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INNLEDNING 
Bakgrunn 

Planprogrammet er utarbeidet etter oppdrag fra Tor Ove Meidal. Saksbehandler hos 
rådgivende ingeniører Ing. Jorleif Lian har vært Jorleif Lian.  

På eiendommen til Tor Ove Meidal ligger ett grustak som i dag er i drift. Uttaket har 
vært drevet siden tidlige 1960, men mangler både reguleringsplan, driftsplan og 
konsesjon for uttaket noe som har medført stans i uttaket.  

Meidal har avtale med entreprenør som driver massetaket. Entreprenøren er avhengig av 
rett til uttak av grus for fortsatt drift i området. 

Høylandet kommuen har i oppstartmøte stilt seg positiv til oppstart av 
reguleringsplanarbeidet. Referat fra møte er vedlagt planprogrammet. 

 

Eiendomsforhold 
104/8 -  Tor Ove Meidal 

 

Tiltakshaver 
Grunneier Tor Ove Meidal 

 

Avgrensing av planområdet 

Planområdet er avgrenser moe eksisterende dyrket mark i øst. Bekkedal i nord og 
Kongsmoelva i vest og sør. I planområdet inngår eksisterende grustak med adkomstvei. 

 

Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å sikre en utnytting av de grusressurser som er i området 
hvor det allerede foregår uttak. Samtidig som det er ønskelig å tilrettelegge området for 
drift utover hva som allerede er i området i dag.  
 
Det er etterspørsel om grus fra området og ut fra miljømessige vurderinger vil videre 
drift og utvidelse av dette være å foretrekke fremfor nytt uttaks-området. 
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Planprogram 

Planprogrammet utarbeides etter krav fra Høylandetkommune da planen ikke er i tråd 
med overordnet plan.  

 

Planprogrammet skal: 

- Klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 

- Klargjøre aktuelle problemstilling i planarbeidet 

- Klargjøre nødvendigheten av utredninger 

- Klargjøre planprosessen og opplegg for medvirkning. 

- Viser fremdrift.  
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DAGENS SITUASJON 
Beliggenhet 

Området ligger på Kongsmoen i Høylandet kommune. Avstand til nærmeste kai er 
3,7km. Avstand til Høylandet sentrum med helsetjeneste, butikker og skole er 31km.  

 

 

 

  

Planområde 

Kai 

Høylandet 
sentrum 
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Beskrivelse av området 

Grunneiere av området har helt fra tidlige 1960 foretatt uttak av grus i området. Uttaket 
har vært til egen bruk og for salg.  

Området er i dag brukt til skogbruk og masseuttak. Eksisterende masseuttak berører ett 
området på 9126 m2.  . 

 

Dagen som området: 

 
 
 

Grunnforhold 

 
Området har ett ca 1m det er tatt prøver av grusforekomsten som viser at massene er av 
god kvalitet. Grunneier opplyser at kvaliteten tilfredstiller levering til strøsand og tilslag 
i betongproduksjon. 
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I NGU sin kartbase finnes følgende beskrivelse: 
 

 
 
 

Topografi. 

Området skråner bratt ned mot Kongsmoelva elva i nord/vest. I øst er området lett 
skånede oppover mot Fjøsberget. 
Mot sør/vest er det en forhøyning i terrenget før først slakt så noe brattere ned mot elva. 
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PLANLAGT TILTAK. 
Utvidelsen av massetaker er betydelig større enn dagens område og grovt beregning til 1 
mill fm3.  

Dette vil få ringvirkninger for Kongsmo-området med da flere arbeidsplasser. Dagens 
driver har store planer om å øke uttaket og skipe ut grus fra kaia på Kongsmoen. 

Planlagt utvidelse medfører at planområdet vil berøre ett området på 71600m2. Dette 
inklusive buffersone mot elva. 
 
Uttaket er planlagt drevet av innleid entreprenør som videreselger grus de tar ut. 
Uttaket vil bli forsynt med sikter for sortering av masser og i perioder knuse for 
behandling av stein som naturlig kommer frem i uttaket. 
 
Uttak vil bli nærmere utredet i reguleringsplan og i driftsplan som følger 
konsesjonssøknad til uttaket. 
 

 
.  

 

AREALPLAN FOR OMRÅDET 
Området er i dag ikke detaljregulert. I kommuneplan er området avmerket som LNF 
området. 
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PLAN OG UTREDNINGSTEMA 
 

Planprogrammet fokuserer på de problemstillinger og temaer som er beslutnings-
relevante i forhold til å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som 
skal utredes nærmere før behandling av planforslaget. 

 

Kjente problemstillinger som skal behandles er: 

 

 

Konsekvensutredning 

Utfra omfang og planlagt bruk av området anses det ikke som nødvendig med noe 
konsekvensutredning utover hva som fremkommer i en normal planbeskrivelse og da 
med tanke på punkter nevnt under «kjente problemstillinger som skal behandles».  

 

Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til 
hovedprinsippene i Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (DSB 
2014) og rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling.  

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke 
skal inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til 
personskade, miljøskade og skade på eiendom/forsyning m.m. 



 
 
 

Pr. 2018020  Side 11 
 

ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 
Organisering og styring 

Planprosessen vil bli styrt av Ing. Jorleif Lian AS frem til første gangs behandling. 
Oppdragsgiver informeres og godkjenner planen før den oversendes kommunen til 
behandling. Etter dette vil kommunen overta eierskap og styring av prosessen. 

 

Medvirkning, informasjon og planprosess 

Planarbeidet vil følge lovpålagt kunngjøring med brev til berørte parter samt 
kunngjøring i lokal avis samt kunngjort på kommunens hjemmeside. Alle innspill om 
endringer vil bli vurdert og besvart i planbeskrivelsen. 

 

Framdriftsplan 

Forslag til fremdrift forutsetter ingen større endringer og at kommunen har kapasitet til 
å ta opp planen til behandling iht. denne planen.  Dato for behandling i kommunen er 
anslått tidspunkt da møteplan ikke er oppsatt så lagt frem i tid. 
 
Oppstartmøte med kommunen    29.08.2019 
Kunngjøring av oppstart     Sept 2020  
Offentlig ettersyn av forslag til planprogram  Sept 2020 
Vedtak av endelig planprogram    Nov 2020 
Utkast til reguleringsplan/driftsplan til oppdragsgiver:  Des 2020 
Oversendelse kommunen:     Jan 2021 
Behandling Utvalg for næring og natur 1. gang  Febr 2021 
Behandling Utvalg for næring og natur 2. gang             April 2021 
Endeling behandling kommunestyret   Mai 2021 
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VEDLEGG: REFERAT OPPSTARTMØTE.: 
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