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Plannavn:       Rikstad grustak, 490/1 
PlanID:       5059 2021005 
Planinitiativ mottatt:   11.05.2021, revidert etter møtet 07.06.21 
Møtedato:       27.05.2021,  
Deltakere fra forslagsstiller:  Sondre Rikstad, grunneier og tiltakshaver 
Deltakere fra plankonsulent:  Plankontoret v/ Jostein Kongsvik 
Deltakere fra kommunen:   Markus Pettersen-virksomhetsleder landbruk og 

naturforvaltning, Ingrid Voll-fagleder plan, Siv C. Westby-
rådgiver plan 

 
Befaring og møte fra kl. 10 – 12 Rikstad grusuttak / Kommunehuset Meldal 
 
GENERELT: 
Beskrivelse av planområdet/-forslaget:  
Startet med befaring i eksisterende grusuttak på Rikstad. Det leies inn mobilt knusverk, og 
massene sorteres. På nordsida av dagens grusuttak er det i dag åker som er tilbakeført til 
landbruk, etter at det er tatt ut grus. Arealet mellom grusuttaket og jordet i sør er bevokst med 
lauvskog. I vest grenser området mot en bratt «mæl» bevokst med stor furuskog.  
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Åkeren bakerst i bilde (bak hvit kontainer) var tidligere grusuttak og er nå tilbakeført til jordbruk.  
 
Avgrensning av planen, innpassing mot andre planer i området, kartgrunnlag:  
I planinitiativet datert 11.05.21 er planområdet begrenset i samsvar med det som er vist som 
område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver signaliserte i oppstartsmøte 
at han muligens ønsker å ta inn åkeren sør for grusuttaket i reguleringsplanen.  
 

• Hvis åkeren i sør tas med i reguleringsplanen, så må forespørsel om å gå ut over 
kommuneplanens arealdel legges fram for Hovedutvalg forvaltning, ev. i juni – eller 
augustmøtet.  
 

Landbruk: 

• Fordelen med å ta med arealet er at det blir et sammenhengende jordbruksområde etter 
endt uttak.  

• Det vil være viktig å ha planbestemmelser som sikrer tilbakefører uttaksområdet 
fortløpende, slik at minst mulig jordbruksareal er ute av produksjon så kort tid som mulig. 

• Viktig å bevare kantsoner med skog med hensyn på biologisk mangfold.  
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel som viser at eksisterende grusuttak er lagt inn som område 
for råstoffutvinning. Området i sør, med rosa skravur, er LNFR-område og er i dag åker som 
tilhørrer gnr. 490/1.  
 
 
Overordnede planer og føringer for planarbeidet:  
Kommuneplanens arealdel for Melda , vedtatt 26.06.2018. Eksisterende grusuttak er vist som 
område for råstoffutvinning. Det framgår av planbestemmelsens pkt. 2.7 at det kreves godkjent 
reguleringsplan og ev. driftsplan før brudd/uttak igangsettes eller utvides.  
 
Området sør for grusuttaket er vist som LNFR-område der det kun tillates tiltak for landbruk- og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR a).  
 
Gjeldende reguleringsplaner for området:  
Det er ingen reguleringsplan for grusuttaket, og heller ingen reguleringsplaner som grenser inn til 
foreslått planområde.  
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Vurdering av krav til konsekvensutredning (KU) etter pbl:  
 
Uttak av mer enn 2 mill. m3 eller 200 dekar = krav om KU, ellers skal det vurderes. Det er ikke 
registrert spesielle forhold som tilsier at det skulle være behov for KU. Arealene skal tilbakeføres 
til landbruk etter at grusressursene er tatt ut.  
Plankonsulenten har vurdert at planen ikke omfattes av KU- forskriften, og kommunen sa seg enig 
i dette.  
Ar 
 
PROBLEMSTILLINGER DRØFTET I MØTET: 
 
Avklaring av kommunale interesser i området: 
Vann og avløp 
Det går privat vannledning i vegen som går på østsida av grusuttaket, ledningen er tilkoblet 
offentlig vannledning. Det er ikke planlagt å legge fram vann til grusuttaket. 
 
