
 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Særutskrift 
Dok 12 

Vår saksbehandler Referanse 
Arild Hoel, Jenny Kristin Heggvoll, Vigdis Thun  ARHO/2016/1757-10/356/1 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Bygningsråd 19/27 08.04.2019 

Forslag til detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd - 1. gangs 
behandling 

 
Vedlegg 
1 03 Planbeskrivelse Svahøa 
2 02 Reguleringsbestemmelser Svahøa 
3 01 2017005 Plankart_A1 
4 04 ROS-analyse Svahøa endelig versjon 
5 08 Rapport 15-2018 Svahøa skiferbrudd finale 
6 Planlagt sperregjerde mellom Bekkenget og Sørlivegen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Sakens øvrige dokumenter.  
 

Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 22.01.19. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd fra Pro 
Invenia. Planen omfatter del av gnr 356 bnr 1 (Oppdal bygdeallmenning). Forslagsstiller er Oppdal Sten 
AS. Oppstartsmøte ble holdt 25.01.17. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, 
herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 303 da., hvorav 193 da. er 
avsatt til skiferdrift. Planområdet ligger i den nordøstre delen av Svahøa, ca. 3,4 km. i luftlinje vest for 
Nerskogvegen. Adkomst til området er Svahøvegen. Dersom det er god skifer gjennom hele området, 
kan det i teorien utvinnes 1 721 000 m3. Årlig uttaksmengde forventes å ligge på 15 000 m3. Det 
foreligger fra før ingen reguleringsplan for området.  
 
Planområdet har i kommuneplanens arealdel vært vist med arealformål råstoffutvinning i flere 
planperioder. Planforslaget er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av 
bygningsrådet.  
 
Utarbeiding av reguleringsplan for området er en forutsetning for at Direktoratet for mineralforvaltning 
skal kunne behandle søknad om driftskonsesjon fra Oppdal Sten AS. Det framgår av § 1-1 (Lovens 
formål) fjerde ledd at: 
 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives.  



 
De største utfordringene knyttet til utarbeiding av en reguleringsplan som legger opp til fortsatt drift av 
skiferbruddet, er at bruddet ligger innenfor hensynssone reindrift i kommuneplanens arealdel. Det er 
gjennomført en konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen. Det framgår her at området mellom 
Nonshøa, Svahøa og Tyrikvamlia i sør og Høghøa og Grønhøa i nord er et kjerneområde for reindrifta i 
Trollheimen og har stor verdi ut fra kriterier for både beiteverdi, bruksfrekvens og drifts- og 
funksjonsområder for reindrifta. Det er pekt på flere faktorer som påvirker reindrifta negativt: 
 
- Gjenopptakelsen og utvidelsen av skiferdrifta er totalt vurdert som en effekt av stort negativt 

omfang.  
- Etablering av vegen inn i beiteområdene er inngrep som er av stort negativt omfang. 
- Turistforeningens løypenett utgjør inngrep av middels negativt omfang.  
- Trafikkbelastningen på Svahøvegen er vurdert til å ha en middels stor negativ effekt.  
- Turstien opp til Svahøa er vurdert å ha en middels stor negativ effekt.  
 
De samla konsekvensene for reindrifta blir stor negativ effekt.  
 
Som avbøtende tiltak foreslås: 
 
- Driftstid for skiferbruddet settes til 10. juli – 10. oktober. 
- Svahøvegen bør stenges med bom. 
- Eventuell parkeringsplass for privatbiler bør legges lenger ned i terrenget, f.eks. ved Grovasetra. 
- Det bør oppføres et 8 km. langt sperregjerde fra Sørli, via Skaret til Vognildsetra.  
- Det inngås avtale om årlig møte mellom Trollheimen Sijte og Oppdal Sten AS.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1. 
 

Miljøfaglig vurdering 
 
Utsjekk i Miljødirektoratets Naturbase viser at det ikke er kartlagt viktige naturtyper i eller i nærheten 
av planområdet. Bruddet vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder ut over det som er tilfelle i dag. Det 
er registrert en melkegrop eller fangstgrop ca. 250 meter nord for planområdet. Denne vil ikke bli 
påvirket av skiferdriften. Trollheimen landskapsvernområde ligger ca. 300 meter nord og vest for 
planområdet. Skiferdriften vil ikke påvirke landskapsvernområdet direkte. I følge Artsdatabankens 
Artskart er det observert fjellrype ca. 400 meter sørvest for bruddet. Arten er karakterisert som nær truet 
(NT). Det er lite trolig at fortsatt drift av bruddet vil kunne påvirke arten. I kommunens digitale viltkart 
er det ikke registrert spesielle viltinteresser i eller i nærheten av planområdet.  
 
