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Ingress
Midtre Gauldal kommune har fått oversendt forslag til detaljregulering for Solberg Steinbrudd
datert 15.03.2016. Planforslaget er laget av Pro Invenia AS v/Anne Berit Strøm, på vegne av Koren 
Spregningsservice AS. Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av det 
eksisterende steinbruddet på gbnr 130/1, samt at det skal tilrettelegges for deponi for rene masser. 

Saksopplysninger
Plankontoret Pro Invenia AS har oversendt Reguleringsplan for Solberg Steinbrudd den 15.03.2016. 
Oversendelsen inneholder følgende dokumenter:

 Plankart

 Planbestemmelser                                                 Vedlagt denne saken.

 Planbeskrivelse

 ROS – analyse

 Konsekvensanalyse

 Rapport om konsekvenser for vannkvaliteten                Ikke vedlagt denne saken.

 Støyutredning

 Avtale om driftstid

Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Oppstartsmøte ble avhold mellom konsulent og representanter fra kommunen den 15.01.2015.

Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderavisa februar 2015. First for uttalelse ble satt til 
31.03.2015.

Midlertidig dispensasjon for utvidet driftsområde ble vedtatt i NPM – utvalget 20.04.2016 i påvente på 
denne reguleringsplanen.

Fastsettelse av planprogram ble i utvalg for næring, plan og miljø fastsatt den 22.06.2015.

Det ble søkt om midlertidig tillatelse til deponering av rene masser etter påtrykk fra Statens vegvesen i 
august 2015. Midlertidig tillatelse ble gitt 19.10.2015. Tillatelsen er tidsbegrenset fram til det 
foreligger en reguleringsplan, men ikke lengere enn 30.06.2016.

Planlagt tiltak
Solberg steinbrudd har vært i drift siden tidlig på 2000 – tallet. I forbindelse med innføring av ny 
minerallov og behov for konsesjon har Pro Invenia kartlagt området, og det viser seg at 
reguleringsgrensen for eksisterende plan er brutt. Koren Spregningsservice har nylig forlenget 
grunnrettsavtalen med grunneier for nye 10 år og ønsker å rydde opp i disse forholdene.

Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for å kunne utnytte ressursen maksimalt i 
steinbruddet. Det er derfor ønske om å utvide reguleringsområdet, samtidig som det ønskes å åpne 
for deponering av rene masser innenfor planområdet. 



Dagens reguleringsområde omfatter ca. 52 daa. Det er nå ønske om å utvide planområdet til ca.218 
daa, der ca.123 daa settes av til buffersone. Hele planområdet holdes innenfor eiendommen gbnr 
130/1.

Etter at området er ferdig uttatt, vil det istandsettes til LNFR – formål.

Det vises til sin helhet til vedlagt materiale.

Planområde
Området ligger sør for Sokndal, og øst for E6 og Bjørsetforrbrua. Landskapet er dominert av 
dalformasjoner og store elvevassdrag. Området har en god og produktiv barskog, og omfattende 
jordbruksbosetting.

Det er avsatt et område på ca. 123 daa rundt deler av planområdet. Dette skal fungere som 
buffersone mot omgivelsene. Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.

Bruddet skal være i drift i et begrenset antall år. Når det avsluttes, skal toppdekket tilbakeføres igjen, 
og det blir tilplantet med stedegen vegetasjon. Dette gjelder også for området avsatt til deponi.

Feltet skal inneholde:

 Område for råstoffutvinning (171,5 daa)

 Område avsatt til annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (Deponi) (18,7 daa)

 Veg

 Grøntareal

 LNF(R) områder

Planforutsetninger
Deler av planområdet omfattes av eksisterende reguleringsplan for Solberg steinbrudd vedtatt i 
kommunestyret 05.11.2003 og kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Områder 
utenfor regulert område ligger i LNF(R) – område. Utvidelsen av Solberg steinbrudd vil dermed 
være delvis i tråd med overordnet plan. 

