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Innstilling 

Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram for Rapbjørga, som revidert etter høring slik det framgår av 
vedlegg 1. 
 
Vedtaket hjemles i Plan- og bygningsloven § 4-1.  
 
Behandling i Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram for Rapbjørga, som revidert etter høring slik det framgår av 
vedlegg 1. 
Vedtaket hjemles i Plan- og bygningsloven § 4-1.  

 

 
Vedlegg 

1. Revidert planprogram med kommenterte innspill 

2. Høringsmerknad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

3. Høringsmerknad Statens vegvesen 

4. Høringsmerknad Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

5. Høringsmerknad Sør-Trøndelag Fylkeskommune, varsel om arkeologisk registrering 

6. Høringsmerknad Hollum og Kregnes jaktlag 

7. Høringsmerknad Håvard Frengen 

8. Høringsmerknad NVE 

9. Høringsmerknad Håvard Kottum 

10. Høringsmerknad Kristin Leraand m.fl. 

11. Høringsmerknad Direktoratet for mineralforvaltning 

12. Høringsmerknad Leif Skjegstad 

13. Høringsmerknad Jørgen Buan 

14. Samlet saksfremstilling høring av planprogram 

15. Møtereferat oppstartsmøte 

 
Bakgrunn for saken 
Rapbjørga steinbrudd er avsatt til til regulering ved hensynssone i kommuneplanens arealdel, og anbefalt i 
kommunedelplan for grus, pukk og deponi. Formannskapet vedtok i møte 22.09.2015 (PS 138/15) å legge 



planprogram for Rapbjørga steinbrudd ut på høring. Melhus kommune mottok revidert forslag til planprogram 
25.01.2017. Planprogrammet er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Lars Høgseth. 
 
Hensikten er å regulere et område på nær 50 daa ved gården Rapbjørga. I underkant av 30 dekar vil være avsatt 
til uttak av pukk, singel og grusmasser, mens resten av arealet vil bli avsatt til område for masselagring, adkomst, 
lagring av toppdekke og vegetasjonssoner/buffersoner langs bekker, naturområder og Fylkesveg 708. 

 
Figur 1 Rapbjørga ligger langs fv 708, ca. 1,5 km nord for Ånøya 

Saksutredning 
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 
behovet for utredninger. 
 
Følgende utredningstema følger av planprogrammet: 

 Kulturminner/kulturmiljø. Det er varslet om høyt funnpotensiale og krav om arkeologisk 

registrering 

 Naturmiljø. Området er i dag skogdekt, og det renner en mindre bekk gjennom området og mot 

Vigda 

 Friluftsliv/rekreasjon. Området ligger i nordenden av  Våttååsen/Kregneskjølen, et viktig 

friluftsområde jf. kommuneplanens arealdel 

 Barn og unges interresser 

 Landbruksinteresser. >1 daa berøres i forbindelse med ny adkomst, som avviker fra området 

avsatt i kommuneplanens arealdel. 

 Samfunnssikkerhet 

 Forurensing 

 Trafikksikkerhet/adkomst 

 



 
Figur 2 Vurdering fra kommunedelplan pukk, grus og deponi 

Kommunestyret har bedt om at konsekvenser for folkehelse, klima og miljø redegjøres for i alle vedtak. 
Konsekvensene ved tiltaket vil først framgå i planforslag og konsekvensutredning, men på generelt grunnlag 
mener rådmannen at følgende kan stipuleres: 
Konsekvenser for folkehelse 
Rapbjørga ligger i utkanten av et større friluftsområde. 
Konsekvenser for klima og miljø 
Steinbrudd medfører støy, støv, økt trafikk, og muligens avrenning/utslipp. 
 
Merknader 
Det vises til kapittel 5.1 i planprogrammet, hvor alle merknader er gjengitt og (om nødvendig) besvart av 
forslagsstiller. Rådmannen stiller seg bak forslagstillers vurdering, og mener planprogrammet ivaretar de 
bekymringene som meldes.  Det er mottatt 11 merknader. Det er flere innspill fra naboer om økt trafikk, støv, 
støy, naturmangfold, friluftsliv/jakt, stabilitet og sprenging. Rådmannen mener at alle disse temaene er ivaretatt i 
planprogrammet, dvs. at de vil bli utredet. Det er først i planforslaget, dvs. etter at planprogrammet eventuelt 
fastsettes, at konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak foreslås. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er ingen endringer av planprogrammet fra formannskapets forrige behandling av planprogrammet, foruten at 
merknadene i seg selv er svart ut og skal ivaretas i planforslaget.  
 
Planområdet avviker noe fra området avsatt i kommuneplanens arealdel. Dette gir ifølge forslagstiller bedre 
skjerming for naboene, bedre fortsettelse av eksisterende uttak, og bedre avkjørsel. Dette er ikke endret siden 
formannskapets forrige behandling, og det er ikke innkommet kritiske merknader mot dette som sådan i 
høringen. Kommunens landbruksavdeling er også hørt. Disse to alternativene drøftes i planprogrammet, men 
området avsatt i kommuneplanen er ikke å betrakte som et alternativ for utredning. Mens området avsatt i 
kommuneplanens arealdel ikke berører dyrkamark, tar planprogrammet inn en eksisterende traktorveg som 
adkomstveg. Dette gir et inngrep (<1 daa) på dyrka mark. 



 
Figur 3 Planprogrammet legger opp til et mindre avvik fra kommuneplanen for adkomst 

 

 
Figur 4 Området avsatt i kommuneplanen 

 
Rådmannen er enig i at forslagstillers alternative løsning er bedre med tanke på adkomst, landskap og 
forurensing. Dette er fremstilt i punkt 4.1 i planprogrammet.  
 
Planområdet ligger i nordenden av det svært viktige friluftsområdet Våttåsen/Kregneskjølen. Rådmannen 
avventer vurderingen i planforslaget, men mener etter nærmere vurdering at planområdet ikke spiller en spesielt 



viktig rolle i friluftsområdet. Derimot er selve Våttåsen, mot nordøst, et viktig turmål for mange, og særlig dette 
må vurderes i planforslaget.  
 
Høringsmerknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om krav om arkeologisk registrering (vedlegg 5) legger til 
grunn at Melhus kommune er tiltakshaver, og dermed vil bli belastet for registreringen. Dette er avklart pr epost 
med Fylkeskommunen, og er tilsynelatende en misforståelse da kommunen normalt kun sender sine egne 
planprogram på høring. Lovverket er helt tydelig på at det er tiltakshaver som må betale for arkeologisk 
registrering, og det er Lars Høgseth.   
 
Rådmannens samlede vurdering og konklusjon 
Planprogrammet legger opp til en god utredning av tiltaket. Tiltaket er konfliktfylt, men et av de mindre 
konfliktfylte jf. kommunedelplanen for grus, pukk og deponi, og følger opp tidligere vedtak. Merknader er 
tilfredsstillende svart ut. Planprogrammet bør derfor fastsettes slik det foreligger.  

 