Vurderingen er etter dette at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å kunne vurdere planforslaget, jfr. § 
8 i naturmangfoldloven (nml). Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. Den 
samlede belastningen på økosystemet vil ikke bli endret i nevneverdig grad som følge av fortsatt drift av 
skiferbruddet. Det forutsettes at tiltakshaver dekker kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet (nml § 11), og at det benyttes driftsmetoder som er egnet til å begrense skader på 



naturmangfoldet (nml § 12). Etter en samlet vurdering anses prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven å være ivaretatt.  
 
Kommunens kartlegging av viktige friluftsområder viser at planområdet ligger innenfor det som er 
kartlagt som et Stort turområde med tilrettelegging. Fortsatt drift av skiferbruddet vil ikke påvirke 
friluftslivsinteressene ut over det som er tilfelle i dag.  
 

Landbruksfaglig vurdering 
Svahøa skiferbrudd ligger i et område som brukes som utmarksbeite, og er et viktig beiteområde for sau 
og rein. Deler av arealet som berøres direkte er kartlagt som svært godt beite for både sau, storfe og rein 
(sommerbeite) ved beitekartlegging av norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Området rundt det 
søndre bruddet er også grassnøleier, der snøen ligger lenge om våren. Dette er særlig viktige 
beiteområder utover sensommeren og høsten når det øvrige beitet får redusert beitekvalitet. Slike areal 
er særlig viktige i tørre somre når beitekvaliteten faller raskere enn normalt. 
 
Etter det Oppdal kommune kjenner til beites området ikke med storfe per i dag. Når det gjelder sau så 
tilhører området beiteområdet til Gjevilvassdalen beitelag. Beitesesongen 2018 ble det sluppet 3785 sau 
og lam på sommerbeite.  Dette tilsvarer for beitelaget totalt sett ca. 50 sau pr km2 nyttbart beite, noe 
som er god plass. Sauene beiter gjerne i de tidlige beitene i bjørkeliene innover langs Gjevilvatnet om 
våren, og trekker opp i fjellbeitene i nord og nordøst utover sommeren. Arealet som berøres direkte av 
reguleringsplanen utgjør en liten andel av et så stort beiteområde, men ferdsel og støy i forbindelse med 
anleggsvirksomheten kan føre til forstyrrelser som får sauene til å trekke over i andre beiteområder. 
Ettersom sauetettheten innenfor beitelaget ikke er spesielt høy, og det er gode fjellbeiter og grassnøleier 
lenger nord i beiteområdet vil ikke en utvidelse av drifta i Svahøa skiferbrudd ha noen vesentlig negativ 
effekt for beite med sau i området. Det som imidlertid er svært viktig er at skiferbruddet sikres med 
gjerder slik at sau ikke kan komme inn i anleggsområdet. Plassering og utforming av gjerder og 
eventuelle ferister må avklares med Gjevilvassdalen beitelag slik at det ikke er til hinder ved tilsyn og 
sanking.    
  
Når det gjelder tamrein er reguleringsplanområdet innenfor beiteområdet til Trollheimen Sijte, og 
området rundt elva Grøna brukes særlig vår og høst. Det er gitt konsesjon for å ha 1600 rein i vårflokk i 
beiteområdet i Trollheimen. På sommerbeite er flokkstørrelsen beregnet til ca. 2.670 rein. Nibio har 
utarbeidet kart over sommerbeite for rein. Kartet viser at arealene ved Svahøa skiferbrudd består av 
lågurteng og grassnøeleie. Dette er gras og urterik vegetasjon, som utgjør de beste sommerbeitene også 
for rein. Langs Grøna er det også store areal med rishei dominert av vier, som er ei viktig beiteplante for 
reinen, særlig om våren. Terrenget og berggrunnen gjør at det, som navnet tilsier, tidlig er grønt i 
Grøndalen.  Etter kalving i området rundt Snota og Rinnhatten (Surnadal og Rindal kommuner) trekker 
reinen mot Nerskogen først i juni, før den senere vil trekke høyere til fjells i Gjevilvasskamban og 
vestover utover sommeren når det blir grønt i høyfjellet. Tidligere stoppet reinen i Grøndalen om våren, 
men reineiernes erfaring er at oppholdet i Grøndalen har blitt kortere og kortere de siste årene, og 
tendensen er at reinen trekker over Nerskogsveien mot Grythattenområde der de egentlig ikke skal beite 
før på høst/vinter.  
 
