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1  I N N L E D N I N G   

Forslagstiller for reguleringsplan med konsekvensutredning for Murtnes masseuttak på gnr 126 bnr 1 er grunneier 

Morten Rasmussen. Masseuttaket har vært i drift i samsvar med gitte tillatelser siden 2002 og ble i 2006 fremmet 

som innspill til kommuneplanen uten at egnethet ble vurdert.  Utredningsplikt i samsvar med forskrift om 

konsekvensutredning er utløst av at det eksisterende masseuttaket på Murtnes ikke er i overenstemmelse med 

kommuneplanens arealdel. 

Hensikten med plan- og utredningsarbeidet er å få eksisterende masseuttak på Murtnes arealmessig avklart til 

formålet, og å gi juridiske rammer for langsiktig drift. Planspørsmålet er behandlet av formannskapet i Rakkestad 

som 15.10.14, sak 3/14 fattet vedtak om at plan- og utredningsarbeid kan igangsettes. Foreliggende planforslag 

med konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til planprogram fastsatt av Rakkestad kommunestyre 11.06.15, 

sak 24/15. Planmaterialet er revidert etter offentlig ettersyn og i samsvar med krav i mekling etter varslet 

innsigelse fra regional myndighet. Revisjonsdato for plankart, bestemmelser og beskrivelse er 06.06.17. 

Totalt planareal er 33 daa, hvorav 22,5 daa er regulert til masseuttak. Totalt uttaksvolum er estimert til ca 140 

000m3 fast fjell som igjen tilsvarer ca 220 000 m3 / 350 000 tonn knust masse.  Årlig uttaksvolum er økende og 

ligger i dag på ca 15 000 – 20 000 tonn som gir grunnlag for ca 20 års drift. 

Basert på gjennomført risiko-/sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning er det ikke avdekket særskilte forhold 

som kan medføre uønsket økt risiko eller negative konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved de 

konkrete kravene som er hjemlet i reguleringsplanen.  

Planforslaget er utarbeidet av landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan.   

Følgende har gjennomført temautredninger i konsekvensanalysen: 

Naturmangfold: Faun Naturforvaltning AS, rapport datert 09.10.14 

Støy:  Brekke og Strand Akustikk AS, rapport datert 06.01.15 og 26.08.16 

Friluftsliv: Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, rapport datert januar -15 

 

Laboratorieundersøkelse av bruddmassen er gjennomført av Skolt Pukkverk AS, datert 16. og 17.04.15 og 

Multiconsult datert 21.01.16. Plankart reguleringsplan er SOSI-konvertert av Mjøsplan AS. 

Plan for hydrotekniske tiltak er utarbeidet av Norsk landbruksrådgivning, datert 14.10.16. 
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Fastsatt planprogram gir en fullstendig oversikt over lovverk, forskrift og vedtatt planer som gir rammer og 

føringer for planarbeidet. 

Uttak av masser/steinbrudd er særskilt regulert av konsesjon etter mineralloven, arealbruksavklaring etter plan- 

og bygningsloven og krav gitt i forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 30. Foreliggende 

planforslag er utarbeidet med fokus på å unngå dobbeltregulering; dvs. at et forhold kun reguleres et sted. 

Godkjent reguleringsplan og innvilget driftskonsesjon etter mineralressursloven er en forutsetning for videre drift 

ved Murtnes masseuttak. Søknad om driftskonsesjon er til behandling hos Direktoratet for mineralforvaltning. 

Avgrensning av uttaksområde vil bli revidert i driftsplanen i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

Tabellen under viser sammenhengen mellom lovverk og nødvendige tillatelser og krav. Tabellen er hentet fra 

Temaveileder – Uttak av mineralske forekomster (Direktoratet for mineralforvaltning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Tabelloversikt lovverk masseuttak 
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 Murtnes 

2  B E S K R I V E L S E  A V  T I L T A K E T  

2.1 Lokalisering 

Murtnes masseuttak ligger på gården Murtnes, gnr 126 bnr 1, øst for Degernes i Rakkestad kommune. 

Masseuttaket drives på en ressurs med god kvalitet og med transportavstand som gjør uttaksområdet attraktivt 

for lokal bygge- og anleggsvirksomhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oversiktskart med 

Murtnes masseuttak avmerket 

(Kartkilde: NGU.no) 

 

2.2 Geologisk ressurs 

Hovedbergart i uttaksområdet er gabbro/amfibolitt og diorittisk til granittisk gneis/migmatitt.  Bergarten er egnet 

til knusing/pukking og gir byggeråstoff med god kvalitet. 

Det er gjennomført laboratorieundersøkelse av bruddmassen som viser veldig god kvalitet med beste kategori for 

slitasje (meget godt egnet til betong og asfalt), hardhet (L-A test) og vannabsorbsjon, samt meget lavt 

radoninnhold (under 6-8 bq/m3), jfr. vedlegg 5. Den gode kvaliteten på bruddmassen gir særskilt god subbus som 

har vært ettertraktet i markedet siden uttaket startet.  

Rakkestad kommune har beskjedne reserver med sand og 

grus, og kvaliteten på løsmassene i kommunen dekker ikke 

kravene til høyverdige tekniske formål. Ressursknapphet på 

sand og grus og krav til byggeråstoff medfører økt 

etterspørsel etter pukk fra fast fjell til flere formål.  

Ressursregnskapet for Rakkestad viser et forbruk på 40 000 

tonn pukk i 2003 (NGU nr 2006-004).  

Godt egnet bergart i uttaksområdet og behovet for knust 

masse i kommunen tilsier at naturressursen 

bør sikres til råstoffutvinning ved 

regulering. Dokumentasjon på massenes 

kvalitet er vist i vedlegg 10. 

Figur 2: Utsnitt bergrunnskart NGU med 
planområdet avmerket (www.ngu.no)  

http://www.ngu.no/
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Murtnes gård 

masseuttak 

driftsbygning 
melkeproduksjon 

kalkunhus 

2.3 Dagens situasjon og arealbruk 

Masseuttaket ligger ca 2,5 km fra Fv 124 i et 

utmarksområde i randsonen til dyrka mark/ 

kulturlandskap med spredt gårdsbebyggelse. Det er 

to gårdsbruk innenfor en radius på 500 meter; 

Murtnes gård (300m) og Murtnesødegård (400m).  

Dagens uttaksområde er ca 10 daa. Dette 

inkluderer både deponi/lager, område for 

knusing/pukkverk og selve bruddområdet. Masse 

leveres i hovedsak til det lokale bygge- og 

anleggsmarkedet i østlige deler av Rakkestad 

kommune, men uttaket har også noe salg utenfor 

kommunen. Det foregår periodisk knusing av 

utsprengt masse ved mobilt pukkverk. 

Masseuttaket er en viktig tilleggsnæring til en 

allsidig landbruksdrift med bl.a produksjon av melk, 

korn og kalkunkjøtt på Murtnes gård.  

 

 

 

 

Figur 3: Flyfoto med dagens uttaks-/driftsområde og 

Murtnes gård avmerket 

 

Figur 4: Fra Murtnesveien sett mot øst (nov 2014)                           Figur 5: Fra eksisterende bruddkant sett mot vest (nov 2014) 

 

2.4 Driftsplan – tiltaksbeskrivelse  

Driftsplan for Murtnes masseuttak (datert 22.12.14) er utformet i samsvar med Driftsplanveileder fra Direktoratet 

for mineralforvaltning. Under er gitt et kort sammendrag av driftsplanen som beskrivelse av planlagt tiltak i 

reguleringsplan. Driftsplanen vil bli revidert i samsvar med endelig reguleringsvedtak. 

