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MASSEUTTAK PÅ MURTNES GÅRD - EGENGODKJENNING AV 
DETALJREGULERINGSPLAN 
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 126/1  

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
55/17 Formannskapet 22.06.2017 
32/17 Kommunestyret 22.06.2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar reguleringsplan for masseuttak på Murtnes Gård 
 
 
Behandling i Formannskapet den 22.06.2017 sak 55/17 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar reguleringsplan for masseuttak på Murtnes Gård. 
 
 
Behandling i Kommunestyret den 22.06.2017 sak 32/17 
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken: 
Jan Lie (Ap). 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak  
Rakkestad kommunestyre vedtar reguleringsplan for masseuttak på Murtnes Gård. 
 
 
Vedlegg 

1. Plankart. 
2. Planbestemmelser.  
3. Planbeskrivelse. 
4. Forhandlingsprotokoll. 
5. Støyvurdering. 
6. Hydrotekniske tiltak. 
7. Dokumentasjon av massekvalitet. 
8. Saksfremlegg – offentlig ettersyn. 
9. Orienteringssak mekling.  
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Bakgrunn 
Grunneier vil videreføre en drift av masseuttak på «Murtnes Gård». Det forutsetter 
driftskonsesjon etter mineralloven og ordnede planforhold etter plan og bygningsloven. For 
denne eiendommen («Murtnes Gård») er det nå krav om godkjent reguleringsplan – for å 
utløse konsesjon etter aktuell lovgivning og godkjent uttak etter plan og bygningsloven. 
 
En komplett reguleringsplan er levert til Rakkestad kommune for realitetsbehandling.  
 

Tidligere behandlinger: 
 

Framlagt planspørsmål – der tiltaket er i strid med kommuneplanen: Formannskapets sak nr. 
3/14 – 15.1.2014.  
 

Fastsettelse av planprogram: Kommunestyrets sak nr. 35/15 – 11.6.2015. 
 

Vedtak om offentlig ettersyn: Formannskapets sak nr: 15/16 – 3.2.2016. 
 

Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold leverte innsigelser på planen.  
 

Rakkestad Kommune kom ikke til enighet med innsigelsesmyndighetene gjennom 
forhandlinger. Vedtaket gikk derfor til mekling. Det ble oppnådd enighet mellom partene i 
meklingen. Protokoll er vedlagt denne saken.  
  
Reguleringsplanen kan med de tillegg som går fram av protokollen egengodkjennes av 
kommunen. Forslagstiller har endret planen i samsvar med meklingsprotokoll.  
 
 
Hjemmel 
Privat forslag til detaljert reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn av Rakkestad 
kommune – formannskapet – og vedtas endelig av Rakkestad kommunestyre (plan og 
bygningsloven kapittel 12 – Reguleringsplan). 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Uttak av stein medfører periodisk støybelastning – i sammenheng med boring, sprengning 
og spesielt knusing av masser. Det er forstyrrende for naboer og brukere av nærområdet.  
 

Støv er utfordrende ved knusing så vel som ved transport av produkter.  
 

Som nevnt er det aktuelle uttak rett i nærheten av et lokalt og regionalt viktig 
friluftsområde.  
 

I meklingsinstituttet ble det enighet om en begrensning i antall sprenge- og knuseperioder til 
en årlig i perioden 1.11 – 1.3. Dette er en innskjerping i forhold til planforslaget som gir 
mindre konsekvenser for helse og miljø.    
 
 
Økonomi 
Ingen nye faktorer i forhold til planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
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Innkomne høringsuttalelser 
 

Statens vegvesen  
 

Planområdet ligger utenfor vegvesenets ansvarsområde. 
 
Fylkesmannen i Østfold 
 
Innsigelse 
 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til reguleringsplanen basert på manglende avklaring mot 
kommuneplanen. Nærhet til fjellaområdene gir en i vesentlig konflikt med regionale 
interesser. Friluftslivsverdiene og støyforholdene er mangelfullt utredet. Planprogrammet 
følges ikke opp i forhold til avrenning og landskap.  
 
Rådmannens kommentar 
 

I forhold til mangelfulle utredninger er planmaterialet supplert etter offentlig ettersyn. For 
øvrig vises til orienteringssak av 1.2.2017. 
 