Høstbeitene er på vestsida av Nerskogen, mens høstvinterbeite er lenger øst. Om høsten har det de 
senere år vært en lignende tendens som om våren til at reinen trekker østover tidligere enn ønsket. Å 
kunne styre reinens områdebruk slik at høst og vinterbeiter spares til riktig tid er viktig for å 
opprettholde gode kalvingsvekter. Reineierne har derfor de siste årene brukt mye tid og ressurser på å få 
snudd reinen vestover om våren, og å hindre at den trekker østover for tidlig på høsten.    
 
Dette er bakgrunnen for at sperregjerde fra høyeste Skaret til Sørli, og fra Skarvatnet til Vognildssætra 
er foreslått som avbøtende tiltak i konsekvensanalysen fra Norut. Landbruksforvaltningen i Oppdal 



kommune ble høsten 2018 kontaktet angående at storfe som beiter i Skugglia trekker over til vestsida av 
Nerskogen/Skardalen og at dette har ført til konfliktsituasjoner både i forhold til sau på beite, og  
hytteeiere. På et dialogmøte mellom partene ble det ytret ønske om å sette opp et sperregjerde langs 
Stormyra fra Sørli til Bekkenget. Representanten fra Trollheimen Sijte ,som var med på møtet, 
informerte da om at et slikt sperregjerde var ønskelig også fra reindriftens side. Det ble avholdt felles 
befaring, der trasse for gjerdet ble avklart, og Skardalen/Skugglia beitelag har innhentet 
grunneieravtaler for gjerde på denne strekningen. Reineierne gjorde rede for at de behov for gjerde helt 
til høgste Skaret, men sørover fra Bekkenget er det mer krevende å finne en god gjerdetrasse. Det ble 
derfor enighet om å prøve å få realisert sperregjerde fra Sørli til Bekkenget som et første steg. 
Totalkostnaden for sperregjerde på denne strekningen er ca. 570.000. Det er søkt, eller vil bli søkt 
tilskudd til tiltaket både gjennom tilskudd til organisert beitebruk og reindritftsforvaltningen, men det 
vil trolig by på utfordringer å få fullfinansiert tiltaket. Dersom forslagsstiller for reguleringsplanarbeidet 
kan dekke deler av tiltaket som et avbøtende tiltak, øker sannsynligheten for at et sperregjerdet kan 
realiseres.  
 
Et utvidelse av skiferdrifta i Svahøa er samlet sett uheldig for landbruksdrifta i området, først og fremst 
for reindrifta. Foreslåtte avbøtende tiltak i konsekvensanalysen fra Norut er tiltak som vil være med på å 
redusere driftsulempene for reindrift. 
 

Folkehelsevurdering 

Planområdet er kartlagt av kommunen som svært viktig turområde med tilrettelegging. Det er en 
inngangsport til store turområder rundt Svahøa og videre innover. Den største 
negative konsekvensen av skiferbruddet i forhold til friluftslivet, er sjenansen som det åpne såret i 
landskapet påfører turgåere sommerstid. I praksis utgjør skiferbruddet, ingen hindring for friluftslivet.  
 
Vegen innover til skiferbruddet bør stenges med bom for å unngå kjøring på vegen. Det må legges til 
rette for parkering før bommen.  
 
I forhold til sikkerhet bør det etableres et gjerde på bruddkanten for å hindre at turgåere kommer for 
langt utpå bruddkanten, slik at de kan falle ned og skade seg. Bruddkanten vil nok være godt synlig i 
godvær, men det er når det er tåke og uvær at kanten kan være vanskelig å oppdage. 
 
I forhold til en vurdering fra Pro Invenia AS, vurderes en liten økning av støy rundt nordre brudd, ellers 
ingen økning fra dagens situasjon. 
 
En fortsatt drift av skiferbruddet vil ikke påvirke friluftslivsinteressene ut over det som er tilfelle i dag, 
men det anbefales å sette inn ovennevnte tiltak som handler om bom, parkering, samt gjerde på 
bruddkant.  
 

Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Rådmannen vil innledningsvis bemerke at konsekvensutredningen omhandler konsekvensene av 
gjenopptakelse og utvidet virksomhet. All den tid det har vært drevet skiferbrudd i området i flere tiår, 
kan rådmannen ikke se at det er snakk om gjenopptakelse av driften. Det medfører riktighet at 
virksomheten er noe utvidet i forhold til tidligere drift.  
 