2.4.1 Uttaksvolum 

Planlagt uttaksområde er totalt 24 daa. Planområde for reguleringsplan inkluderer i tillegg skjermsoner, 

deponiområder og vegareal. Murtnes masseuttak har adkomst fra fv 124 via den kommunale Murtnesveien.  
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Totalt uttaksvolum er estimert til ca 140 000m3 fast fjell som igjen tilsvarer ca 220 000 m3 / 350 000 tonn knust 

masse.  Årlig uttaksvolum er økende og ligger i dag på ca 15 000 – 20 000 tonn. 

Med årlig uttaksvolum på omtrent tilsvarende dagens drift, gir planlagt utvidelse grunnlag for drift i ca 20 år. 

2.4.2 Etappevis utvinning 

Uttaket drives i tre etapper, hvor etappe 1 er eksisterende uttaksområde med et mindre restvolum. Etappe 1 vil 

fungere som driftsområde i hele uttaksperioden. Mobilt knuseverk skal plasseres inne i selve bruddet for best 

mulig støyskjerming mot omgivelsene. Bruddet drives ned til kote C+ 121 mot uttaksgrense i vest vest og C+122 

mot øst for å sikre avrenning. 

Etappe 1 er eksisterende brudd som i hovedsak er ferdig utsprengt og som skal fungere som driftsområde for 

etappe 2 og 3. Driftsretning for etappe to er mot sør. Estimert uttaksvolum etappe 1 og 2 er ca 50 000m3 fast fjell. 

Etappe 3 skal drives østover i hele bruddets bredde. Estimert uttaksvolum etappe 3 er ca 90 000 m3 fast fjell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Etappeplan 

2.4.3 Driftsmetode 

Ved uttak av masser benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes fri sprenging uten overdekning ved uttak 

av masser. Uttaket skal drives med palltrinn hvor pallhøyden skal være maks 12m. Uttakets skal drives i 3 etapper. 

Sprenging utføres ved innleid foretak med nødvendig godkjenning og kompetanse. Knusing av sprengmasse 

gjennomføres ved innleid foretak med mobilt pukkverk i perioder a 3 uker 3 ganger i året. Knust masse i 

forskjellige fraksjoner deponeres og uttransport/salg skjer jevnlig gjennom året.  

Forurensningsforskriften kapittel 30 regulerer krav til forebygging av forurensning fra produksjon av pukk, grus, 

sand og singel, og omfatter stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk/pukkverk. Grenseverdier og krav i 

forskriften legges til grunn for driften. 

2.4.4 Avslutning og istandsetting 

Etterbruken av uttaksområdet er forutsatt å være byggetomt for driftsbygning tilknyttet eksisterende 

landbruksdrift på eiendommen Murtnes.  

Ved avsluttet drift skal alle installasjoner og midlertidige byggverk fjernes helt fra området. Området skal 

istandsettes på en slik måte at det er minst mulig skjemmet av det uttaket som har foregått. Det skal etableres 

permanent sikringsgjerde langs bruddkanten ved avsluttet drift i uttaket. 
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Ferdig uttatte paller skal revegeteres. Pallene skråsprenges så langt mulig i avslutningsfasen av bruddet og tilføres 

minimum 0,3 -0,5 meter vekstmasse, med kornfordeling og humusinnhold egnet til naturlig 

vegetasjonsinnvandring og -etablering. Øvre kant skråsprenges for å oppnå en mest mulig naturlig avrunding på 

toppen. Pallhøyder på inntil 12 meter er tillatt, men bruddkant ved avslutning tilsier pallhøyder på ca 9 m.  

Permanente vegger i uttaket skal istandsettes fortløpende så snart det er praktisk mulig. Der permanent 

bruddvegg er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom avslutta uttak og 

eksisterende terreng. Skråningen får maks. helning 1:1,5.  

Område regulert til landbruksformål (LL1) skal istandsettes som dyrkbar mark og tilbakeføres i gårdens 

landbruksdrift. 

 
Krav til palletrinn: 

Pallvinkel:  70-90 grader. 

Veggvinkel:  50- 52 grader. 

Pallhøyde: 7 – 12 meter 

Hyllebredde: 5 – 10 meter  

Palletrinn skal tjene to hovedformål: 

- Fange opp stein som løsner og faller ut på grunn av 

frostsprengning etc 

- Danne grunnlag for vegetasjonsetablering ved utlegging av 

avdekningsmasser eller finstoff fra knuseprosessen. 

 
 

Figur 7: Palletrinn 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Avslutningsplan med snitthenvisning  

 

Pallhøyde ca 9 m 

Pallhøyde va 9m 

Hyllebredde ca5 m 
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Figur 9: Vertikalsnitt for dagens situasjon og uttaksetappene  
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 Masseuttak Murtnes 

3  P L A N S T A T U S  O G  S A K S G A N G  

3.1 Kommuneplan Rakkestad 2011-2022 

Uttaksområdet er avsatt til LNF 

(landbruks, natur og friluftsområde) i 

kommuneplan for Rakkestad 2011-

2022.  

Rakkestad kommunes planstrategi  

legger opp til en rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel i  

perioden 2014-2015. 

 

Figur 10: Utsnitt av gjeldene kommuneplan  

med planområdet avmerket  

 

3.2 Historikk og tidligere saksbehandling 

• Gitt tillatelse til uttak av stein i forbindelse med byggesøknad i 2002 

• Innspill til kommuneplan i 2006 (egnethet ble ikke vurdert i rulleringsarbeidet) 

• Vedtak Rakkestad kommune 20.03.12 ga grunnlag for drift ut 2014 

• Planspørsmål oversendt 23.04.14. Positivt vedtak i Rakkestad formannskap 15.10.14. 

• Vedtak Rakkestad kommune 09.12.14 gir grunnlag for drift ut 2015 på gitte vilkår A-F 

 

3.3 Behandling av reguleringsspørsmål  

Grunneier fremmet ved oversendelse datert 23.04.13 planspørsmål for regulering av eksisterende masseuttak på 

Murtnes. Som følge av manglende kapasitet og prioritering i kommunen ble saken først fremmet til 

formannskapet den 15.10.14 f-sak 3/14 som fattet følgende vedtak: 

- Rakkestad kommune utarbeider en helhetlig behovsanalyse og en strategi for masseuttak i kommunen. Den 

tas inn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi ved neste rullering av planen. 

- Rakkestad kommune dekker utgiftene ved tiltaket innen teknikk, miljø og landbruks ordinære driftsbudsjett. 

- Søkere kan starte ordinær planprosess – inklusive planprogram og konsekvensutredning – etter plan- og 

bygningsloven § 12-3. 

Det ble i møte med ledelsen i Rakkestad kommune 26.02.14 informert om at arbeidet med en behovsanalyse og 

strategi for masseuttak i kommunen prioriteres høyt. Kommunens planavdeling vurderer at strategiarbeidet 

naturlig inngår i rullering av kommuneplanens samfunnsdel som er forutsatt gjennomført i 2014-2015. 

 

3.4 Varsling av planoppstart og høring av planprogram 

Igangsetting av planarbeidet ble varslet sammen med offentlig 

ettersyn av planprogrammet 04.08.14, i samsvar med pbl §§ 4-1 og 

12-8. Kunngjøringsannonse ble rykket inn i Rakkestad Avis 

06.08.14, annonsen vist til høyre. Frist for merknader var satt til 

18.09.14. Det kom 5 merknader ved varsling. 

Varslingsdokumentene og innkomne merknader er vist i vedlegg 3 

og 4.  

