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1. BAKGRUNN 
Planforslaget er innsendt av Selberg Arkitekter AS, på vegne av Johs. J. Syltern AS som 
tiltakshaver. 

1.1. Hensikt med planen 

Hensikten med planarbeidet er å gjøre en reguleringsendring gjennom en utvidelse av 
gjeldende reguleringsplan for Skola masseuttak i Åfjord kommune. 

Tilstøtende eiendom sørvest for eksisterende masseuttak ønskes innlemmet som nytt 
uttaksområde for steinbrudd/masseuttak, hvor planlagt virksomhet er utvinning av stein, 
pukk og grus. Etterbruken av området vil være LNFR. 

Det legges også til rette for mottak/knusing og mellomlagring av returasfalt innenfor 
område næring/industri.  

Åfjord kommune har stilt krav om at det skal utarbeides ny reguleringsplan pga. størrelsen 
på utvidelsen av planområdet. 

Arealer i planområdet som omfattes av gjeldende plan videreføres i foreslått plan med 
samme formål og reguleringsbestemmelser. 

2. PLANSTATUS 

2.1. Overordnet plan – kommuneplanens arealdel 

Kommuneplan for Åfjord kommune 2009-
2020 viser ved stjernesymbol lokalisering 
av masseuttak på Skola. Området omfattes 
av kommunedelplan for Åfjord sentrum. 

Kommuneplanen sier at før uttaket setter i 
gang kan det kreves at det foreligger 
reguleringsplan inklusiv plan for 
etterbehandling. Uttak der omgivelsene er 
LNF-område skal ved avslutning 
tilbakeføres til landbruksformål. 

 

 Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  
2009-2020 
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I kommunedelplan for Åfjord sentrum 2014-2025, vedtatt 13.05.14, er område som 
omfattes av detaljreguleringsplan for Skola vist som område 155, Bebyggelse og anlegg, 
nåværende råstoffutvinning. Ønsket tilleggsareal for steinbrudd/masseuttak er vist som 
LNFR. 

Tilstøtende område øst for planområdet, Hutjønna, er merket med hensynssone for 
Friluftsliv. 

Bestemmelser og retningslinjer sier at gjeldende reguleringsplaner skal gjelde foran 
kommunedelplanen. 

 

2.2. Gjeldende planer og tilstøtende planer 

Gjeldende reguleringsplan for området er Detaljregulering Skola for steinbrudd, vedtatt 
06.06.12 

Hovedformål i området er steinbrudd og masseuttak, kombinert næring/Industri med TU 
120% og LNFR. Andre formål er parkering, veg, gang- og sykkelsti, annen veggrunn grønt 
og annen veggrunn teknisk. Langs Fylkesvegen er det fastsatt byggegrense. Det er 
regulert 3 avkjørsler inn til uttaksområdet. 

Figur 3 Utsnitt Kommundelplan Åfjord sentrum 2014-
2025 

Figur 2 Utsnitt gjeldende 
detaljreguleringsplan for Skola steinbrudd 



 Detaljreguleringsplan Skola 2 steinbrudd 

  7 

Selberg Arkitekter AS 

Det er ingen reguleringsplaner på 
tilstøtende arealer til planområdet, men 
på det er igangsatt planarbeid med 
regulering av aktivitetspark som 
tilrettelegger for friluftsaktiviteter i 
området. Tiltakshaver er Åfjord kommune 
og Kystplan AS er konsulent. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Rikspolitiske retningslinjer og overordnete føringer 

2.3.1. Mineralloven 

Mineralloven gir Direktoratet for mineralforvaltning myndighet til å godkjenne uttaks- og 
avslutningsplaner og til å føre tilsyn med virksomhetene. For uttak større enn 10.000 m3 
kreves det driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplan og 
konsesjonssøknad utarbeides på bakgrunn av godkjent reguleringsplan. 

3. SAMRÅD OG MEDVIRKNINGSPROSESS 
Det er holdt oppstartsmøte med Åfjord kommune 14.04.14. 

3.1. Vurdering av masseuttak i fht. Forskrift om 
konsekvensutredning 

Reguleringsendringen omfatter et tillagt areal på ca. 10 daa. som foreslås avsatt til 
masseuttak/steinbrudd. Kommunen har avgjort at det ikke stilles krav om 
konsekvensutredning for reguleringsplanen. 

