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1 Beliggenhet
Området som ønskes regulert tilhører grunneiendom med gnr./bnr. 249/1 i Melhus
kommune. Eiendommen harbruksnavn Esphaug. Geografisk er området plassert ca.
9 km vest for E6 og Hovin sentrum og ca. 10 km øst for Gåsbakken. Planområdet
grenser til spredt skogkledde områder og partier av myr. I nærheten av planområdet
ligger det fem boliger.
Adkomst til området skal anlegges fra fylkesveg Tømmesdalsvegen og opp til
området hvor det i dag ligger en tømmerveg.

Figur 1 Planområdets plassering vist ved punkt på kart

2 Historikk og formål
Tiltakshaver har inngått avtale med grunneier med det formål å tilby markedet pukk
av god kvalitet samt deponikapasitet for rene masser. Det har ikke tidligere vært
uttaksaktiviteter på området. Planen dreier seg om nyetablering av en komplett
løsning for masselogistikk hvor både uttak og deponering vil skje i tilknytning til
hverandre. Deponering av rene masser fra andre aktører kan også være aktuelt.

Det er mye byggeaktivitet i området. Mest omfattende er E6 utbyggingen som
etterspør både kortreist byggeråstoff og likeså en kortreist løsning for
masseavhending.

Det totale arealet som nå reguleres er i underkant av 1134daa. Uttaksaktiviteten er
forespeilet til å vare i 50 år frem i tid. Det er litt usikkerhet rundt eksaktaktivitetsnivå.
Det er gjort et grovtanslag på at aktiviteten vil bidra til en økning i årsdøgntrafikk på
7. Mer eksakte tall vil bli klare med videre planarbeid.

Oppstartsmøte med Melhus kommune ble avholdt 01.10.2018. Referat fra møtet
foreligger.



3 Parter i planarbeidet:
Fagkyndig:

Organisasjonsnummer 993 404 381
Firma Pro Invenia AS
Adresse Vestre Rosten 78, 7075 Tiller
E-post anders.solheim@proinvenia.no
Telefonnummer 93 22 90 37
Kontaktperson for prosjektet Anders Linge Solheim

Forslagsstiller/tiltakshaver:

Organisasjonsnummer 988802093
Firma Lord Eiendom AS
Adresse Terminalen 7, 7080 Heimdal
E-post antonsen@lordeiendom.no
Telefonnummer 90147174
Kontaktperson for prosjektet Øyvind Antonsen

Eiendomsopplysninger
Gnr./Bnr. 249/1
Grunneier Endre Esphaug

4 Driften og ressursen
Driften av det fremtidige bruddet vil foregå på tradisjonelt vis. En ser for seg
overflatedrift. Det er ønskelig å arbeide seg rett ned. Bruddkantene skal stå igjen av
visuelle hensyn; slik at en i størst mulig grad slipper å se bruddet. Denne måten å
drive bruddet på er også fordelaktig med tanke på støyproblematikk og støvflukt.

Maskineriet som skal benyttes i bruddet vil i hovedsak være mobilt maskineri.
Maskinere som vil være forbundet med aktiviteten her er knuse-og sikteverk,
hjullastere, gravemaskin og tidvis borrigg i forbindelse med sprenging.

Avdekkingsmasse og videre overflødige masser fra bruddet vil transporteres til
deponiområdene. I tillegg vil det tas imot overskuddsmasser fra bygge- og
anleggsaktiviteten i nærområdet. Massene som deponeres på området skal være
rene. Det vil si de skal tilfredsstille tilstandsklasse 1 angitt i Klif-veileder TA-
2553/2009; Tilstandsklasser for forurenset grunn. For å kunne forsikre om at det er
rene masser som deponeres vil det etableres en mottakskontroll i forkant av
deponering. All masse som skal deponeres skal kvalitetssikres i kontrollen. Kontroll
kan være mottaksregistrering og dokumentkontroll, visuell kontroll, stikkprøver m.m.¨

For steinbruddet vil det utarbeides en driftsplan og søkes om driftskonsesjon. For
deponiet sin del vil det bli utarbeidet et/en notat/plan for hvordan deponeringen skal
skje og skride frem samt «avslutning» av området. I tillegg skal deponivirksomheten

mailto:anders.solheim@proinvenia.no


byggesøkes. Etter endt aktivitet er planen å istandsette arealene til forbedrede LNF-
områder. Det er ønskelig at noe av arealet kan være nyttbart til jordbruk.

