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JURIDISK VURDERING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAUDSAND 

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidet og fremmet et forslag til reguleringsplan for 
Bergmesteren Raudsand (Planforslaget). Planforslaget omfatter et område i nåværende Nesset 
kommune bestående av blant annet tidligere Raudsand gruver. Formålet med planen er å etablere 
et anlegg for mottak og deponi av forurensede masser og farlig avfall. 
 
Planforslaget, og beslutningsgrunnlaget som dette er utarbeidet på bakgrunn av, er omstridt, og 
det foreligger fremdeles innsigelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune samt nabokommunene 
Tingvoll, Gjemnes og Sunndal kommune. Planforslaget er som følge av dette oversendt Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet for avsluttende behandling. 
 
I denne forbindelse har Tingvoll kommune (TK) bedt Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS om å 
foreta en juridisk vurdering av Planforslaget.  
 
Vår vurdering begrenser seg til utformingen av de rettslig bindende rammene i Planforslaget, det 
vil si plankartet og bestemmelsene, med utgangspunkt i de forutsetninger som fremgår av plan-
beskrivelsen.  
 
Vår konklusjon er at planforslaget ikke ivaretar formålet i plan- og bygningsloven § 1-1 andre ledd, 
og at planvedtaket vil være ugyldig, dersom reguleringsplanen vedtas uten endringer av bestem-
melser og plankart.  
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2. KORT OM SIKRING AV PLANFORUTSETNINGER I REGULERINGSPLAN 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver, og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Planlegging og vedtak skal sikre 
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges 
vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives, se plan- og 
bygningsloven § 1-1 andre og fjerde ledd. 
 
Konsekvensutredning er en integrert del av planprosessene etter plan- og bygningsloven, hvor for-
målet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 
planer og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres, jf. forskrift om 
konsekvensutredning (KU-forskriften) § 1. 
 
Det følger av så vel KU-forskriftens som plan- og bygningslovens system at det er konsekvensene av 
tiltaket, eller det den aktuelle reguleringsplan åpner for, som skal utredes. Det innebærer forut-
setningsvis at reguleringsplaner må inneholde skranker som ivaretar at planen ikke åpner for andre 
tiltak med andre konsekvenser enn det som er vurdert i konsekvensutredningen. Dette følger nå 
direkte av KU-forskriften § 17 tredje ledd, og kommer også til uttrykk i veilederen til forskrift om 
konsekvensutredning (versjon 2006), s. 31: 
 

«Det skal i forbindelse med behandlingen av planforslag også vurderes og i nødvendig grad 
settes vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning. 
For oversiktsplaner vil det i en viss utstrekning være anledningen til å fastsette 
bestemmelser, jf. § 20-4 annet ledd, som vil gi mulighet til å fastsette slike vilkår. For 
reguleringsplaner må vilkår gis som bestemmelser til planen, jf. pbl § 26 eller hjemles i 
vedtak om gjennomføring etter sektorlover.» 

 
I korte trekk innebærer dette at de forutsetninger man legger til grunn for konsekvensutredningen 
av planen, og som har betydning for disse konsekvensene, må ivaretas i utformingen av plankartet 
og bestemmelsene eller gjennom vilkår i tillatelser til tiltaket. 

3. VURDERING AV PLANFORSLAGET 

3.1. Oppsummering av våre funn 

En av hovedutfordringene ved en konsekvensutredning og regulering av et tiltak som virksomheten 
på Raudsand, er at oppfølgingen skal gjøres av ulike sektormyndigheter gjennom behandling av 
søknader om tillatelser og konsesjoner innenfor sine respektive sektorlover. 
 