Det er gjennomført flere møter med Rakkestad kommune for 

gjennomgang av de hensyn, krav og forutsetninger lokal og 

regional myndighet har til planarbeidet. 

Planarbeidet ble presentert i regionalt planforum 13.01.15.  

Figur 11. Kunngjøringsannonse 
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3.5 Innkomne merknader ved varslet oppstart 

1. Østfold fylkeskommune, datert 15.09.14 

2. Fylkesmannen i Østfold, datert 18.09.14 

3. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 15.09.14 

4. Statens vegvesen, datert 18.09.14 

5. Brit og Ragnar R. Halvorsen, datert 18.09.14 

 

1. Østfold fylkeskommune, datert 15.09.14 

Varslet innsigelse. Murtnes masseuttak ligger til dels i og nært et viktig natur- og friluftsområde av regional 

betydning. Utviklingen av et masseuttak i et slikt område krever stor grad av aktsomhet og oppfølging. Østfold 

fylkeskommune mener ut fra en samlet vurdering at tiltaket bør være mer utførlig analysert og utredet i 

overordnet plan i kommunen og i regionen. Det bør gjennomføres en bredere vurdering av behov og tilbud i 

forhold til det tilbudet Rakkestad allerede har. Hva er behovet, hvor langt tidsperspektiv er det tale om og hvor er 

den gode lokaliseringen? Murtnes masseuttak bør være en del av denne vurderingen. 

Fylkesrådmannen varsler innsigelse til et nytt fjelltak ved Murtnes, eller en vesentlig utvidelse av eksisterende 

masseuttak, begrunnet med arealanvendelse for planområdet. Reguleringsplanen er ikke i samsvar med 

gjeldende kommuneplan. Tiltaket er lokalisert i et regionalt viktig natur- og friluftsområde. I slike områder bør 

man generelt være forsiktig med å øke belastningen på naturen. Konsekvenser av tiltaket utløser et behov for 

behandling av tiltaket i en overordnet kommuneplansammenheng. 

 

2. Fylkesmannen i Østfold, datert 18.09.14 

Varslet innsigelse. Planområdet ligger også nær Linnekleppen, et svært populært og regionalt viktig turmål. Å 

legge til rette for en støyende virksomhet som et pukkverk i dette området mener vi er strategisk feil og i konflikt 

med vesentlige regionale hensyn. Vi vil med bakgrunn i dette varsle at vi vil kunne fremme innsigelse til et 

planforslag som det her legges opp til. Vi vil anbefale at planarbeidet stanses nå, slik at det ikke brukes ressurser 

på å fremme et så konfliktfullt planforslag. Detaljregulering skal i utgangspunktet brukes for å følge opp 

kommuneplanens arealdel. Vi mener lokalisering av slike tiltak hører hjemme i en overordnet planlegging, der 

man har bedre oversikt over den samlete konsekvensen slike tiltak medfører. 

Kommunen bør gjennom et overordnet planarbeid finne lokaliseringer av pukkverk som er mindre konfliktfulle. 

Det pågår dessuten et regionalt arbeid, i regi av Østfold fylkeskommune, for å få et mer helhetlig grep på 

forvaltningen av råstoff i Østfold (for eksempel sand, grus, blokk og fjell). Det er utarbeidet et program for en 

fagrapport som nå er på høring. Rapporten vil bidra til et bedre beslutningsgrunnlag i behandlingen av plansaker 

hvor det er konflikt mellom vern og næring. Rapporten skal etter planen være ferdig midt i 2015. 

Forslagstillers kommentar til uttalelse fra fylkeskommunen og fylkesmannen 

Natur- og friluftslivverdier – varslet innsigelse 

Masseuttaket ligger inntil eksisterende gårdsbebyggelse og har vært i drift over lang tid. Området i seg 

selv har ingen registrert verdi for friluftsliv.  Planområdet inngår ikke i Fjella-områdene registrert med 

friluftslivverdi i Østfoldlandskap av regional betydning (1993). Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 

har gjennomført feltregistrering og konsekvensutredning for friluftsliv som tilsier at hensynet til friluftsliv 

kan ivaretas tilstrekkelig ved fortsatt drift av masseuttak på Murtnes. Supplerende informasjon og 

vurdering i notat datert april -15 viser at uttaket ikke er i strid med fylkesplan Østfold.  

Gjennomført registrering og konsekvensutredning mht naturmangfold (Faun Naturforvaltning AS, 

07.05.14) tilsier at hensynet til naturverdier kan ivaretas tilstrekkelig ved fortsatt drift av masseuttak på 

Murtnes.  

Avbøtende tiltak er skjermsone og begrensede driftstider som er drøftet og innarbeidet i reguleringsplan 

med bestemmelser. 
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3. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 15.09.14 

DMF har ingen merknader til selve planprogrammet, men vil minne om at tiltaket kommer inn under §3 i 

mineralloven og konsesjonspliktig etter §43 i nevnte lov. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å søke 

driftskonsesjon. Drift kan ikke settes i gang i utvidelsesområdet før driftskonsesjon, godkjent driftsplan og 

økonomisk sikkerhet for opprydding og sikring er på plass.   

Forslagstillers kommentar 

Det er utarbeidet driftsplan som grunnlag for søknad om driftskonsesjon datert 22.12.14. Med henvisning til 

minerallovens § 69 og den lange saksgangen i Rakkestad kommune for avklaring av arealbruken etter plan- og 

bygningsloven, er det avklart med direktoratet at driften ved masseuttaket kan videreføres i påvente av 

behandling av søknad om driftskonsesjon som vil gå parallelt med reguleringsprosessen.  

 

4. Statens vegvesen, datert 18.09.14 

Forutsetter at avkjørselen fra fylkesveg 124 inn til området utformes i samsvar med vegnormalens Håndbok 07 for 

større kjøretøy. Videre skal avkjørselen ha en frisiktsone 4 x 100m.  

Forslagstillers kommentar 

Reguleringsplanen fastsetter eksisterende arealbruk og aktivitet, hvor trafikkbelastning i kryssområdet Fv 124 

x Murtnesvegen er tilnærmet uendret. Fv 124 inngår ikke i reguleringsplanen. Frisiktkravet er ivaretatt i 

dagens situasjon. 

 

5. Brit og Ragnar R. Halvorsen, datert 18.09.14 

Ser på denne virksomheten som positiv for nærområdet, både p.g.a sysselsetting, og ikke minst kort transport-

avstand for masser til oppbygging av annen næringsvirksomhet og skogsbilveier i distriktet. Dette har også en 

klimamessig fordel, ved begrensede utslipp med korte transporter. 

3.6 Fastsatt planprogram 

Planprogram datert 04.08.15, revidert 10.04.15 etter offentlig ettersyn ble fastsatt av kommunestyret 11.06.15, 

sak 24/15.  

Kommunestyrets vedtak:  

Rakkestad kommunestyre stadfester «planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for masseuttak på 

Murtnes gård. Det gjennomføres i tillegg konsekvensvurderinger rundt veiforholdene, støyberegning og 

åpningstider. 

Programmet gir rammer og føringer for plan- og utredningsarbeidet, beskriver miljøforhold og naturressurser som 

blir berørt samt angir hvilke utredninger mht konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn som skal 

gjennomføres for å gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for reguleringsvedtak. 

