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Forord

Asplan Viak er engasjert av Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS for evaluering og optimalisering av 
infiltrasjonsanlegg for renset avløp fra planlagt oppdrettsanlegg. Olav Skjøtskift har vært 
oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget.  

Mari Vestland er oppdragsleder for Asplan Viak. Bernt Olav Hilmo og Mari Vestland har utført de 
hydrogeologiske grunnundersøkelsene, mens Knut R. Robertsen har deltatt på befaring og med 
vurderinger knyttet til infiltrasjonsanlegget. 

Trondheim/Ås, 25.06.2019

Mari Vestland Knut R. Robertsen
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn 
Asplan Viak AS er engasjert av Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS (Oppdal FF) for å vurdere infiltrasjons-
muligheter for renset avløp fra planlagt oppdrettsanlegg for matproduksjon basert på fjellørret. Se 
oversiktskart i figur 1, som viser lokalisering av tiltaket på elvesletta vest for Driva og nord for 
Skoremsbrua. 

Figur 1. Oversiktskart, M = 1:50 000 (Asplan Viak-kartet).

Asplan Viak AS har tidligere utført hydrogeologiske undersøkelsene knyttet til etablering av vann-
forsyning til anlegget basert på grunnvannsuttak fra to løsmassebrønner. Arbeidet har inkludert 
hydrogeologiske forundersøkelser, bistand under brønnetablering og prøvepumping, utarbeidelse av 
prøvepumpingsrapport, klausuleringsplan/beskyttelsesplan og søknad om konsesjon for tillatelse til 
grunnvannsuttak etter Vannressurslovens §8. 

NVE har gitt (19.2.2019) konsesjon for et omsøkt grunnvannsuttak tilsvarende:

- Maksimalt døgnuttak: inntil 2 600 m3/døgn (30 l/s)
- Maksimalt uttak over året: inntil 500 000 m3/år (16 l/s)

Oppdal FF opplyser at det første byggetrinnet kun innebærer et vannforbruk og utslipp av prosess-
vann tilsvarende 100 000 m3/år (ca. 274 m3/døgn, eller ca. 3,2 l/s). 
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Reguleringsplanen for oppdrettsanlegget ble godkjent vinteren 2019. Etter en nærmere vurdering av 
infiltrasjonsarealene etter hydrogeologisk befaring og grunnundersøkelse i 2018, ble planområdet 
utvidet mot nord og det ble satt av to nye areal til infiltrasjon før sluttbehandling av planen. 

1.2. Formål 
Rapporten presenterer resultatene fra den hydrogeologiske grunnundersøkelsen. Det er utført en 
vurdering av de stedegne løsmassenes egnethet for infiltrasjon av renset utslippsvann. Rapporten er 
ett av grunnlagene for utslippssøknaden for oppdrettsanlegget. 

1.3. Gjennomføring 
Forarbeid. Gjennomgang av grunnlag fra hydrogeologiske forundersøkelser knyttet til utredning av 
grunnvannsforsyning (2016) inkludert rapport fra prøvepumping, forslag til områdebeskyttelse/ 
klausulering, konsesjon for grunnvannsuttaket, samt dokumentasjon fra Oppdal kommune på 
eksisterende anlegg, arealbruk, brukerinteresser, planbeskrivelse til reguleringsplan m.m.

Feltbefaring. Møte og befaring ble utført med oppdragsgiver og representanter fra NVE i forbindelse 
med konsesjonsbehandlingen av grunnvannsforsyningen til anlegget. Kommunalt avløpsanlegg ble 
befart i forbindelse med dette. Det er senere også avholdt møte med Oppdal kommune og egen 
befaring knyttet til infiltrasjonsanlegget med Oppdal FF etter detaljundersøkelsen (se under).  

Detaljundersøkelse. Det er gjennomført en detaljert feltundersøkelser med geofysiske målinger 
(georadar), sonderboring, samt satt ned peilebrønn nord for det kommunale avløpsanlegget. Det er 
sjaktet med gravemaskin i utvalgte punkter på avsetningen for logging av jordprofilet med lagdeling, 
fasthet, grunnvannsnivå og ev. andre tette flater (fjell, leir/silt). Det er tatt ut sand- og grusprøver i 
utvalgte nivå for kornfordelingsanalyse og vurdering av hydraulisk ledningsevne- og kapasitet.  