 

Figur 4 planavgrensning for igangsatt planarbeid for 
aktivitetspark vest for Skola steinbrudd 
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3.2. Kunngjøring om igangsatt reguleringsplanarbeid 

Kunngjøring om oppstart av arbeid med 
reguleringsplanen er gjort gjennom annonse i 
Fosnafolket 15.05.14 og på Selberg Arkitekters 
internettsider: 
http://www.selberg.no/aktuelt/annonsering-
varsel-om-igangsetting-av-arbeid-med-
detaljregulering-skola-2 

Varslingsbrev datert 12.05.14 ble sendt til 
grunneiere og berørte parter i hht. liste fra Åfjord 
kommune.  

Forhåndsuttalelser er hentet inn fra 
sektormyndigheter; Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og 
Direktoratet for mineralforvaltning.  

 

 

 

Varslet særskilt per brev datert 12.05.14 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Statens Vegvesen 

Direktoratet for mineralforvaltning  

Åfjord kommune 

Einar Roald Frønes 

Rognsøy, Jan Roar 

Grøtting, Roar 

Karin Johanne Bugten og Odd Bugten 

Arnold Hubakk 

Tommy Børmark 

Monika Skorstad 
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3.3. Innkomne innspill etter kunngjøring og varsling 

Tabellen viser sammendrag av alle innkomne innspill samt en beskrivelse av hvordan 
innspillene er ivaretatt i planforslaget. 

Fosen Naturvernforening v/Magnar Østerås, epost m/brev 06.06.14 

Resyme av innspill Forslagsstillers kommentar 

-  Viser til pågående planprosess for 
aktivitetspark rundt Hutjønna og mener 
støyende aktivteter fra steinbruddet er 
ueldig i kombinasjon med friluftsformålet. 
Utvidelse av steinbruddet fører til forsterket 
konflikt. Støygrensene må skjerpes. 
- Mener  at på gående aktivitet har ført til 
forstyrrelser for friluftsaktiviteten; støy, og 
støving til Hutjønna og  tilhørende vassdrag. 
Gjeldende driftsplan må revideres hvis 
steinbrudd utvides. 
- Omregulering fra LNF-området er ikke 
forenelig med kommuneplanens krav om 
hensyn til vern av offentlige 
friluftsinteresser. Det bør heller satses på 
avslutning av steinbruddsvirksomhet med 
revegetring av området. 

- Utvidelsen av uttaksområdet skjer mot 
sørøst, i motsatt retning i forhold til 
friområdet. T-14412/2012, retningslinjer 
for behandling av støy i 
arealplanleggingen legges til grunn for 
planarbeidet. 
 
- I hht. veileder for driftsplan fra DirMin 
skal det ved vesentlige planlagte 
endringer i uttaksopplegget utarbeides 
revidert driftsplan. Reguleringsplan er 
grunnlag for driftsplan. 
- Planforslaget redegjør for avvik fra 
overordnet plan, med  konsekvenser og 
evt. behov for avbøtende tiltak. 
Avslutning av uttak er uaktuelt, da 
området er regulert til 
steinbrudd/masseuttak. 

Direktoratet for Mineralforvaltning, brev 06.06.14 

Resyme av innspill Forslagsstillers kommentar 
- Innkommet søknad om driftskonsesjon for 
område avsatt i gjeldende plan stilles i bero 
inntil arealutvidelsen er avklart. 
- Har ingen merknader til utvidelse av 
masseuttaket. 

- Tas til orientering. 
 
 
- Tas til orientering. 

Sør Trøndelag Fylkeskommune. Rregional utvikling, brev 06.06.14 

Resyme av innspill Forslagsstillers kommentar 

- Forelåtte utvidelse av Skola steinbrudd er 
ikke i tråd med nylig vedtatt kommundelplan 
for Åfjord sentrum. 
- Vurderer at tiltaket er en naturlig 
forlengelse/utvidelse av steinbruddet. 

- Planforslaget redegjør for avvik fra 
overordnet plan, med  konsekvenser og 
evt. behov for avbøtende tiltak. 
- Tas til orientering 
- Dagens reguleringsbestemmelser har 
krav om buffersone. Dette vil videreføres 
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- Reguleringsplanen må sikre et 
vegetasjonsbelte som en buffer mot støy 
støv og innsyn fra LNF-områder med 
viktigefriluftsinteresser. 
- Gjør oppmerksom på igangsatt 
reguleringsarbeid for aktivitetespark i 
friluftsområde ved Skola. Dette kan medføre 
økt trafikk og en bør se på muligheter for 
sambruk på p-plasser etc. 
- Har oversendt saken til SVV 
 
- Kulturminner: Ingen registreringer av aut. 
Fredede kulturminner innenfor området. 
Vurderer det til å være liten risiko for at 
planen kan komme i konflikt med automatisk 
fredede kulturminner. Minner om generell 
aktsomhetsplikt etter §8 i kulturminneloven. 
-Endelig uttalelse kommer i forbindelse med 
offentlig ettersyn. 

i ny plan. Rekkefølgebestemmelser har 
krav til støytiltak. 
 