 

3.7 Søknad om driftskonsesjon 

Grunneier og uttaksentreprenør Morten Rasmussen søkte 21.12.14 om driftskonsesjon i samsvar med 

Mineralloven § 43. Drifts- og istandsettingsplan inngår i søknad om driftskonsesjon. Det er mottatt foreløpig svar 

fra Direktoratet for mineralforvaltning 07.01.15 som bekrefter mottak av søknad uten behov for ytterligere 

avklaring eller tilleggsdokumentasjon. Grunnet stor saksmengde anslo Direktoratet saksbehandlingstid for 

konsesjonssøknaden til 4-6 måneder. Det er p.t. ikke mottatt svar på søknaden. 

 

3.8 Supplerende dokumentasjon og revisjon etter offentlig ettersyn  

Plankart og bestemmelser er revidert som følge av uttalelser og varslet innsigelse ved offentlig ettersyn våren 

2016. Det ble gjennomført mekling som grunnlag for frafallelse av innsigelse. Meklingsprotokoll er datert 

22.03.17. Revisjonsdato for plankart og bestemmelser er 06.06.17. 
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Følgende revisjon er gjennomført i plankart vedlegg 1: 

Område for masseuttak redusert og erstattet med landbruksformål (LL1 = 4,5 daa) med krav til istandsetting og 

etterbruk som dyrkamark, jf ny planbestemmelse § 7.  

 

Følgende revisjon er gjennomført i planbestemmelsene vedlegg 2: 

§ 2.2 endret i samsvar med krav i mekling til: 

Boring, sprenging og knusing av masser tillates kun i perioden 1. november til 1. mars. Det tillates kun 1 

utsprenging pr. år. Perioden for sprengning og pukking skal ikke strekke seg over en lengre periode enn maksimum 

3 uker innenfor denne perioden. 

Ny § 7 Landbruk (pbl § 12-5 nr 5) 

Området LL1 skal istandsettes og tilbakeføres til dyrkbar landbruksjord, jf § 2.6 

 

Følgende supplerende dokumentasjon følger vedlagt planbeskrivelse med revisjonsdato 06.06.17: 

Vedlegg 10: Steinkvalitet (Multiconsult 21.01.16): «Bergartene i steinbruddet, representert ved de uttatte 

prøvene og tilsendte lab.-resultater, viser at dette er en meget sterk bergart med god kornform. 

Dette er kvalitetsmateriale som kan benyttes til de aller fleste byggetekniske formål».  

PELIAS har utført testing som viser svært lavt radonnivå i massene (6-8 bq/m3 luft). For pukk 

brukt under og rundt bygninger, samt i bo og arbeidsmiljø er anbefalt grense 100 bq/m3 luft. 

Vedlegg 11: Støyutredning (Brekke&Strand 26.08.16) med følgende konklusjon: «Beregningene viser at det vil 

være mulig å drive masseuttaket uten å overskride anbefalt grenseverdi etter retningslinje T-1442 

ved de nærmeste boligene (Lden = 55 dB). Dette gjelder også dager med sterkt støyende 

aktiviteter som drift av knuseverk og boring i fjell. For friluftsområdene anbefaler retningslinje T-

1442 en grenseverdi for ekvivalent dag-kveld-natt lydnivå Lden = 40 dB. I situasjonen med 

massehåndtering og transport viser beregningene at grensen for støynivå Lden = 40 dB ligger i 

avstand ca 250 m fra masseuttaket. For situasjon med boring i fjell er denne avstanden ca 700 m. 

For områdene mot øst er det lavere støynivåer grunnet fjellet som virker som støyskjerm. 

Boringen og knuseverk vil være i drift i begrensede tidsperioder per år.»  

Vedlegg 12: Plan for hydrotekniske tiltak (Norsk landbruksrådgivning, 14.10.16) 
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4  P L A N B E S K R I V E L S E  D E T A L J R E G U L E R I N G  

4.1 Planens formål og arealoversikt  

Reguleringsplan med bestemmelser er utarbeidet i samsvar med gjeldende krav og nasjonale tegneregler. 

Planforslag for detaljregulering Murtnes masseuttak datert 04.11.15, revidert 06.06.17 i målestokk 1:2 000 med 

planbestemmelser følger som vedlegg 1 og 2. Plankartet under er ikke i målestokk. 

Figur 12: Nedkopiert plankart Murtnes masseuttak  

 

 

 

Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, nr 1)    
- Område for råstoffutvinning (BSM1)       21,0 daa 
- Område for deponi og mellomlagring av masser (BSM2)       1,5 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl§12-5, nr 2) 
- Kjøreveg (SKV1)                    2,2 daa 
- Annen veggrunn/grøft             0,1 daa 

Grønnstruktur (pbl §12-5, nr 3) 
Vegetasjonsskjerm (GV)             3,9 daa 

Landbruk (pbl §12-5, nr 5) 
Jordbruksareal (LL)             4,5 daa 

Totalt planareal:          33,0 daa   ___  

Hensynssoner 

Frisikt 
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4.2 Område for råstoffutvinning – masseuttak og pukkverk, pbl § 12-5 nr 1 

25,3 daa er regulert til masseuttak og deponiområder hvor reguleringsplan sammen med innvilget driftskonsesjon 

og driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning gir nødvendig hjemmel for uttak av stein og drift av 

masseuttaket, jfr. reguleringsbestemmelsene § 3.1.  Innenfor området tillates knuseverk/pukkverk i samsvar med 

krav i forurensningsloven. 

4.2.1 Tillatte drifts- og transporttider, jfr planbestemmelsene § 2.2: 

Mandag - Fredag Lørdag 

Drift Transport ut/inn Transport ut/inn 

07:00 – 19:00 07:00 – 21:00 09:00 – 16:00 

Det skal ikke være drift i eller uttransport fra masseuttaket søndag eller helligdager. Uttransport av strømasser 

tilknyttet vinterberedskap og ekstraordinært veivedlikehold er tillatt uavhengig av fastsatte driftstider. 

Boring, sprenging og knusing av masser tillates kun i perioden 1. november til 1. mars. Det tillates kun 1 

utsprenging pr. år. Perioden for sprengning og pukking skal ikke strekke seg over en lengre periode enn 

maksimum 3 uker innenfor denne perioden. 

4.2.2 Forurensning – støy, støv og avrenning 

Forurensningsforskriften kapittel 30 regulerer krav til forebygging av forurensning fra produksjon av pukk, grus, 

sand og singel, og omfatter stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk/pukkverk. Grenseverdier og krav i 

forurensningsforskriften er lagt til grunn for driftsplanen og hjemlet i reguleringsbestemmelsene §§ 2.3 – 2.5. 

Forurensningsforskriften kap 30 gjelder ikke trafikk/transport til og fra masseuttaket, grenseverdier mht. støy og 

støv er derfor hjemlet som fellesbestemmelser § 2 med virkeområde også for adkomstveg og transport. 

Adkomstveg, plasser og åpne lager skal vannes etter behov. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik 

at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Adkomstveg til masseuttaket skal vannes/saltes ved 

behov for å hindre støvplager for omgivelsene, jfr. 2.4. 

Kum og lukket grøftesystem sammen med sedimenteringsbasseng skal etableres som avbøtende tiltak for å sikre 

vannkvalitet og hindre nedslamming av resipienten, jfr planbestemmelsene § 2.5. 

Det forutsettes at driften ivaretar gjeldende HMS krav og øvrige vilkår gitt i evt. tillatelser etter 

forurensningsloven og avfallsforskriften. Det forutsettes videre at lagring og fylling av driftsstoff og olje 

gjennomføres på forskriftsmessig måte og at utslipp av drivstoff eller kjemikalier/olje ikke skal forekomme. 