Bergarten i området er kartlagt som en Rhyolitt. Det er høsten 2018 foretatt en
testsprengning og videre tilslagstesting av Rhyolitten. Testene viste meget gode
verdier for LA-verdi og Micro Deval, henholdsvis 15 og 11. Dette tilfredsstiller til
bærelag og forsterkningslag i vei. Kulemølleverdi i testmassen viste seg med
kulemølleverdi 15,0. Det antas likevel at en kan avdekke masser med kulemølle < 14
lenger ned hvor Rhyolitten er mindre overflateforvitret. I de tilfeller tilfredsstiller
ressursen krav til asfalttilslag i veger med ÅDT mellom 1500-3000.

5 Forholdet til Mineralloven
Formålet med denne loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig
forvaltning av landets mineralressurser. Direktoratet for mineralforvaltning vil være
høringsinstans for både planprogrammet og for øvrige plandokumenter knyttet til
denne reguleringen. Det vil bli utarbeidet en driftsplan for uttaket og det vil når
planarbeidet er kommet noe lengre bli sendt inn konsesjonssøknad etter reglene i
mineralloven.

6 Forholdet til Forurensningsforskriften
Planen ønsker å legge til rette for et deponiområde for rene masserog vil således
ikke havne inn under avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall.

Planen går under forurensningsforskriften da områdetetter definisjonen i
forurensningsforskriften skal planeres; Ved oppfylling på området med deponimasser
faller tiltaket inn under forurensningsforskriftens kapittel 4 om anlegg, drift og
vedlikehold av planeringsfelt. Slike anlegg krever at en sender inn en forenklet
søknad til kommunen. Denne skal inneholde kart som viser området som blir berørt,
viktige natur/terrenginngrep m.v. skal avmerkes på kart. Det avgjøres på bakgrunn
av dette om tiltaket krever tillatelse. Planering er ikke tillat uten plan godkjent av
kommunen.



7 Planavgrensning

Nedenfor er det limt inn et bilde av foreslått plangrense. Planområdet omfatter et
stort område. Som bildet viser vil ikke hele området bli benyttet til uttak og deponi.
Planområdet er såpass stort av praktiske hensyn bl.a. i forhold til veg og eventuelle
nødvendige tiltak mellom de ulike områdene eller mot omgivelsene.

Som bildet angir er foreløpig totalt areal innenfor anvist plangrense ca. 1134 daa.
Innenfor planområdet er omtrent 200 daa tiltenkt uttaksaktiviteten og to
deponiområder på hhv170 og 1 00 daa.

Det er kjent at det er usikre grenser og disse vil bli kartlagtfør videre arbeid med
reguleringsplanen.

8 Gjeldende kommuneplan

Planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.12.2014, avsatt til LNF og
område for spredt boligbygging (SU2). Planområdet er også underlagt hensynssone
for bevaring av naturmiljø.



Figur 2Kommunedelplan lagt over planområdet

9 Gjeldende reguleringsplan og tilgrensede planer:
Det foreligger ingen reguleringsplan for området, videre er det heller ingen
tilgrensede planer. Det er likevel tilgrensende arealformål gjennom kommuneplanens
arealdel: spredt boligbebyggelse.

10 Planprosess

10.1 Organisering
Det er tiltakshaver Lord Eiendom AS v/ Øyvind Antonsen som har tatt initiativ til
reguleringsplanarbeidet. Pro Invenia AS bistår som plankonsulent.

10.2 Fremdrift
Fremdriftsplanen tar som utgangspunkt at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i
planprosessen.

Desember
2018

Desember 2018 Feb/Mars 2019 Juni/Aug2019 Sept/Okt2019 Des2019/Jan
2020

Oppstart av
planprosess
varsles i
Trønderbladet
og på
kommunens
nettside
Berørte parter
og naboer
tilskrives
samtidig.

Forslag til planprogram
legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med
merknader/innspill,
15.02.2019

Plan-
programmet
fastsettes av
kommunestyret

Førstegangsbehandling
av planforslag

Andregangsbehandling
av planforslag med
merknader fra
høringsrunde

Sluttbehandling



10.3 Medvirkning
Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen vil bli kunngjort i avisa Trønderbladet
samt på kommunens og Pro Invenia sin hjemmeside. Naboer og andre som blir
spesielt berørt vil få varsel direkte tilsendt, og vil i den anledning få mulighet til å
uttale seg. Det vil også være muligheter for medvirkning i høringsrundene etter
førstegangsbehandling.

