
Referat frå møte om massetak ved Klypehjellen 7.02.18 

Til stades: Skjalg Lie Bakken, Lotte Næss, Ida Larsen Reinsviki, Neri Helge Flothyl, Asbjørn 

Arnevik 

 

No som kommunedelplan Vågslid er vedtatt, vil tiltakshavar Neri Helge Flothyl starte opp att 

arbeidet med å regulere inn eit massetak ved Klypehjellen. Arbeidet starta så langt tilbake 

som i 2008, men vart satt på vent då PLM (1614/2009) vedtok å vente på rullering av 

kommunedelplan Vågslid.  

1. Varsel: Det vart varsla oppstart av regulering 25.08.2008. Tiltakshavar vil, om mogleg, 

unngå nytt varsel sidan varsling blei gjort ved oppstart av planarbeidet i 2008. 

Administrasjonen meiner det må varslast på nytt, sidan det har gått nesten 10 år 

sidan førre gong og det har skjedd endringar i pbl, men blei samde med tiltakshavar 

om å undersøke meir grundig om det er naudsynt med nytt varsel.  

 

2. Biologisk mangfald: Det er ikkje gjort vurderingar i høve til naturmangfaldslova. I 

innspel frå fylkesmannen datert 25.09.2008, nemner dei to små tjern sør i 

planområdet som bør undersøkast nærare om det vert aktuelt med tiltak som har 

påverknad på desse. Administrasjonen skal sjekke om det er naudsynt med 

grundigare undersøkingar.  

 

3. Støyanalyse: Det er ikkje gjort vurderingar eller analyse av venta støyureining frå drift 

av massetaket. Tiltakshavar er skeptisk til haldbarheita av resultatet frå ei slik 

analyse, men administrasjonen vil krevje at ei slik analyse vert utført, eller eit utsegn 

frå ein fagperson på at støyanalyse ikkje er naudsynt.  

 

4. Kvalitet på ressurs: NCC Roads AS har tatt prøver av steinen i området, og 

konkluderer at steinmassane er gode nok til asfaltproduksjon. 

 

5. Behov for ressurs: Tiltakshavar opplyser at entreprenørar i regionen, samt Stakraft, er 

interessert i å nytte massane frå eit evt. massetak.  

 

6. Kulturminne: Det blei utført arkeologiske undersøkingar i okt. 2008 etter innspel frå 

fylkeskommunen, der det vart lokalisert ei kullgrop i søndre del av planområdet.  

 

7. Konsekvensutgreiing: Det er ikkje gjort noko KU i samband med foreløpig planarbeid. 

Under førre behandling i PLM (1614/2009), blei det vurdert at «dette planforslaget 

med eit masseuttak på minst 20 mål, og med uttakshøgde på 15-20m, må kunne 

seiast å få vesentlege verknader på miljøet, og såleis krav om konsekvensutgreiing».  

Administrasjonen skal undersøke med Direktoratet for Mineralforvaltning og 

fylkesmannen om det er naudsynt med KU.  


