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Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«REF» 2017/1108-25 Unni Rolseth 27.06.2018 

 

Reguleringsplan - Gnr 55 bnr 6 - Masseuttak Gangåslia 

 Sluttbehandling - egengodkjenning 

 
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages..  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Aure  kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett 
tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Unni Rolseth 
Utvalgssekretær kommunestyre 
7164 7431 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Aure kommune Arkiv: 20170003 

Arkivsaksnr: 2017/1108-23 

Saksbehandler:  Dag-Bjørn Aundal 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 35/18 26.06.2018 

 

Reguleringsplan - Gnr 55 bnr 6 - Masseuttak Gangåslia 

Sluttbehandling - egengodkjenning 

 
Vedlegg 
1 Plankart Gangåslia 
2 Bestemmelser og beskrivelse Gangåslia 
3 1.gangsbehandling KOMUTV-sak 22/18 
4 Uttale fra Direktoratet for Mineralforvaltning 
5 Uttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
6 Uttale fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
7 Uttale Statens vegvesen 
8 2.gangsbehandling 

 
 

Saksopplysninger 

Tidligere behandling: Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for kommuneutvikling 22/18 21.03.2018 

Hovedutvalg for kommuneutvikling 45/18 14.06.2018 
 
Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i sak 22/18, møtedato 21.03.2018, å legge forslag til 
reguleringsplan for masseuttak Gangåslia ut til offentlig ettersyn og sendt til naboer og 
sektormyndigheter for høring. Frist for uttale ble satt til 28.mai 2018. Planforslaget legger til rette 
for utvidelse av eksisterende masseuttak.  
 
Følgende har kommet med uttale: 

 Direktoratet for mineralforvaltning 
 Møre og Romsdal fylkeskommune  
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 Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
 Statens vegvesen 

 
Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i sak 45/18, møtedato 14.06.2018, å gjøre en mindre 
endring i bestemmelsene for så sende forslaget til reguleringsplan for masseuttak Gangåslia til 
Kommunestyret for egengodkjenning. 
 

Vurdering  
Rådmannens vurdering av planforslaget og merknadene fremgår av saksfremleggene til 
KOMUTV-sakene 22/18 og 45/18. 
 
Det foreligger ikke innsigelse, og reguleringsplanen kan derfor sluttbehandles/egengodkjennes av 
Kommunestyret. 
 
Forslaget til reguleringsplan og bestemmelser som følger vedlagt er oppdatert i henhold til 
Hovedutvalg for kommuneutvikling sine vedtak. 
 
Hvis Kommunestyret ikke er enig i forslaget til reguleringsplan som blir lagt frem, bør den ifølge 
plan- og bygningslovens §12-12 første ledd fjerde punktum sendes tilbake til Hovedutvalg for 
kommuneutvikling for ny behandling med Kommunestyrets retningslinjer for det videre arbeidet 
med planen. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Aure kommune reguleringsplan for 
masseuttak Gangåslia. 
 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan i henhold til Plan- og bygningslovens 
§§12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager 
fremsettes skriftlig og sendes til Aure kommune, innen 3 uker fra offentlig kunngjøring. Krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra den offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Aure kommune. 
 

Behandling i Kommunestyre - 26.06.2018  
Innstilling fra hovedutvalg for kommuneutvikling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Aure kommune reguleringsplan for 
masseuttak Gangåslia. 
 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan i henhold til Plan- og bygningslovens 
§§12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager 
fremsettes skriftlig og sendes til Aure kommune, innen 3 uker fra offentlig kunngjøring. Krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra den offentlige kunngjøringen av 
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vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Aure kommune. 
 
 
 
 


