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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 13/788  

 

REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE 

 

 

Saksbehandler:  Jonny Iversen Arkiv: RNR 50485  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/13 Formannskap 11.06.2013 

85/13 Formannskap 25.06.2013 

37/14 Formannskap 08.04.2014 

99/14 Formannskap 24.06.2014 

108/14 Formannskap 02.09.2014 

126/14 Formannskap 30.09.2014 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-10 vedtar formannskapet å legge ut planforslaget 

for detaljregulering for Salto Motorsportbane ut på høring og offentlig ettersyn.   

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 11.06.2013 sak 75/13 

 

Behandling: 

 

Saken trekkes. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 25.06.2013 sak 85/13 

 

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling tiltres. 

 

Vedtak: 

 

Rådmannen gis myndighet til å invitere en av NMF’s banegodkjennere på befaring av 

motorsportbanen på Salto. Normale kostnader for slik befaring dekkes av Herøy kommune 

oppad begrenset til kr. 5000,- + reisekostnader + MVA.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 08.04.2014 sak 37/14 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling tiltres. 
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Vedtak: 

 

1. Formannskapet tar etterretning at eierne av motorcrossbanen etter befaring av Norges 

motorsykkelforbund ønsker å videreutvikle banen i.h.t. de anbefalinger som er 

kommet. 

2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å engasjere et konsulentfirma for å få utført 

støyberegninger med angivelse av de avbøtende tiltak som er nødvendig slik at 

støybelastningen for berørte kan bringes under gjeldende støyretningslinjer. Oppdraget 

har en kostnadsramme på kr. 40000 +MVA. 

3. Dersom resultatet fra oppdraget gitt i punkt 1 medfører at støybegrensning med 

avbøtende tiltak er mulig, igangsettes arbeidet med reguleringsplan i kommunal regi 

for motorcrossbane på Salto i.h.t. Fylkesmannens vedtak 30.05.2011. 

4. Dersom det p.g.a. støyforhold ikke er mulig å opprettholde banens lokalisering, 

igangsettes et arbeid ilag med initiativtaker for å finne en alternativ plassering i Herøy. 

5. Kostnader vedrørende støyutredning og eventuelle andre konsekvensutredninger ved 

reguleringsbehandlingen finansieres ved forestående budsjettregulering. Rådmannen 

gis fullmakt til å engasjere nødvendig bistand. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 24.06.2014 sak 99/14 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling tiltres. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §13-1 nedlegges forbud for alle tiltak jf. samme lov 

§1-6 innenfor området satt under regulering for Salto motorsportbane. Forbudet gjelder også 

uttak av skog og endring av vegetasjon på ikke bebygde eiendommer og eiendomsteiger. 

Forbudet tilknyttet endring av vegetasjon gjelder ikke jordbruksareal som i dag benyttes til 

beite eller areal som er fulldyrka eller overflatedyrka. Forbudet gitt over gjelder ikke for tiltak 

på og til offentlige anlegg som veger, sideareal til veg, vannforsyning eller annen offentlig 

infrastruktur og bygninger. Forbudet som spesifisert over gjelder innenfor avgrensning gitt 

vedr. varsel om oppstart av reguleringsplan for Salto Motorsportbane. Forbudet gjelder så 

lenge planleggingen vedr. regulering av Salto Motorsportbane pågår. 

 

Vedtak sendes grunneiere jf. adresseliste. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 02.09.2014 sak 108/14 

 

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling tiltres. 
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Vedtak: 

 

Formannskapet i Herøy Kommune slutter seg til rådmannens vurderinger til de innspill som er 

gitt til planoppstart og til planprogrammet.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-9 vedtar formannskapet i Herøy kommune det 

fremlagte forslag til planprogram. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 30.09.2014 sak 126/14 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling tiltres. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-10 vedtar formannskapet å legge ut planforslaget 

for detaljregulering for Salto Motorsportbane ut på høring og offentlig ettersyn.   

 

 

Utredning: 

Saksutredning: 

 

Det vises til sak i formannskapet den 02.09.14 der planprogrammet for Salto ble vedtatt (sak 

108/14). Planforslag er nå utarbeidet for Salto motorsportbane. Forslag til reguleringsplanen 

for Salto motorsportbane består av:  

 

Planbeskrivelse med konsekvensvurdering, datert 19.09.14 

Støyberegning for Salto Motorsportbane, datert 05.05.2014 

Plankart datert 19.09.19  

Planbestemmelser datert 19.09.19 

 

 

Vedlegg: 
 

Dokumentene i planforslaget, som nevnt over. 

 