1.4. Grunnlagsmateriale

 Asplan Viak-rapport 2018: Konsesjonssøknad for uttak av grunnvann - utgave 2, datert 
8.5.2018

 Asplan Viak-rapport 2018: Sluttrapport prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Driva - 
utgave 2, datert 26.1.2018

 Asplan Viak-notat 2017: Georadarmålinger ved Driva, datert 14.7.2016.

 NGUs Løsmassekart og berggrunnskart

 Analyserapport fra kornfordeling sand- og grusprøver

 Grunnlag fra Oppdal kommune ifm kommunalt anlegg for infiltrasjon av sanitært avløpsvann 
på avsetningen

 Planbeskrivelse, utkast 20.7.2018. Plan-ID: NO1634 2016012 inkludert VA-plan, Plankart, 
bestemmelser til planen
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1.5. Utvelgelse av område 
Valget av lokalitet for oppdrettsanlegget ved Skoremsbrua ble gjort med bakgrunn i følgende: 

 Oppdal kommune hadde allerede et område regulert til industriformål på vestsiden av Driva 
og like nord for Skoremsbrua.  

 Anlegget krever stort uttak av grunnvann og potensialet for å finne store mengder 
grunnvann ble vurdert som størst på elveslettene langs Driva. 

 Grunnvannsuttaket måtte ikke komme i konflikt med andre uttak av grunnvann, for 
eksempel grunnvannsanlegget til Oppdal vannverk som ligger lenger nord langsmed elva 
Driva, og i betryggende avstand nedstrøms oppdrettsanlegget.  

Det ble så vurdert aktuelle nærliggende grunnvannsforekomster basert på følgende vurderinger:

 Løsmassegeologi

 Hydrologi/nydannelse av grunnvann til potensielle forekomster
 

 Arealbruk og potensielle forurensningskilder 

 Andre drikkevannskilder 

 Avstand til planlagt tomt og eksisterende infrastruktur

Innledningsvis var det tenkt at avløpet fra oppdrettsanlegget kunne infiltreres i tilknytning til det 
kommunale avløpsanlegget (åpent infiltrasjonsbasseng) nord for Skoremsbrua og om lag 150 meter 
nordvest for grunnvannsbrønnene. På grunn av de store mengdene utslippsvann som skal infiltreres 
og nærheten til grunnvannsbrønnene til oppdrettsanlegget har man gått bort fra infiltrasjon i 
tilknytning til det kommunale avløpsanlegget. I reguleringsplanen for oppdrettsanlegget er 
planområdet derfor utvidet mot nord og der er satt av to områder til infiltrasjon. Se figur 2 på neste 
side. 
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Figur 2. Utsnitt plankart. Lilla skravur: industriareal/oppdrettsanlegg inkludert slakteri. Oransje 
skravur: Brønnområde, kommunalt avløpsanlegg, infiltrasjonsareal. 

2. PLANER OG BESTEMMELSER I OMRÅDET

2.1. Arealbruk og arealplaner
I kommuneplanen er store deler av området regulert som LNF-område (landbruks-, natur og frilufts-
områder), men arealet der selve oppdrettsanlegget er planlagt er avsatt til industriformål. 

Reguleringsplanen for oppdrettsanlegget ble godkjent tidligere i vinter. Grunnundersøkelser er utført 
innenfor område 1 og 2 i reguleringsplanen, som er avsatt til infiltrasjon av utslippsvann.

Innledningsvis var det tenkt at avløpet fra oppdrettsanlegget kunne infiltreres i tilknytning til det 
kommunale avløpsanlegget (åpent infiltrasjonsbasseng) nord for Skoremsbrua og om lag 150 meter 
nordøst for grunnvannsbrønnene. På grunn av mengdene utslippsvann som skal infiltreres og 
nærheten til grunnvannsbrønnene til oppdrettsanlegget har man gått bort fra infiltrasjon i tilknytning 
til det kommunale avløpsanlegget. I reguleringsplanen for oppdrettsanlegget er planområdet derfor 
utvidet mot nord og der er satt av to områder til infiltrasjon (område 1 og 2 i figur 2). 
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For område 1 (BVA2) og 2 (BVA3) gjelder bestemmelsene:

Avløpsanlegg (BVA):
Utforming (§12-7 nr. 1). Innenfor området tillates etablering av avløpsanlegg med infiltrasjon av 
avløpsvann i sand- og grusmasser.