Figur 1 Oversiktskart over uttaksområdet.

Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presentert i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:

Nabo Ola Østhus gbnr 130/3 har vært i kontakt med plankonsulenten på e-post. Det kommer fram at 
veien til gbnr 130/3 har gått gjennom Solberg steinbrudd. Partene, 2 grunneiere og Leif Ivar Koren 



fra Koren Spregningsservice AS har vært på felles befaring i området og de har i fellesskap kommet 
til enighet om ny trase for veien gjennom bruddet. Østhus har også kommentert kulturminnene.

Nabo Odd Nyberg (eier av campingplassen) forteller at han ikke er mot tiltaket så lenge avtalen om 
reduserte driftstider i turistsesongen følges opp. Også drikkevannskilden ble nevnt. Det vises til 
Mattilsynets uttalelse.

Grunneier Stein Hanshuus 132/1 sier i en telefonsamtale til plankonsulenten at om det blir aktuelt med 
deponering opp mot deres grense stiller de seg positiv til dette. Han opplyser at det er veldig bratt 
mot deres grense i dag og om det er mulig er det fint om dette blir planert ut noe slik at en kan 
legge til rette for adkomst til fots.

Statens vegvesen påpeker at det som er skrevet i planprogrammet ikke stemmer. Veitrase for ny E6 er 
ikke endelig bestemt i det aktuelle området og de ber derfor om at det i resten av planprosessen er 
tatt kontakt mellom planlegger og Statens vegvesen.

Mattilsynet er redd for at utvidelsen av tiltaket kan påvirke grunnvannet og vannkilden på Gullvåg 
Camping. Mattilsynet ber om at vannretning mm. må kartlegges.

NVE har ingen direkte kommentar/uttalelse til planprogrammet eller planen for øvrig. NVE har til 
sin uttalelse lagt ved en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. 
Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring.

Sør – Trøndelag fylkeskommune har vært på befaring på området. Det ble ikke observert automatisk 
fredete eller andre kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Så langt har ikke Sør –
Trøndelag fylkeskommune andre kommentarer til planarbeidet/planprogrammet.

Direktoratet for mineralforvaltning har påpekt et par mangler i plandokumentet. Tiltakets påvirkning på 
landskapet er ikke tatt med, og at dette bør tas inn som et tema i utredningen. I utredningen bør 
både nær og fjernvirkning vurderes samt at det gis forslag til avbøtende tiltak.

DMF ønsker også at problematikken rundt avrenning til Gaula blir inntatt i planforslaget. De 
ønsker også at det i plandokumentene fremgår helt tydelig hvilke tema som skal omhandles i hhv 
ROS – analysen og i KU. For tema som konsekvensutredes må krav til datagrunnlag og metodikk 
fremgå.

Fylkesmannen i Sør – Trøndelag har mange merknader til planforslaget som omhandler forurensning, 
støy, støv, krav til rene masser, framdriftsplan og driftstider, vassdrag, deponering av toppmasser, 
landskapet, naturmangfoldet, sikkerhet og den universelle utformingen.

Det må gjøres en fagkyndig vurdering av de støymessige konsekvensene av utvidelsen av 
steinbruddet, samt fremtidig deponidrift, slik som planprogrammet legger opp til (…).Støybildet 
skal vurderes ut i fra T-1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 
Eventuelle nødvendige støyreduserende tiltak må tas inn i plankart og sikres i 
reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen anbefaler at følgende tas inn i planen: 

‘’ Støy fra området skal aldri overstige grensene angitt i forurensningsforskriften § 30-7.  Nødvendige støyskjerming 
som sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2012 skal være ferdig etablert før arbeid 
innenfor planområdet kan starte.

Drift tillates mandag – lørdag mellom kl. 07.00 og kl.19.00. Sprengninger skal bare skje mellom kl.07.00 og 
16.00 mandag-fredag. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal skje.’’