Det framgår av pbl § 3-1 (Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven) bl.a. at: 



 
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 
 
c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 
 
Rådmannen vil mene at bokstavene c og d forutsettes å være likestilte, og at det er kommunens 
skjønnsutøvelse som vil være avgjørende for hvilken vekt de ulike hensynene skal tillegges. Oppdal 
kommune har i det aktuelle området gjennom flere tiår vektlagt hensynet til verdiskaping og 
næringsutvikling høyere enn hensynet til samiske interesser. Dette har kommet til uttrykk ved at 
planområdet gjennom flere kommuneplanperioder har vært vist til råstoffutvinning.  
 
Det framgår av notat datert 28.09.17. fra Fylkesmannen etter befaring 12.09.17. at det kan være 
tilstrekkelig med en tilleggsutredning i stedet for konsekvensutredning dersom kommunen og 
tiltakshaver ønsker å løse det på denne måtet. PRO INVENIA har valgt å engasjere Norut for å 
utarbeide en konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen. Rådmannen mener konsekvensanalysen 
burde fulgt kravene i § 4-2 i plan- og bygningsloven (pbl) om at konsekvensutredninger skal gi en 
særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. Foreliggende 
konsekvensanalyse har et ensidig fokus på virkningene på tamreindriften i Trollheimen. Virkningene for 
oppdalssamfunnet ved redusert drift eller opphør av driften er ikke vurdert. Rådmannen mener dette er 
en stor svakhet ved utredningen. Rådmannen er i tvil om den tilfredsstiller kravene i pbl § 4-2. Det 
framgår av Oppsummering og konklusjon på side 53 i konsekvensutredningen fra Norut at: Det er mye 
som tilsier at tålegrensen for inngrep i Trollheimen Sijte allerede er overskredet.  
 
Rådmannen finner at dette stemmer dårlig med de opplysningene som er gitt om næringsstatistikken for 
Trollheimen, der det på side 21 i rapporten framgår at:  
 
Som man ser av dette utsnittet av næringsstatistikken er vekter og produksjon pr. rein i vårflokk meget 
høy i Trollheimen. Slaktevektene ligger gjennom hele den siste tiårsperioden klart og konsekvent høyere 
enn de tre distriktene innenfor det samiske reindriftsområdet i Sør-Trøndelag/Hedmark. Man ser at den 
gjennomsnittlige slaktevekten for kalv i Trollheimen det siste tiåret stort sett er over 24 kg. Dette er 
klart over gjennomsnittet for hele Sør-Trøndelag/Hedmark reindriftsområde. Trollheimen er også det 
distriktet som har høyest slakteuttak og produksjon pr. livrein innen den samiske reindrifta i Sør-
Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Den samiske reindrifta i Sør-Trøndelag/Hedmark 
reinbeiteområde er i sin tur den reindrifta utenom tamreinlagene i Jotunheimen som over et lengre 
tidsrom har den høyeste og mest stabile produksjonen i reindrifta i Norge.  
 
På bakgrunn av ovenstående, og det faktum at det har vært drevet uttak av skifer i Svahøa i flere tiår, 
kan rådmannen vanskelig konkludere på annen måte enn at rapport datert 16.10.18. fra Norut sterkt 
overdriver skiferdriftens negative virkninger på reindriften.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning skriver i brev av 10.04.17. (svar på varsel om planoppstart) bl.a. 
følgende:  
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 
2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for, og 
utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig 
for å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og 
samfunnshensyn.  
 
Skiferforekomstene ved Svahøa er vurdert til viktig økonomisk verdi av Norges geologiske undersøkelse. 
 



Planområdet ligger innenfor et område som i flere kommuneplanperioder har vært vist til 
råstoffutvinning. Det søndre bruddet har vært drevet av Oppdal Sten AS siden 2005. Kommuneplanens 
arealdel blir til gjennom omfattende prosesser med bred medvirkning, bl.a. fra sektormyndighetene. Det 
har ikke på noe tidspunkt vært fremmet innsigelse til området for råstoffutvinning ved Svahøa. 
Kommuneplanens arealdel skal gi forutsigbarhet for berørte sektormyndigheter, tiltakshavere som å 
utvikle områdene i tråd planen, og andre berørte. Rådmannen vil understreke betydningen av denne 
forutsigbarheten blir ivaretatt ved detaljplanlegging. Dette framgår også av siste ledd i § 3-1 i plan- og 
bygningsloven, der det heter at: Vedtatte planer skal være felles grunnlag for kommunal, regional, 
statlig og privat virksomhet i planområdet. Kommuneplanens arealdel er i dette området også i tråd med 
nasjonale forventninger ved at den legger til rette for råstoffutvinning og lokal verdiskaping.  
 