4.2.3 Sikkerhet 

Under driftsperioden skal de deler av steinbruddet/bruddkanter som kan medføre fare for mennesker eller dyr 

sikres med gjerde, jfr planbestemmelsene § 3.1. Fareområder skal skiltes ved behov. Sprengning skal skje i 

henhold til forurensningsforskriftens § 30-8 og varsles i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.  

 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr 2 

Masseuttaket gis adkomst via privat adkomstveg (SKV1) fra Murtnesvegen.  Adkomstvegen har reguleringsbredde 

6,0 m som inkluderer grøft/sideareal og betjener også eiendommen 126 bnr 15.  

 

4.4 Grønnstruktur - vegetasjonsskjerm, pbl  § 12-5 nr 3 

Det er sikret et grøntbelte rundt hele bruddområdet. I denne sonen skal eksisterende vegetasjon opprettholdes 

som skjerm mot steinbruddet. Ordinær skjøtsel kan gjennomføres. Flatehogst er ikke tillatt. 

 

4.5 Hensynssone frisikt, pbl  § 12-6 

Innfor frisiktsoner skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over 

terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 
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4.6 Landbruk, pbl § 12-5, nr 5 

Tidligere landbruksareal som i driftsfasen benyttes som areal for mellomlagring av knust masse skal istandsettes 

som dyrkbar mark og inngå i gårdens jordbruksdrift. Krav til istandsetting skal fremgå av godkjent etterbruksplan. 

Planen skal utarbeides i tråd med temaveileder «Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 

bygningsloven» og vise framtidig terrengutforming. Istandsetting er illustrert i plan og snitt under. 
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5  S A M F U N N S S I K K E R H E T ,  R I S I K O  O G  S Å R B A R H E T  –  R O S  

I samsvar med § 4-3 i plan- og bygningsloven er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om de planlagte tiltakene som omfattes av reguleringsplanen kan 

forårsake eller vil påvirkes av uønskede hendelser samt å beskrive avbøtende tiltak til akseptabelt risikonivå. 

Gjennomført ROS-analyse for planområdet er basert på metodebeskrivelse i temaveileder fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). 

Avdekkede tema i sjekklisten (figur 13) er vurdert mht sannsynlighet og konsekvenser. Vurdert risikonivå (figur 14) 

er lagt til grunn for planforslaget risikoreduserende tiltak i plankart og bestemmelser datert 04.11.15. 

5.1 Sjekkliste for identifisering av mulige uønskede hendelser 

Emne  For h old e l ler  uø nske de he nde lser  
Vur der ing  

nei /ja merkn ad  

Natur- og 
miljøforhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? 
aktuelt 

tema (1) 
Kan forekomme i bruddområdet under drift. 

Fare for utglidning/ geoteknisk ustabilt? nei  

Er området utsatt for flom? nei  

Farlige terrengformasjoner? 
aktuelt 
tema 

(1) 
Kan forekomme i bruddområdet under drift. 

Registrerte sårbare naturverdier innenfor området?  
Aktuelt 
tema  

(2)  

Ingen registrerte naturverdier innenfor 
planområdet, men verdier registrert i 
influensområdet.  

Registrerte kulturminner innenfor området? nei  

Radon? nei 
Det er gjennomført radontest som viser radonnivå 
på 6-8 bq/m3. Tiltaksgrense er over 100 bq/m3.  

Infrastruktur 

Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser, som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre risiko 
for området ?  
- hendelser på veg 
- utslipp av giftige gasser/væsker 
- utslipp av eksplosjonsfare/brennbare gasser/væsker 

nei  

Medfører bortgang på følgende tjenester spesiell risiko: 
elektrisitet, teletjenester, vannforsyning, avløp, 
renovasjon? 

nei  

Dersom det går høyspentlinjen ved/gjennom området: 
påvirkes området av magnetiske felt fra el.linjer? 
er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? 

nei  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området? 
- til busstopp? 
- til skole/barnehage? 
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, etc? 
- til sentrum med forretninger og øvrig tjenestetilbud? 

nei  

Brannberedskap ivaretatt? ja  

Tidligere bruk 
Er området påvirket / forurenset fra tidligere 
virksomheter? 

nei  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: 
- Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 
- Finnes det potensiell sabotasje-/terrormål i nærheten? 

nei  

Sikkerhet i 
anleggs- 
perioden 

Er området særlig sårbart mht. ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

aktuelt 
tema 

(1) 

Masseuttak og pukkverk forutsetter særskilte 
sikkerhetsrutiner både for driften og mht sikkerhet 
for ferdsel tilgrensende uttaksområdet.  

Medfører 
planen/ 
tiltaket 

Fare for akutt forurensning? 
Støy og støv fra drift og transport? 
Forurensning fra virksomhet? 

aktuelt 
tema 

(3) 

Ingen fare for akutt forurensning, men drift i 
masseuttaket vil medføre støv, støy og avrenning 
som kan påvirke omgivelsene. 

Figur 13: Sjekkliste risiko- og sårbarhet 
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5.2 Risikovurdering av forhold/uønskede hendelser 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse avdekket i sjekkliste figur 10 er delt i: 
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse 
2. Mindre sannsynlig – kan skje (ikke usannsynlig) 
3. Sannsynlig – kan skje av og til; periodisk hendelse 
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser avdekket i sjekkliste figur 10 er delt i: 
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke 

fins 
3. Alvorlig: Alvorlig/behandlingskrevende person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system 

settes varig ut av drift 

 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig, ufarlig 

2. 
Mindre alvorlig 

3. 
Alvorlig 

4. 
Svært alvorlig 

4. 
Svært sannsynlig 

    

3. 
Sannsynlig 

 
(3) Forurensning -  

støy, støv, avrenning 
  

2. 
Mindre sannsynlig 

(1) Sikkerhet - 
snø/steinskred, 

terrengformasjoner 
 

 
(2) Naturmiljø 

 

1. 
Lite sannsynlig 

    

Figur 14: Risikovurdering 

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko hvor tiltak må iverksettes for å redusere risiko ned til gult eller grønt nivå. 
Gult felt indikerer risiko på et nivå hvor risikoreduserende tiltak bør vurderes 
Grønt felt indikerer akseptabel risiko hvor behov for avbøtende tiltak drøftes 
 
 

5.3 Vurdering og risikoreduserende tiltak 

I henhold til lovverk og nasjonale føringer skal de forhold som risiko- og sårbarhetsanalyse avdekker være med 

som en premiss når beslutningen om arealbruken fattes av planmyndigheten. Relevante tema fra sjekkliste i figur 

13 og risikovurdering i figur 14 er vektlagt spesielt ved utforming av plankart og bestemmelser. Under er aktuelle 

tema vurdert og avbøtende tiltak beskrevet:  

1. Sikkerhet - snø/steinskred – farlige terrengformasjoner 

Steinsprang og steinskred kan forekomme i uttaksområdet under drift. Ved uttak av steinmasser oppstår det 

vegger og skrenter som kan være farlige for mennesker og dyr. Generelle HMS krav til driften samt krav i 

driftsplanen til sikring av bruddkanter og bom i adkomst er vurdert som tilstrekkelig avbøtende tiltak. 

Avbøtende tiltak: 

 Sikkerhetskrav hjemlet i reguleringsbestemmelsene § 3.1. 

2. Naturmiljø 

Naturmiljø er utredningstema i konsekvensutredning – se punkt 6.4. 