- Tas til orientering. I gjeldende plan er 
det avsatt parkeringsareal med kapasitet 
for 30 plasser til utfart ved friområdet. 
Dette videreføres i ny plan. 
 
- Tas til orientering. SVV har også fått 
brev i  forbindelse med oppstartsvarsel. 
- Tas til orientering. I forbindelse med 
planarbeid med gjeldende 
reguleringsplan for Steinbrudd på Skola 
gjennomførte STFK en undersøkelse i 
området, uten funn. Aktsomhetsplikten er 
ivaretatt i reguleringsbestemmelser. 
- Tas til orientering. 

Fylkesmannen i Sør Trøndelag, brev datert 06.06.14 

Resyme av innspill Forslagsstillers kommentar 

Miljøvern: 
- Vedr støy skal rundskriv T-14412/2012, 
retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen legges til grunn. 
- Det skal lages bestemmelser med krav om 
undersøkelser og evt oppfølgende tiltak ved 
fare for avrenning. Byggeforbudsbelte for å 
forhindre avrenning bør vurderes i 
plankartet. 
-Påpeker at alle saker som berører natur og 
miljø skal vurderes etter prinsipper §§8-12 i 
naturmangfoldloven. 
Landbruk og bygdeutvikling: 
Ingen merknad 
Universell utforming: 
Fylkeskommunen ivaretar uttalelser ang uu. 
-Endelig uttalelse kommer i forbindelse med 
offentlig ettersyn. 

Mijøvern: 
- Tas til orientering. Retningslinjene er 
lagt til grunn for planarbeidet. 
 
- Tas til følge. Rekkefølgebestemmelser 
ivaretar krav om undersøkelser og tiltak 
ved evt fare for avrenning. Byggegrense 
langs FV videreføres, sammen men krav 
om buffersone. 
- Tas til orientering. Planforslaget er 
vurdert etter naturmangfoldloven. 
 
Landbruk og bygdeutvikling: 
- Tas til orientering 
Universell utforming: 
- Tas til orientering. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1. Lokalisering 

Planområdet ligger ca. 3 km nordvest 
for Årnes sentrum i Åfjord kommune. 
Planområdet ligger ca. 100 moh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Planavgrensning 

Samlet areal på 
planområdet er ca. 120 
daa. Dette inkluderer 
regulert område og 
foreslått tilleggsareal på 
ca. 10 daa. 

Arealet som er foreslått 
som tillegg til 
eksisterende 
uttaksområder omfatter 
deler av eiendommen 
gnr./bnr. 59/8 og ligger 
sørvest for regulert 
område for 
masseuttak/steinbrudd, 
vestsida av FV 723. 

 

Figur 6 Område for foreslått 
utvidelse av steinbrudd ligger i 
LNF-område iflg. Kommuneplanens 
arealdel 

Figur 5 Eiendom som omfattes av 
regulering fra LNF til steinbrudd.  
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4.3. Dagens arealbruk og forhold til tilstøtende områder 

Reguleringsplanen er under gjennomføring. Figur 7 viser tilnærmet dagens situasjon. 

 

4.3.1. Steinbrudd/masseuttak (S/M) 

Innenfor område som i gjeldende plan avstatt til steinbrudd/masseuttak er tilnærmet hele 
området avdekket for løsmasser og åpnet for uttak. Her foregår sprenging og knusing av 
masser. Det er opparbeidet buffersone mot støy, støv og innsyn langs FV. 

Hutjønna 

Friluftsområde 

Figur 7 Flyfoto tatt i mai 2014, sett mot sør i planområdet. Situasjon eksisterende steinbrudd med 
adkomstvei fra FV 723. Område nordøst for steinbrudd er brukt til utfartsparkering. Idrettsanlegg med 
fruiluftsområde og Hutjønna ligger øst for FV. (kilde: Johs. J. Syltern AS) 

Eksisterende 
masseuttak 

Utvidelse 
masseuttak 

Næring/
industri 

Parkering 

Idrettsanlegg 
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4.3.2. Næring/Industri (N/I) 

Innenfor område avsatt til Næring/industri i gjeldende plan foregår det virksomhet knyttet 
til drift i steinbruddet. Utsprengt område er tatt i bruk som parkering for maskiner, bebygd 
med kaldlager og opplag for grus/pukk. Masseuttak innenfor området er avsluttet. 

