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1 BAKGRUNN
1.1 Hensikten med planen
Hensikten med reguleringsplanen er todelt:
•

Å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift.
Forslagsstiller driver med ammeku i dag. Brukets melkekvote er bortleid, men
reguleringsplanen skal legge til rette for at melkeproduksjonen kan foregå på bruket igjen.
Aktuelle byggetiltak er driftsbygning, gjødselkum, lager-/redskapsbygg, samt oppstillings- og
manøvreringsareal for landbruksmaskiner.

•

Reguleringsplanen skal også legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg og
oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet Oddmund Groven AS.
Eksisterende avkjørsel fra fylkesveg Prestdalsveien via privat veg Dragaveien til området skal
brukes.

Planområdet er kupert, og planen vil legge til rette for planering til ønsket kotehøyde.
I 2014 søkte forslagsstiller Espen Groven om tillatelse til å bygge fjøs og lager for rundball samt
nødvendig terrengarbeid i samme område som denne planen gjelder. Søknad om
terrengarbeider/tomtebearbeidelse ble avslått med begrunnelse at tiltaket ikke var i
overenstemmelse med arealformålet i kommuneplanens arealdel (som da var landbruk-, natur- og
friluftsformål). I mars 2018 ble det gjennomført forhåndskonferanse som gjaldt søknad om fjøs,
gjødselkum og nødvendig terrengarbeid. I referatet skriver kommunen at slik de ser det er
terrengarbeidene i strid med kommuneplanens arealdel, og tiltakshaver anbefales å levere innspill til
pågående arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. Innspill om nytt byggeområde
næringsvirksomhet og nytt byggeområde råstoffutvinning ble så sendt Bjugn kommune. Begge
områdene (næring N4 og råstoffutvinning R2, se kart i figur 3 side 7) er tatt inn i kommuneplanens
arealdel for Bjugn vedtatt 15.09.2019. Tiltakshaver planlegger å gjennomføre regulering av område
R2 i en egen planprosess senere. Dette planforslaget gjelder altså ikke masseuttak i område R2.
Tiltakshavers landbruksvirksomhet og entreprenørvirksomhet er i dag lokalisert i og omkring
eksisterende gårdstun på gbnr 18/1. Forslagsstiller bor i bolig på denne eiendommen, boligen ligger
nordvest for gårdstunet. Forslagsstillers sønn bor i bolig på fradelt tomt, gbnr 18/7. Denne tomta
ligger mellom gårdstunet og planområdet.
Tiltakshaver har lenge ønsket å bygge nytt fjøs i området der det er tatt ut steinmasser. Dagens
gårdstun er trangt, og Dragaveien går rett gjennom tunet. Han har vurdert å legge veien utenom
tunet, men pga. nærhet til elva Grova og hvordan eksisterende bygningsmasse er orientert, så ønsker
han heller å flytte virksomhetene som genererer trafikk ut av tunet. Ved å flytte husdyrproduksjonen
og entreprenørvirksomheten til et uforstyrret område, kan næringsaktiviteten utøves uten at man
må ta hensyn til ferdsel etter Dragaveien slik som man må i dag.
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Planområde

18/7

Gårdstun

Figur 1. Kart som viser dagen situasjon. Både landbruksdrifta og entreprenørvirksomheten holder til på
gårdstunet

Denne reguleringsplanen gjelder område N4 i kommuneplanens arealdel for Bjugn.
Reguleringsplanen fremmes ikke i flere alternativer.
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1.2 Om forslagsstiller
Fagkyndig:
Organisasjonsnummer
Firma
Postadresse
E-post
Telefonnummer
Kontaktperson

990 958 246
Kystplan AS
Postboks 4, 7239 Hitra
kystplan@kystplan.no
90648645
Siri Vannebo

Tiltakshaver:
Organisasjonsnummer
Firma/privatperson
Adresse
E-post
Telefonnummer
Kontaktperson

923627804
Oddmund Groven AS
Grova, 7160 Bjugn
espen@oddmundgroven.no
95708954
Kenneth Groven

2 PLANOMRÅDET
2.1 Beskrivelse av området og dagens status
Planområdet ligger nord for Liavatnet i Bjugn, Ørland kommune. Størrelse ca 48 daa. Forslagsstiller
driver gårdsbruk med ammekyr like sør for planområdet, og maskinentreprenørbedriften Oddmund
Groven AS er lokalisert samme sted. Oddmund Groven AS driver innen graving, sprenging og
massetransport. Den delen av planområdet som er sprengt ut, brukes til oppstillingsplass for
maskiner. Resten er utmark.