Avbøtende tiltak: 

Begrensninger i driftstider hjemlet i reguleringsbestemmelsene § 2.2. Av hensyn til 

fugleliv/naturmangfold og friluftsliv tillates ikke boring, sprenging og knusing av masser i perioden 01.03.  

til 01.11.. 
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3. Forurensning – støy, støv og avrenning 

Støv og støy kan medføre ulemper for omgivelsene. Støv og sandflukt oppstår primært ved behandling og 

transport av masser i tørre perioder. Støy blir generert ved sprenging, knusing, bearbeiding og transport av 

masser. Ulemper for omgivelsene kan forekomme når uttaket er i drift. Partikulært materiale (støv/finstoff) 

produsert ved anleggsvirksomhet/drift i bruddet, kan gi forurensningsfare i form av slam i avrenning fra bruddet. 

Ved sprenging vil nitrogen bli frigjort og følge avrenningen. Forurensningsforskriften kap. 30 regulerer krav til 

forebygging av forurensning fra masseuttaket.  

Avbøtende tiltak: 

Grenseverdier i Forurensningsforskriftens kapittel 30 «Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og 

singel» er hjemlet i planbestemmelsene §§ 2.2 -2.5  

Etablering av sedimenteringsbasseng er aktuelt avbøtende tiltak for å sikre vannkvalitet og hindre 

nedslamming av resipienten, jfr planbestemmelsene § 2.5. 

Det forutsettes at eventuell lagring og fylling av driftsstoff og olje gjennomføres på forskriftsmessig måte 

og at utslipp av drivstoff eller kjemikalier/olje ikke skal forekomme. 

Opplevelsen av støy/fravær av stillhet sett i sammenheng med friluftslivområder i øst er drøftet særskilt i 

kap 6.6. 
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6  K O N S E K V E N S U T R E D N I N G  

6.1 Utredningsplikt iht forskrift om konsekvensutredning 

Murtnes masseuttak ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i gjeldende kommuneplan for Rakkestad 

2011-2022. Tiltaket er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel og utløser derfor utredningsplikt 

etter forskrift om konsekvensutredning § 3 pkt d og § 4.   

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er i følge forskrift til plan- og bygningslovens (FOR-2014-

12-19-1726): ”..å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer 

eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres”.. 

 

6.2 Metode 

Prinsippene i metodikken i Statens vegvesen sin håndbok V712 

Konsekvensanalyser er lagt til grunn for utredningen som inndeles i 

fire faser: 

- Registrering. Beskrivelse av eksisterende situasjon. 

- Verdisetting. Temaets verdi i registreringsområdet. 

Verdiskalaen spenner fra liten til stor verdi. 

- Omfangsutredning. Omfang er en vurdering av hvilke endringer 

tiltaket antas å medføre for de ulike miljøer/områder/tema. 

Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt 

omfang til stort positivt omfang. 

- Konsekvensgradering. Konsekvens av det planlagte tiltaket i 

forhold til 0-alternativet/dagens situasjon. Sammenholde 

verdivurderingene og omfanget av tiltaket for derved å utlede 

den samlede konsekvens i henhold til diagram vist i figur 10 

 

 

Figur 15: Konsekvensvifta – vifta viser sammenheng mellom verdi, omfang og 

konsekvens (Håndbok V712). 

 

6.2.1 Referansesituasjonen (0-alternativet) 

Referansesituasjonen (0-alternativet) innebærer at dagens situasjon i området opprettholdes, at masseuttaket 

ikke utvides men avsluttes og istandsettes/tilbakeføres til LNF. Referansesituasjonen er det utgangspunkt som 

konsekvensene ved planforslaget skal vurderes opp mot.  

6.2.2 Influensområde 

Influensområdet er det arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Størrelsen på influensområdet vil variere 

avhengig av hvilket tema som utredes. 

 

6.3 Landskap 

Eksisterende situasjon 

Murtnes ligger i et storskala åslandskap som omkranser åpen kulturmark gir landskapskarakteren i denne 

delen av kommunen. Uttaksområdet ligger ved den østlige åsfoten i et nord-sørgående daldrag med 

spredt gårdsbebyggelse og dyrka mark. Nord og øst for planområdet er «Fjella-områdene» som i henhold 

til Fylkesmannen i Østfolds rapport 1-1993 Østfoldlandskap av regional betydning, er fylkets største 

sammenhengende område med karrig skogsmark og betydelige arealer med gammel naturskog.  

Endring/virkning 

Uttaksområdet ligger utenfor registrert avgrensning av «Fjella-områdene». Lokalisering inntil åsfoten mot 

øst gir skjerming i eksisterende terreng slik at steinbruddet ikke blir visuelt eksponert mot omgivelsene. 

Unntaket er nærvirkning mot vest hvor masseuttaket grenser mot dyrka mark og er eksponert mot 
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Murtnesveien. Masseuttaket ligger lavt i terrenget, bryter ikke silhuettlinjer og har ingen visuell 

fjernvirkning.  

Avbøtende tiltak 

Regulert skjermsone (vegetasjon, voll) mot uttaksområdet.   

Middels negativ konsekvens (- -) 

 

6.4 Naturmangfold 

Eksisterende situasjon  

Naturkartlegging av planområdet og omkringliggende natur er gjennomført av Faun Naturforvaltning AS. 

Vedlegg 6. Influensområdet er definert til alle områder som blir berørt av planlagte inngrep inkludert en 

100 m sone fra planlagte tiltak. 

Virkning/konsekvens (oppsummering av vedlegg 6) 

Som følge av at det ikke er påvist sjeldne eller rødlista arter, viktige naturtyper eller truede 

vegetasjonstyper er verdien satt til liten. Omfanget av inngrepet må regnes som stort negativt for det 

biologiske mangfoldet innenfor de ca 13 daa som planlegges brukt som masseuttak, da de i praksis vil 

forsvinne. For områdene et stykke lenger fra det planlagte inngrepet, vil virkningsomfanget for biologisk 

mangfold være lite, og konsekvensen for områdene med naturverdier satt til middels og stor, vil følgelig 

få en liten negativ konsekvens. 

Utenfor det umiddelbare influensområdet er det fra tidligere registrert 5 naturtypelokaliteter. Alle ligger i 

en slik avstand, og er av en slik karakter at de ikke blir påvirket av det planlagte inngrepet.  

Fugl og pattedyr kan forstyrres i de mest støyintensive periodene, men vil ellers bruke området som 

normalt. Det har allerede vært drift i masseuttaket i mer enn ti år, og bl.a elg og rådyr bruker området 

tett på masseuttaket. Registrert spillplass for orrfugl ligger innenfor influensområdet. 

Avbøtende tiltak 

Av hensyn til fugleliv/naturmangfold og friluftsliv tillates ikke boring, sprenging og knusing av masser i 

perioden 01.03.-01.11. 

Middels negativ konsekvens (- -) 

 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon 

Ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

Ingen konsekvens (0) 

 

6.6 Støy 

Eksisterende situasjon 

Eksisterende virksomhet i masseuttaket generer støy til omgivelsene. Det er gjennomført en 

støyvurdering av Brekke og Strand Akustikk AS. Vedlegg 7 og 11.  

Virkning/konsekvens (oppsummering av vedlegg 7 og 11) 

Vurdert støynivå i avstand 2,4 km fra masseuttaket adskillig lavere enn MDs grenseverdi på 40dB (T-1442) 

for stille områder (nærfriluftsområder og naturområder utenfor tettsted).  

Ingen av støykildene vil gi støynivå over grenseverdien for nærmeste bebyggelse, gjelder summen av 

støykildene (knuseverk og borerigg samtidig). 