Oppdal Sten AS opplyser at bruddet i Svahøa står for ca. 25 % av bedriftens omsetning, noe som utgjør 
ca. 10 millioner kroner pr. år. Uttak av råstoff fra bruddet i Svahøa sysselsetter 3 personer. 10 personer 
er sysselsatt i tilknytning til bearbeiding av råstoff fra dette bruddet. Råstoff fra bruddet i Svahøa er med 
på sikre inntekter til nødvendige investeringer i Oppdal Sten AS. Dette gjelder maskiner og utstyr for 
uttak og bearbeiding. Uten disse inntektene vil det bli vanskeligere for bedriften å gjennomføre 
nødvendige investeringer. Slike investeringer er helt nødvendig med tanke på utvikle nye produkter til 
et marked som er i stadig endring.  
 
Rådmannen vil også anføre at produktene fra Svahøa gir tilgang til kortreiste skiferprodukter i Oppdal 
med omegn. Videre gir bruk av denne skifertypen i bygge- og anleggsprodukter i større byer en god 
markedsføring av bedriften Oppdal Sten AS, men også bygda Oppdal.  
 
Redusert drift eller nedlegging av bruddet vil gi negative konsekvenser for Oppdal kommune i form av 
reduserte skatteinntekter. Dette vil igjen kunne gjøre det vanskeligere på en god måte å yte de tjenestene 
kommunens innbyggere skal ha.  
 
Uttak av skifer fra bruddet i Svahøa er også med på å sikre inntekter til Oppdal Bygdeallmenning som 
grunneier.  
 
Avbøtende tiltak 
 
Rådmannen har følgende kommentarer til foreslåtte, avbøtende tiltak: 
 
Med den foreslåtte driftstiden (10 juli – 10. oktober), vil det ikke være økonomisk lønnsomt å foreta 
uttak av skifer i Svahøa. Det er viktig for tiltakshaver å kunne utnytte hele barmarksperioden. For å 
imøtekomme reindriftsinteressene noe, vil rådmannen tilrå at driftstiden settes til 1. juni – 10. oktober.  
 
Svahøvegen er stengt med låst bom i området der vegen opp til bruddet tar av fra vegen inn til 
Langtjønna. Rådmannen ser det som lite aktuelt å stenge vegen lenger fram da dette vil avskjære 
hytteeierne og dagsturister fra om komme seg inn et attraktivt turområde.  
 
Rådmannen vil ikke tilrå at det opparbeides ny parkeringsplass, men at dagsturister må benytte 
eksisterende parkeringsmuligheter i området.  
 
Oppdal kommune har mottatt søknad om tilskudd til oppføring av sperregjerde fra Bekkenget i sør til 
Sørlivegen i nord. I luftlinje er dette en strekning på ca. 3,2 km. Oppføringen er et samarbeid mellom 
Skardalen – Skuggelia beitelag og Trollheimen Sijte. Slik rådmannen ser det, vil dette gjerdet avskjære 
mye av tamreintrekket som kommer fra områdene ved Grøna, via Stormyra og østover til Grythatten og 
Ramsfjellområdet. Rådmannen kan ikke tilrå at det oppføres sperregjerde fra Bekkenget, via Skaret til 
Vognildsetra. Oppdal Sten AS har ikke rettigheter til dette. Oppsetting av sperregjerde må eventuelt 
skje i samarbeid med beitelagene i området og Trollheimen Sijte.  



 
Rådmannen er enig i at det inngås avtale om årlig møte mellom Trollheimen Sijte og Oppdal Sten AS. 
 
Rådmannen har følgende merknader til plankart datert 22.01.19. og reguleringsbestemmelser datert 
11.12.18:   
 
Plankartet 
 
Det framgår av pkt. 5.1, Vegetasjonsskjerm, at sikringsgjerde kan etableres på det arealet som er avsatt 
til grønnstruktur. Av pkt. 2.4.3. i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, 
Del 2 – Spesifikasjons av tegneregler, går det fram at sikringsgjerde skal vises som linje med sosi-kode 
1235. Rådmannen vil derfor tilrå at sikringsgjerdet vises med linje rundt hele det området som er vist 
som BSM på plankartet. Der det er vist grønnstruktur vises linjen utenfor grønnstrukturen. Dette vil 
gjøre det mulig å sikre hele BSM-området ved behov. I tegnforklaringen må dette vises under 
Linjesymbol. Rådmannen vil også tilrå at det tas inn en ny bestemmelse under fellesbestemmelser. 
Bestemmelsen får følgende ordlyd: 
 
Der det i plankartet er vist linjesymbol Sikringsgjerde kan det settes opp sikringsgjerde når dette anses 
som nødvendig.  
 