4.3.3. LNFR 

Innenfor område vist som LNFR i gjeldende plan er uttak avsluttet. Det er lagret myr fra 
avdekkingsarbeidet i området og arronderingen vil skje så snart massene er klar for 
bearbeiding og tilbakeføring. Arealene skal etter endt drift bli istandsatt med tanke på 
tilbakeføring til LNFR-formål. 

4.3.4. Veg og trafikk 

FV 723 Skråfjordsveien går langs planområdet. FV er vist som O_V1 i gjeldende plan. 
Adkomst til masseuttaket fra fylkesveien ligger nord i området. Det er regulert inn to 
midlertidige avkjørsler til uttaksområdet lenger sør. Årsdøgntrafikk på strekningen er 
mellom 500 og 1000 kjøretøy. Strekningen har fartsgrense 80 km/t og veien har 
gjenbruksasfalt som dekke (Nasjonal vegdatabank). 

Figur 8 Kaldlager oppført innenfor N/I-formål 
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4.3.5. Landskap og naturforhold 

Delen av planområdet som omfattes av foreslått utvidelse til steinbrudd/masseuttak er 
LNFR-formål i kommuneplanen. Området ligger i skrånende kystterreng og i området er 
det skog av lav bonitet og myr. Det er ingen dyrkamark eller andre verdifulle resurser for 
landbruket innenfor område foreslått til steinbrudd/masseuttak. 

Nærliggende naturområde, Hubekken øvre 
går fra Hutjønna ned til Åsmundvatnet. 
Bekken krysser FV ved kote 50. I bekken går 
det opp sjøaure heilt opp til Hutjønna. Langs 
det meste av Hubekken er det en frodig 
kantskog av gråor, som også er et særlig 
pent kulturlandskapselement. Skogen 
fungerer som en viktig viltkorridor. Sør for 
planområdet er det registrert inn at trekkvei 
for vilt går ved Skola og nord for Nittavatnet. 
Dette naturområdet er definert som 
inngrepsfritt fra 1-3 km. Trekkveien krysser 
FV723.  Planområdet og den planlagte 
virksomheten berører ikke direkte dette 
området. (se vedlegg vurdering av 
naturmangfold) 

 

Utvidelse 
masseuttak 
mot vest 

Friluftsområde 

Figur 9 Område vest for FV er foreslått regulert til steinbrudd/masseuttak og innebærer dermed  en 
utvidelse av dagens uttaksområder i vestlig retning.  Avkjørsel til idrettsområde til høyre. (kilde: 
skjermdump googlemaps) 

Figur 10 Naturområde Hubekken øvre del, vist 
med grønn skravur, trekkvei vist som brun stripe 
(kilde: naturbase.no) 

Idrettsanlegg 
med parkering 
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4.3.6. Bebyggelse 

Det er ingen boligbebyggelse innenfor planområdet. Det er ca. 150 meter fra sørlige del 
av planområdet til nærmeste boligbebyggelse. 

4.3.7. Kulturminner 

Det er ingen registreringer av automatisk fredede kulturminner innenfor området. Høsten 
2011 ble det gjenomført arkeologisk undersøkelse av området med maskinell 
prøvestikking som metode. Det ble gravd 7 sjakter innenfor den sørlige delen av 
planområdet. Sjaktene viste at undergrunnen var leirebestandig og at det var berg under. 
Dette er forhold som gjør at det er lite sannsynlig at det skal forefinnes spor etter 
steinaldertilhold innenfor planområdet. Planområdet ble dermed frigitt for videre utvinning 
av steinmasser. På bakgrunn av dette vurderes til å være liten sannsynlighet for å støte 
på kulturminner innenfor det foreslåtte utvidete området. 

4.3.8. Rekreasjon og barn og unges bruk av området – parkering (P)  

Turgåere til Skola-
/Hutjønnaområde bruker 
ofte parkeringsplass vist 
som P i gjeldende plan. 
Området ligger nordvest 
for steinbruddet og har 
god tilgjengelighet. Det 
er regulert gang- og 
sykkelsti mellom 
utfartsparkeringa og 
idrettsområdet ved 
Hutjønna,. Traseen er 
ikke opparbeidet. 