Selv om det ofte kan være tilstrekkelig at forutsetningene for en konsekvensutredning følges opp 
med vilkår for den enkelte tillatelse eller konsesjon, jf KU-forskriften § 19, så forutsetter dette at 
sektorloven gir grunnlag for å stille slike vilkår, og at man er bevisst på hvilke myndigheter som skal 
ivareta de ulike kravene. Sektorlovene er i utgangspunktet ikke sektorovergripende, og man 
risikerer i slike tilfeller at vurderingen av viktige spørsmål og oppfølgingen av forutsetninger for 
konsekvensutredningen «faller mellom to stoler», fordi ingen ser tiltaket i en større sammenheng.  
 
Dette er noe av årsaken til at reguleringsplaner har en sektorovergripende karakter, til tross for at 
dette primært er et styringsverktøy etter plan- og bygningsloven. Tilsvarende er dette årsaken til at 
de ulike sektorlovene forutsetter at tiltaket som skal behandles etter særlovene overholder krav i 
reguleringsplanene.  
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Reguleringsplanen skal derfor, så langt det er nødvendig og hensiktsmessig, ivareta behovet for 
samordning mellom sektorinteressene. Dette er også en av beveggrunnene bak prosessreglene for 
høring og offentlig ettersyn av planer, samt innsigelsesinstituttet. Planprosessen skal sørge for at 
planen som styringsverktøy på tvers av sektorlovene ivaretar og avveier de ulike interessene mot 
hverandre.  
 
Som eksempel viser vi til temaveileder for uttak av mineralske forekomster og planlegging etter 
plan- og bygningsloven, utarbeidet av Direktoratet for mineralforvaltning, side 4, hvor 
reguleringsplanens funksjon som styringsverktøy på tvers av sektorlovene er godt illustrert: 
 

  
Planforslaget, som nå ligger til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, svikter 
etter vårt syn på dette grunnleggende punktet.  
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Sett i lys av pkt. 3.13 i foreliggende forslag til planbestemmelser, kan det synes som intensjonen 
bak Planforslaget er at forutsetningen for konsekvensutredningen og de til dels kryssende sektor-
interessene først skal ivaretas ved behandling av søknader etter sektorlovene og ikke i regulerings-
planen. Som vi skal komme nærmere inn på i de etterfølgende punktene 3.2 til 3.5, er regulerings-
planen nærmest innholdsløs som verktøy for styring og samhandling mellom sektormyndighetene. 
 
I foreliggende sak er konsekvensene av tiltaket store, det planlagte tiltaket er konfliktfylt og har 
møtt stor motstand hos allmennheten. Av ovennevnte grunner synes det klart at dette ikke er en 
rettslig sett akseptabel og adekvat måte å hensynta planens/tiltakets konsekvenser.  

3.2. Deponi i dagen 

3.2.1. Føringene i Planforslaget 

Planforslaget innebærer at et areal på ca 543 daa reguleres til arealformålet «Deponi». Arealet er 
fordelt på områdene Deponi 1,3 og 4, Deponi 2 og Deponi 6. 
 
Plankartet gir i seg selv ingen føringer for bruken av deponiområdene, men det fremgår av punkt 
4.3.2 i bestemmelsene at arealet innenfor formålsgrensene kan benyttes til «massedeponi, bygg og 
anlegg i forbindelse med ventilasjonssjakter og planlagte massedeponi, anleggsveger og teknisk 
infrastruktur».  
 
Kravet til utforming av areal innenfor deponiområdene, fremgår kun av punkt 3.12. I henhold til 
dette punktet skal deponiene «istandsettes og tilpasses omkringliggende terreng» og «revegeteres 
med stedegen vegetasjon» etter «endt oppfylling», og det skal ikke benyttes masser som kan spre 
svartelistede arter. Videre fremgår det at «nivå for fylling skal være iht. godkjente profiltegninger».  
 
I punkt 9.8 er det gitt bestemmelser om rekkefølgen på hvilke deponi masser skal deponeres i; 
Deponi 1 først, deretter Deponi 2 eller Deponi 3, deretter enten Deponi 4 eller Deponi 5. Deponi 6 
kan fylles med masser til enhver tid.  
 