Funksjon- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4). Området skal gjerdes inn av sikkerhetsmessige årsaker. 

Det foreligger ikke informasjon om at det er igangsatt reguleringsarbeid av andre interessenter i 
områdene som er undersøkt.

Oppdal FF vil inngå permanente avtaler med alle berørte grunneiere innenfor brønnenes influens-
område og grunneiere som berøres av infiltrasjonsarealer, pumpestasjoner, avløpsledninger etc.  

2.2. Forslag til klausulering av grunnvannsmagasinet
På bakgrunn av tidligere prøvepumping av grunnvannsbrønnene er det laget et forslag til klausul-
eringsplan for grunnvannsanlegget, se figur 3. Sonegrensene er beregnet og vurdert ut fra et vann-
uttak på 16 l/s. Slik sonene er lagt blir en stor andel av område 1 for infiltrasjon liggende innenfor 
sone 2, mens område 2 for infiltrasjon i sin helhet ligger utenfor sone 3. Sonegrensene anbefales 
vurdert på nytt etter en tid med kontinuerlig grunnvannsuttak og grunnvannsnivåmålinger i 
peilebrønner. Det må legges opp til etablering av noen nye peilebrønner ved det kommunale 
renseanlegget.  

Det vil bli satt i gang et program for grunnvannsovervåkning, for vurdering av oppstuving, grunn-
vannsnivå, strømningsforhold og mulig påvirkning på grunnvannsbrønner etter igangsetting av 
infiltrasjonsanlegget for oppdrettsanlegget.

Figur 3. Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønnene ved anlegget (utsnitt fra konsesjonssøknad).
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3. UNDERSØKTE OMRÅDER

3.1. Geografisk beliggenhet
Oppdrettsanlegget er planlagt lokalisert nord for Skoremsbrua på vestsiden av Driva og ca. 8 km sør 
for Oppdal sentrum. Områdene som er detaljundersøkt ses i oversiktskartet i figur 4. Her vises også 
beliggenhet av brønnområdet og det kommunal avløpsanlegget.

3.2. Geologiske og hydrogeologiske forhold
Berggrunnen ved oppdrettsanlegget og undersøkelsesområdet er kartlagt som gneis og kvartsitt/-
kvartsskifer. Sørover i Drivdalen mot Dovrefjell er det også kartlagt grønnstein, grønnskifer, 
amfibolitt og kalkførende glimmerskifer (NGU Berggrunnskart). Dette er områder som også inngår i 
kildeområdet for løsmassene ved anlegget. I henhold til NGUs løsmassekart er det kartlagt breelv- og 
elveavsetninger langs begge sider av Driva. Se figur 4. Hydrogeologiske undersøkelser i forbindelse 
med etableringen av grunnvannsanlegget er utført med georadar, sonderboringer og sjakting med 
gravemaskin. Det er dokumentert løsmasser bestående av sand, grus og stein fra terrengoverflaten 

ned til fjell. 

Figur 4. Løsmassekart med aktuelle områder (1 og 2) for detaljundersøkelser inkludert lokalisering av 
brønnområde og kommunalt avløpsanlegg (NGU-kart).
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4. RESULTATER FRA UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER
Denne delen presenterer resultatene fra de hydrogeologiske grunnundersøkelsene. Kartet i figur 5 
viser lokalisering av georadarprofil, sonderboringer, peilebrønner og sjakter. 

Figur 5. Georadarprofil (P), sonderboringer (Sb), ny peilebrønn (Pb) og sjakter (S).

4.1. Georadarmålinger
Det er til sammen målt 3,5 km med georadar, hvorav omlag 1,7 km ble samlet inn under de 
hydrogeologiske undersøkelsene i 2018. 

Grunnvannsnivået ses som en tydelig reflektor på 3-4 meters dyp i alle profilene (P1-P7). 
Reflektiviteten under grunnvannsnivået indikerer løsmasser bestående av sand og grus ned til om lag 
15 meter, men enkelte steder er reflektiviteten god også ned til over 20 meter. 