 

4.3.9. Miljøforhold 

Det er opparbeidet en 
buffersone mot støy, støv og 
innsyn langs uttaksområdet. 

 

Figur 11 Offentlig parkering nord i planområdet. Avkjørsel til 
uttaksområdet ses til høyre i bildet. 

Parkering 
masseuttak 

Avkjørsel til steinbrudd  

Figur 12 Buffersone (kilde: google maps) 
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5. BE SKRI VE L SE AV P L AN F OR SL AGE T

5.1. Målsetting og begrunnelse

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til r ette for en videreutvikling av
steinbruddet på Skola gjennom en utvidelse av formå l steinbrudd/masseuttaks på 10 daa
i sørøst. Virksomheten innenfor tilleggsområdet vil være utvinning av stein, pukk og grus.
Området er definert som “viktige/svært viktige natu rforvaltningsinteresser” i
kommuneplanens arealdel.

5.2. Formål

Området reguleres til:

Bebyggelse og anlegg
- Steinbrudd og masseuttak (1201)
- Næring/industri (1822)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg (2011)
- Gang-/sykkelveg (2015)
- Parkeringsplasser (2080)
- Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
- Annen veggrunn – grøntanlegg (2019)

Landbruk, natur, og friluftsområder samt reindrift
- Landbruk, natur, og friluftsområder samt reindrift (5001)

Hensynssoner
- Frisiktsone ved veg (140)

5.3. Avvik fra overordnet planverk

Planområdet foreslås utvidet med tilstøtende eiendo m sørøst for dagens planområde.
Planforslaget er delvis i strid med kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for Åfjord
sentrum da det foreslåtte tilleggsområdet er avsatt til LNFR-formål. Arealet utgjør ca. 10
daa.

De øvrige arealene innenfor planområdet foreslås vi dereført iht. formål og bestemmelser
i gjeldende reguleringsplan for Skola.
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5.4. Bebyggelse og anlegg 

5.4.1. Steinbrudd og masseuttak (S/M) 

Arealet i plankartet merket SM, er satt av til 
steinbrudd og masseuttak. Masseuttaket vil 
gjennom en periode på 20 år utvikles i 
retning sør og i ytterligere i dybden i grunnen.  
Det er forventet et årlig masseuttak på ca. 
25.000 m3; totalt ca. 500.000 m3. 
Massetransport vil foregå gjennom hele året. 
Massene vil bli mellomlagret lokalt ved 
steinbruddet. Total transportbelastning 
knyttet til mineralutvinning er anslått til ca. 
2000 lass per år, dvs. 50 lass per uke, og 10 
lass daglig. Av hensyn til friområdet øst for 
masseuttaket, skal det lages en buffersone 
på østsiden av bruddet for at det skal bli 
minst mulig synlig fra friluftsområdet. Det vil 

bli satt igjen en restkant med berggrunn og vegetasjon mellom FV og uttaket. Denne vil 
fungere som buffer mot støy og støv og innsyn når uttaket kommer ned under kotehøyde 
85. Friområdet ligger endel lavere i terrenget, på ca 60 moh. Synsmessige inntrykk fra 
masseuttaket forventes dermed ikke å bli veldig dominerende. 

Etterbruken av området skal være LNFR-formål. Området skal istandsettes i hht. 
driftsplan. Ved behov, kan det hentes inn eksterne rene jordmasser for å oppnå en god 
arrondering av terrenget. Illustrasjoner representerer minimum istandsetting mht 
terrengarrondering. 

5.4.2. Reguleringsendring – foreslått tilleggsareal til S/M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Mellomlagring av masser i uttaksområdet 

Figur 14 Gjeldende plan. Utstrekning S/M-
formål i sør. 

Figur 15 Reguleringsendring, ny 
plansituasjon. Utvidet S/M-formål mot 
sørvest. 
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Tilleggsarealet som foreslås regulert til  steinbrudd/masseuttak ligger sørlig del av  
planområdet og er LNFR-formål. Det vurderes å være liten eller ingen grad av konflikt 
med landbruksinteresser i området. Utvidelsen skjer i sørvestlig retning og er ca 10 daa. 
Uttak innenfor området vil gjøres ned ned til kote 70. Bestemmelser for tilleggsarealet 
gjelder som for S/M-formålet for øvrig. 