Rådmannen vil tilrå at saksnummer 16/1757 fylles inn under SAKSNR nederst i tabellen som viser 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl).  
 
Rådmannen har for øvrig ingen merknader til plankart datert 22.01.19.  
 
 
Bestemmelsene 
 
Rådmannen vil tilrå at det under setningen som viser hvilken eiendom planen omfatter tas inn en 
tilsvarende tabell som på plankartet, der saksbehandling etter plan- og bygningsloven framgår. PlanID 
2017005 og saksnr. 16/1757 må framgå av tabellen.  
 
Rådmannen vil tilrå at den nasjonale normen for utforming av reguleringsbestemmelser følges.  
 
Den nasjonale normen angir at pkt. 1 skal ha overskriften Planens hensikt. Her skal det kort redegjøres 
for hva som er hovedhensikten med planen. I denne planen vil dette være å videreføre eksisterende 
virksomhet i form av uttak av skifer, mellomlagring, deponering av skrotmasser og istandsetting/ 
revegetering etter endt drift. Dette må tas inn i bestemmelsene.  
 
Nummerering av bestemmelsene endres som følge av dette, slik at Fellesbestemmelser blir pkt. 2 osv.  
 
Nedenfor henvises til nummereringen i planforslaget (ny nummerering i parentes). 
 
Pkt. 1 (2) får følgende overskrift: Fellesbestemmelser for hele planområdet.  
 
Punkt 1.1. tas ut da bestemmelsen ikke er knyttet til arealformål eller hensynssone, jfr. § 12 – 7 i plan- 
og bygningsloven. Denne erstattes av ny bestemmelse om sikringsgjerde.  
 
1.1.  (2.1.)  
Der det i plankartet er vist linjesymbol Sikringsgjerde kan det settes opp sikringsgjerde når dette anses 
som nødvendig. 
 



Pkt. 2 (3) får følgende overskrift: Bestemmelser til arealformål.  
 
Pkt. 2.1. (3.1) får følgende overskrift: Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 
 
Pkt. a blir pkt. 2.1.1. (3.1.1.) Punktene b – k omnummereres tilsvarende.  
 
Pkt. a (2.1.1.) endres slik at driftstiden blir 1. juni – 10. oktober.  
 
Punktene d og e slås sammen, og får følgende overskrift: Driftstider og støy. Bestemmelsen får følgende 
ordlyd:  
 
Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl. 06.00 – 19.00. Drift er ikke tillatt mandag – fredag 
mellom kl. 19.00 – 06.00, lørdag, søndag eller helligdager. Støy fra skiferdriften skal ikke overstige 
55Lden.  
 
Rådmannen vil tilrå at pkt. k blir noe mer presist, og får følgende ordlyd: 
 
Uttaksområdet (BSM) skal istandsettes og revegeteres etappevis. Dette skal skje senest innen 2 år etter 
at driften er avsluttet i de ulike delene av uttaksområdet. Avslutningsplanen skal godkjennes av 
Direktoratet for Mineralforvaltning. Midlertidige anleggsveger i områder vist med formål LAA på 
plankartet skal istandsettes og revegeteres samtidig med at de tas ut av bruk. All revegetering skal skje 
med stedegne masser.  
 
Pkt. 3 blir pkt. 2.2. (3.2.), og får følgende overskrift: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 
nr.2)  
 
Pkt. a blir pkt. 2.2.1. (3.2.1.) Det foreslås ingen endring av ordlyden.  
 
Pkt. 5 blir pkt. 2.3. (3.3.) og får følgende overskrift: Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)  
 
Pkt. 5.1. blir pkt. 2.3.1. (3.3.1.) Vegetasjonsskjerm. Ordlyden i bestemmelsen endres slik:  
 
Tredje setning får følgende ordlyd: 
 
Eksisterende vegetasjon skal bevares.  
 
Ordet varig i fjerde setning tas ut.  
 
Siste setning tas ut.  
 
Pkt. 4 blir pkt. 2.4. (3.4.) og får følgende overskrift: Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift (§ 12-5 nr. 5)  
 
Pkt. 4.1. blir pkt. 2.4.1. (3.4.1.) Det foreslås ingen endring av bestemmelsen.  
 
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen er 
basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og konsekvensene 
dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen.  
 