11 Utredningsbehov i planprosessen

11.1 Konsekvensutredning og ROS analyse.
I oppstartsmøte med Melhus kommune ble det avklart at tiltaket krever
konsekvensutredning og planprogram.

Det ble i oppstartsmøte presenterten rekke tema som bør utredes. Disse får hvert
sitt kapittel under samt en kort beskrivelse av temaetsamt hvordan temaet skal
utredes.

Metodikk for konsekvensutredning:

Forholdene er basert på kartleggelse etter følgende;
• Statens Vegvesens håndbøker, spesielt V712.
• Oppstartsmøte med kommune
• Forskrift om konsekvensutredning
• Bruk av sentrale fagdatabaser

Konsekvensutredningen blir utført etter alminnelig anerkjent metodikk. Det blir satt
opp verdi for området, deretter vurderes omfanget av tiltaket. Summen av disse
faktorene gir en konsekvens, etter konsekvensviften til Statens Vegvesen1. Alle
vurderinger blir gjort opp mot 0-alternativet.

1http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekve
nsanalyser.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf


Det vil også bli gjennomført en komplett ROS–Analyse.

Nedenfor følger en oversikt over aktuelle tema og hvor de vil bli omhandlet i
plandokumentene; Konsekvensutredning (KU) eller risiko og sårbarhetsanalyse
(ROS) Flere tema vil bli drøftet i både ROS analysen og i Konsekvensutredningen.

Aktuelle Utredningstema

11.2 Naturmangfold (ROS og KU)
Planområdet består i stor grad av arealer som er uberørt av inngrep. Det vil derfor
være viktig å kartlegge dyr og andre arters tilstedeværelse og bruk av området. Det
vil bli gjennomført en enkel naturtypekartlegging av området. Samtidig som det vil bli
samlet informasjon gjennom databasene til artsdatabanken og miljødirektoratet.
Det er gjort noen raske søk i disse databasene i forbindelse med planprogrammet.
Her kan en se at det kan være forekomster avmyggblom, sotnavlesopp, brunskjene,
trillingsiv, maurvare, klubbestarrog hønsehauk. Av disse er myggblom og
hønsehauk vurdert til å være nært truet og brunskjene er registrert med
konserveringsstatussom sårbar.

Videre er det kjent at planområdet berører trekkruter for hjorteviltog et større
prioritert viltområde «Sunnsetkjølen». Dette området har verdi B –viktig
friluftsområde. Området vurderes som viktig viltområde for flere arter.



I det videre arbeidet vil det bli undersøkt nærmere rundt vilt og øvrige arters
tilstedeværelse på og i nærheten avområdetog samtidig den planlagte aktivitetens
innvirkning på forekomstene.

I tillegg må det undersøkes hvilke konsekvenser planene vil få for den økologiske
tilstanden til bekkene som vil kunne bli berørt. Samtidig må det undersøkes i hvor
stor grad myrområder vil bli berørt og i så fall hvilke uheldige virkninger dette vil ha.

Bekkene som går innenfor planområdet er en del av et nettverk av bekker som
munner ut i Gaula. Gaula ble vernet tilbake i 1986 gjennom verneplan III. Videre
følger det av vann-nettat bekkene i seg selv har god økologisk- og kjemisk tilstand.
Miljømålet knyttet til bekkene er at disse tilstanden skal vedvare. På bakgrunn av
slektskapet til Gaula og miljømålene vil det være sentralt å undersøke og forhindre
tiltakets eventuelle negative påvirkning på vannforekomstene.

Tiltakets virkninger på naturmangfoldet vil bli vurdert med hensyn på
bestemmelsene i Naturmangfoldsloven §§ 8-12:

§ 8, kunnskapsgrunnlaget:

Offentlige avgjørelser skal så lang som mulig, og innenfor rimelighetens grenser,
være vitenskapelig dokumentert.

Kunnskap om naturmiljøet vil bli hentet inn fra tilgjengelige kilder som
Miljødirektoratet sin Naturbase og Artsdatabasen, samt opplysninger fra grunneier.
Slik kartlegging vurderes som tilstrekkelig for innsikt i de ulike naturtyper i og nær
planområdet.