Østfold fylkeskommune 
 

Innsigelse 
 

Det fremmes innsigelse til nytt masseuttak ved Murtnes Gård, eller en vesentlig utvidelse av 
eksisterende masseuttak, begrunnet med sakens omfang og arealanvendelse for 
planområdet.  
 

Konsekvenser av tiltaket utløser et behov for behandling av tiltaket i en overordnet 
kommuneplansammenheng. I den sammenheng poengteres mangelfulle utredninger. 
 

Rådmannens kommentar 
 
I forholdet til mangelfulle utredninger er planmaterialet supplert etter offentlig ettersyn. For 
øvrig vises til orienteringssak av 1.2.2017. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
 

Ingen merknader. 
 
Knut Brandt  
 

Adkomstvei til masseuttak på Murtnes Gård er beskrevet i forslag til planprogram – vedlegg 
10 på side 7. Teknisk sett er det mulig med adkomstvei via Dalenveien og privat driftsveg 
mellom Sordalen og Murtnes. Se vedlagte kart. 
 

Denne private driftsvegen skal ikke benyttes til noen form for transport av masser, maskiner, 
utstyr eller annet til eller fra masseuttak Murtnes Gård. Dette gjelder hele eller deler av den 
markerte delen av veien i det vedlagte kartet. Det presiseres at det er kun Murtnesveien som 
er adkomstvei. 
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Rådmannens vurdering 
 

Slik rådmannen vurderer planmaterialet er det ingen føringer på at annen adkomst enn 
Murtnesveien skal benyttes. Bruk av annen vei er i alle tilfeller privatrettslig – som innspillet 
også påpeker.  
 
Kari og Bjørn Nilsson 
 

Kari og Bjørn Nilsson er kritiske til en plassering av masseuttak på grunn av nærhet til 
fjellaområdene og naturen. Støy fra et pukkverk påvirker naboer langt utover de som blir 
direkte berørt. Når noen velger å bosette seg langt fra allfarvei, vet de at mye blir tungvint 
og til dels problematisk: Nærhet til natur, fugle- og dyreliv og ikke minst stillheten oppveier 
for ulempene.  
 

Hele uttalelsen ligger ved. 
 
Rådmannens vurderinger 
 

Støy er et av hovedtemaene i planbehandlingen og regionale myndigheters innsigelser.  
 

Rakkestad kommune forholder seg til gjeldende retningslinjer og rammer som for tiden er 
blant annet «Veileder støy i arealplanlegging (t – 1442)». Temaet var også gjenstand for 
mekling hvor knuseperioder ble lagt til et tidsrom hvor støyen er til minst sjenanse for 
omgivelsene. Gjennom denne periodiseringen er det nettopp forsøkt å ta høyde for også 
opplevd støy og ikke kun målbar eller beregnet støy.  
 
Endringer 
 

Plankart. 
 

Deler av areal regulert til uttaksområde er endret til formål landbruk i samsvar med tidligere 
bruk. 
 
Planbestemmelser 
 

Sprenge- og knuseperioden er justert i henhold til meklingsprotokoll til et uttak årlig i 
perioden 1.11 – 1.3.  
 

Det er lagt til bestemmelser om avslutning av tiltaket. 
 
 
Avsluttende kommentarer 
Planarbeidet er belyst og gjennomarbeidet i flere omganger. Rådmannen ser det derfor ikke 
som nødvendig med en ny gjennomgang av planmaterialet. Det vises til tidligere 
saksbehandling.  
 

Rådmannen vurderer planarbeidet som gjennomarbeidet og godt. Etter innspill og 
innsigelser fra berørte parter, fylkesmannen og fylkeskommunen, er det supplert hvor det 
var mangelfullt. Det dreier seg om friluftsliv, støy, massekvalitet og avrenning.  
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Supplerende utredninger støttet i all hovedsak planen slik den var fremmet.  
 

Innsigelsene ble tatt til mekling etter plan- og bygningslovens § 5 – 6 – hvor kommunens 
første gangs vedtak langt på vei ble resultatet med en avkortning av uttaksperioder og 
omdisponering av tidligere dyrket mark fra uttaksområde til landbruksformål. Protokollen er 
vedlagt saken. 
 

Som rådmannen ser det er ikke reguleringsplanen vesentlig forandret i forhold til det som 
ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn. Rådmannen går inn for at Rakkestad kommune 
vedtar reguleringsplanen om masseuttak på Murtnes Gård.   

 

Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging. 
 
 
 
 

 
 


