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Nesset kommune - Spørsmål om Kommuneplanens arealdel og dens betydning for 
reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS 
 
Bergmesteren Raudsand AS har fremmet en privat reguleringsplan for området Bergmesteren på Raudsand.  
Reguleringsplanen var til behandling i Nesset kommunestyre 23.05.2019, sak PS 44/19 og ble vedtatt i tråd 
med rådmannens innstilling.   
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, mottak og 
gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte masser i fjellhaller, etablering av 
industriområde og utvidelse av kaianlegg og pukkvirksomhet. 
 
I saksutredningen avslutter rådmannen med følgende: 
 
Konklusjon:  
«Ut fra ovenstående og etter en helhetsvurdering mener rådmannen at tiltakshaver Bergmesteren Raudsand 
AS har i henhold til vedtatt planprogram dokumentert at området er egnet til omsøkt formål. Rådmannen 
tilrår at Nesset kommunestyre vedtar reguleringsplanen med plankart og tilhørende bestemmelser.»   
 
Betydning for folkehelse: 
«Området som er omfattet av reguleringsplanen er i kommuneplanens arealdel satt av til masseuttak, erverv 
og gruvedrift, og slik ikke en naturlig del av befolkningens område for aktivitet og ferdsel.»   
 
Dette er det eneste som er nevnt om kommuneplanens arealdel i saksutredningen fra rådmannen.   
 
Nesset kommunestyre har i møte 29.03.2012, sak 030/12 vedtatt ny kommuneplan for Nesset.  
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 
 
Plan- og bygningsloven § 11-5 omhandler kommuneplanens arealdel.  § 11- 6 omhandler rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel.  Der står det følgende: 
 
«Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak 
bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.  
Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 11-16.  
Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt 
bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 
 
Kontrollutvalget i Nesset har behandlet rådmannens saksutredning i saken i to møter og stilt spørsmål ved 
sammenhengen mellom kommuneplanens arealdel og dens bindende virkning for reguleringsplanen. 
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Tiltaket som reguleringsplanen omhandler er et nytt tiltak etter kontrollutvalget mening da det omhandler et 
deponi og ikke et tiltak etter gjeldende innhold i arealdelen som beskrevet i kommuneplanen: 
«I hele området har det tidligere vært gruvedrift. Foreligger godkjent driftsplan for prøveuttak av stein fra 
deler av området. Krav om reguleringsplan for videre utnytting av området etter avsluttet prøvedrift.» 
 
Kontrollutvalget hevder det samme hvis en definerer tiltaket som utvidelse av eksisterende tiltak som ikke er 
omhandlet i arealdelen. 
 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 07.11.19, sak 37/19 der utvalget med 4 mot 1 stemme vedtok 
at en ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i 
tråd med kommuneplanens arealdel.   
 
Kontrollutvalgets oppsummering, konklusjon og spørsmål: 
 

1. Kontrollutvalget hevder at kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningsloven  
§ 11-6 er bindende for nye reguleringsplaner og at tiltaket som Bergmesteren Raudsand skal 
iverksette primært er et nytt, sekundert er en utvidelse av eksisterende tiltak. 

 
2. Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel og dens bindende 

virkning i forhold til reguleringsplanen er omtalt i rådmannens saksutredning i sak PS 44/19 
til Nesset kommunestyre 23.05.2019.  Rådmannen skal etter kommuneloven § 23 nr. 2 påse at 
de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.  Kontrollutvalget kan 
ikke se at dette er gjort i denne saken. 
 

3. Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel og videre dens 
bindende virkning reguleringsplanen er omtalt når Fylkesmannen har uttalt seg i saken 
16.08.2019. 
 

4. Kontrollutvalget vil ha svar på hvilke konsekvenser det har hvis vedtaket ikke er hjemlet i 
kommuneplanens arealdel. 
 

5. Kontrollutvalget vil ha svar på om det kan søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik 
reguleringssak.  En kan ikke se at dette er omtalt i reguleringssaken. 
 

6. Kontrollutvalget vil ha svar på om kommunen kan komme i et erstatningsansvar til 
tiltakshaver hvis vedtaket i sak PS 44/19 blir kjent ugyldig på bakgrunn av at arealdelen er 
juridisk bindelende for reguleringsplanen.   
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