Veg 
Eksisterende kjøreveg til grustaket ligger i hovedsak på 490/1, avkjøring mot fv. 6506 ligger på 
anna eiendom, men gnr./bnr. 490/1 har bruksrett.  
 
Byggesak 
Det skal ikke bygges permanente bygg i området.  
 
 om å gå ut over arealet som er inne i KPA. 
Foreløpig vurdering av andre aktuelle planfaglige tema (grunnforhold, naturområder, 
byggeskikk mm.) 

• Støyutredning må utføres.  

• Plassere jord- og stein på slik måte at det skjermer mot støy – og støv.  

• Arealet istandsettes etter hvert som uttaket utvides, og tilbakeføres til landbruk.  

• ROS-analyse blir utarbeidet i henhold til gjeldende veileder.  
 
Andre problemstillinger drøftet i møtet:  

• Kommunen oversender naboliste over hvem som skal varslets.  

• Behandlingsgebyr til kommunen: 50 000 -60 000, 10% må betales etter oppstartsmøte.  

 
Foreløpig vurdering av hvilke fagmyndigheter/andre instanser som skal varsles: 
 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Trøndelag fylkeskommune 
Statens vegvesen 
NVE 
Mattilsynet 
Naturvernforbundet i Orklaregionen 
 
 
Revidert planavgrensning – revidert planinitiativ 
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Under befaring og oppstartsmøte orienterte tiltakshaver at han ønsket å utvide 
reguleringsplanområdet fra det som var skissert i det opprinnelige planinitiativet, datert 11.05.21. 
Forslaget til revidert planavgrensning er oversendt i brev fra Plankontoret datert 07.06.21. For å 
unngå forvirring i forhold til planavgrensning, er planinitiativet revidert, og dette blir lagt til grunn 
for videre planarbeid.  
 
Fordi ønsket planområde går ut over det arealet som er avsatt for råstoffutvinning i 
kommuneplanens arealdel, legges forespørselen om igangsetting av planarbeid for området slik 
det framgår i forslag til ny planavgrensning, fram for hovedutvalg forvaltning i møte som er 
planlagt å være 30.06.21.  
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Illustrasjon som viser revidert forslag til avgrensing av reguleringsplanområde for masseuttak.  
 
Krav til planleveranse: 
 
Varsel om oppstart: Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid iht. plan og bygningslovens 
§12-8. Planarbeidet skal kunngjøres i lokalavis og med varslingsbrev til berørte 
parter/myndigheter. Kunngjøringsannonse oversendes kommunen for kunngjøring på kommunens 
hjemmeside. SOSI-fil av planomriss oversendes kommunen, kommunen legger dette inn i 
forslagsbasen. 
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Innsending av planforslag: 

• SOSI-fil av planen skal vedlegges planforslag, sammen med rapport for gjennomført SOSI-

kontroll  

• Planbeskrivelse og bestemmelser skal oversendes både som PDF og Word-fil. 

• VA-plan skal innsendes for godkjenning sammen med planforslaget. 

 
For øvrig legges generelle krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og 
kommuneplanen til grunn. 
 
Øvrige tilbakemeldinger fra planmyndigheten: 
Det gjøres oppmerksom på at alle vurderinger fra planmyndigheten er foreløpige. Naboprotester, 
uttalelser fra offentlige myndigheter eller interesseorganisasjoner, politiske vedtak med mere vil 
kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Siv Cathrine Westby som kan treffes på telefon  72 46 
73 15 eller epost siv.westby@orkland.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00687 
ved alle henvendelser. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
ORKLAND KOMMUNE 
Plan og byggesak 
 
 
Siv Cathrine Westby 
Rådgiver - plan 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg:  

         
Kopimottaker: Sondre Rikstad 
 


