Referat orienteringsmøte næringsaktører 08.10.2020
Deltakere
Navn
Simen Nakstad
Egil Johannes Hauge
Kjartan Løvaas
Ingebrigt Bjørseth
Audun Sletten
Ole Arild Haugum
Jens Ljøkjell
Stig Ler
Arne Nordbotn
Leidulf Gravråk
Håvar Endre Hanger
Øystein Syltern
Hans Petter Øien Kvam
Erik Fenstad
Lars Roan
Terje Rønning
Tore Ramlo
Jørgen Ramlo
Tor Borten
Per Morten Bjerkli
Lars M. Høgseth

Bedrift / organisasjon
Melhus kommune
Melhus kommune
Melhus kommune
Pro Invenia
Pro Invenia
Forset Grus
Forset Grus
Fremo Grus
Mo Grus
Mo Grus
Norsk Landbruksrådgivning
Johs. J. Syltern
NIT avd. Melhus
SG Entreprenør
Maskinentreprenørenes
forbund (MEF)
Koren Sprengningsservice
Ramlo Sandtak
Ramlo Sandtak
Solberg maskin
Br. Bjerkli
Faktotum entreprenør

Til stede
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Agenda
-

-

Melhus kommune orienterer om arbeidet med rullering av kommunedelplan grustak,
steinbrudd og deponi
o Bakgrunn for arbeidet
o Planprogram
o Planprosess (fremdrift, medvirkningsopplegg etc)
Tilbakemeldinger og innspill fra aktørene

Oppsummering av tilbakemeldinger og innspill
-

-

IKAP er overordnet samarbeid. Håper kommunen tar utgangspunkt i egen planlegging og ikke
følger IKAP slavisk.
Det er behov for en ny plan og bra at kommunedelplanen rulleres.
Det er viktig å sette ting i system og at regionen ses på som en helhet. Ønske om mer
samhandling med nabokommuner og oversikt over hva som skjer i regionen.
Oppfordrer kommunen til å tenke langsiktig.
Det er viktig at man sender tydelige signaler på hvor det ønskes og hvor det ikke ønskes
utvinning av byggeråstoffer, slik at aktørene ikke trenger å bruke ressurser på planlegging av
arealer det ikke blir noe av.
For- og etterbruk, klima, energi og lønnsomhet (transportdistanse), hindre nedbygging av
gode forekomster.

-

-

Riktig stein til riktig tid – samhandling er nøkkelordet.
Gjenvinning av masser bør vurderes. Per i dag utfordrende på grunn av
konkurransesituasjonen.
Fremdriftsplanen er optimistisk på bakgrunn av innspillsrunde og samhandling.
Viktig at kommunen tenker helhetlig, på tvers av kommunegrenser og med et langsiktig
tidsperspektiv og arealbruk etter behov.
Mulighet for å legge til rette for berghaller mtp. langsiktig arealbruk. Betydelig dyrere med
underjordiske brudd.
Viktig med langsiktighet og et godt planverk.
Sektormyndigheter må involveres i planleggingen – samordning. Husk særlover og bruk
kompetansen som finnes innad i kommunen.
Det bør vurderes flere lokaliteter heller enn færre. Ønske om at så mange lokaliteter som
mulig blir tatt med inn i kommunedelplanen for å hindre at reguleringsprosesser stopper
tidlig fordi lokaliteten ikke er med eller vurdert i kommunedelplanen.
Kunnskapsgrunnlag: Løsrive seg fra eksisterende databaser. Databaser er bygd opp av
eksisterende registreringer og det kan eksistere gode forekomster som ikke er registrert.
Kunnskapsgrunnlaget må derfor også bygge på innspill og samhandling med næringsaktører,
grunneiere og offentlige myndigheter.
Hvordan bruddet utformes kan ha betydning for fremtidig arealbruk, dette bør vurderes.

