
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Sakshandsamar:  Knut Vidar Svanheld Arkiv: L13 K53  
Arkivsaksnr.: 21/1523-8   

 
Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for gbnr. 26/1 - Hundurane 
masseuttak - Skjolden  
 
 
Rådmannen si  tilråding:  

Med heimel i plan- og bygningslovens § 12-9 vedtek Luster kommune å fastsetja 
planprogram for Hundurane massetak i Skjolden datert 04.06.21.   
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  

1. Planprogram Hundurane massetak, Skjolden datert 04.06.21 
2. Samlefil merknader  
3. Driftsplan – til denne er det 9 vedlegg. Dei er ikkje lagt ved.  
4. Muligheitsstudie – denne låg også til grunn for sak 17/2021 i PFU 
5. Plankart 

 
Uprenta vedlegg:  

1. Sak 17/2021 i PFU 
 

 

Samandrag:  

Luster kommune har motteke eit godt gjennomarbeidd planprogram for nytt massetak 
Hundurane i Skjolden. Planprogrammet tek opp i seg dei utfordringane som ligg til denne 
konkrete etableringa, og rådmannen legg til grunn at desse utfordringane vert løyst i 
konsekvensutgreiing og reguleringsplan for at kommunen skal godkjenne eit endeleg 
planforslag.  
 
 
Utval som har vedtaksmynde:  
Mynde til utvalet er gjeve i fylgjande lov, forskrift eller delegeringsmynde: 
Plan- og forvaltningsutvalet i medhald av godkjend delegeringsregelement  
 
Fakta: 
I oktober 2018 var det ein flaum i Skjolden som gjorde stor skade langsmed elvane både i 
Mørkridsdalen og Fortunsdalen. I skrivande stund 2021 er fortsatt ikkje alt arbeidet med 
tilbakeføring, rydding og sikring avslutta, sjølv om det ikkje er så mykje att. I forbindelse 
med eit større sikringsarbeid på mellom anna eigedommen 26/1 ønskjer eigarane å kunne 
nytte eigen stein til tiltaket, då dei har ein eigna førekomst for formålet.  
 
Som grunnlag for etablering av massetaket, har grunneigarane nytta seg av firmaet Skred 
AS for å gjennomføre ein mulegheitsstudie som viste at det var eigna masser i førekomsten 
det no vert lagt opp til å regulere. Muligheitstudien vart lagt fram for PFU i sak 17/2021 som 
eit planinitiativ, der PFU gjorde følgjande vedtak: 
 

 
 
Det skal også poengterast at det har vore gjort noko mindre uttak av murestein i området, 
noko som mellom anna er vist med bilete i Driftsplanen vedlegg 3.  
 
Utarbeiding av eit planprogram er ein del av oppstartsvarsel og innleiande arbeid til ein 
reguleringsplan som ikkje er i tråd med overordna planverk. Området det no vert lagt opp til 
å regulere er vist som LNF i gjeldande kommuneplan, og følgjeleg er ikkje tiltaket i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Dette medfører at det er stilt krav til utarbeiding av 
konsekvensutgreiing jf forskrift om konsekvensutgreiing, som ein del av planarbeidet. For 
planar der det er stilt krav om KU, skal det også utarbeidast planprogram for å opplyse saka 



noko meir i ei innleiande fase. Planprogrammet har vorte sendt på høyring saman med 
oppstartsvarslet. Merknadane som har kome inn er samla i vedlegg 2 til denne saka.  
 
Det er dei offentlege instansane som har gjeve merknad, altså Statsforvaltaren i Vestland, 
Vestland fylkeskommune og Direktoratet for mineralforvaltning. NVE har vist til at dei ikkje 
vil gje uttale før dei får den som ei kommunal sak, men dei har kome med ein generell 
merknad til oppstartsvarslet.     
 
Rådmannen går ikkje nøye gjennom merknadane all den tid dei er lagt ved som vedlegg, men 
ber PFU merke seg at det er fire forhold som vert teke opp av alle partane i ei eller anna 
form:  
 

1. Landskap og landskapstilpassing 
 
Det vert vist til at det planlagde uttaket vert liggande tett inntil fv 55 som er nasjonal 
turistveg, og at dette er innfallsporten til Skjolden. Statsforvaltaren meiner at uttaket har ei 
utfordrande og eksponert plassering, og han rår i utgangspunktet frå eit større uttak på 
denne lokaliteten, og meiner at heller alternativ bør vurderast. Fylkeskommunen viser til det 
same, og understrekar at dei føreset at alternative uttak vert vurdert.  
 