Figur 2. Oversiktskart
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2.2 Planstatus
Planområdet er avsatt til byggeområde næring i kommuneplanens arealdel.

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel med planavgrensning (rød stiplet linje)

Som vist i figur 3, er planområdet satt av til næringsformål i kommuneplanens arealdel. Det er ingen
vedtatte reguleringsplaner i nærheten, heller ikke annet pågående planarbeid.

2.3 Kartgrunnlag
Det er kjøpt grunnkart fra Infoland den 04.11.2019. Det er ikke gjort endringer i grunnkartet.

2.4 Naboer og berørte parter
Det ble sendt ut oppstartvarsel til 7 naboer med frist for innspill den 31.01.2020. Se
oversendelsesbrev i vedlegg 1.

7

Figur 4. Oversikt over naboer som fikk oppstartvarsel og kart som viser eiendommene som fikk tilsendt varselet
(varslede eiendommer markert med turkis)
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2.4.1 Eiendomskart

Figur 5. Bildet viser eiendomsforholdene

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter
Vi er ikke kjent med at det foreligger rettigheter eller uklarheter angående eiendomsgrenser i
området som påvirker planforslaget.
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3 PLANFORSLAGET

Figur 6. Bildet viser forslag til plankart

Hensikten er å regulere et område som kan bygges ut til forslagsstilleres entreprenørvirksomhet og
landbruksdrift. Opparbeidelse av tomter legger opp til planering til kote +76. Arealene mellom
planert tomt og plangrense, kan avtrappes opp mot plangrensen og eksisterende terreng.
Opparbeiding av tomt med planering til kote +76 moh, fører til at det kan tas ut mellom 200.000 –
300.000 m3 stein. Overskuddsmassen skal disponeres av tiltakshavers entreprenørfirma.
Lengst i øst reguleres landbruksformål. Her kan det bygges fjøs, redskapshus, gjødsellager, andre
bygninger, anlegg og uteområder som tilhører landbruksdrifta. Adkomst til dette området skal gå
over næringsområdet.
Vest i planområdet reguleres det til næringsformål. Her kan det bygges bygninger, anlegg og
uteområder for tiltakshavers entreprenørbedrift.
Overflatevann fra planområdet føres ut av planområdet mot sør med utløp i Grova.
Boligeiendommen på gbnr 18/7 gis adkomst fra adkomstvegen opp til planområdet.

3.1 Planens intensjon
Reguleringsplanen er todelt. Området i vest (BN) reguleres til næring. Området kan planeres ned til
kote + 76. Området legges det til rette for at det etableres bygninger og uteområder for
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forslagsstilleres entreprenørvirksomhet. Aktuelle bygninger er garasjer, lager og kontorer. Tillatt
byggehøyde er satt til møne-/gesimshøyde 9 m . Utnyttingsgrad er minimum 50% BYA. BYE
inkluderer både bygninger og parkering/biloppstilling. Planen styrer ikke takform.
Området i øst (LL1) reguleres til landbruk. Også dette området kan planeres ned til kote +76. Her
legges det til rette for bygninger, anlegg og uteområder for forslagsstillers landbruksvirksomhet. Det
kan være aktuelt å bygge fjøs, lager, redskapshus eller andre bygninger som hører til
landbruksnæringa. I dette området er det ikke fastsatt utnyttingsgrad. Planen styrer ikke takform.
Tillatt byggehøyde er satt til den generelle bestemmelsen i plan- og bygningsloven, dvs. 9 m.
Området har atkomst fra privat veg Dragaveien via privat veg f_SV. Også boligeiendommen gbnr 18/7
bruker denne vegen som atkomstveg.

3.2 Planavgrensning
Planavgrensningen følger formålsgrensen i kommuneplanens arealdel Bjugn med unntak av
adkomstveg fra Dragaveien og opp til byggeområdene, og en liten utretting av plangrensa i sør.