Tabell 1 oppsummerer resultat fra alle georadarmålinger (P1-P7) med tolkning av reflektivitet (lag-
deling og grunnvannsnivå, fjell). 
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Tabell 1. Oppsummering georadarmålinger fra undersøkelser i 2018. 
Profil 
nr.

Lengde 
(m)

Dyp fjell 
(m)

Dyp grunn-
vannspeil (m)

Tolkning

1 283 * 1,5 – 4 m 11– 20 m stein, sand og grus over fjell/morene.

2 283 * 2 - 7 m 10 – min. 20 m stein, sand og grus over 
fjell/morene. Lavest tykkelse av sand og grus 
mot slutten.

3 134 * 8 - 9 m 6-10 m sand og grus over sand og silt til 12-19 
m. Usikker fjellreflektor.   

4 450 * 2,5 - 4 m 15 – min. 20 m stein, sand og grus over 
fjell/morene.

5 220 * 2,5 – 3,5 m 12 – min. 20 m stein, sand og grus over 
fjell/morene.

6 206 * 2,5 – 3,5 m 12 – min. 20 m stein, sand og grus over 
fjell/morene

7 104 * 3 – 3,5 m Min. 15 m sand og grus over fjell/morene

*Tolkningen av fjell er meget usikker og ikke oppført i tabellen. Det er ikke påvist fjell ved opptil 12 m dype 
boringer ved P2.

Figur 6 og 7 viser hhv. P1 sør i område 1 og P4 i område 2. 

Figur 6. Georadarprofil 1 (P1) lengst sør i område 1 med grunnvannsnivå på 1,5-2 meter under terreng.

Grunnvannsnivå

Fjell?
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Figur 7. Georadarprofil (P4) sentralt i område 2 med grunnvannsnivå 2,5-3 meter under terreng.

4.2. Sonderboring 
Det er utført 5 sonderboringer med håndholdt slagbormaskin av typen Pionjar. Boringene viser alle 
sand og grus. Borehull 1 og 2 ble avsluttet på 10,7 og 13 meter ved hhv. sjakt 1 og 2. Lengst nord i 
område 1 ble boringen avsluttet i fastere masser på ca. 12 meter, men det ble også her påvist sand 
og grus til dette nivået. Område 2 karakteriseres med svært grove masser opp til blokkfraksjonen og 
det var ikke mulig å bore med håndholdt utstyr lenger ned enn til ca. 5,7 meter i dette området. Se 
tabell 2.

Tabell 2. Sonderboring 1-5 (Sb1-Sb5). 
Borehull Dyp (m) Beskrivelse

1 10,7 Sand og grus

2 13 Sand og grus

3 12 Grusig sand, så sand. Fastere på slutten. I kanten 
på esker

4 3,6 Sand og grus, stopp i blokk

5 5,7 Sand og grus, stopp i blokk

4.3. Sjakting 
Det er sjaktet med gravemaskin for å dokumentere jordprofil og dybde til grunnvannsnivå. I alle 
sjakter ble det gravd ned til like under grunnvannsnivået, og i samtlige sjakter ligger grunnvanns-
speilet i permeable lag av sand/grus. Det ble tatt bilder og gjort måling av dyp til grunnvannsnivået, 
samt tatt ut jordprøver fra hver sjakt for kornfordelingsanalyse. Ved sjakt 2 i område 1 ble det satt 
ned en peilebrønn, som ble avsluttet ca. 5 meter under terreng. Peilebrønnen vil inngå som en av 
flere i grunnvannsovervåkningen ved oppdrettsanlegget. 

Sjaktene viser en umettet sone med mektighet på 2,8 - 3,9 meter bestående av sand og grus. Det er 
ikke påtruffet fjell eller tette lag i noen av sjaktene. I område 2 er det påvist høyt innhold av stor stein 
og blokk. Det er tatt prøver av fraksjonen med grusig sand i dette området. Resultatet fra sjaktingen 

Fjell?

Grunnvannsnivå
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og kornfordelingsanalysen (beregnet hydraulisk ledningsevne, K-verdi) er vist i tabell 3. K-verdi i 
område 2 er basert på fineste fraksjon som kunne tas ut for analyse, da øvrig fraksjon i sjaktene er 
stein og blokk. Tabell 4 på neste side viser bilder av sjakter fra område 1 og 2. 