Problemer med støvflukt må beskrives i planbeskrivelsen både i forhold til masseuttak og 
deponidriften. Masseuttak som etableres nærmere naboer enn 500 meter skal etter 
forurensningsforskriften gjennomføre støvnedfallsmålinger og iverksette støvdempende tiltak. (…) 
Dette er krav som må tas inn i reguleringsbestemmelsene. For eksempel kan følgende bestemmelse 
benyttes:

‘’ I tørre perioder med mye støvfukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulemper for 
omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring/kalking av uttaket og massene.’’

Fylkesmannen påpeker at driften og kjemikalier mm. kan føre til forurensning i grunnen eller 
avrenning til nærliggende vassdrag. Det må derfor gjøres rede for hvordan forurensningsfaren skal 
håndteres samt avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak nå tas inn i bestemmelsene. For eksempel kan 
følgende bestemmelser benyttes:

‘’ Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i en container el) og 
skal være sikret for å hindre avrenning og forurensning i grunnen. Det skal etableres rutiner og tiltak som hindrer 
forurensning i grunnen.’’

Fylkesmannen setter også krav i bestemmelsene om at all masse som deponeres i området skal ha 
tilfredsstillende tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif- veileder TA-2553/2009 
Tilstandsklasse for forurenset grunn. Det må settes krav i bestemmelsene at det skal være etablert 
en mottakskontroll før oppstart av deponering. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll 
og skal dokumentere massenes opprinnelsessted, mengde og renhet.

Det må i planbeskrivelsen redegjøres for framdriften til masseuttaket/deponiet, og rutiner for 
driften beskrives. Det må settes krav om at så snart deponidriften er avsluttet skal området 
istandsettes. Det må også angis driftstider for masseuttak og deponidrift.

Det må gjøres rede for hvilke konsekvenser en utvidelse av masseuttak/deponering av masser vil ha 
for elva øst i planområdet (avrenning, tilslamming, forsuring). Bekken øst bør være avgrensning av 
tiltaksområde/formålsgrenser for steinbrudd og deponi. Det må avsettes en sone med naturlig 
kantskog på minimum 10 meter. (…) Dersom det er fare for at uttaks- eller deponidriften kan 
medføre at elva får dårlig økologisk kvalitet, må det settes krav i bestemmelsene til planen om 
avbøtende tiltak i form av sedimentasjonsbasseng, oppsamlingsgrøfter eller voller for å hindre 
skadelig avrenning.

Det må fremlegges dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelig, samt 
dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjort for å hindre nedslamming og for å sikre resipientens 
tilstandsklasse.

Bestemmelsene må sikre at det gjennomføres undersøkelser og overvåkning av utslipp til elva, og at 
det settes krav til tidspunkt for gjennomføring. (…) Fylkesmannen anbefaler følgende 
bestemmelser:

‘’ Utslipp til elva/bekken (navn) skal overvåkes og journalføres med tanke på suspendert stoff. Prøveresultater må 
foreligge innen ett år etter at reguleringsplanen er vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative 
konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig innen rimelig tid’’.

(…)Det må settes krav i bestemmelsene om at elva skal holdes åpen og at det skal tas hensyn til 
vanndekt areal og naturlig helling.

Fylkesmannen forventer videre at det gjøres rede for om det er behov for deponering av masser i 
forbindelse av bruddområdet.(…)Fylkesmannen ber om at det gjøres rede for hvor mye toppmasser 



som skal mellomlagres, og at det avsettes et område i planen hvor disse massene kan mellomlagres 
på en hensiktsmessig måte.

Det må tas inn bestemmelser som sikrer at det bevares en vegetasjonssone eller etableres en 
buffersone rundt bruddkanten. Det bør lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at buffersonen 
er etablert før driften kan starte. Også at steinbruddet avsluttes som massedeponi før det 
istandsettes som LNFR- formål bør inn i bestemmelsene.

Alle saker som berører natur og miljø bør vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12.