I ROS-analysen for Svahøa Skiferbrudd er mange hendelser vurdert å havne i grønne og gule felt. 
Rådmannen finner det for omfattende å kommentere alle hendelsene, og vil begrense kommentarene til 
de feltene rådmannen er uenig i de vurderingene som er gjort. 
 
Under Naturrelatert risiko i pkt. 3.2. er det for Overvann/vanninntrenging svart Ja under kolonnen 
Aktuelt?. Av kommentarene framgår at det kun er sommerdrift, og da er ikke dette et aktuelt problem. 
Rådmannen mener dette punktet på endres til Nei i kolonnen Aktuelt? Det samme gjelder punktet 
Ekstreme Snømengder. Rådmannen slutter seg for øvrig til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se 
at det er andre hendelser som burde vært omtalt.  
 
Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 
ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 08.04.2019  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt (6 st.). 
 
Vedtaket blir som følger: 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 25.01.19. og bestemmelser datert 11.12.18, med 
følgende endringer:  
 
I plankartet: 
 
Sikringsgjerdet vises med linje rundt hele det området som er vist som BSM på plankartet. Der det er 
vist grønnstruktur vises linjen utenfor grønnstrukturen. I tegnforklaringen må dette vises under 
Linjesymbol. 
 
Saksnummer 16/1757 fylles inn under SAKSNR nederst i tabellen som viser saksbehandling etter plan- 
og bygningsloven.  
 
I bestemmelsene: 
 
Den nasjonale normen for utforming av reguleringsbestemmelser må følges.  
 
Det tas inn et nytt pkt. 1 Planens hensikt i bestemmelsene. Her skal det kort redegjøres for hva som er 
hovedhensikten med planen.  
 
Nummerering av bestemmelsene endres som følge av dette, slik at Fellesbestemmelser blir pkt. 2 osv.  
 
Nedenfor henvises til nummereringen i planforslaget (ny nummerering i parentes). 
 
Pkt. 1 (2) får følgende overskrift: Fellesbestemmelser for hele planområdet.  
 



Punkt 1.1. tas ut da bestemmelsen ikke er knyttet til arealformål eller hensynssone, jfr. § 12 – 7 i plan- 
og bygningsloven. Denne erstattes av ny bestemmelse om sikringsgjerde.  
 
1.2.  (2.1.)  
Der det i plankartet er vist linjesymbol Sikringsgjerde kan det settes opp sikringsgjerde når dette anses 
som nødvendig. 
 
Pkt. 2 (3) får følgende overskrift: Bestemmelser til arealformål.  
 
Pkt. 2.1. (3.1) får følgende overskrift: Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 
 
Pkt. a blir pkt. 2.1.1. (3.1.1.) Punktene b – k omnummereres tilsvarende.  
 
Pkt. a (2.1.1.) endres slik at driftstiden blir 1. juni – 10. oktober. 
 
Punktene d og e slås sammen, og får følgende overskrift: Driftstider og støy. Bestemmelsen får følgende 
ordlyd:  
 
Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl. 06.00 – 19.00. Drift er ikke tillatt mandag – fredag 
mellom kl. 19.00 – 06.00, lørdag, søndag eller helligdager. Støy fra skiferdriften skal ikke overstige 
55Lden.  
 
Pkt. k presiseres, og får følgende ordlyd: 
 
Uttaksområdet (BSM) skal istandsettes og revegeteres etappevis. Dette skal skje senest innen 2 år etter 
at driften er avsluttet i de ulike delene av uttaksområdet. Avslutningsplanen skal godkjennes av 
Direktoratet for Mineralforvaltning. Midlertidige anleggsveger i områder vist med formål LAA på 
plankartet skal istandsettes og revegeteres samtidig med at de tas ut av bruk. All revegetering skal skje 
med stedegne masser.  
 
Pkt. 3 blir pkt. 2.2. (3.2.), og får følgende overskrift: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 
nr.2)  
 
Pkt. a blir pkt. 2.2.1. (3.2.1.) Ordlyden endres ikke.  
 
Pkt. 5 blir pkt. 2.3. (3.3.) og får følgende overskrift: Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)  
 
Pkt. 5.1. blir pkt. 2.3.1. (3.3.1.) Vegetasjonsskjerm. Ordlyden i bestemmelsen endres slik:  
 
Tredje setning får følgende ordlyd: 
 
Eksisterende vegetasjon skal bevares.  
 
Ordet varig i fjerde setning tas ut.  
 
Siste setning tas ut.  
 