Tabell 3. Beskrivelse av jordprofil, grunnvannsnivå og hydraulisk ledningsevne (K-verdi) i sjakt 1-8.
Sjaktnr. Beskrivelse Grunnvannsnivå

(meter u/ terreng)
Midlere K-verdi

(m/d)
Midlere K-verdi

(m/s)
Sjakt 1 Sand og grus 3,45

1,92·10-3 165,8
Sjakt 2 Sand og grus

 
3,36

2,00·10-3 172,2
Sjakt 3 Sand og grus

 
3,4

1,55·10-3 134,3
Sjakt 4 Sand og grus

 
3,4

1,94·10-3 169,4
Sjakt 5 Sand og grus

 
3,9

9,11·10-3 768,6
Sjakt 6 Sand, noe grus

Stor stein og blokk
 

3,3

1,15·10-3 97,0
Sjakt 7 Sand og noe grus 

Stor stein og blokk
 

3,3

5,30·10-4 46,0
Sjakt 8 Sand og noe grus. 

Stor stein og blokk
 

2,8

7,70·10-4 66,4
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Tabell 4. Sjaktbilder.

Sjakt 1, område 1

Sjakt 6, område 2

Det ble gravd ned til grunnvannsnivå i alle sjakter, som sees i bunn sjakt i bildene.
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5. VURDERING AV INFILTRASJONSMULIGHETER 

5.1. Oppsummering grunnforhold
Løsmassene i område 1 og 2 har en umettet sone bestående av sand og grus med en mektighet på 
2,8 - 3,9 meter over grunnvannsnivået. I område 2 har løsmassene et betydelig innhold av stein og 
blokk. 

Løsmassene har høy hydraulisk ledningsevne (K-verdi). 

Naturlig strømningsretning i grunnvannsmagasinet er mot nordøst, se figur 8. Det går en naturlig 
grunnvannsstrøm fra Driva og inn i elveavsetningene. 

Georadarmålinger og boringer fra de hydrogeologiske forundersøkelsene i 2016 viser at dyp til fjell 
inne på elvesletta mellom Driva og det kommunale avløpsanlegget kan variere mellom 8 - 27 meter, 
der minste løsmassemektighet er registrert langsmed Driva, og størst mektighet inne på elvesletta. 

Det er observert fjellblotninger i dagen flere steder ved Skoremsbrua og ca. 150 m nordover, samt i 
et parti ca. 350 m nord for brua der Driva gjør en sving. Driva renner på fjell fra brua og ca. 50 m 
nordover. 

Figur 8. Strømningskart ved naturlig tilstand. Grunnvannsstrømningen er vinkelrett på grunnvannskotene 
(utsnitt fra konsesjonssøknad).

5.2. Vurdering av infiltrasjonsmuligheter
Stedlige løsmasser vurderes å ha svært høy infiltrasjonskapasitet og svært høy hydraulisk kapasitet 
(evne til å transportere bort vann). Hantusch-metode, som benyttes for å estimere oppstuving under 
infiltrasjonsflater, indikerer at man i område 1 vil kunne få en oppstuving på opp mot 0,5 meter 
sentralt under infiltrasjonsfilteret.   

Begrenset avstand til grunnvann og grove sand- og grusmasser med til dels høyt innhold av stein og 
blokk vil imidlertid medføre at løsmassenes evne til å rense avløpsvann vil være begrenset.

Infiltrert avløpsvann forventes å strømme i nordøstlig retning. Det er imidlertid ikke utført infiltra-
sjonstester i større målestokk for å dokumentere oppstuvning som følge av tilførte vannmengder, 
eller evt. endringer i grunnvannets strømningsretning.
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På bakgrunn av stedlige grunnforhold, kan vi gi følgende råd og anbefalinger:

 Alt avløp fra oppdrettsanlegget (prosessvann, slakteriavløp, etc.) må renses i et eget 
renseanlegg ved oppdrettsanlegget før utslipp til et infiltrasjonsanlegg. Dvs. fjerning av mest 
mulig organisk stoff, fosfor og smittestoffer. Når det gjelder nitrogenforbindelser må disse i 
størst mulig grad foreligge i nitratform, og ikke som ammonium.

