
 

 

REFERAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK JØRUNDLAND 
gnr 17 bnr 1 
 
 
Dato / sted:   9.11.2022, Åmli rådhus 
 
Tilstede:  Tiltakshaver     Nils Harald Jørundland 
   Planlegger    Stærk & Co v/ Erling Ingolf Aas 
   Planrådgiver (kommune)  Chantal van der Linden (referent) 
   Enhetsleder Samfunn  (kommune) Yngvar Mjåland 

 
 
Lovhjemmel 
Jf. plan- og bygningsloven §12.8 skal det før igangsettelse av reguleringsplanarbeid 
gjennomføres et oppstartsmøte mellom tiltakshaveren og kommunen. ‘Forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven’ beskriver 
hvordan et oppstartsmøte skal gjennomføres.  
 
Bakgrunn og formålet med planen 
Nils Harald Jørundland (gnr. 17 bnr. 1) ønsker å utvide nåværende masseuttak på 
Jørundland, gnr. 17, bnr. 1. i plan- og bygningsloven. Formålet er å tilrettelegge for videre 
uttak av masser i fjell og å kunne selge masser fritt. Dagens uttak er anslått å være rundt 
13.000 m2. Det planlegges uttak av (totalt) 50.000 m³ fast fjell (ca. 40 daa). 
 
En godkjenning etter plan- og bygningsloven og driftskonsesjon etter mineralloven, slik at 
masser kan selges fritt, vil sikre tilgang på masser i Øvre deler av Gjøvdal og styrke 
næringsgrunnlaget på eiendommen. Prøver tatt i eksisterende massetak har svært høy 
kvalitet. 
 
Planinitiativ 
Planinitiativet er sendt kommunen den 1.11.2022 og drøftet i oppstartsmøtet.  
 
Planforhold 
Masseuttaksområdet på Jørundland har per i dag LNF formål i kommuneplanen og er 
dermed ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Et positiv kommunestyrevedtak om 
igangsettelse av en reguleringsplan utløser en formålsendring fra LNF til ‘råstoffutvinning’ i 
kommuneplanen. Området er per i dag uregulert. Åmli kommune har i 2018 gitt tillatelse med 
hjemmel i plan og bygningsloven til uttak av masser gjennom dispensasjon fra 
kommuneplanen. Tiltakshaver har driftskonsesjon for eksisterende masseuttak.  
 
Konsekvensutredning / vurderinger i planprosessen 
Konsekvenser for alle aktuelle tema vil bli utredet og beskrevet i planbeskrivelse. I tillegg 
lages en ROS-analyse.  
 
Uttak av masser vil påføre omgivelsene belastninger i form av støy og støv og fare for 
avrenning av finpartikulært materiale. I tillegg innebærer uttaket en endring av landskapet. 
Tilpasning til landskap og omgivelser vil være førende for løsninger i planforslaget og /eller 
uttaks- og avslutningsplan. Det vil bli utarbeidet illustrasjoner og snitt for visualisering av 
planlagt uttak. 
 
Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen kommer 
ikke inn under forskriftens §§ 6 og 7 om planer som alltid skal konsekvensutredes, til det er 
uttaket for lite i areal og volum, jf. krav i vedlegg I pkt. 19, planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes. 



 

 

 
Planen faller inn under § 8 jf. forskriftens vedlegg II om planer og tiltak som skal vurderes 
nærmere. Kriterier for om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn følger av 
forskriftens § 10. 
 
Planlagte masseuttak vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn i forhold 
til utløsningskriteriene i forskriftens § 10 eller de vurderinger søm lå til grunn da det ble gitt 
tillatelse til å ta ut masser etter landbrukslovgivningen. Det foreligger ingen registreringer i 
området jf. www.naturbase.no. 
 
Videre prosess og medvirkning 

 Kommunen krever en reguleringsplan for området og kommunestyret behandler saken (= 
foreslått arealendring i kommuneplanen samt oppstart av planarbeid) i sitt møte den 15. 
desember 2022.  

 Eksakt planavgrensning, medvirkning, vurderinger og avklaringer tas i vanlig planprosess 
med oppstart, førstegangsbehandling (høring) og andregangsbehandling (vedtak).  

 Planinitiativet ligger til grunn for videre prosess. Planutvalget er styringsgruppe. 

 Ved behov møter tiltakshaver og planrådgiver i Fylkeskommunens planforum eller 
informasjonsmøter. 

 Administrasjonen (v/ planrådgiver Chantal van der Linden) og forslagstilleren (v/ Stærk & 
Co, Erling Ingolf Aas) holder kontakt i planperioden og møtes etter behov.  