Figur 7.Bildet viser planavgrensningen med blå linje

3.3 Reguleringsformål
Nedenfor er alle formålene listet opp med faktaopplysninger.

3.3.1 Bebyggelse og anlegg
3.3.1.1 Næringsbebyggelse
Området er på 10.311 m2. Området kan planeres ned til kote +76 m. Maks møne-/gesimshøyde er 9
m over gjennomsnittlig planert terreng. Minimum utnytting settes til %BYA= 50%. Hele området kan
opparbeides med bebyggelse og parkerings-/oppstillingsplasser for kjøretøyer. Anlegg for
strømforsyning tillates etablert innenfor området. Adkomst til landbruksområdene i øst skal være
over næringsområdet. Det er ca 20 ansatte i entreprenørbedriften, men de fleste har daglig
oppmøtested rundt om på anleggssteder.
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3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3.3.2.1 Veg
Det er ingen nye veger i planen, kun eksisterende veg fra Dragaveien opp til planområdet som er
regulert slik den allerede er opparbeidet. Veglengde er 402 meter, bredde 4 meter inkludert skulder.
Vegen er adkomstveg til landbruks- og næringsområdet, og til eiendommen gbnr 18/7.

3.3.3 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift
3.3.3.1 Landbruk
Område LL1 kan planeres ned til kote +76 meter. Område LL2 kan brukes avtrapping fra kote +76 m
til høyden i opprinnelig terreng i områdene LL3.
I områdene LL1 kan det bygges fjøs, lager, redskapshus eller andre driftsbygninger samt uteområder
knyttet til tradisjonell landbruksdrift.
Område LL1 er 13.267 m2. Område LL2 er 9.179 m2. Område LL3 er 13.070 m2.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
4.1 Om planprosessen
Milepæler i planprosessen/medvirkningsopplegget:
-

Planinitiativ sendt tidligere Bjugn kommune 27.09.2019.

-

Oppstartsmøte 17.10.2019.

-

Presentasjon i regionalt planforum 11.12.2019.

-

Kunngjøring og varsling av oppstart 06.01.2020.

4.2 Føringer fra oppstartsmøtet
Som en del av planarbeidet må det gjøres en mer detaljert begrunnelse for hvorfor denne
reguleringsplanen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
Støv, støy og trafikksikkerhet må avklares.
Planens virkninger på friluftsområdene ved Grova må belyses.

4.3 Føringer fra regionalt planforum
•

Området N4 bør reguleres slik at det er et definert næringsområde for entreprenørvirksomhet og for landbruksvirksomheten.

•

Viser til KU-forskriften, vedlegg II, - eventuelt utarbeidelse av grundig planbeskrivelse.

•

Planområder berører vann og vi viser til miljømål satt i vannforskriften.
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4.4 Oppsummering av innspillene
Det ble sendt oppstartsvarsel til 11 sektormyndigheter og berørte virksomheter, det kom svar fra 8
stk. Videre ble det sendt varsel til 6 naboer. Ingen svar fra naboene.
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Under er en kort oppsummering
av de viktigste innspillene:
Statlige myndigheter:
Fylkesmannen forutsetter at den delen av området som skal nyttes til utbygging av nytt driftsapparat
i landbruket, reguleres til landbruksformål. Fylkesmannen ba om en grundigere vurdering av hvordan
behovet for konsekvensutredning er vurdert. Planbeskrivelsen må vise hvordan støyrisiko er vurdert.
Avrenning fra planområdet til Dragabekken og Liavatnet må beskrives, og evt. avbøtende tiltak for å
hindre avrenning hit må beskrives. Spredning av hagelupin må unngås. Allmennhetens tilgang til
Dragaheia friluftsområde må sikres.
Fylkeskommunen ber om at planen ikke hindrer allmenn ferdsel til Dragaheia friluftsområde, og at
det ikke gjøres noe som forringer miljøtilstanden i vann.
Mattilsynet påpeker at hensynet til drikkevannskilden Barsetvatnet må ivaretas.
Direktoratet for mineralforvaltning er opptatt av at denne planen ikke hindrer fremtidig drift av
masseuttak på tilgrensende område R2. De vurderer at opparbeiding av tomt ikke er konsesjonspliktig
etter mineralloven.
Nettselskapet AS ber om at det tas hensyn til plassering av nettstasjon innenfor området.
Organisasjoner: Ingen organisasjoner har fremmet innspill til planarbeidet.
Kommunale myndigheter: Ingen kommunale myndigheter har fremmet innspill til planarbeidet.
Private parter: Ingen naboer har fremmet innspill til planarbeidet.

