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Delegert sak
Vår dato
14.07.2022
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ANRI/2022/1128-3

Deres referanse

Vår saksbehandler
Andreas Rise

Direkte telefon
90646297
Vedtak nr: 22/374

Deres dato
12.07.2022

OPPDAL MASKINKOMPANI AS
Søndre Industrivegen 40
7340 OPPDAL

6/1 m.fl. - Midlertidig dispensasjon fra driftstider ved Moen masseuttak, Oppdal
Maskinkompani AS
Behandlet av: Plan, byggesak og oppmåling (delegert utvalg)
Vedtak:
Kommunedirektøren gjør slikt vedtak:
Oppdal kommune gir med hjemmel i pbl. § 19-3 midlertidig dispensasjon fra bestemmelse § 4-3
vedrørende tillatt driftstid ved Moen masseuttak.
Vilkår:
 Midlertidig dispensasjon gjelder i perioden 10.07.2022 – 29.07.2022.
 I tidsrommet kl. 21:00 – 07:00 og søndager tillates kun inn- og utkjøring av masser. Tippmaskin
kan brukes, men må begrenses i størst mulig grad.
 Transport som passerer boligbebyggelse skal ha lav hastighet
Det vil i forbindelse med kommunens behandling av tiltaket bli innkrevd et gebyr med hjemmel i
kommunens forskrift for gebyrregulativ, jf. pbl § 33-1. I denne saken er gebyret på kr. 10 080,-. Faktura
blir sendt i etterkant.
Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.
Vi ønsker å minne om følgende:


Tiltakshaver og ansvarlig foretak må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og
bygningsloven med forskrifter, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller
annet regelverk (for eksempel jordlov, veilov, konsesjonslov etc.).



Vi har med denne tillatelsen ikke tatt stilling til eventuelle privatrettslige forhold som byggesaken
kan være i konflikt med, jf. pbl § 21-6.