§ 9, føre-var-prinsippet:

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap benyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Vi vil sikre at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at denne planen ikke vil
medføre fare for vesentlig skade på naturmiljøet.

§ 10, økosystemtilnærming og samlet belastning:

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaver vil bære kostnadene for å hindre og begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket evt. volder, så lenge dette ikke er urimelig ut ifra
tiltakets og skadens karakter.

§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering

Uttaket skal driftes med tanke på miljøet og etterbruk. Se nærmere om dette i
uttakets driftsplan.

11.3 Landskap (ROS og KU)
Både råstoffutvinning og deponering er aktiviteter som påvirker landskapsformen.
Etter at uttaket er ferdig er det ønskelig å istandsette dette til samme arealformål



som dethar etter KPA i dag, LNFR. I forbindelse med istandsettingen av områdetvil
det være ønskelig å kunne deponere rene masser.

Deponeringen som vil foregå på sine respektive områder samt i forbindelse med
istandsettingen, vil bli redegjort for i planbeskrivelsen samt atdet vil bli tatt inn egne
bestemmelser om dette i planbestemmelsene. Herunder kravet til mottakskontroll og
at det kun kan deponeres rene masser.

For deponiområdenes del er planen at disse områdene skal få jordsmonnet sitt
forbedret. Det vil si atdet er ønskelig at disse områdene i fremtiden skal kunne være
utnyttbare som jordbruksareal.

11.4 Landbruk, (ROS og KU)
Planforslaget påvirker landbruket i den grad skogen eller myra innenfor planområdet
egner seg til skogbruk eller landbruk. Av NIBIOs kilden kan en se at planene berører
produktiv skog, myr uten oppdyrkningspotensial, myr med oppdyrkningspotensial og
noe skog med middels bonitet.

Det er ønskelig at det «ferdige resultatet» av tiltakene skal gi tilbake til landbruket.
Dette gjennom forbedring av jordsmonnet på de arealene som skal fungere som
deponiområder. Forbedringen skal være slik at arealene er å regne som dyrkbar
jord.

Av planmaterialetskal det fremgå et arealregnskap som viser omdisponering i
landbruket, både for midlertidig og permanent beslag. Videre vil driftsmessige
konsekvenser, arronderingsmessige endringer og konsekvenser for kulturlandskapet
bli omhandlet. Avbøtende tiltak vil presenteres hvis det avdekkes som nødvendig.

Det finnes arealer i nærheten som i NIBIOs kilden er registrert som arealer som
egner seg til oppdyrking til fulldyrka jord. Tiltakets innvirkning på disse arealene vil bli
vurdert.

Temaet vil bli vurdert både i konsekvensutredningen og i risiko og
sårbarhetsanalysen.

11.5 Vann og avløp (ROS og KU)
Planen skal sikre løsning for vann- og avløp, samthåndtering av overvann og
avrenning.
Det vil undersøkes og bli beskrevet hvordan overvannsproblematikken vil være for
tiltaket og hvor overvann skal ledes. Vedlagt planmaterialet vil det være en prinsipiell
og gjennomførbar skisse som viser løsning for VA. Punktet er viktig da det går flere
bekkedrag innenfor planområdet som er knyttettil elva Gaula. Det vil vurderes om
det vil være behov for etablering av sedimentasjonsbasseng i dette henseende. Det
må også vurderes hvordan klimaendringer kan antas å innvirke på tiltaket.

For øvrig beskrivelse av planlagte vurderingerrundt avrenning vises det til punkt
11.9 Forurensning.



11.6 Kulturminner og kulturmiljø (ROS)
Av databasen kulturminnesøk kan en se at detikke er registrerte kulturminne
innenfor planområdet. Det er registrert enkeltminner like utenfor planområdet. Her er
våningshus og masstu tilknyttet nærmeste gård sør for vestlig deponiområde
registrert som kulturminner. Disse er ikke vernede.

I planbestemmelsene vil det bli tatt inn en bestemmelse om den generelle
aktsomhetsplikten. Trøndelag Fylkeskommunen vil etter at planprogrammet er lagt ut
på høring ha mulighet til å uttale seg om eventuelle kulturminner i området.