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
5.1 Krav til KU
Kommunen har så langt ikke stilt krav om konsekvensutredning, men i oppstartsmøtet sa kommunen
at de ønsket en mer detaljert vurdering av om planen omfattes av utredningsplikt etter KUforskriften. Fylkesmannen har også bedt om en mer detaljert vurdering av behovet for
konsekvensutredning. Det er laget et notat som vurderer dette, se vedlegg 4. Notatet konkluderer
med at reguleringsplanarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger.

5.2 Barns interesser
Eksisterende forhold:
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Planområdet berører ikke barns interesser spesielt, men skolene/barnehagene i Bjugn sentrum
bruker Dragaheia friluftsområde som ligger nord for planområdet, til utflukter og turdager.
Dragaveien brukes som adkomst til dette friluftsområdet. Det er ingen offentlige parkeringsplasser
eller andre tilrettelagte parkeringsplasser i eller i nærheten av planområdet som brukes av de som
skal til friluftsområdet.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Det er laget et eget notat som redegjør for friluftsinteressene, se vedlegg 6. Planforslaget har ingen
konsekvenser for Dragaheia friluftsområde, og adkomstmulighetene til friluftsområdet endres ikke av
planforslaget.

5.3 Byggeskikk og estetikk
Eksisterende forhold:
Planområdet er ubebygd. I den vestlige delen av planområdet (ca 5 daa) er det allerede tatt ut masse
til kote +76. Resten av planområdet er utmark. I områdene omkring ligger det blandet
gårdsbebyggelse og spredt boligbebyggelse.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Endringen blir at det tas ut masse for å opparbeide ei tomt på ca 23,7 daa til kote +76. Tomta
bebygges med driftsbygninger til landbruksdrift i øst, mens den vestlige delen bebygges med
bygninger for entreprenørvirksomheten til Oddmund Groven AS.

Figur 8. Bildet viser dagens situasjon

Figur 9. Bildet viser tomt for landbruk og næring

Planen legger ingen føringer på hvordan nye byggene skal utformes, verken mht takform, farger eller
fasadekledninger. Det er tatt inn maks. møne-/gesimshøyde på næringsformålet. Hele tomtearealet
kan tas i bruk til henholdsvis landbruk og næring, dvs til bygninger og opparbeidet uteareal. Det er
blandet bebyggelse i området omkring Liavatnet i dag, og det vil ikke endre seg med gjennomføring
14

av denne planen. De nye byggene vil ha samme volum og utseende som andre bygg i nærområdet
har. Nye bygg vil ikke gi silhuett. Naboer vil kunne se de nye byggene.

Figur 10. Bilde fra google maps som viser omgivelsene og eksisterende situasjon

5.4 Tomteopparbeidelse/terrenginngrep
Opparbeiding av tomt iht planen fører til at mellom 200.000 – 300.000 m3 stein må tas ut. Denne
steinen skal brukes av tiltakshavers entreprenørvirksomhet slik at det ikke er nødvendig med deponi.
Tomteopparbeidelsen vil foregå over noen år slik at steinmassene kan brukes fortløpende uten
mellomlagring i deponi.

Figur 11. Bildene viser terrengsnitt for
tomteopparbeidelsen
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Det er laget en terrengmodell for å illustrere inngrepet:
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Figur 12. Illustrasjon som viser tomta etter planering

5.5 Avrenning
Det er ikke forventet forurensning som følge av tiltaket. I og med at det finnes elvemusling i
Dragabekken, er det laget et notat som vurderer avrenningen fra området, se vedlegg 7. Ved å føre
overvann fra planområdet mot sør via terreng mot Grova, vil man sikre at Dragabekken ikke forringes
som leveområde for elvemusling som følge av tiltaket. Avrenning fra tiltaket vil i seg selv ikke være
problematisk her, men det vil bli benyttet maskiner som benytter olje og andre
petroleumsprodukter, både i landbruksdrifta og entreprenørvirksomheten. Det vil i
planbestemmelsene bli inntatt bestemmelser som regulerer bruk og oppbevaring av slikt.
Planbestemmelsene sikrer også at det blir laget et opplegg for prøvetaking i bekker i driftsplanen.