 Infiltrasjon i stedlige løsmasser vil gi en supplerende rensing av avløpsvannet, samt en 
betydelig oppholdstid og fortynning i grunnvannssonen, før infiltrert og renset vann 
strømmer ut sammen med grunnvann til elva Driva lenger nord.

 Stedlige løsmasser må bearbeides ved opparbeidelse av infiltrasjonsanlegget. Stor stein og 
blokk må graves ut, og erstattes med filtersand/filtergrus, der anlegget skal lokaliseres.

 Infiltrasjonsanlegget må etableres som åpne bassenger, slik at man kommer til infiltrasjons-
flaten med maskiner, for å kunne fjerne organisk materiale som legger seg på bassengbunn.

 Det må minimum etableres 3 store bassenger, som skal driftes vekselvis.

 Vi er ikke kjent med at det foreligger erfaringer med infiltrasjon av denne type avløpsvann 
eller prosessvann. Hvor høy arealbelastningen kan settes til må derfor erfares ved drift av 
infiltrasjonsbassengene. Arealbelastning og driftsrutiner vil ha stor betydning for hvor store 
bassengarealer det er behov for, og hvor god renseeffekt som kan oppnås. 

 Infiltrasjon av prosessvann innenfor område 2 vil etter all sannsynlighet ikke påvirke uttak av 
grunnvann fra de to produksjonsbrønnene som er satt ned.

 Infiltrasjon av prosessvann innenfor område 1 vil imidlertid kunne påvirke uttaket av 
grunnvann fra de to produksjonsbrønnene. Dette vil være avhengig uttaksmengder og hvor 
mye som tilbakeføres løsmassene ved infiltrasjon. Jo større vannuttak, desto større risiko for 
påvirkning. 

 Infiltrasjon av prosessvann i område 1 vil også kunne endre grunnvannets naturlige strøm-
ningsretning, og medføre at grunnvann iblandet infiltrert avløpsvann fra det kommunale 
renseanlegget strømmer mer i retning av produksjonsbrønnene.

 Det vil derfor være behov for å etablere flere peilebrønner, samt et opplegg for prøvetaking 
og overvåkning av grunnvannets strømningsretning og vannkvalitet.

 Det må også legges opp til resipientovervåkning av Driva oppstrøms- og nedstrøms utslippet.

5.3. Infiltrasjonsarealer / vurdering av arealbehov 
Det foreligger mest erfaring med infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann i åpne bassenger. Normale 
arealbelastninger varierer fra 100 – 400 l pr m2 filterflate og døgn, avhengig av naturgrunnlaget. 

For prosessavløpet og avløpet fra slakteriet vil innhold av organisk materiale i vannet, samt oppnådd 
renseeffekt i renseanlegget, ha stor betydning for hvor høy arealbelastningen kan settes til.
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For å illustrere arealbehovet til infiltrasjonsbassengene, er det nedenfor satt opp to eksempler på 
beregning av nødvendige arealbehov, med utgangspunkt i en arealbelastning på 400 l/m2 og døgn.

Eksempelregnestykke 1:

Infiltrasjon av en gjennomsnittlig utslippsmengde på 3,2 l/s (274 m3/døgn) og en arealbelastning på 
400 l/m2 per døgn vil kreve et areal tilsvarende ca. 700 m2. Basert på denne vannmengden bør det 
etableres minimum tre basseng som totalt vil kreve ca. 2 100 m2 bassengbunn. I tillegg kommer 
sideveggsarealer, samt arealer mellom og rundt bassengene.

Areal tilgjengelig i område 1 og 2 er hhv. 9 600 m2 og 13 800 m2. 

Eksempelregnestykke 2:

Eksempelregnestykke 2 er basert på omsøkt og godkjent uttaksmengde fra grunnvannsbrønner 
(NVE). 

Infiltrasjon av en gjennomsnittlig utslippsmengde på 16 l/s (1 400 m3/døgn) og en arealbelastning på 
400 l/m2 per døgn vil derimot kreve et areal tilsvarende ca. 3 500 m2. Basert på denne vannmengden 
bør det etableres tre basseng som totalt vil kreve ca. 10 500 m2. Dette vil kreve at begge områder tas 
i bruk til infiltrasjon (område 1 og 2). 