Med mindre det skulle dukke opp ny informasjon vil dette temaet vurderiesnærmere
i tiltakets ROS-analyse.

11.7 Friluftsliv (ROS og KU)
Planområdet berører det registrerte friluftsområdet Sunnsetkjølen. En skitrase i
tilknytning til friluftsområdet krysser planområdet. Traseen ergitt verdi B –viktig
friluftsområde. I det videre planarbeidet vil konsekvensene av tiltaket på disse
friluftsområdene vurderes samt at temaet vil få en grundig gjennomgang også i
ROS-analysen. Det vil også undersøkes og videre stadfestes en løsning for den
delen av skitraseen som berøres av planen.

Det kan ikke utelukkes at øvrige områder som i database ikke er registrert som
friluftsområde kan benyttes til friluftsformål da planområdet er uberørt av inngrep.
Detønskes innspill hvis det vites om slik bruk, sånn at dette kan hensyntas i det
videre planarbeidet.

Sunnsetkjølen er vurdert som viktig friluftsområde. Populære turmål innenfor
området er Jutulstenen. Området er mest i bruk på vinters tid da det hargodt
tilrettelagte skiløyper. Tilgang til løypene fra Kvennabakken skianlegg.

Temaet vil bli grundig vurdert både i ROS og konsekvensutredning.

11.8 Grunnforhold (ROS)
Området ligger over marin grense og står da utenfor fare for kvikkleireholdig grunn.

Videre er det ikke registrert hverken utløpsområde eller utløsningsområde for noen
skredtyper innenforeller i umiddelbar nærhet til planområdet.

Temaet vil likevel vurderes i tiltakets ROS-analyse. Skulle nyog avgjørende
informasjon dukke opp under høringsrunden av planprogrammet vil temaet
selvfølgelig også vurderes i konsekvensutredningen.

11.9 Forurensing (ROS OG KU)
De vanligste utfordringene ved råstoffutvinning er støy, støv og avrenning.
Forurensingsforskriften kapittel 30 angir grenseverdier for forurensing fra slike tiltak.
Dersom uttaket overstiger grenseverdiene vil det være behov for avbøtende tiltak.
Disse problemstillingen er allment kjent i bransjen, og avbøtende tiltak er teknisk
relativt enkle og med god effekt.

Det vil bli sendt melding til Fylkesmannen jfr. § 30-11 i forurensningsforskriften.



Støv (ROS og KU)

I tilknytning til aktiviteter forbundet med råstoffutvinning må det antas at støvflukt vil
forekomme. Ved dette bruddet er det ønskelig med en utforming som minimerer
problematikk knyttet til både støv og støy. Gjennom å gå rett ned i terrenget vil
bruddets vegger etter hvertfungere som støvfanger for mye av støvet.

I tørre perioder med vind kan må det også antas at deponiområdene vil kunne bidra
til noe støvflukt.

Det vil i det videre planarbeidet gjøres vurderinger om støvets påvirkning på
omgivelsene. Dette spesielt med tanke på husstandene i sør, natur-og
friluftsverdiene samtbekkedraget som går forbi uttaksområdet.

På bakgrunn av disse vurderingene vil det bli vurdert avbøtende tiltak og behovetfor
nærmere undersøkelser i form av nedfallsundersøkelser.

For å sikre akseptabel luftkvalitet skal grensene angitt i «Retningslinjer for
behandling av luftkvaliteti arealplanlegging», T-1520, tilfredsstilles.

Støy (ROS og KU)

Uttaksvirksomhet er i tillegg til å være sjenerende gjennom støvflukt også forbundet
med noe støy. Som nevnt skal dette bruddet få en fordelaktig utforming når det
gjelder påvirkning på omgivelsene. Veggene i bruddetantas å etter hvertkunne
dempe mye av den støyen som kommer fra bruddet direkte. I tillegg til utforming vil
plasseringen av bruddet, som ligger høyere i terrenget enn husstandene i sør, være
fordelaktig med tanke på støy..

Det er ikke bare bruddet som vil bidra med støy. Også trafikken inn og ut til bruddet
samt aktiviteten som vil foregå ved deponiområdene. Dette vil stort sett dreie seg om
trafikk inn-og ut samt avlessing av masser.

Det totale støybildet vil bli vurdert gjennom en støyutredning med tilhørende
støysonekart. Dette vil bli førende for hvilke avbøtende tiltak som kreves samt
driftstid for aktiviteten.