5.6 Folkehelserelaterte tema
De vanligste utfordringene ved å ta ut masse 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 har god effekt. Det vil bli sendt melding til
Fylkesmannen jfr. § 30-11 i forurensningsforskriften. Støy; Støy fra maskiner i bruddet og i
forbindelse med transport til og fra bruddet er kartlagt gjennom en støyutredning som følger vedlagt.
For å unngå overskridelse av grenseverdiene for støy ved fasaden til nærmeste nabo, gitt i
forurensningsforskriften kap. 30, må opplasting og annet støyende arbeid i vestre del av grustak
begrenses med kortere driftstider.
Forurensning
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Annen forurensning enn støv og støy er behandlet under pkt 5.5. Avrenning.
Støv
I tilknytning til masseuttak vil det alltid være støvflukt. For naboer kan dette være plagsomt.
Støvproblematikken knyttet til dette uttaket vil bli kartlagt, jfr forurensningsforskriften § 30-).
Forurensning av støv fra området kan komme fra:
-

Støving fra knusing og lasting av masser.

-

Oppvirvling av støv på vei pga trafikk langs Dragaveien (grusvei). Dette avhenger av vær og
vind.

Støy
Det er laget et foreløpig notat som vurderer støy i forbindelse med tomteopparbeidelsen, se vedlegg
8. Det blir utført støyberegninger i sammenheng med melding til Fylkesmannen etter kap. 30 i
forurensningsforskriften. Resultat fra beregningene legges ved plansaken og søknad om
tomteopparbeiding som den foreligger.
Det foreløpige notatet vurderer støy slik:
Støy fra boring vil erfaringsmessig gi mest støybelastning fordi maskinen plasseres oppå terrenget og
skjerming av maskinen ikke er praktisk mulig. Driftstiden pr dag vil redusere døgnmiddelverdi av
støyen.
Knusing og evt. sikting av stein vil foregå nede på tomta, og kan organiseres slik at både terreng og
hauger med masse som er klar for utkjøring skjermer maskinene.
Støy fra transport av masser og fra den ordinære landbruksdrifta og næringsvirksomheten som skal
flyttes til området. Det forventes ikke at disse virksomhetene overskrider grenseverdiene for støy.

Forslag til støyreduserende tiltak:
-

Orientere boreriggens mest støyende side vekk fra boligene i nærheten.
Varsle naboene før boring starter.
Plassere evt hauger med masse som er klar for utkjøring mot vest/sørvest på området.
Legge gummimatte el.l. i bunnen på lastebilkassen for å dempe smellet ved tipping av første
skuff med stein/masse.
Operere med driftstider som holder seg innenfor normal arbeidstid, dvs 7-17, evt kortere
driftstid for bruk av borerigg.
Kommunen kan kreve at det gjennomføres støyberegninger.

Tilgang til friluftsområder og rekreasjon
Allmenhetens tilgang til friluftsområde Dragaheia endres ikke som følge av denne planen. Se for øvrig
notat om friluftsinteressene i området, vedlegg 6.
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5.7 Friluftsliv
Planområdet brukes ikke til friluftsformål i dag. Nordøst for planområdet ligger et større
friluftsområde Dragaheia. Verken allmenhetens tilgang eller bruk av Dragaheia endres på grunn av
denne planen. De eget notat om friluftsinteressene, vedlegg 6. Området berører ikke vassdrag eller
kantsone langs vassdrag.

5.8 Grunnforhold/geoteknikk
I følge NGU’s løsmassekart består planområdet av marin strandavsetning. Ved befaring i området er
det dokumentert at det er et tynt løsmasselag over fjell. Det er tatt ut stein i vestre/fremre del av
planområdet og det vises tydelig av det grunnforholdene er gode der tomtene skal opparbeides.

Figur 13. Bildet viser utsnitt fra NGU’s

Figur 14. Bildet viser at planområdet består av et

løsmassekart. Blå farge er marin strandavsetning

tynt jordlag over fjell

Hele planområdet bortsett fra adkomstvegen f_SV ligger på fjell. Vegen er allerede opparbeidet.
Gjennomføring av planen forutsetter at masser ikke skal lagres utenfor området som opparbeides til
tomt. Vurderingen er derfor at det ikke er nødvendig med nærmere geoteknisk undersøkelse eller
vurdering.

5.9 Landskap
Eksisterende forhold:
Det er innsyn til planområdet fra fv 721 og bebyggelsen langs veien. Området er særlig synlig når
man kommer kjørende langs fv 721 fra Bjugn i retning nordover. Det vises godt at det er tatt ut stein i
deler av planområdet.
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Figur 15. Bilde fra google maps som viser eksisterende situasjon og hvordan planområdet er synlig i området

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
I perioden med tomta opparbeides, vil planområdet være omtrent like synlig som i dag. Når
bebyggelsen kommer på plass, og skråningen opp mot omkringliggende terreng har blitt bevokst, vil
området være mindre synlig enn i dag.