Pkt. 4 blir pkt. 2.4. (3.4.) og får følgende overskrift: Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift (§ 12-5 nr. 5)  
 
Pkt. 4.1. blir pkt. 2.4.1. (3.4.1.) Bestemmelsen endres ikke.  
 



I ROS-analysen, pkt. 3.2, endres Overvann/vanninntrenging og Ekstreme Snømengder i kolonnen 
Aktuelt? fra Ja til Nei.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering.  
 
 
 
 
 

Rådmannens tilråding 
 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 25.01.19. og bestemmelser datert 11.12.18, med 
følgende endringer:  
 
I plankartet: 
 
Sikringsgjerdet vises med linje rundt hele det området som er vist som BSM på plankartet. Der det er 
vist grønnstruktur vises linjen utenfor grønnstrukturen. I tegnforklaringen må dette vises under 
Linjesymbol. 
 
Saksnummer 16/1757 fylles inn under SAKSNR nederst i tabellen som viser saksbehandling etter plan- 
og bygningsloven.  
 
I bestemmelsene: 
 
Den nasjonale normen for utforming av reguleringsbestemmelser må følges.  
 
Det tas inn et nytt pkt. 1 Planens hensikt i bestemmelsene. Her skal det kort redegjøres for hva som er 
hovedhensikten med planen.  
 
Nummerering av bestemmelsene endres som følge av dette, slik at Fellesbestemmelser blir pkt. 2 osv.  
 
Nedenfor henvises til nummereringen i planforslaget (ny nummerering i parentes). 
 
Pkt. 1 (2) får følgende overskrift: Fellesbestemmelser for hele planområdet.  
 
Punkt 1.1. tas ut da bestemmelsen ikke er knyttet til arealformål eller hensynssone, jfr. § 12 – 7 i plan- 
og bygningsloven. Denne erstattes av ny bestemmelse om sikringsgjerde.  
 
1.3.  (2.1.)  
Der det i plankartet er vist linjesymbol Sikringsgjerde kan det settes opp sikringsgjerde når dette anses 
som nødvendig. 
 
Pkt. 2 (3) får følgende overskrift: Bestemmelser til arealformål.  
 
Pkt. 2.1. (3.1) får følgende overskrift: Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 
 



Pkt. a blir pkt. 2.1.1. (3.1.1.) Punktene b – k omnummereres tilsvarende.  
 
Pkt. a (2.1.1.) endres slik at driftstiden blir 1. juni – 10. oktober. 
 
Punktene d og e slås sammen, og får følgende overskrift: Driftstider og støy. Bestemmelsen får følgende 
ordlyd:  
 
Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl. 06.00 – 19.00. Drift er ikke tillatt mandag – fredag 
mellom kl. 19.00 – 06.00, lørdag, søndag eller helligdager. Støy fra skiferdriften skal ikke overstige 
55Lden.  
 
Pkt. k presiseres, og får følgende ordlyd: 
 
Uttaksområdet (BSM) skal istandsettes og revegeteres etappevis. Dette skal skje senest innen 2 år etter 
at driften er avsluttet i de ulike delene av uttaksområdet. Avslutningsplanen skal godkjennes av 
Direktoratet for Mineralforvaltning. Midlertidige anleggsveger i områder vist med formål LAA på 
plankartet skal istandsettes og revegeteres samtidig med at de tas ut av bruk. All revegetering skal skje 
med stedegne masser.  
 
Pkt. 3 blir pkt. 2.2. (3.2.), og får følgende overskrift: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 
nr.2)  
 
Pkt. a blir pkt. 2.2.1. (3.2.1.) Ordlyden endres ikke.  
 
Pkt. 5 blir pkt. 2.3. (3.3.) og får følgende overskrift: Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)  
 
Pkt. 5.1. blir pkt. 2.3.1. (3.3.1.) Vegetasjonsskjerm. Ordlyden i bestemmelsen endres slik:  
 
Tredje setning får følgende ordlyd: 
 
Eksisterende vegetasjon skal bevares.  
 
Ordet varig i fjerde setning tas ut.  
 
Siste setning tas ut.  
 
Pkt. 4 blir pkt. 2.4. (3.4.) og får følgende overskrift: Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift (§ 12-5 nr. 5)  
 
Pkt. 4.1. blir pkt. 2.4.1. (3.4.1.) Bestemmelsen endres ikke.  
 
I ROS-analysen, pkt. 3.2, endres Overvann/vanninntrenging og Ekstreme Snømengder i kolonnen 
Aktuelt? fra Ja til Nei.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering.  
 
 