Avrenning (ROS og KU)

Avrenning vil være et viktig punkt ved denne planen da bekkene som renner innenfor
planområdet er forbundet i et nettverk som til slutt leder ut i elva Gaula.

Det kan tenkes avrenning til bekkene fra både steinbrudd og deponi. I hovedsak
dreier dette seg om finstoff som ledes ut i bekkene. Ved akkumulering av større
mengder kan dette føre til tilslamming og videre påvirke økologisk og kjemisk tilstand
hos bekkene og elva hvor de renner ut.

I konsekvensutredningen vil det bli undersøkt nærmere bl.a. hvor farene for
avrenning er størst, hva følgene vil kunne bli og hvilke avbøtende tiltak som kreves.

Det vil også undersøkes rundtfarene for avrenning til grunnen. Averfaring vet man
at petroleumsprodukter fra maskineri kan lekke til grunnen. Farene for dette vil
utredes og preventive tiltak vil bli gjennomført der det viser seg behov.



11.10 Trafikk og trafikksikkerhet (ROS og KU)
Det må påregnes noe økning i trafikk med bakgrunn i aktiviteten som foreslås. Detvil
i hovedsak dreie seg om økning av trafikk fra tyngre kjøretøy. Et grovt anslag er at
ÅDT vil øke med om lag 7 biler (inn og ut) fra brudd og deponiområder. Mer presises
estimat på dette vil foreligge nåruttaksmengde og deponikapasitet er fastsatt.
Adkomstveien vil anlegges fra fylkesveg 6492(Tømmesdalsvegen) og opp til
området hvor det går en eksisterende tømmerveg som vil utbedres.

I konsekvensutredningen vil dette temaet bli nøye vurdert. Her vil en se på
konsekvensene av økningen av tungbiltrafikk med hensyn på myke trafikanter,
aktivitetens nærmeste naboer og øvrig vegnetts sikkerhet. Detmå undersøkes om
det krevesutbedringer av veg og hvordan en kan ivareta de berørtes interesser og
sikkerhet i størst mulig grad.

Det er kjent at både deponi-og uttaksvirksomhet kan føre til tilsmussing av vegnett.
Tilsmussing av vegnett er uheldig fra et sikkerhetsmessig standpunktda dette kan
føre til glatt vegbane ved nedbør. Videre er det uheldig da finstoff kan renne ut i
grøfter og tette installasjoner ment for vannføring og avrenning. Slik tetting behøver
reparasjon fra ansvarlig myndighet som er kostbart samt at det kan gi lokale
oversvømmelsermed de ødeleggelser det fører med seg. Det må gjøres en
vurdering rundt farene knyttet til slik tilsmussing samt passende avbøtende tiltak.

11.11 Nærmiljø/Bomiljø/Barn og unges interesser (ROS og KU)
Foruten skiløypen som går over planområdet er det ikke registrert eksplisitte
områder for barnelek. Dermed sagt består området i uberørte skogsområder og det
kan ikke utelukkes at lek likevel foregår i disse områdene. Dette må undersøkes.
Planens forhold til skiløypen er omtalt under punkt 11.6 Friluftsliv.

Videre finnes det bolighus ikke langt fra aktivitetsområdet. Disse ligger på en lavere
kote enn hvordet vil foregå aktivitet. På denne måten vil de til dels være skjermet for
mye, men vil likevel merke økt ferdsel i området. Deter viktig at en klarer å ivareta
bomiljøet deres i tilknytning til aktiviteten som planlegges. Deres interesser knyttet til
bomiljø og nærmiljø vil i stor grad bli ivaretatt gjennom utredning avpunktene knyttet
til friluftsliv, forurensning og trafikksikkerhet. Men detvil likevel bli gjort en
helhetsvurdering av deres bomiljø på bakgrunn av de funn vi gjør oss i de øvrige
tema. På denne måten kan dettenkes at det avdekkes øvrige tiltak som må fattes for
å ivareta disse naboenes interesser.

12 Alternative planforslag
Det foreligger per i dag ingen alternative planforslag for området. Kommer det inn
forslag om dette under høringsrunden er dette noe forslagsstiller fortløpende vil ta
stilling til.

13 Vedlegg
Kart, forslag til plangrense.