5.10Lokalklima
Eksisterende:
Området er ikke spesielt vindutsatt. Solforhold er ikke relevant for virksomhetene som skal etableres
i området.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Planen fører ikke til endringer i vind- eller solforhold.

5.11Naturressurser
Eksisterende forhold:
Det er gjennomført en vurdering av planen iht. naturmangfoldloven. Se rapport i vedlegg 5. Rapporten
viser at det er registrert relativt få arter som er rødlistede innenfor en «radius» på ca. 1,5 km fra det
planlagte regulerte området ved Grova. Det legges vekt på arter som tilhører kategoriene CR (kritisk
truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Ingen arter er registrert i selve reguleringsområdet av denne
type rødlistede arter. Ingen arter er registrert som CR innenfor 1,5 km fra reguleringsplanen for Grova.
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I kategorien En (nært truet) er det registrert vipe to steder, men omtrent 1 km i fra Grova, samt
sommerfuglen beiteengmott, 200 m fra Grova. I kategorien VU (sårbar) er det flere arter av fugl
registrert, en karplante, to arter lav og elvemusling. Elvemusling er registrert i Dragabekken flere
steder, og det nærmeste er omtrent 180m fra reguleringsområdet Grova. Innenfor 500 m fra
reguleringsområdet Grova er det og registrert sothøne. Sothøne er en enkelt observasjon, og området
representeres ikke som betydningsfull for arten. Når det gjelder sommerfuglen beiteengmått vurderes
Reguleringsplanen for Grova til å ha liten negativ betydning for evt. tilstedeværelse av arten i området.
Det er flere registeringer i MiS (Miljøregisteringer i Skog), og den nærmeste ligger omtrent 50m i
nord fra reguleringsområdet. To andre ligger like ved denne, litt lengre ifra. Dette er registreringer av
biotoper med ulik karakteristika, men som ikke har medført hverken spesielt vern eller verdi som
naturtype.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Denne reguleringsplanen for Grova vil i liten grad påvirke MiS ved Grova, og de er heller ikke unike i
området da det er flere lignende innen de nærmeste kilometerne. Det er ingen vernede områder i
nærheten som vil bli berørt, og heller ingen helhetlige kulturlandskap. I sørvest, 350m fra
reguleringsområdet for Grova ligger Liavatnet, som karakteriseres som den viktige naturtypen «Rik
kulturlandskapssjø». Ingen vernede vassdrag vil bli berørt, da det nærmeste er over 6km unna.
En lokalisering av et landbruks- og næringsområde ved Grova vil ha liten negativ betydning for
økosystemet, biotopen, vernede og rødlistede arter generelt og likeledes andre verdifulle landskap
og naturtyper.
En art er registrert like ved Grova som VU (sårbar), og det er elvemusling i Dragabekken, på det
nærmeste 180m fra reguleringsplanen for Grova. Anleggsarbeid og drift må vise aktsomhet og «føre
var» ift. for å forhindre potensiell skadelig avrenning.
Totalt sett vurderes det til at det planlagte regulerte landbruks- og næringsområde ved Grova vil ha
liten negativ påvirkning for både enkelt arter, økosystem, og naturtyper, så fremt at det gjøres tiltak
for å hindre avrenning til vassdrag (Dragabekken og Liavatnet), både under anleggsperioden og når
området er i drift.
Ved å føre overvann fra planområdet til Grova, unngås avrenning ti Dragabekken.

5.12 Risiko- og sårbarhet
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
-

-

Det er ikke framkommet noen forhold som er av en slik at art at de krever tiltak. Det er
allikevel foreslått noen tiltak som virksomhetene bør ta inn i sine drifts- og beredskapsplaner.
Noen av disse tiltakene er påkrevd gjennom regelverk for virksomhetene uavhengig av
vurderingene i denne ROS-analysen.
Rammene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging tabell T1442/2016, tabell 3,
legges til grunn ved gjennomføring av planen, både for drifts- og anleggsfasen. Dette tas inn i
bestemmelsene til planen.
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-

Rammeplan VA vil vise overvannshåndtering internt på området og ut av området.
Bratte skjæringer etter sprenging vil enten fylles med masser eller avtrappes, og ved
skjæringshøyder over 4 m skal det vurderes sikringsbehov før brukstillatelse/ferdigattest.
Sette av areal til ny trafo i planområdet.