3.2.2. Manglende oppfølging av forutsetninger i planbeskrivelsen 

I en plan- og bygningsrettslig kontekst er føringene for områdene Deponi 1 til 6 nærmest innholds-
løse, og det er et misforhold mellom de rettslige rammene og beskrivelsen av massedeponiene i 
planbeskrivelsen, for eksempel punkt 7.1.1. For eksempel: 
 
- Plankartets grenser for arealformålsområdene samsvarer ikke med de områdene som forut-

settes brukt til deponi i planbeskrivelsen. Det er ingen plan- og bygningsrettslige føringer i 
planen som hindrer deponering av masser innenfor hele området med arealformålet «deponi». 
Dette har nødvendigvis stor betydning for planens konsekvenser 
 

- Forutsatte høyder/volum på deponiene i planbeskrivelsen er ikke fulgt i opp i plan-
bestemmelsene. At deponiet skal etableres i henhold til «godkjente profiltegninger» 
representerer ingen reell skranke for hvor store masser som kan deponeres, og hvordan 
deponiet vil påvirke terrenget og landskapshensynene. Det er også uklart hvilken myndighet og 
etter hvilket regelverk disse profiltegningene skal godkjennes. I fravær av føringer i planen, er 
volum/høyder kun begrenset av bakgrunnsretten etter den aktuelle sektorlov. 

 
- Føringene for hvordan det enkelte deponi skal utformes ved avslutning er vage, og det er ingen 

begrensninger knyttet til hvor lenge deponiet kan drives før det må avsluttes. Tidsperspektivet 
på virkningene av deponiene er derfor udefinerte. 
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Fraværet av føringer i Planforslaget innebærer at plassering, volum og utforming av deponiene, i og 
etter endt deponiperiode, i sin helhet må fastsettes av den aktuelle sektormyndighet med grunnlag 
i deres generelle hjemmelsgrunnlag i den respektive sektorlov.  
 
For eksempel innebærer dette at dersom deponiet forutsetningsvis skal godkjennes av for-
urensningsmyndighetene etter deres sektorlovgivning, er det opp til forurensningsmyndighetene å 
vurdere og fastsette kriterier for deponiet som også ivaretar de landskapshensynene som ellers 
skal ivaretas gjennom arealplanens føringer. Dersom deponiet i tillegg skal vurderes etter bygnings-
lovgivningen, er det kun kravene til visuelle kvaliteter etter plan- og bygningsloven § 29-2, vurdert 
ut fra bygningsmyndighetenes skjønn i den enkelte byggesak, som styrer deponiets utforming og 
volum.  
 
Å ikke ha mer detaljerte føringer for deponiene enn hva Planforslaget gir i dette tilfellet, avviker 
markant fra det vi oppfatter som normal praksis ved regulering av permanente massedeponi andre 
steder. Dette innebærer også at det ikke har vært mulig for kommunen å vurdere planens 
konsekvenser forut for vedtagelsen av planen. 

3.3. Deponi i fjell 

3.3.1. Føringene i Planforslaget 

Planforslaget innebærer at et areal på ca 918 daa reguleres til arealformålet «Masseuttak og av-
fall» under bakken. Arealformålet er presisert i punkt 4.1.2, hvor det fremgår at arealet kan 
benyttes til «masseuttak i fjell, deponihaller for stabilisert uorganisk avfall inne i fjellet, adkomst-
tunneler, ventilasjonssjakter i forbindelse med deponihallene, annen teknisk infrastruktur og anlegg 
i forbindelse med masseuttak og avfallsdeponi».  
 
Foruten de begrensninger som ligger i dette arealformålet og byggegrensen på plankartet, er det 
ingen føringer i reguleringsplanen. Byggegrensen går imidlertid parallelt med formålsgrensen, og 
gir kun en marginal begrensning for utnyttelsen av området. 
 

3.3.2. Manglende oppfølging av forutsetninger i planbeskrivelsen 

I planbeskrivelsen er tiltaket under bakken beskrevet som 10 parallelle deponihaller med topp på 
kote 15 og bunn på kote -35 i enden av en adkomsttunnel på 1 km lengde. Slik vi oppfatter det, er 
utredningen av konsekvensene av knyttet til dette konkrete tiltaket. 
 
