






Under
behandling

Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for
mineralforvaltning (DMF); Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard
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REGULERINGSPLAN  FOR

Orkdal kommune

TEGNFORKLARING

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr.1) STREKSYMBOLER MV.

Planens begrensning

Formålsgrense

Kartmålestokk 1 : 1500

SAMFERDSELSANLEGG OG
(PBL § 12-5, nr.2)

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKS-
NR. DATO SIGN.SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Revisjon:

PLANNR. DATO SAKSBEH.PLANEN UTARBEIDET AV:
SUNDLI PLAN

Kjøreveg

Råstoffutvinning

TEKNISK INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

27.10.11 PSU

0 20 40 60 m

Vegetasjonsskjerm

Kontor/lager

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Frisiktlinje

DEL AV EIENDOMMEN

GNR 257 BNR 1 PÅ GJØLME

30.06.10

Endret plan iht. kommunens merknad dat 30.09.11 17.07.12 PSU

Deponi for inert avfall

(PBL § 12-5, nr.3)

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER
SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr.5)

Skogbruk

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

Faregrense

Sikringsgjerde

12.09.12

10.01.1309.11.12

126/12 INVOL

Endret plan iht. rådmannens forslag 2. gangs behandling 27.02.13 TOW

Lager for returasfalt og betong

32/13 13.03.13 INVOL

18/13 10.04.13
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Reguleringsplan for Gjølme pukkverk

RETTSLIG BINDENDE BESTEMMELSER

UTARBEIDET I MEDHOLD AV PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 12-7

Vedtatt av Orkdal kommunestyre: ………………

Bestemmelsene gjelder for plan dat. 17.08.11, sist revidert: 01.02.13

Reguleringsformål
Området reguleres til:

1. Bebyggelse og anlegg.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

3. Grønnstruktur.

4. Landbruks-, natur og friluftsområder.

5. Hensynssoner.

1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning
1.1 Innenfor området tillates uttak av fast fjell med tilhørende knusing, sikting, lagring og 

salg av ferdige produkter. Innenfor området kan det, etter forutgående søknad og gitt 

tillatelse, etableres mobilt asfaltverk for produksjon av asfalt basert på råmaterialer fra 

steinbruddet.

1.2 Produksjon i steinbruddet er basert på mobil borerigg og mobile knuseverk og 

sikteanlegg. Det forutsettes periodevis boring og sprengning, ca. 4 - 5 ganger pr. år. 

Gravemaskinarbeid, knusing, sikting og massetransport er en del av den daglige drift.

1.3 I perioder med produksjon av som nevnt i nr. 1.2 ovenfor tillates drift på hverdager, 

mandag til fredag, mellom kl. 07.00 - 16.00. Produksjon på lørdager, søndager og 

helligdager er ordinært ikke tillatt.

1.4 På hverdager i perioden kl. 16.00 - 22.00 skal det være tillatt å laste opp og 

transportere ferdig knuste masser ut av bruddet. I denne tidsperioden skal det ikke 

foregå vanlig knusing og drift i bruddet.

1.5 I enkelte sjeldne perioder kan det være at vegvesenet for spesielle vegprosjekter 

forlanger leveranse av asfalt på kveld- og nattetid. I slike tilfeller kan tiltakshaver søke 

om dispensasjon fra bestemmelser om driftstider.

1.6 I vinterhalvåret, når det i distriktet vil være spesielle behov for strøsand utenom 

ordinær arbeidstid, skal det være tillatt for entreprenører med kontrakter om strøing, å 

hente strøsand som NCC har forhåndslagret i plasthall inne i bruddet.

1.7 Produksjon og drift i steinbrudd utføres slik at mennesker, husdyr og natur ikke 

påføres unødige skader eller ulemper. Veg inn til området skal stenges med bom for å 

hindre uønsket trafikk utenom åpningstid. Området skal i tillegg merkes med skilt med 

adgang forbudt for uvedkommende, og selve uttaksområdet - bruddkanten - skal til 

enhver tid sikres med gjerde og varslingsskilt.

1.8 Ved sprengningsarbeider skal varslings- og sikkerhetsprosedyrer for slikt arbeid følge 

bestemmelser i lov om eksplosive varer. I tillegg skal de nærmeste huseiere varsles 

direkte ved telefon eller besøk om at slike arbeider pågår.
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1.9 Nærliggende bebyggelse må ikke påføres større rystelser enn gjeldende regelverk 

tillater. Det vises til krav i NS 8176 for maksimalverdier for rystelser. Dette skal 

følges opp med jevnlige målinger.

1.10 I produksjonsperioder skal knusere, sikter og annet produksjonsutstyr plasseres slik at 

best mulig skjerming i forhold til støyutsatte boliger oppnås. I spesielt tørre perioder 

hvor det kan oppstå støvflukt skal vanning for å dempe støvet foretas ved produksjon.

1.11 Det skal etableres renseinstallasjoner og om nødvendig oljeutskiller ved alle avløp fra 

vaskehaller/driftsbygninger hvor det foregår aktivitet som kan medføre avrenning og 

forurensing til grunnen.