5.4. Oppsummering av infiltrasjonsmuligheter 
Den hydrogeologiske grunnundersøkelsen og eksempelberegningene viser at det er mulig å etablere 
infiltrasjonsanlegg for renset prosessvann i stedegne løsmasser for byggetrinn 1 (3,2 l/s). Det må 
legges opp til kontroll av oppstuving under infiltrasjonsflatene og overvåkning av forurensning til 
resipienter og grunnvannsbrønner.

En nærmere beskrivelse av antall basseng, plassering, utforming og oppbygging av infiltrasjons-
anlegget vil bli gjort på skissestadiet i utslippssøknaden. Dette må gjøres med bakgrunn i mer 
nøyaktige data på utslippsvannets sammensetning, spesielt med hensyn til organisk materiale.
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6. FORHOLDET TIL NATURMILJØ, NATURRESSURSER OG 
BRUKERINTERESSER

Denne delen beskriver sentrale vurdering knyttet til naturmiljø, naturressurser og brukerinteresser. 
Flere av forholdene er vurdert i konsesjonssøknaden for tillatelse til uttak av grunnvann til anlegget. 

6.1. Nasjonalt laksevassdrag
Driva er et nasjonalt laksevassdrag. Nasjonale laksevassdrag har som mål å gjenoppbygge 
laksebestandene til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innen arten og utnytter 
dens produksjonsmuligheter, og det er ikke tillatt med nye tiltak eller aktiviteter som kan skade 
villaksen. I henhold til St.prp.nr. 32 (2006-2007) er det likevel en åpning for nye tiltak og aktiviteter 
dersom disse ikke medfører økt risiko for de laksebestandene som skal beskyttes. I tabell 6.1 
Beskyttelsesregime i nasjonale laksevassdrag i nevnte st.prp. gis det en åpning for at mat- eller 
settefiskproduksjon i nasjonale laksevassdrag kan gjennomføres når det ikke medfører risiko for 
rømming av fisk eller spredning av fiskesykdommer i vassdraget, samt at det kun fører til mindre 
endringer i vannføringen. 

 Rømming av fisk og spredning fiskesykdommer: Anlegget skal utformes på en slik måte at 
rømming av fisk og spredning av fiskesykdommer til Driva ikke vil forekomme. Det vil ikke 
foregå direkte uttak av vann fra Driva eller direkte utslipp av avløpsvann til Driva. I følge 
anleggseier skal det legges det opp til desinfeksjon av alt avløpsvann med ozonering og UV-
bestråling. Landbasert oppdrett med bruk av mekaniske filtre vil gjøre rømning av fisk fysisk 
umulig. Se del 7 for anbefaling til videre arbeid på temaet.

 Endringer i vannføringen: Alt utslippsvann fra anlegget skal infiltreres i stedlige løsmasser 
nedstrøms grunnvannsbrønnene, etter at prosessavløpet har gjennomgått rensing på 
oppdrettsanlegget. Dette bidrar til å redusere netto reduksjon i vannføring som følge av 
grunnvannsuttaket til anlegget. 

6.2. Vernet vassdrag
Driva (øvre del) er et vernet vassdrag. I følge verneplanen for Driva (NVE 2018) foreligger følgende 
vernegrunnlag:

Vernegrunnlag: Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et variert landskap der store 
områder ligger i høyfjellet. Elveløpsformer, geomorfologi, vannfauna, landfauna og botanikk inngår 
som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og 
forskningsaktivitet.

Vernet omfatter bare sideelvene Dindalselva og Grøvu med tilløpsbekker og øvre del av Driva-
vassdraget ned til og med samløpet med Skjørdøla like vest for Oppdal sentrum.

Vassdraget inneholder store og sammenfallende verneverdier. Feltet er klassisk når det gjelder 
tolkning av landformutviklingen i Norge, og viser med klarhet et spekter av nåtidens prosesser. I 
nedbørfeltet finnes noen av de mest verdifulle plantelokaliteter i landet. I fjellene finnes den siste 
bestand av den europeiske ville fjellreinen. I tillegg lever jerv og fjellrev, og sammen med reinen 
utgjør de nøkkelarter i fjelløkosystemet.