(…) Fylkesmannen er kjent med at ny trase for E6 skal legges på vestsiden av elva Ila. Trasevalget 
kan berøre steinbruddet/deponiområdet og må hensynstas i planleggingen.

(…) Det må foretas en ROS – analyse i tråd med PBL § 4-3, og Fylkesmannen viser til DSB sin 
veileder ‘’samfunnssikkerhet i arealplanlegging’’. (…) Det skal i tillegg til å vurdere ulike risiko og 
sårbarheter som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes hvordan 
fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Tiltak fra ROS – analysen skal hjemles i 
planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.

Planens innhold
Det planlagte feltet skal inneholde:

 Råstoffutvinning og deponi
Det er avsatt et område R1 på 171,5 daa til råstoffutvinning. Innenfor R1 kan det foregå spredning, 
knusing, vasking, sikting, mellomlagring og lasting av byggeråstoffer som er utvunnet på området. 
Driften skal foregå i barmarksesongen.

Området D1 på 7,5 daa er avsatt til deponering av rene masser. Det er i dette området kommunen 
har innvilget midlertidig dispensasjon for deponering.

Området D2 på 11,2 daa skal brukes til råstoffutvinning, og når massene er tatt ut skal området 
benyttes til deponering av rene masser.

Det er anslått et deponeringsbehov for ca. 300 000 m3 i forbindelse med veiutbyggingen.

 Veger
Steinbruddet/deponiet ligger ca. 1,5km fra E6, og adkomsten til feltet vil skje via Bjønnplassveien. 
Det skal også legges inn intern kjørevei innen i feltet. 

 Grøntområder
Her skal det foregå grøfting, fylling og vegskjæring.

 LNF – områder
Det er avsatt ca.122 daa rundt deler av planområdet som skal brukes til buffersone mot 
omgivelsene. Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.

Fjellskjæringen mellom uttaket Og Gullvåg camping skal bestå og skogen her skal forbli urørt. 
Dette skal hindre innsyn, og at skogen reduserer støv og støy problematikken.

Hensynssoner:

 Naturmiljø
Det er avsatt 10 meter på hver side av bekken der det er lagt inn hensynssone for bevaring av 
naturmiljø. På dette område er det ikke tillatt med inngrep uttak eller deponering.



 Frisikt
Det er lagt inn frisiktsoner som hensynssone langs avkjørselen til bruddet. I soner for frisikt skal det 
ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane.

Rekkefølgekrav:

 Krav til konsesjon

Viser til planforslaget og planbestemmelsen for ytterligere informasjon.

Vurdering
Plankart og planforslag
Plankartet viser i hovedsak områder avsatt til råstoffutvinning, deponi, LNFR – område, og 
kjøreveger. Plankartet er oversiktlig, men tegnforklaringen bør forstørres da dette er smått og 
dermed vanskelig å lese. 

Regulanten har gjennom planforslaget gitt en god beskrivelse og vurdering av hva som ønskes 
gjennomført, konsekvenser, de eksisterende forhold og hva de ulike områdene skal brukes til.

Risiko og sårbarhets analyse
I planforslaget er det gitt en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for naturrelatert risiko, 
virksomhetsrelatert risiko, beredskapsrelatert risiko, infrastruktur, støy og forurensning og sårbare 
objekter. Analysen bygges opp ved at forhold som ikke er relevant for planen ikke videre blir 
analysert slik som relevante forhold.

Rådmannen ser at de fleste kategoriene er i grønn sone (akseptabel risiko), med unntak av 
avrenning (naturrelatert risiko), alle kategoriene under virksomhetsrelatert risiko, og 
skogbruksarealer og viktige friluftsområder (sårbare objekter). Disse er markert i gul sone (tiltak 
som blir vurdert for å bedre sikkerheten). Videre er det beskrevet forslag på avbøtende tiltak, og 
rådmannen mener ROS – analysen er god og oversiktlig, og har ingen ytterligere kommentarer på 
dette.