5.4.3. Næring/Industri (N/I) 

Innenfor område N/I tillates det oppført mindre konstruksjoner og bygninger knyttet til 
næring/indrustriformål. Annen aktuell bruk innenfor området kan være mottak, 
mellomlagring og gjenvinning av returasfalt-masser. Behandling av returasfalt skal gjøres 
i hht. forurensingsloven/avfallsforskriften. Reguleringsbestemmelser for næring/industri 
formål stiller krav til at det skal utarbeides rutiner for å holde innlevert asfalt atskilt fra 
andre materialer. Generelle bestemmelser om støy og støv ivaretar behov for avbøtende 
tiltak i forbindelse med virksomhet innenfor dette området. 

Det er ikke lagt opp til lagring av store mengder kjemikalier osv., men ved evt. oppbevaring 
av drivstoff, smøreoljer osv. som kan lekke ut i grunnen skal det opparbeides et område 
med tett dekke. 

Det er etablert en byggegrense er 20 meter langs hele planområdet mot FV 723, hvor det 
ikke skal gjøres inngrep eller etableres bygninger. Det etableres buffersone mot innsyn, 
støv og støy i denne sonen. 

5.5. Infrastruktur  

5.5.1. Veger (KV) 

O_KV1 er eksisterende Fylkesveg 723. Atkomst til steinbrudd og masseuttak, samt til 
område for næring og industri, skjer direkte fra FV 723. 

Nordligste atkomst, f_KV1, er en permanent atkomst og betjener område N/I. 

Sørligste atkomst, f_KV3, skal være en permanent atkomst til område SM. Før adkomst i 
sør er etablert, tillates det å etablere en midlertidig avkjørsel (f_KV2). Den midlertidige 
avkjørselen skal stenges når den sørlige er etablert. 

Reguleringskartet viser frisiktsoner (H140) for alle 3 avkjørslene. Etablering av 
buffersoner for å hindre skjemmende innsyn i masseuttaket må ikke komme i konflikt med 
frisiktsonene. Det må ryddes skog i hensynssonene for å sikre tilstrekkelig sikt, særlig ved 
avkjørslene. 

Atkomst til parkeringsplass (o_P) skjer fra Fylkesvegen via o_KV2. Reguleringskartet 
viser frisiktsoner (H140) i avkjørsel til parkeringsplassen. 
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Det forutsettes at alle avkjørsler både midlertidige og permanente skal utformes i hht. SVV 
sine håndbøker. 

5.5.2. Parkering (o_P1) 

o_P1 er eksisterende parkeringsplass regulert til offentlig utfartsparkering og skal ivareta 
parkeringsbehov for besøkende til rekreasjonsområdene omkring Hutjønna. Området har 
kapasitet til ca. 30 personbiler. 

5.5.3. Gang- og sykkelsti (o_GS) 

Gang- og sykkelvei er 
regulert langs østsida av 
FV 723, på strekningen fra 
parkeringsplass i nord 
(o_P1) til idrettsanlegg sør 
i planområdet. Tverrprofil 
på gang- og sykkelvegen 
skal være i hht.  figur 16.  

5.6. LNFR 

Areal i nordøst videreføres som LNFR-formål. Arealet omfattes av uttaksfase 1. I hht. 
reguleringsbestemmelser vil driftsplan inneholde nærmere beskrivelse om hvordan 
området skal istandsettes og se ut ved endt drift. 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAG 

6.1. Risiko og sårbarhet 

Det er gjennomført en enkel Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse, som har vurdert 
forhold som framkommer av sjekkliste (se vedlegg). Tema som er krysset ja på er 
kommentert kort i skjema og beskrevet nærmere tematisk i planen, samt gitt nærmere 
bestemmelser om evt. avbøtende tiltak. Dette gjelder: 

• Viktige friluftsområder 
• Mijø - Støy og støv 
• Anleggsfase 
• Skrent/Stup rundt uttak 
• Naturmangfold – Hubekken 

6.2. Planlagt gjennomføring 

Masseuttaket har i tre trinn/driftsfaser; 

Figur 16 Tverrprofil av gang- og sykkelvei 
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Fase 1: uttak ned i terrenget til kote 90. Fasen er pågående, og vil avsluttes i ca 2017. 

Fase 2: uttak ned i terrenget til kote 80 

Fase 3: uttak ned i terrenget til kote 70  
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Illustrasjonene viser minimum istandsettingsnivå etter utvinning i de enkelte fasene. 