SAKSOPPLYSNINGER OG VURDERING
Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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Beskrivelse av tiltaket
Søknaden gjelder midlertidig dispensasjon fra driftstider ved Moen masseuttak.
Oppdal Maskinkompani er innleid av Statens vegvesen som underentreprenør for arbeider med
setningsskade på E6 nord for Fagerhaug (Stuggusvingen). Setningsskadene skyldes en kollapset
stikkledning gjennom veikropp og dette medfører fare for trafikanter. På grunn av alvorlighetsgraden
med tanke på sikkerheten er Oppdal Maskinkompani innleid for strakstiltak på veien. Selve arbeidet på
veien og langs E6 vurderes å være innenfor reglene for unntatt søknadsplikt jf. SAK 10 § 4-3 bokstav a)
Offentlige veianlegg.
Som en del av arbeidet på veien vil det være behov for masser for etablering av sikring/omkjøring og
reparasjon som kjøres fra Moen masseuttak. Masser for avdekking og utskifting på byggeplassen kjørers
til Moen. For å gjennomføre strakstiltaket på E6 Stuggusvingen er det etablert døgndrift på
byggeplassen. I henhold til SVVs hjemmesider er det meldt inn anleggsarbeider frem til 29.07.2022.
Døgndrift med inn- og utkjøring av masser fra Moen masseuttak vil være i strid med reguleringsplanens
bestemmelse § 4.3. Det er søkt om midlertidig dispensasjon fra dette forhold.
Plangrunnlag
Det aktuelle området er omfattet av detaljreguleringsplan for Moen masseuttak, planid 2014013.
Området er regulert til Steinbrudd og masseuttak.
Det er søkt om midlertidig dispensasjon for døgndrift av masseuttaket frem til 29.07.2022. Se vurdering
lenger ned.
Naboforhold og andre kommentarer
Det er ikke gjennomført nabovarsling i samsvar med vilkårene i pbl §§ 19-1 og 21-3.
Søker har varslet berørt nabo gnr/bnr 6/3 om midlertidig døgndrift, men har ikke innhentet kvittering for
varselet. Nabo og eier av eiendom gnr/bnr 6/2 har ikke fast bostedsadresse på eiendommen og er ikke
varslet.
Slik kommunedirektøren ser det vil det være avgjørende med døgndrift av masseuttaket for å sikre rask
reparasjon av E6. Driften vil i all hovedsak gjelde inn- og utkjøring av området og kommunedirektøren
finner at tradisjonell nabovarsling kan unntas, men berørte naboer settes i kopi av dette vedtak.
Uttale fra andre myndigheter
Reguleringsplanens bestemmelse § 2.4 krever at endring i drift skal varsles til Direktoratet for
mineralforvaltning og Statsforvalteren i Trøndelag.
De aktuelle myndigheten er varslet om midlertidig endring i driftstid.
Vei og adkomst
Inn- og utkjøring av masser skjer ved bruk av Elgsmovegen fram til E6.
Dispensasjoner
Det er med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 søkt om midlertidig dispensasjon fra driftstider ved
Moen masseuttak jf. bestemmelse § 4-3. Kommunen vurderer dispensasjonen til å være kurant, og
saken blir derfor behandlet administrativt jf. kommunens delegeringsreglement.
Dispensasjon kan ifølge plan- og bygningsloven § 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale
interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Hensikten bak bestemmelsen er å sikre at støy fra masseuttakets drift ikke overskrider angitte grenser. I
den aktuelle bestemmelsen er det også angitt tillatte driftstider. Det går blant annet frem at det ikke
tillates drift på søndager/helligdager og i tidsrommet 21:00 – 07:00.
Søker har begrunnet søknaden med at det er behov for døgndrift av masseuttaket i en midlertidig
periode frem til august, dette i forbindelse med reparasjon av E6 ved Stuggusvingen. Driften av
masseuttaket vil gjelde
 Innkjøring av vegmasser (grus/samfengte masser)
Tipplass vil være på nedre plan av deponiet og vil ligge lavere i terrenget enn boligbebyggelse.
Avstand til boligbebyggelse er ca 450 m. Tippmaskin kjøres så lite som mulig på natt for å
planere ut masser.
 Innkjøring av asfaltdekke.
Tipplass vil også ligge i nedre plan av deponiet, men i en avstand på ca. 400 m fra
boligbebyggelse. Tippmaskin kjøres så lite som mulig på natt for å planere ut masser.
 Utkjøring av grusmasser fra fjellbrudd
Lasteområdet ligger skjermet i fjelluttaket. Avstand til boligbebyggelse er ca. 500 m. Det vil være
fokus på lav hastighet når transport passerer bebyggelse og lastemaskin kjøres kun når biler
kommer for å få last.
Slik kommunedirektøren ser det vil bestemmelsen med driftstid tilsidesettes i en viss grad. Døgndrift av
masseuttak vil vare frem til senest 29.07.2022. Døgndriften vil medføre drift på to søndager, samt at
driften i tillegg til dagtid vil skje i tidsrommet 21 – 07. Driften av masseuttaket i denne perioden vil
imidlertid være begrenset til inn- og utkjøringer samt noe bruk av tippmaskin. De to eiendommene som
kan bli utsatt for støy, ligger stort sett i le for fjellutaket og er også delvis skjermet for deponering. I tillegg
vil avstanden fra boligbebyggelse være 400 – 500 m. Støy fra deponering og uttak vurderes å være
mindre sjenerende.
Videre er avstanden mellom boligbebyggelse og veien hvor transport vil passere ca. 80 m.
Boligbebyggelse vil bli utsatt for noe støy fra transport, men dersom hastigheten forbi bebyggelsen
holdes lav, vurderes dette å være akseptabelt Tatt i betraktning det begrensende tidsrommet
dispensasjonen vil gjelde, samt at driften hovedsakelig vil være inn- og utkjøring, anser
kommunedirektøren at hensikten bak bestemmelsen ikke vil bli tilsidesatt i vesentlig grad.
Kommunedirektøren vektlegger at døgndrift av masseuttaket vil medføre en raskere reparasjon av E6
Stuggusvingen, dette vurderes som en klar fordel. Ulempen med å innvilge dispensasjonen er at naboer
kan bli utsatt for støy utenom vanlig driftstid. Den mest merkbare støyen vurderes å være transport forbi
bebyggelsen. Med vilkår om lav hastighet på transportkjøretøy anses imidlertid ulempen å være
akseptabel i en begrenset periode. Totalt sett anses fordelene klart større enn ulempene.
Etter en helhetlig vurdering er kommunedirektøren kommet til at fordelene er klart større enn ulempene.
Videre vil hensikten bak bestemmelsen ikke bli tilsidesatt i vesentlig grad. Likeledes gjelder dette lovens
formålsbestemmelse
Etter dette er vilkårene for dispensasjon oppfylt og Oppdal kommune innvilger midlertidig dispensasjon
fra driftstider ved Moen masseuttak jf. reguleringsbestemmelse § 4-3, jf. pbl. § 19-3. Dispensasjonen vil
gjelde i perioden 10.07.2022 – 29.07.2022.
Med hilsen
OPPDAL KOMMUNE
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Gro Aalbu

Andreas Rise

Fungerende enhetsleder plan og forvaltning

Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
Svein Maridal
Asgeir Otto Møst

Elgsmovegen 118
Stavnesveien 17 B

7340
6508

Oppdal
Kristiansund N
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INFORMASJON OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK
Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket.
Hvem kan du klage til?
Du kan sende klagen til Oppdal kommune, Plan og forvaltning. Dersom klagen ikke tas til følge, går den
til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra dagen du mottar vedtaket. Dersom det er uklart for oss om du har klaget i rett
tid, må datoen for når du mottok brevet oppgis. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Det
går an å søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du mener Plan og forvaltning ikke har begrunnet vedtaket tilstrekkelig, kan du kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.
Innholdet i klagen
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager på
- årsaken til at du klager
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.
Utsettelse (ikke ved avslag)
Selv om du har klagerett, kan tiltak i medhold av vedtaket vanligvis settes i gang straks. Du kan imidlertid
søke om å få utsatt igangsetting til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Plan og forvaltning.
Plan og forvaltning kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om
reglene for saksbehandling.
Kostnader ved klagesaken
Du har mulighet til å få dekt vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da
vanligvis at klagen blir tatt til følge. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven §
36. Plan og forvaltning kan orientere deg om retten til å kreve slik dekning.