Konsekvensene av støyen fra masseuttaket for friluftslivet omkring vil være svært liten. I 2,4 km 

avstand er lydnivået sunket med 18 dB. Lydnivået er da fra boreriggen nede i ca 34 dB, uten å ta hensyn 

til atmosfæredemping, vind, markdemping og spredningsbidrag fra skog. Det kan nok tenkes at det er 

mulig å høre noe aktivitet fra uttaket, men det vil være svært lite. 
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Aktivitet fra hjullaster og transport med traktor vil trolig ikke være hørbart uten at det er helt spesielle 

værforhold. 

Beregningene viser at det vil være mulig å drive masseuttaket uten å overskride anbefalt grenseverdi 

etter retningslinje T-1442 ved de nærmeste boligene (Lden = 55 dB). Dette gjelder også dager med sterkt 

støyende aktiviteter som drift av knuseverk og boring i fjell. For friluftsområdene anbefaler retningslinje 

T-1442 en grenseverdi for ekvivalent dag-kveld-natt lydnivå Lden = 40 dB. I situasjonen med 

massehåndtering og transport viser beregningene at grensen for støynivå Lden = 40 dB ligger i avstand ca 

250 m fra masseuttaket. For situasjon med boring i fjell er denne avstanden ca 700 m. For områdene mot 

øst er det lavere støynivåer grunnet fjellet som virker som støyskjerm. Boringen og knuseverk vil være i 

drift i begrensede tidsperioder per år.  

 

Avbøtende tiltak 

Krav til driftstider i reguleringsbestemmelsene sikrer støyfrie lør-/søndager, helligdager samt perioden 

01.03. - 01.11.  Begrensninger i driftstider for støyende aktivitet (boring, sprenging og knusing av masser) 

er tilpasset hensynet til fugleliv/naturmangfold og bruken av friluftslivområdene i øst.  

Liten negativ konsekvens (-) 

 

6.7 Støv og avrenning 

Eksisterende situasjon 

Eksisterende virksomhet og drift i masseuttaket kan medføre ulemper for omgivelsene i form av 

nedfallstøv/steinstøv og avrenning.  

Virkning/konsekvens  

Partikulært materiale (støv/finstoff) produsert ved anleggsvirksomhet/drift i bruddet, kan gi 

forurensningsfare i form av slam i avrenning fra bruddet. Ved sprenging vil nitrogen bli frigjort og følge 

avrenningen. Støv og sandflukt oppstår primært ved behandling og transport av masser i tørre perioder.  

Som følge av at boring, sprenging og knusing av masser ikke er tillatt i den tørreste perioden mellom 

01.03. – 01.11, er negativ konsekvens mht støv/sandflukt liten.  

Avbøtende tiltak 

Reguleringsbestemmelsene hjemler krav til maks nedfallsstøv/steinstøv i samsvar med 

Forurensningsforskriftens § 30-5. Planbestemmelsene hjemler krav til vanning av adkomstveg, åpne 

plasser og lager for å hindre støvplager for omgivelsene. Det forutsettes at lagring og fylling av driftsstoff 

og olje gjennomføres på forskriftsmessig måte og at utslipp av drivstoff eller kjemikalier/olje ikke skal 

forekomme.  

Kum og lukket rørsystem som leder overvann til sedimenteringsbasseng er forutsatt som avbøtende tiltak 

for å sikre vannkvalitet og hindre nedslamming av resipienten. Utløpet tilrettelegges for kontrollmålinger. 

Liten negativ konsekvens (-) 

 

6.8 Landbruk 

Eksisterende situasjon 

Det er i dag skog innenfor planlagt utvidelsesområde. Vegetasjonen består i hovedsak av furuskog med 

lav til middels bonitet (www.skogoglandskap.no). Område for mellomlagring av knust masse er etablert 

på tidligere dyrkamark. 

Virkning/konsekvens 

Skogbruksinteressene påvirkes av at eksisterende skogsområder beslaglegges til masseuttak. Skogen må 

avvirkes i takt med utvidelsen av tiltaket, men området er vurdert marginalt i skogbrukssammenheng og 

konsekvensen derfor liten. Videreføring av eksisterende masseuttak er en viktig tilleggsnæring til dagens 

allsidige drift på Murtnes gård (kalkun, husdyr, mv), som igjen gir nødvendig grunnlag for å opprettholde 

arbeidsplasser i jordbruksnæringen og derfor vurdert å gi stor positiv konsekvens for landbruk.  

http://www.skogoglandskap.no/
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Det er vurdert negativ konsekvens for dyrkamark øst i planområdet som midlertidig er tatt i bruk som 

driftsareal for mellomlagring av knust masse. 

Avbøtende tiltak 

Det er ikke vurdert behov for avbøtende tiltak for skogbruksinteresser utover krav til istandsetting etter 

endt drift. 

For areal som i dag er i bruk til mellomlagring av knust masse er det hjemlet krav til istandsetting som 

dyrkbar mark og tilbakeføring til aktivt landbruksdrift. 

Stor positiv konsekvens (+++)  

6.9 Friluftsliv, rekreasjon og folkehelse, inkl barn og unges interesser  

Eksisterende situasjon 

Uttaksområdet i seg selv har ingen verdi for friluftsliv og barn/unge, men ligger i randsonen til et større 

utmarksområde («Fjella-området») med verdi for rekreasjon og friluftsliv. Befaring/registrering og 

vurdering av konsekvenser for friluftsliv gjennomført nov 2014/revidert januar 2015 av 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Vedlegg 8. Supplerende utredning av konsekvenser er 

gjennomført for vurdering av områdeverdi friluftsliv sett i sammenheng med Fylkesdelplan Østfold. 

Vedlegg 9.  

Virkning/konsekvens (oppsummering av vedlegg 8 og 9) 

Rekreasjonsmulighetene påvirkes av masseuttaket. Uttaket er imidlertid ikke vurdert å gi negativ 

konsekvens som følge av at det ikke er registrert bruk eller særskilt verdi for friluftsliv/rekreasjon eller 

mht barn og unges interesser, verken 

i planområdet eller det nærmeste 

influensområdet. 

Masseuttaket ligger utenfor definert 

avgrensning av «Fjella-området» 

(Fylkesmannen i Østfolds rapport 1-

1993 Østfoldlandskap av regional 

betydning). Uttaket ligger ca 2,2 km 

målt i luftlinje fra Linnekleppen og ca 

200 høydemeter lavere.   

Som følge av terrengforhold og 

avstand er det vurdert at videre drift 

ved masseuttaket ikke vil gi særskilt 

negativ virkning for friluftsliv og 

rekreasjon, verken mht. visuell 

opplevelse og/eller opplevelse av 

støy.  

Negativ konsekvens må imidlertid 

påregnes for de nærmeste 

naboeiendommene (Murtnes gård og 

Murtnesødegård) forutsatt at 

beboerne her utøver friluftsliv i sitt 

nærområde. 

Figur 16: Konsekvenser for friluftsliv, hentet fra rapport vist i vedlegg 8 

Avbøtende tiltak 

Reguleringsplanens krav til 10 meter skjermsone langs uttaksområdet gir visuell skjerming mot 

omgivelsene. 
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Krav til driftstider i reguleringsbestemmelsene sikrer støyfrie lør-/søndager, helligdager samt perioden 

01.03. - 01.11.  Begrensninger i driftstider for støyende aktivitet (boring, sprenging og knusing av masser) 

er tilpasset hensynet til fugleliv/naturmangfold og bruken av friluftslivområdene i øst.  