 

Figur 18 Illustrert utvikling av planområdet. Fase 1, uttak ned til kote 90. Område sett fra nord. Nordlig del 
av masseuttak tilbakeført til LNFR område. Hutjønna friområde t.v. Gang- og sykkelvei langs FV mellom 
idrettsanlegget og utfartsparkering (ill: ViaNova Trondheim).  

Figur 17 Illustrert utvikling av planområdet. Fase 2. Uttak ned til kote 80. Området sett fra nord. (Ill. 
ViaNova Trondheim) 
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Figur 20 Illustrasjon av minimum istandsetting av planområdet etter endt uttak. Sett fra øst over Hutjønna. 
(Ill. ViaNova Trondheim) 

Figur 19 Illustrert utvikling av planområdet mot ferdigstillelse.  Fase 3, uttak ned til kote 70. Område 
sett fra sør. Idrettsanleggets beliggenhet ses nederst til høyre på illustrasjonen. Skråninger med 
tilplantning. Buffersone langs FV. (Ill. ViaNova Trondheim) 
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6.2.1. Støy 

Viser til støyvurdering datert 27.06.2012 utført av Brekke og Strand i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Skola Steinbrudd. Nytt utvinningsområde i sør vil 
utvides i vestlig retning, og kommer dermed ikke nærmere eksisterende boliger. Knusing 
av returasfalt innenfor areal for næring/industri innebære samme type aktivtet som foregår 
for øvrig innenfor området. Det er derfor ikke forventet at utvidelsen av uttaksområdet vil 
utgjøre noen vesentlig endring i forhold støysituasjonen knyttet til steinbruddets 
virksomhet jfr gjeldende plan. Gjeldende reguleringsbestemmelser videreføres i 
planforslaget og vurdereres å ivareta tilfredsstillende støysituasjon ved gjennomføring av 
planen. 

6.2.2. Støv 

Støvflukt kan være aktuelt i perioder med bryting, knusing, sikting, lagring og 
transportering av steinmasser.  Nytt utvinningsområde i sør vil utvides i østlig retning, og 
kommer dermed ikke nærmere eksisterende boliger. Knusing av returasfalt innenfor areal 
for næring/industri i nord innebærer samme type aktivtet som foregår for øvrig innenfor 
området. Det er ikke forventet at utvidelsen av uttaksområdet vil utgjøre noen endring med 
tanke på støvflukt fra virksomhet, jfr. gjeldende plan. Gjeldende reguleringsbestemmelser 
videreføres i planforslaget og vurdereres å hindre ulemper knyttet til evt. støvflukt. 

6.2.3. Miljø og forurensing 

Det har ikke vært registrert hendelser med utslipp fra virksomhet relatert til masseuttaket. 
Driften er planlagt å fortsette på samme måte som før. En vurderer derfor at det er liten 
sannsynlighet for at faren for miljømessige uhell vil endres som følge av 
reguleringsendringen. 

Tilrettelegging for mottak og knusing av asfltmasser innenfor planområdet vurderes som 
et positivt miljøtiltak, forutsatt at driften foregår forskriftsmessig. Knusing av returasfalt 
innenfor areal for næring/industri omfattes av forurensingsloven/avfallforskriften/. Asfalt 
kan gjenvinnes 100%, bruk av returasfalt sparer ikkefornybare ressurser, gir reduserte 
CO2-utslipp og er energibesparende (www.asfaltgjenvinning.no) 
Reguleringsbestemmelser for næring/industri formål stiller krav til mottaksrutiner og 
behandling av masser.. 

Dersom eksterne jordmasser benyttes til terrengarrondering etter endt uttak er det i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal benyttes rene jordmasser. 

Reguleringsbestemmelser i gjeldende plan vurderes å være tilfredsstillende og 
videreføres. 
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6.3. Naturmessige konsekvenser 

6.3.1. Vurdering av naturmangfold 

For hele planområdet og spesielt for det utvidete området er det hentet inn kunnskap fra 
eksisterende og tilgjengelige kilder. Gjennom søk i allment tilgjengelige databaser som 
naturbase, miljøstatus.no og artskart 1.6, over (MiS) er det ikke framkommet data om 
verdifullt naturmangfold, prioriterte arter, truede/nær truede naturtyper, inngrepsfrie 
områder, verdifulle kulturlandskap, miljøregistrering i skog innenfor planområdet. NTNUs 
registreringer av Åfjord kommune viser ikke registreringer av flora som er kritisk for 
biologisk mangfold i området. Det er heller ikke gjennom oppstartsvarsel og dialog med 
myndigheter framkommet informasjon som indikerer at en burde vurdere nærmere om 
naturmangfold kan finnes innenfor planområdet.  

