
 

 

Til Orkland kommune  

postmottak@orkland.kommune.no 

 

 

Berkåk, 07.06.2021 

     

PLANINITIATIV FOR DETALJREGULERING AV RIKSTAD GRUSTAK, GBNR.490/1  

 

Sondre Rikstad har engasjert Plankontoret på Berkåk til å bistå i utarbeidelsen av en detalj-

reguleringsplan for et nåværende grustak på hans eiendom i Rikstadgrenda, knapt 2 km nord for 

sentrum på Å.  

Etter gjennomført befaring og oppstartsmøte den 27. mai, har vi som avtalt oppdatert planinitiativet 

med forslag til avgrensning av planområdet og område for masseuttak på ortofoto på side 3. I tillegg  

har vi klargjort noen andre sentrale forutsetninger for planarbeidet, spesielt ivaretagelse av 

landbruksinteressene.       

 

Kartutsnitt som viser dagens grustak med omkringliggende bebyggelse og adkomst                              
via Ressveien fra nordøst.   

mailto:postmottak@orkland.kommune.no
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Utsnitt fra NGUs løsmassekart. Oransje farge markerer breelvavsetningen grusuttaket ligger på. 
Gulfarget område markerer elveavsetningene på flatene ned mot Orkla. Grønn farge angir morene.        

Planinitiativ  
I tråd med § 1 i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, fremmes det et planinitiativ med foreløpige premisser for planarbeidet, i henhold til 

de tolv punktene (a-l) i denne bestemmelsen. Etter gjennomført befaring og oppstartsmøte vil saken 

være bedre belyst med vurderinger av de ulike punktene. De foreløpige vurderingene her er bl.a. 

basert på informasjon fra ulike kartbaser, hvor de viktigste er: 

 http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=5059  

https://www.norgeskart.no/  

https://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas  

a) Formålet med planen  

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens grusuttak med uttak videre sørover 

ned til, med fortsatt adkomst fra nordøst via eksisterende avkjørsel fra Ressveien (fv6506).  

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet ligger på en breelvavsetning på Orklas østside i et rikt jordbrukslandskap. Grustaket er i 

dag delvis skjermet av skogen og terrenget rundt. Fra grustaket (>190 moh.) er det drøyt 440 m i 

luftlinje nordvest til den nærmeste bredden av Orkla (< 150 moh.). Marin grense er på NGUs kart vist 

ca 170 moh., nederst i skåningen vest/nordvest for grustaket. Denne skåningen har en helling på 

mellom 16 og 25 grader, ifølge NVEs kart. Det er skog som skjermer rundt det meste av uttaket. 

Tensio har en 24 Kv høyspentledning som krysser over veien inn til grustaket. I NGU sin grusdatabase 

er grusforekomsten vurdert å ha lokal betydning, lenke: 

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/?extent=233400,6996328,234072,6996694 

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=5059
https://www.norgeskart.no/
https://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/?extent=233400,6996328,234072,6996694
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Forslag til avgrensning av planområde med grønnstiplet strek (ca. 63 dekar) og området for 
masseuttak (ca. 40 dekar) markert med brun farge. Det er avsatt kantsoner for vegetasjonsskjerm/ 
grøntkorridorer, rundt planområdet i sør, øst og vest.   

Uttaksområdet ønskes utvidet ned mot naboeiendommen gbnr.490/4 i sør. Grusuttak medfører 

trafikk, støv og støy i nærområde. Mest støy vil oppstå ved bruk av steinknuser, som vil bli 

konsentrert til begrensede tidsrom. Steinknuser vil bli plassert inn i uttaksområdet slik at voller med 

masser og terreng skjermer mot de nærmete boligene rundt. Det vil bli foreslått rammer for å 

begrense disse ulempene i tråd med forurensningsforskriften og tilhørende retningslinjer.  

Uttak og salg av grus er med på å understøtte gårdsdriften. For andre i området er det positivt å ha 

nær tilgang til grus. Det er mer rasjonelt å videreføre uttak av ressursen i en forekomst som er tatt i 

bruk framfor å åpne nye uttak.   
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  

Driften forutsetter i utgangspunktet ingen bygg eller faste installasjoner. Det planlegges for bruk av 

steinknuser til avgrensede perioder, for å få en høyest mulig utnyttelse av massene. Det må vurderes 

om det er behov for sikringstiltak i/rundt uttaksområdet.  

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder - Ikke relevant. 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet – lite relevant, beskrives under andre punkter.  

 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser  

I utgangspunktet antas de landskapsmessige endringene med uttaket å ikke medføre store ulemper 

for omgivelsene. Det kan være hensiktsmessig å ha et LNF-areal rundt uttaksområde, ev. hensyns-

sone landskap/grønnstruktur, som skjerm rundt grustaket.    