Utover arealformålet, har verken plankartet eller planbestemmelsen noen reelle begrensninger på 
hvordan arealet under bakken kan utnyttes, og følger således ikke opp de forutsetningene som 
ligger til grunn for planbeskrivelsen. Planforslaget gir for eksempel ingen føringer for hvor mange 
haller det kan etableres, hvor hallene kan plasseres, om de kan etableres i flere plan eller hvor 
store de kan være. At den eneste konkrete føringen i planen, byggegrensen på plankartet, legges 
tett opp mot formålsgrensene og plangrensen og kommunegrensen for øvrig, indikerer tvert imot 
at det skal kunne gjennomføres tiltak i tråd med arealformålet helt ut til yttergrensene av formåls-
området.  
 
Hvorvidt det etableres et tiltak som skissert i planbeskrivelsen, eller et annet tiltak med andre 
konsekvenser enn det som er skissert i planbeskrivelsen, vil derfor være opp til tiltakshaver selv og 
de føringer som eventuelt stilles av henholdsvis bergverksmyndigheter eller forurensnings-
myndighetene i medhold av det generelle hjemmelsgrunnlaget i den respektive sektorlov.  
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3.4. Utfylling i sjø 

3.4.1. Føringene i Planforslaget 

Planforslaget innebærer at et areal på ca 393 daa i sjø reguleres til arealformålet «havneområde i 
sjø». Arealformålet er delt på to områder, henholdsvis HS1 og HS2. 
 
Tillatt arealbruk i område HS1 er presisert i punkt 7.2.2, hvor det fremgår at arealet kan benyttes til 
«utfylling, havn for næringsvirksomhet, lasting og lossing, og nødvendige innretninger for bruk av 
arealet til havneområde». 
 
Foruten formålsgrensen for HS2 og at dybden langs ny kai ikke skal være høyere enn kote -15 (LAT) 
etter punkt 7.2.2, er det ikke gitt egne bestemmelser om utformingen av sjøfyllingen. Det er 
imidlertid stilt krav om at det skal brukes «rene masser» i utfyllingen, samt at det skal benyttes 
utfyllingsmetoder som er «mest mulig skånsomme med hensyn til spredning av partikler» og at det 
skal brukes siltgardin i «grunne områder». 
 

3.4.2. Uklare bestemmelser og manglende samordning mellom sektorlover 

Utfordringene med utvidelsen av kai og fyllingen i sjøen er viet mye plass i planbeskrivelsen. 
Sjøfyllingen forutsettes etablert med sprengsteinmasser på store dyp, i sterkt hellende terreng med 
bunnforholdene bestående av bløte og humusholdige, forurensede masser. Til tross for dette, 
stiller Planforslaget få og til dels uklare krav.  
 
Det fremstår noe uklart hva som er det reelle innholdet i kravet om det skal brukes «rene masser» i 
sjøfyllingen, all den tid fyllingen, slik vi oppfatter planbeskrivelsen, forutsettes etablert med bruk av 
sprengsteinsmasser fra fjellhallene og anlegget for øvrig.  
 
I forlengelsen av dette, finner vi også grunn til å stille spørsmålstegn ved konsekvensene av at det 
ikke er stilt andre krav til utformingen av fyllingen enn maks kotehøyde langs ny kai. Uttak av 
masser og deponering i sjøen inkluderer både bergverksmyndighetene, havne- og farvanns-
myndighetene, forurensningsmyndighetene og bygningsmyndighetene, og planen burde av denne 
grunn hatt tydelige føringer for arealbruken. Så lenge det ikke er begrensninger på uttak av masser 
fra fjellet og det ikke er begrensning for sjøfyllingens størrelse, risikerer man at det er behovet for 
uttak av masser fra fjellet som definerer sjøfyllingens størrelse.  
 