Registereringer i naturbase.no viser at planområdet og den planlagte virksomheten 
berører ikke direkte den nærliggende Hubekken øvre del som er registrert som viktig 
naturtype området. Vilttrekk sør for området som krysser FV723 forventes ikke å bli 
ytterligere forstyrret pga utvidelsen av planområdet. Naturmangfoldlovens §8 krav til 
kunnskapsgrunnlag vurderes å være oppfylt. Da man ikke fullt ut kjenner omfang av 
muligheten for avrenning fra uttaksområdet til Hubekken, legges det vekt på NML §9 føre-
var-prinsippet i naturmangfoldloven. Hensyn til naturmiljø er ivaretatt gjennom 
reguleringsbestemmelser som ivaretar fare for ulemper med tilsamming av Hubekken. 

6.3.2. Landskap nær- og fjernvirkning 

Masseuttakets nordlige del er i ferd med å avsluttes og skal tilbakeføres til LNFR-formål 
Område S/M skal tilbakeføres til LNFR-formål etter endt drift og det er krav til at 
steinbruddet skal sikres og istandsettes etter regelverk og i henhold til driftsplanens 
beskrivelser. Illustrasjoner vedlagt planen angir et minimum av istandsetting.  

Dersom det benyttes mer 
jord- og stein masser til 
istandsetting, vil området 
kunne gis bedre 
landskapstilpasning og i 
enda mindre grad framstå 
som et sår i naturen. Dette 
er avhengig av om det 
finnes masser som er 
tilgjengelig for innfylling 
utover det som er angitt 
som mimumsnivå av 
istandsetting. Figur 21 Figur 13 Området sett fra sør ved idrettsanlegg etter endt uttak. 

Buffersone med vegetasjon etablert/plantet langs veien. Naturlig 
avrenning i dette området. Gang- og sykkelveg langs FV. (Ill. ViaNova 
Trondheim) 
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6.3.3. Avrenning 

Overvannet dreneres naturlig ut sør i uttaksområdet ved kote 70. Det foregår ingen 
vasking av knuste steinmaterialer som kan medføre slam i avløpsvannet. 
Reguleringsbestemmelser angir avbøtende tiltak mot evt. forurensing via avrenning.  Etter 
istandsetting vil område for steinbrudd og masseutak få tilbake noe av sine naturlige 
kvaliteter i forhold til å ta opp i seg og holde på vannmasser i nedbørsfeltet. 

6.4. Samfunnsmessige konsekvenser 

6.4.1. Næringsinteresser 

Sand, grus og pukk er i dag blant de viktigste byggeråstoffer/mineraler som utvinnes på 
land i Norge. For tiltakshaver vil planen sikre mulighet for masseutvinning ca. 20 år 
framover i tid. Gjenvinningsvirksomhet (som bl.a. gjenvinnig av returasfalt) er et 
markedsområde innenfor bransjen som er i vekst. 

6.4.2. Samferdsel/Infrastruktur 

Atkomst til og fra masseuttak har god sikt. Regulert parkeringsareal og gang og sykkelsti 
gir god tilgjengelighet for besøkende i naturområdet, herunder framtidig fritidspark som er 
under regulering på Skola. 

6.4.3. Rekreasjon og barn- og unges interesser 

Rekreasjonshensyn og barn og unges interesser knyttet til bruken av Hutjønna blir 
ivaretatt gjennom ulike avbøtende tiltak i planen. Buffersone langs uttaksområdet vil bidra 
til skjerming for innsyn til bruddet for brukere som ferdes i friluftsområdet. Uttaket skal 
sikres for å unngå f.eks fallulykker i tilknytning til bratte uttaksvegger i masseuttaket. (se 
også samferdsel og infrastruktur). 

6.4.4. Kulturminner 

Planen berører ikke kulturminner. Reguleringsbestemmelser ivaretar hensyn til eventuelle 
kulturminner som kan dukke opp under anleggsarbeid. 

6.4.5. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det er ikke forventet at planforslaget vil få økonomiske konsekvenser for kommunen. 
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7. VEDLEGG 
Vedlegg 1: Reguleringsbestemmelser til detaljplanen datert 16.09.14 

Vedlegg 2: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) – sjekkliste datert 04.09.14 

Vedlegg 3: Innkomne merknader ved varsel om oppstart. 

Vedlegg 4: Vurdering av naturmangfold 