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid  

Kommuneplanens arealdel for Meldal vedtatt 2018 (kartutsnitt under), som viser at grustaket og et 

arealet ned mot nåværende dyrkamark er avsatt til råstoffutvinning. I bestemmelsene står det at 

«Godkjent reguleringsplan og eventuell driftsplan skal foreligge før brudd/uttak igangsettes eller 

utvides».  

En midlertidig omdisponering av åkeren rett sør for område avsatt til råstoffutvinning bør kunne 

tillates så lenge totalareal med dyrkamark opprettholdes, som foreslått under pkt b) på forrige side.     

 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Meldal, vedtatt i 2018. Grustaket er avsatt til råstoffutvinning 
(rosa). Høyspenttrase nord og øst for grustaket, vist med faresone – HSP (rød skravur).   
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h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  

For å ivareta jordbruksinteressene foreslås en rekkefølgebestemmelse om at område med grusuttak 

gradvis skal avsluttes i fra nord og opparbeides til fulldyrka mark. Videre at areal med dyrka mark til 

en hvert tid skal være minimum på samme størrelse som i dag, som vist på ortofoto datert den 

21.05.2018 (https://www.norgeibilder.no/). I lia med furuskog rett vest for bruddet, forutsettes det 

fortsatt gjennomført plukkhogst, slik det er lagt opp til i skogbruksplan for området.  

De nærmeste naboene rundt planområdet og brukere av avkjørselen fra Ressveien. Grunnforholdene 

må sikres slik atg det opprettholdes en stabile grunnforhold under drift og etter avslutning av 

uttaket. Ellers vil ivaretagelse av landbrukbruksinteressene bli en viktig del av planarbeide. 

Grusuttaket vil gi et nært alternativt til grus for gårdbrukere og andre i dette området.  

  

Kartutsnittet viser registrert dyrkbar mark (rød skravur), ca 8 dekar.        

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet  

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse av planforslaget iht. DSB sin veileder (2017) om ROS-analyse av 

kommunale arealplaner. Et søk i NVEs atlas viser ingen aktsomhetssoner for naturfarer (skred og 

flom) i grustaket eller i nærområdene rundt. Skåningen ned rett nordvest for grustaket har en helling 

på mellom 16 og 25 grader, ifølge NVEs atlas. Under drift og ved avslutning må det sikres stabile 

grunnforhold. Sikkerheten langs nærliggende høyspentledning må ivareta gjennom en «hensynssone 

- Faresone-høyspenningsanlegg», der den krysser adkomstveien til grustaket rundt. 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Direktoratet for mineralforvaltning, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Norges 

vassdrags- og energidirektorat, Mattilsynet, Tensio AS, naboer (basert på martrikkelutdrag fra 

kommunen), eventuelle lag og foreninger som kan bli berørte av planforslaget. Ved utsending av 

varsel om oppstart av planarbeidet vil det bli vedlagt en kartskisse med forslag til planavgrensning, 

arealformål og ev. hensynssoner.     

https://www.norgeibilder.no/
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k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte  

Utforming av planforslaget bør så langt som mulig avklares i dialog mellom grunneier/forslagsstiller, 

kommunen og plankontoret.    

Det samme gjelder avklaringer av vesentlige interesser og behov som påpekes av myndigheter, 

naboer/ rettighetshavere og andre instanser. Uoverensstemmelser bør så langt som mulig løses før 

planforslaget fremmes til behandling i kommunen. Ellers følges standard planprosessen for privat 

detaljregulering iht. plan- og bygningslov med aktuelle forskrifter.  

Iht. Minerallovens § 43 er det krav om driftskonsesjon ved et samlet uttak av mineralforekomster på 

mer enn 10 000 m3. Det må søkes direktoratet for mineralforvaltning om konsesjon med driftsplan. 

Søknaden om driftskonsesjon vil være basert på rammene i vedtatt detaljreguleringsplan. 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt  

Med bakgrunn i oversikten Plankontoret har over område pr. i dag, bør hensynene til miljø og 

samfunn kunne ivaretas på en god måte uten at dette skjer gjennom en konsekvensutredning. Vi ser 

på denne beslutningen som en skjønnsmessig vurdering. En vurdering som kommunen uansett skal  

ta.      

 

 

 

Svar sendes til  post@plankontoret.net  

  post@norgardrikstad.no 

  

 

 

Med hilsen 

 

Plankontoret 

Jostein Kongsvik, rådgiver  

Tlf: 411 47 596 

www.plankontoret.net  

 

 

 

Vedlegg:  Faktaark fra NGUs grusdatabase – Stokkrønningen løsmasseområde 

 

 

 

Kopi:   Sondre Rikstad, Rikstadgrenda 14, 7335 Jerpstad 

  post@norgardrikstad.no 
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