Konsekvensanalyse
Regulanten har foretatt en konsekvensanalyse etter forskrift om konsekvensutredning for planer 
etter plan- og bygningsloven. Solberg steinbrudd er relativt skjermet, men vil i hovedsak få 
konsekvenser for den eksisterende campingplassen og miljøforhold. Regulanten redegjør videre at 
konsekvensanalysen tar utgangspunktet i en tre-trinnsanalyse fra Statens vegvesens håndbok V712. 
For hvert tema er det brukt relevante veiledere fra de offentlige instansene.

Støyutredning
Det foreligger en egen rapport om støyutredning for Solberg steinbrudd fra Rambøll som beskriver
driftstider og støykildene i planområdet. Rapporten bygger på grenseverdier i T-1442/ 
forurensningsforskriften kap. 30 og grenseverdier for campingplassen fra tidligere reguleringsplan. 
Figurer i støyrapporten viser at ingen boliger i området eller campingplassen vil få støynivå som 
overskrider grenseverdiene. Rådmannen synes rapporten gir en god oversikt over når driften skal 
foregå og støynivået for hver enkel aktivitet på området. Fylkesmannens anbefaling om 
støyvurdering ansees som ivaretatt.

Vannkvalitet
Det foreligger også en fagrapport som omhandler konsekvenser for vannkvalitet laget av Ecofact.
Det står det skrevet at i praksis vil overflateavrenningen fra masseuttaket gå mot øst, bort fra lia der 



grunnvannsbrønnen ligger. Tilsiget fra masseuttaket ansees som liten og beredskapsrutiner knyttet 
til håndtering av diesel i masseuttaket tilsier at større utslipp som når grunnvannet er liten. Med en 
god bufferkapasitet og fortynning ansees videre deponering av myrjord som en liten risiko for 
forsuring av drikkevannet. Det er også nevnt forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Rapporten er en 
under rapport til konsekvensutredningen. Rådmannen mener dette er en god rapport som belyser 
eventuelle vannproblematikk for området.

Planbeskrivelse
Bebyggelse og anlegg
Rådmannen har forståelse for at det er behov for en utvidelse av det eksisterende steinbruddet i 
forbindelse med utbyggingen av blant annet E6. Det sees som positivt at eksisterende steinbrudd 
utvides framfor at det etableres et nytt frittliggende steinbrudd.

Støy
Det er en selvfølge at både uttak, deponering og anleggstrafikk vil medføre støy til omkringliggende 
omgivelsene. Regulanten forteller at fjellskjæringen og skogen mellom uttaket og campingplassen 
skal bestå, og hvis det blir nødvendig skal det foretas nødvendige avbøtende tiltak.

Rådmannen synes det er bra at det i tillegg til planbeskrivelsen er utarbeidet en egen støyrapport 
som gir en detaljert beskrivelse av støy for området. Ut i fra denne rapporten ligger hverken boliger 
eller campingplassen innenfor støysonen til bruddet, noe rådmannen synes er viktig.

Avtale om redusert driftstid i turistsesongen for campingplassen er fulgt opp i planbestemmelsene.

Støv
I planbeskrivelsen står det skrevet at utslipp av støv vil bli kontrollert ved behov. Om utslippet av 
støv overskrider grenseverdiene i forurensningsloven vil avbøtende tiltak igangsettes. Dette er også 
tatt inn i planbestemmelsene.

Trafikkforhold
Det er ingen boliger i området, så trafikken mellom E6 og bruddet vil i hovedsak være knyttet til 
bruddets aktivitet. Adkomsten til feltet vil skje via den private veien Bjønnplassveien. Fra denne 
veien er det en påkjøringsrampe til E6en.

I dag er ny E6 plan under planlegging. Regulanten har vært i kontakt med Statens vegvesen som har 
uttalt at avgjørelse for ny trase er nært forestående. Trasevalget er ikke endelig besluttet.

