleringsføresegner for reguleringsplan for Steinbrot/massetak

Kåvenes – Nomelandskleivi.
3. Søknad om mindre vesentleg reguleringsendring frå Bjørgulv N. Berg 04.01.2007
4. Uttale frå Statens vegvesen av 21.05.2007.
5. Uttale frå Aust-Agder Fylkeskommune av 16.05.2007.
6. Uttale frå jordbrukssjefen i Valle 12.06.2007.






