Liten negativ konsekvens (-)  

 

6.10 Adkomstveg og trafikk/transport  

Eksisterende situasjon 

Masseuttaket har adkomst fra fv 124 via kommunal veg, Murtnesveien.  Vegstandarden er ikke i samsvar 

med normkrav for offentlig veg og har stedvis lav standard og derved aksellastbegrensninger. Avstand fra 

uttaket til fv 124 er 2,5 km. Murtnesveien betjener i dag både boligtrafikk og tyngre kjøretøy knyttet 

skogsdrift i et større område mot nord og øst, samt kjøretøy tilknyttet husdyr- og planteproduksjon på 

fire gårdsbruk som har adkomst fra Murtnesveien. Eksisterende kryss mellom uttakets private 

adkomstveg og Murtnesveien har gode siktforhold. Det ligger ingen boligeiendommer inntil 

Murtnesveien. M. Rasmussen har de siste 5-6 årene vedlikeholdt Murtnesveien i samarbeid med 

Rakkestad kommune.  

Årlig uttaksvolum fra Murtnes masseuttak er ca 18 000 tonn som tilsvarer ca 600 vogntog á 30 tonn. 

Fordelt på 365 dager gir dette en årsdøgnstrafikk ÅDT på ca 3 biler pr dag. Uttransport fra Murtnes skjer 

ofte med mindre lastebiler og traktor med henger á 12-15 tonn. Ved å legge lavere vekt (ca 12 tonn) pr 

kjøretøy til grunn for 50 % av uttransportert masse gir dette ÅDT 6 kjøretøy pr dag. Fordelt på 300 

virkedøgn vil gjennomsnittstrafikken være ca 7 bilturer pr dag.   

Virkning/konsekvens 

Årlig uttak reguleres av markedet og trafikkmengden avhenger av årlig uttak. Uttaket betjener i hovedsak 

et stabilt lokalt marked. Det legges til grunn at dagens driftsomfang videreføres og at eksisterende 

trafikkbelastning på ÅDT=6 derved er uendret.  

Av hensyn til eksisterende eiendommer og næringsaktivitet langs Murtnesveien, er det behov for 

oppgradering av den kommunale veien. Med henvisning til at veien er offentlig og i dag brukes av flere 

næringsaktører, er det ikke vurdert rimelig at videre drift ved Murtnes masseuttak alene skal pålegges 

ansvar for oppgradering av vegstandard.  

Avbøtende tiltak 

Det er driver av masseuttaket sitt ansvar å holde Murtnesveien fri for stein og skitt som følge av transport 

fra masseuttaket, jfr. planbestemmelsene § 4.1.  

Oppgradering av Murtnesveien bør innarbeides som prioritert tiltak i kommunens hovedplan for veg.   

Liten negativ konsekvens (-) 

 

6.11 Driftstider 

Eksisterende situasjon 

Driftstider for masseuttaket vurderes i dette punktet særskilt i samsvar med kommunestyrets vedtak ved 

fastsetting av planprogrammet (sak 49/15, 21.05.15) 

Murtnes masseuttak drives i dag innenfor tider fastsatt av Rakkestad kommune ved administrativt vedtak 

20.03.15:  

Normal drift og transport (knusing, pigging, sortering og lastning) skal begrenses innenfor tidsrommet 

mandag til fredag fra kl 07:00 – 19:00.  

Perioder for sprenging, pukking og sikting skal være maks 3 uker en gang mellom 01.11. og 01.03.  

Virkning/konsekvens 

Gjennomført konsekvensutredning tilsier behov for innskjerping av gjeldende driftstider hvor støyende 

aktivitet foregår (boring, sprenging og knusing av masser) for å ivareta hensynet til 

naturmangfold/fugleliv (jfr pkt 6.4) og friluftsliv/rekreasjon (jfr pkt 6.9).  
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Gjennomført konsekvensutredning tilsier at transporttider til kl 21:00 på hverdager kan tillates uten 

særskilt negativ konsekvens for omgivelsene. Trafikkutredning viser begrenset trafikkbelastning og ingen 

boliger utsatt for negativ konsekvens som følge av transport til/fra uttaket (jfr pkt 6.10). Gjennomført 

konsekvensutredning for naturmangfold (jfr pkt 6.4) og støy (jfr pkt 6.6) tilsier at dyre-/fugleliv ikke blir 

negativt påvirket av trafikk på Murtnesveien (er tilvendt gjennom mange års drift). Transportstøy vil ikke 

kunne oppleves fra turområdene rundt Linnekleppen (jfr pkt 6.9).  

Argument for tillatt uttransport frem til kl 21:00 på hverdager er først og fremst argumentert ut fra 

erfaring som tilsier at mange kunder (spesielt bønder) er i annet arbeid dagtid og derfor avhengig av 

uttransport på kveldstid. 

Oppsummert tilsier gjennomført konsekvensutredning at reguleringsplanens driftstider i bestemmelsene 

§ 2.3 ivaretar hensynet til omgivelsene på en tilfredsstillende måte. 

Minimal/ingen konsekvens (0) 

 

6.12 Forvaltning av masser/råstoff, næringsutvikling - lokalisering 

Eksisterende situasjon 

Det har vært drift med jevn etterspørsel etter knust masse i uttaket på Murtnes siden 2002. Uttaket 

betjener i hovedsak lokalt marked øst i kommunen. Det er gjennomført laboratorieundersøkelse av 

bruddmassen som viser veldig god kvalitet med beste kategori for slitasje (meget godt egnet til betong og 

asfalt), beste klasse for hardhet (L-A test) og vannabsorbsjon, samt meget lavt radoninnhold (under 6-8 

bq/m3), jfr. vedlegg 5 og 10. Den gode kvaliteten på bruddmassen gir særskilt god subbus som er spesielt 

ettertraktet i markedet. 

Virkning/konsekvens 

Geologisk ressurs/kvalitet på bruddmasse som også er tilnærmet radonfri, samt massebehov i regionen 

(jfr pkt 2.2) tilsier at Murtnes masseuttak bør sikres til formålet gjennom regulering. Den jevne 

etterspørselen, gode kvaliteten på massen (spesielt vegsubbus) og lave konfliktnivå i forhold til 

konsekvens for omgivelsene, tilsier hensiktsmessig lokalisering. Av hensyn til transportavstand er det 

viktig at masseuttak lokaliseres spredt og i samsvar med markedsetterspørsel. Murtnes masseuttak kan i 

tillegg tilby tilnærmet radonfri masse som i økende grad etterspørres i bygge- og anleggsbransjen og som 

derved gir uttaket økt verdi. 

Stor positiv konsekvens (+++) 

 

6.13 Beredskap og samfunnssikkerhet 

Gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse (jfr pkt 5) har ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket 

økt risiko eller negative konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete krav i reguleringsplan.  

Minimal/ingen konsekvens (0) 
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6.14 Oppsummering av konsekvenser 

Håndbok V712 (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) er benyttet som grunnlag for den skjønnsmessige graderingen 

av tiltakets konsekvens for de forskjellige tema, med følgende inndeling: 

0 Minimal / ingen konsekvens  

- liten negativ konsekvens  ++++ meget stor positiv konsekvens 

-- middels negativ konsekvens  +++ stor positiv konsekvens 

--- stor negativ konsekvens  ++ middels positiv konsekvens 

---- meget stor negativ konsekvens + liten positiv konsekvens  

Tema konsekvens 

Landskap - - 

Naturmangfold - 

Kulturminner/fornminner  0 

Støy - 

Støv og avrenning - 

Landbruk +++ 

Friluftsliv – Folkehelse - Barn og unge - 

Trafikk og transport, - 

Driftstider 0 

Forvaltning av masser/råstoff, 
næringsutvikling - lokalisering 

+++ 

Samfunnssikkerhet – ROS 0 

   Figur 17. Oppsummering av konsekvenser 
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