2. Veg – fv 55 
 
Fylkeskommunen som eigar av fv 55 viser til trafikktryggleik, og er tydeleg på at eit 
planforslag må omtale og dokumentere trafikktryggleik langs fylkesvegen. Dette gjeld både 
sjølve vegen og trafikantane som ferdast etter vegen. Det er ei sikringssone på 5 meter langs 
vegen der det ikkje må førekomme faremoment. Avkøyrsla inn til planområdet må 
dimensjonerast for lastebil, noko som i seg sjølv vil medføre eit betydeleg terrenginngrep.  
 

3. Forureining  
 
Med forureining meiner ein her både støy og avrenning frå planområdet. Drift av massetak 
medfører støy, og det er viktig at det vert gjort tiltak i form av skjerming, samt føresegner 
som sikrar driftstider innanfor normal arbeidstid. Det er vist til at tiltaket er nærme 
Lustrafjorden som er lokal laksefjord, og avstanden opp til osen frå Mørkridselva og 
Fortunselva er kort. Det må gjerast tiltak som sikrar at det ikkje vert tilført forureining til 
fjorden av noko slag.  
 

4. Natur – og kulturverdiar 
 
Det vert peika på potensialet for artar og kulturminne i planområdet og nærområdet, mellom 
anna at Lustrafjorden er laksefjord og at det er registrert fleire gravhaugar i nærleiken.  
 
Om sjølve planprogrammet: 
 
Rådmannen meiner at planprogrammet på ein god måte tek inn i seg utfordringane som ligg i 
det å etablere eit massetak på denne lokaliteten. Det at desse må løysast gjennom 
reguleringsplanen mellom anna gjennom bruk av konsekvensutgreiing av sentrale tema gjer 
at Luster kommune bør få eit godt utgreidd grunnlag for å gjere vedtak når endeleg plan vert 
innlevert. Rådmannen har ikkje ytterlegare merknadar til planprogrammet.    
 
Vurdering: 
 
Plan- og bygningsloven har som intensjon at tiltak som kan ha verknad for miljø og samfunn 
skal ha ei brei og grundig utgreiing. Samstundes er det lagt opp til at det politiske miljøet 
kan seia nei til eit tiltak ved fleire høve. Det at for eksempel planinitiativ og planprogram vert 
handsama politisk i to omgangar før sjølve utarbeidinga av plan tek til, gjev også kommunen 



mulegheit til å stoppe planinitiativ i ei tidleg fase dersom det ikkje er ønskjeleg sett frå eit 
overordna perspektiv. Dette sparar både tiltakshavar og det offentlege for tid og ressursbruk. 
Eit vedteke planprogram er difor javngodt med at arealbruken er avklara i kommuneplanens 
arealdel – med unntak av at det ikkje er gjennomført konsekvensutgreiing av tiltaket. 
Rådmannen vil peike på at det kan dukke opp forhold gjennom det arbeidet som tilseier at 
planarbeidet ikkje kan fullførast.  
Med dette som bakgrunn er det difor viktig at kommunen faktisk ønskjer tiltaket velkommen 
ved vedtak av planprogrammet. Rådmannen er tydeleg på at mange av dei merknadane og 
problemstillingane som er reist frå offentlege instansar gjennom høyring av planprogrammet/ 
oppstartsvarsel er reelle utfordringar for dette planarbeidet. Det er tilfelle at ein her legg opp 
til å etablere eit massetak inntil nasjonal turistveg fv 55 ved inngangsporten til Skjolden frå 
vest. Det er heva over ein kvar tvil at dette vil bli visuelt godt synleg, nesten uansett kva ein 
gjer for dempande tiltak. Det er også ei utfordring å stette krav til trafikksikkerheit ved drift 
av området. Rådmannen forventar då å få overlevert eit planforslag som svarar ut det siste 
punktet fullt ut, samt at det vert lagt opp til tiltak som reduserer negativ verknad på 
omgjevnaden frå uttaket.  
Samstundes vil rådmann stå bak vurderingane som vart gjort i sak PFU 17/2021. Sjølv om 
det er eit etablert massetak på Eide som no vert utvida gjennom forslag til reguleringsplan, 
så ser rådmannen eit behov for tilgang på masse i området dei neste åra. Det å ha klare 
godkjende uttak vil vere i beredskapsinteresse ved eventuelle nye flaumar i nærområdet, 
sam at kommunen er kjend med eit større byggeprosjekt i Fortunsdalen som kjem til å krevje 
mykje masse. Rådmannen er difor av den formeining at dersom ein løyser utfordringane 
knytt til sikkerheit og det viseuelle på ein god og akseptabel måte, så vil ein her vere i 
forkant av eit massebehov i standen for at ein er på etterskot og må ty til akutte løysingar.  
 
Rådmannen rår til godkjenning av planprogrammet.     
 
Dato:  18.06.21                       
 
Jarle Skartun Knut Vidar Svanheld 
rådmann Plansjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 
 