Det siste punktet er løst i samråd med netteier ved at ny nettstasjon kan etableres på
næringsområdet BN.
Det vises til ROS sjekkliste og analyseskjema som ligger i vedlegg 3.

5.13Samiske interesser ved endret bruk av utmark
Eksisterende:
Det er ingen kjente samiske interesser i området.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Planen berører ikke kjente samiske interesser, men Sametinget anbefaler at den generelle
aktsomhetsplikten knyttet til samiske kulturminner tas inn i bestemmelsene.

5.14Teknisk infrastruktur
Eksisterende:
Det er kommunalt vann i området. Det er privat avløp i området
Avrenning fra planområdet er kartlagt. Se notat vedlegg 7. Dagens avrenning går via terreng og
grøfter til Dragabekken som har utløp i Liavatnet.
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Figur 16. Bildet viser dagens avrenning med piler

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
For å hindre avrenning fra planområdet til Dragabekken, vil overvannet føres via terreng og
eksisterende grøfter til elva Grova.
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Figur 17. Bildet viser prinsippløsning for håndtering av overflatevann fra planområdet

Privat avløp videreføres ved gjennomføring av denne planen. Sanitæravløp i driftsbygning med
husdyrhold kan føres til gjødselkum. Sanitæravløp fra næringsvirksomheten kan føres til godkjent
privat avløp eller det etableres nytt innenfor tomta. Virksomhetene skal knytte seg til det
kommunale vannverket via privat ledning fra koblingspunkt anvist av kommunen. Tomtene er store
nok til å håndtere avfall fra virksomhetene før henting/transport til godkjent mottak.

5.15 Trafikkforhold
Eksisterende:
Planområdet har adkomst til offentlig veg fv 721 Liaveien/fv 6358 Prestdalsveien via privat veg
Dragaveien. Fylkesveiene har trafikktall på hhv. 670 og 150. Begge fylkesveiene er forholdsvis smale
med fast dekke. Ingen tilrettelegging for gående og syklende. Det er skoleskyss til skolene i Bjugn.
Fartsgrensen på fv 721 er 80 km/t. Fv 6358 har fartsgrense 50 km/t. Kryssutformingen
Prestdalsveien/Dragaveien er tilfredsstillende iht til Trøndelag fylkeskommune.
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Prestdalsveien

Figur 18. Bildet viser planområdet og veiene i området

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Planforslaget vil gi noe økt trafikk i anleggsfase, dvs. den perioden tomteopparbeidelsen pågår. Hvor
lang tid tomteopparbeidelsen tar er ikke avklart da det henger sammen med forslagsstillers mulighet
til å bruke massen i entreprenøroppdrag. Når virksomhetene er etablert i planområdet, vil trafikken
gå tilbake til dagens nivå igjen.

6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER
6.1 Sammenheng med framtidig område for råstoffutvinning R2
I kommuneplanens arealdel er det satt av to områder på forslagsstillers eiendom; område for
råstoffutvinning R2 og område for næring N4. Dette planforslaget gjelder N4. Et viktig grep med
denne planen er at den ikke hindrer framtidig utvikling av område R2. Dette gjelder både bruken av
arealene og adkomst. Foreliggende planforslag forholder seg til eksisterende veger. Når R2 skal
reguleres må man jobbe med ny atkomst til dette området for å unngå varig utkjøring av masser
gjennom dagens gårdstun. Forslagsstiller ønsker ny veg fra R2 direkte til Nordskogveien (fv 721) á la
figuren under. Trafikken fra Grova landbruks- og næringsområde kan legges om til denne nye vegen.
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Figur 19. Bildet viser områder avsatt i kommuneplanens arealdel, og tenkt prinsipp for ny adkomstveg

6.2 Omlegging av Dragaveien
Ved oppstartsvarsling var det aktuelt å vurdere å legge om Dragavegen ved forslagsstillers gårdstun.
Man har gått bort fra dette fordi det ikke gir en bedre løsning, men hovedbegrunnelsen er å unngå å
berøre elva Grova fysisk hvilket hadde vært vanskelig ved flytting av veien. Forslagsstiller skal selv
opparbeide tomtene i planområdet, og styrer således gjennomføringen og hvordan dette må
samordnes med gårdsdrifta.
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