Naturforhold
Store deler av planområdet er i dag benyttet til mineralutvinning. Der man ønsker utvidelse ligger i 
LNF – sone1. Et steinbrudd vil være et stort inngrep i naturen, og på denne måten påvirke 
landskapet i området.

Regulanten forteller at bruddet skal eksistere i et begrenset antall år før det tilbakeføres til LNF –
formål. Dette anser rådmannen som fornuftig, men ønsker at det framkommer hvor lang 
tidsperiode det er snakk om.

SOSI - kontroll
Det er foretatt en SOSI – kontroll av plankartet. Det ble ikke funnet noen feil under kontrollen.

Planbestemmelsene
Fylkesmannen anbefaler at det tas inn i bestemmelsene at ‘’Sprengninger skal bare skje mellom kl.07.00 
og 16.00 mandag-fredag. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal skje.’’ Dette er ikke gjort, og 
rådmannen ønsker dette tatt inn i planbestemmelsene.



Rådmannen ønsker også at Fylkesmannens anbefaling om overvåking av utslipp til elva tas inn i 
bestemmelsene ‘’ Utslipp til elva/bekken (navn) skal overvåkes og journalføres med tanke på suspendert stoff. 
Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at reguleringsplanen er vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften 
har negative konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig innen rimelig 
tid’’.

Det må også tas inn i rekkefølgebestemmelsene at det må etableres en buffersone før driften kan 
starte.

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Endringer
Disse endringene må skje før planen legges ut på høring:

- Tegnforklaringen på plankartet forstørres.
- Det bør settes en tidsfrist for når steinbruddet skal tilbakeføres til LNF – formål. 

Rådmannen foreslår en tidsperiode på 20 år fra vedtatt plan.
- Det må tas inn i planbestemmelsene at sprengninger bare skal skje mellom kl.07.00 og 16.00 

mandag-fredag. Naboer skal være varslet når sprengninger skal skje.
- Det må tas inn bestemmelser som sikrer overvåkning av utslipp til elva med tanke på 

suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative konsekvenser for fisk eller 
vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig innen rimelig tid.

- Det må også tas inn i rekkefølgebestemmelsene at det må etableres en buffersone før driften 
kan starte.

Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som er nevnt
ovenfor.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan for 16482015002 Solberg Steinbrudd sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i planbestemmelsen:

- Tegnforklaringen på plankartet forstørres.
- Det bør settes en tidsfrist for når steinbruddet skal tilbakeføres til LNF – formål. 

Rådmannen foreslår en tidsperiode på 20 år fra vedtatt plan.
- Det må tas inn i planbestemmelsene at sprengninger bare skal skje mellom kl.07.00 og 16.00 

mandag-fredag. Naboer skal være varslet når sprengninger skal skje.
- Det må tas inn bestemmelser som sikrer overvåkning av utslipp til elva med tanke på 

suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative konsekvenser for fisk eller 
vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig innen rimelig tid.

- Det må også tas inn i rekkefølgebestemmelsene at det må etableres en buffersone før driften 
kan starte.

Vedtaket er fattet i medhold til plan- og bygningslovens § 12-10.



Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.09.2016

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan for 16482015002 Solberg Steinbrudd sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i planbestemmelsen:

- Tegnforklaringen på plankartet forstørres.
- Det bør settes en tidsfrist for når steinbruddet skal tilbakeføres til LNF – formål. 

Rådmannen foreslår en tidsperiode på 20 år fra vedtatt plan.
- Det må tas inn i planbestemmelsene at sprengninger bare skal skje mellom kl.07.00 og 16.00 

mandag-fredag. Naboer skal være varslet når sprengninger skal skje.
- Det må tas inn bestemmelser som sikrer overvåkning av utslipp til elva med tanke på 

suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative konsekvenser for fisk eller 
vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig innen rimelig tid.

- Det må også tas inn i rekkefølgebestemmelsene at det må etableres en buffersone før driften 
kan starte.

Vedtaket er fattet i medhold til plan- og bygningslovens § 12-10.