1.12 Utendørs støy ved ordinær full drift (uten pigging og boring) i steinbruddet er ved de 

støyutsatte boligen i nærheten beregnet til under 52 dB(A) forutsatt riktig plassering av 

maskiner og utstyr. Dette ligger under de generelle krav satt av Statens 

Forurensingstilsyn og verdier anbefalt i retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen (T-1521). Forurensningsmyndigheten kan dog forlange nye 

beregninger/støymålinger foretatt hvis tvil om støynivå oppstår.

1 Bebyggelse og anlegg - kontor/lager 
1.13 Innenfor de små områdene kontor/lager skal det være tillatt å plassere bygninger og 

elektronisk vekt tilpasset driften.

1 Bebyggelse og anlegg - Industri/lager
1.14 Innenfor området regulert til industri/lager skal det fortsatt kunne deponeres rene 

masser iht. de kravspesifikasjoner som fylkesmannen i Sør-Trøndelag allerede har satt.

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
2.1 Avkjørsel fra FV 710 er vist på plankartet. Denne skal opparbeides etter vegvesenets 

normer for avkjørsler.

2.2 Interne veger er vist på plankartet. Disse er forutsatt bygd for å sikre atkomst til 

sentrale deler som selve steinbruddet, vektkontroll og til lagerområdet i det gamle 

nedlagte steinbruddet som benyttes av renovasjonsselskapet HAMOS.

2.3 Avkjørsel fra FV 710 er forutsatt stengt med bom når bruddet ikke er i drift.

3 Grønnstruktur.
Langs FV 710, øst for innkjøringen til bruddet, skal det anordnes en 

jordvoll/støyskjerm med tanke på demping av støy og innsyn til område for lagring av 

returasfalt og betong. Utforming av skjermen skal skje i samråd med kommunen og 

vegvesenet.

4 Landbruks-, natur og friluftsområder.
Områdene omfatter skog som er forutsatt beholdt mest mulig inntakt med tanke på 

skjerming for nærliggende boliger mot støv, støy og innsyn til steinbruddet.

Innenfor områder regulert til skogbruk skal naturlig skog og vegetasjon bevares mest 

mulig for å oppnå redusert innsyn og ekstra skjerming mot støv og støy.

5 Hensynssoner.
Områdene er avsatt for å markere sikkerhetssoner i forhold til kraftlinjer.

6 Fellesbestemmelser for områder for bebyggelse og anlegg.
6.1 Tiltak etter plan- og bygningsloven.
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6.1.1 Før oppføring av bygninger eller andre bygningsmessige tiltak innenfor planområdet 

tar til skal tillatelse etter plan- og bygningsloven innhentes. Ved utslipp av 

sanitæravløpsvann og/eller oljeholdig avløpsvann fra verksted eller produksjon skal 

utslippstillatelse fra kommunen innhentes.

6.1.2 I god tid før oppstart av drift av mobilt asfaltverk skal tiltakshaver sende melding til 

Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten. Fylkesmannen vil avgjøre om 

virksomheten trenger en egen tillatelse eller om driften kan skje etter bestemmelsene i 

kapittel 24 i forurensingsforskriften. Drift av asfaltverket skal til en hver tid skje i 

henhold til bestemmelsene i kapittel 24 i forurensingsforskriften eller etter tillatelse fra 

Fylkesmannen.

6.1.3 Det skal etableres renseinstallasjoner og om nødvendig oljeutskiller ved alle avløp fra 

vaskehaller/driftsbygninger hvor det foregår aktivitet som kan medføre avrenning og 

forurensing i grunnen.

6.1.4 Farlig avfall (spesialavfall) som olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal 

oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i en container etc) og skal være sikret 

for å hindre avrenning og forurensing i grunnen. Det skal etableres rutiner og tiltak 

som hindrer forurensing i grunnen.

6.2 Avslutning.

Når planlagt uttak er gjennomført og produksjon er avsluttet skal det uten opphold 

foretas opprydding og istandsetting i bruddet. Lagret spesialavfall skal leveres til 

godkjent mottak for slikt avfall. Skrapmasser og avdekkingsmasser skal legges tilbake 

på hyllene i bruddet slik at ny vegetasjon etableres så hurtig som mulig. Bruddet skal 

tilsås med naturlig, stedegen vegetasjon ved avslutning. Hver palle skal revegeteres 

etter hvert som driften skrider frem.

6.3 Ny planstatus.

Når alle arbeider i steinbruddet er avsluttet for godt og terrenget er satt i stand for 

videre naturlig rehabilitering, skal områdets planstatus endres tilbake til det 

arealbruksformål som er framgår av kommuneplanens arealdel på 

avslutningstidspunktet. Alternative muligheter kan være benyttelse til lagerplass eller 

tilbakeføring til skogbruk.

6.4 Universell utforming

Arbeidsbygninger innenfor området skal utformes med hensyn på personer med 

funksjonsnedsettelse.