At en slik sektorovergripende tematikk ikke er avklart gjennom reguleringsplanens rettslige 
rammer, øker risikoen for at viktige forutsetninger utredningen av konsekvenser for miljøet i 
fjorden, herunder forekomsten av villaks og akvakulturanlegg, ikke blir ivaretatt på en sikker måte. 

3.5. Industrianlegget 

Planforslaget innebærer også at et areal på ca 185 daa reguleres til «industri», fordelt på 
henholdsvis område I1, I2 og I3. Planforslagets føringer for industriområdene er i mindre grad 
omtvistet enn de øvrige tiltak Planforslaget åpner for. Vi finner imidlertid grunn til å knytte en 
kommentar til disse, da utformingen av disse bestemmelsene er symptomatiske for manglene i 
Planforslaget.  
 
I planbeskrivelsen er det flere illustrasjoner som viser hvordan industri-/prosessanlegget er tenkt 
utformet. Det er imidlertid ingen føringer i Planforslaget som sikrer at anlegget vil etableres slik det 
er illustrert. Planforslaget inneholder ingen bestemmelser om tillatt grad av utnytting i plan-
området, og plankartet har heller ingen byggegrenser som setter begrensninger for etablering av 
bebyggelse/anlegg. Det innebærer at Planforslaget åpner for utbygging helt ut til formålsgrensene 
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og oppad begrenset til kote +38 for område I1 og I2 og kote +89 for område I3, jf bestemmelsenes 
punkt 4.2.6. Planforslaget åpner slik sett opp for et tiltak med en helt annen betydning for blant 
annet landskapshensynene enn det planbeskrivelsen gir uttrykk for.  

3.6. Rekkefølgekravene 

Avslutningsvis finner vi grunn til å knytte noen kommentarer til Planforslaget § 9, pkt. 9.1 til 9.3, 
hvor det oppstilles rekkefølgekrav om dokumentasjon av flere forhold før tiltak kan igangsettes. 
Det er uklart hva som er hensikten med disse rekkefølgekravene.  
 
Rekkefølgekravene stiller krav om dokumentasjon, men bestemmelsene stiller ingen krav basert på 
hva som fremkommer av denne dokumentasjonen. Et krav om dokumentasjon har ingen 
betydning, dersom myndighetene ikke har anledning til å stille krav med utgangspunkt i hva 
dokumentasjonen/undersøkelsene avdekker. 
 
I fall rekkefølgekravene er uten betydning for innholdet i planen, er de i realiteten ikke mer enn en 
«huskeliste» for tiltakshaver. I den grad rekkefølgekravet har betydning for tiltaket og innholdet i 
planen, indikere imidlertid dette at konsekvensutredningen av tiltaket er mangelfull.  

4. KONKLUSJON 

Ovenstående vurdering viser at det ikke er gitt rettslig bindende føringer i Planforslaget som 
ivaretar forutsetningene for det tiltak som er konsekvensutredet. Reguleringsplanforslaget åpner 
følgelig for tiltak med større, og potensielt andre, konsekvenser enn de som er avdekket i konse-
kvensutredningen og som er vurdert i planprosessen.  
 
Reguleringsplanen vil ikke være et egnet styringsverktøy for samordning mellom de ulike sektor-
myndigheters vurdering av tiltak i området, og man risikerer derfor at det helhetlige perspektivet 
ikke blir ivaretatt og at ansvaret for forutsetningene for reguleringsplanen blir pulverisert mellom 
sektormyndighetene.  
 
Planforslaget strider derfor med et av hovedformålene bak arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven, slik det fremgår av lovens § 1-1 andre ledd. Saksbehandlingsfeilen er av en slik 
grunnleggende karakter at den klart kan anses å ha innvirket på innholdet i planvedtaket.  
 
Dersom Planforslaget vedtas i sin nåværende form, vil reguleringsplanen lide av mangler som gjør 
planvedtaket ugyldig. 
 
 