Hele området er rikt på kulturminner. For vilt og fisk er vassdraget også særdeles verdifullt. Store 
deler av feltet ligger innenfor Dovrefjell nasjonalpark og Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn 
landskapsvernområde.

I forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er det gitt mer utfyllende definisjoner 
og retningslinjer om nasjonale mål for forvaltning av vernede vassdrag, retningslinjer for 
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vassdragsbeltet og ansvar for oppfølging. Arealer langs vassdraget bør fortrinnsvis reguleres som 
LNF-områder, men det presiseres at vassdragsvernet må tilpasses det enkelte vassdraget, samt at 
arealbruk og tiltak i tilknytning til vassdraget skal reguleres av kommunene. 

I vedlegg 3 til forskriften er det gitt eksempler på inngrep som kan skade verneverdier. Her blir 
fiskeoppdrett med produksjon av settefisk og matfisk nevnt, og fare for spredning av sykdommer og 
parasitter til villfisk, endret vannføring, hindring av fiskens frie gang, økt forurensning, genetisk 
innblanding og visuelt uheldige inngrep blir oppgitt som mulige skader på verneverdier.

Etablering av infiltrasjonsanlegg for utslippsvann vil foregå uten tiltak i selve elvestrengen eller i 
kantsonene. Påvirkning på vannføring er også omtalt i del 6.1 over. Konsesjonssøknaden er godkjent 
av vassdragsmyndigheten (NVE). Med planlagt infiltrasjon av utslippsvann vil netto reduksjon i 
vannføringen som følge av grunnvannsuttaket bli minimal (estimert netto uttak 2 l/s). Det vil bli 
etablert et program for overvåkning av mulig forurensning. 

Det er gjort en vurdering av mulig berøring av verneområder, som del av arbeidet med søknad om 
konsesjon for grunnvannsuttaket. Tiltaksområdet ligger nedstrøms vernet område, og utbyggingen 
av infiltrasjonsanlegg vil ikke påvirke verneverdiene innenfor dette området. 

Oppdrettsanlegget vil være et lukket anlegg med innebygde barrierer mot rømning av fisk og 
spredning av sykdommer og parasitter. Se del 7 for anbefaling til videre arbeid på temaet.

6.3. Biologisk mangfold – flora og fauna
Det er gjennomført søk på registrerte artsforekomster inklusive rødlistearter i området i Miljø-
direktoratets database Naturbase. I kategorien «Arter av nasjonal forvaltningsinteresse» er det blant 
annet registrert laks, vipe, storspove, bjørkefink, gråtrost, kongeørn, boltit, polarsisik, gulspurv, 
kornkråke, klåved, rankfrøstjerne, tyrihjelm med mer i nærheten av tiltaket. Lokalitetene for alle 
disse registreringene ligger utenfor områdene for infiltrasjonsanlegg, og vil ikke påvirkes av 
etableringen av infiltrasjonsanlegg. Det gjøres derfor ikke videre vurderinger av konsekvensene for 
disse artene. 

6.4. Kulturminner
Det er gjort søk på kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden. Det er ikke registrert 
kulturminner i områdene som er satt av til infiltrasjon. 

6.5. Landbruk 
Selve infiltrasjonsanlegget vil bli etablert i skogsområder som i hovedsak brukes til friluftsliv og 
rekreasjon, men vedhogst og uttak av noe furutømmer kan forekomme. Infiltrasjonsanlegget vil 
kreve hogst og annet markarbeid der bassengene skal ligge. Det må også fjernes skog og annen 
vegetasjon med større røtter i en viss avstand fra bassengkantene for å hindre blant annet uheldig 
rotutvikling i anlegget. Det er fulldyrket jord vest for de undersøkte områdene. Etableringen av selve 
infiltrasjonsanlegget vil gi svært begrenset til intet arealbeslag på dyrket mark i permanent fase, men 
det blir nødvending å grave ned avløpsledning fra oppdrettsanlegget, som kan berøre dyrket mark og 
drift på dette i anleggsfasen. 
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6.6. Friluftsliv, fiske og rekreasjon
De undersøkte områdene brukes i hovedsak til friluftsliv, fiske og rekreasjon. Mellom undersøkt 
område og elva går det tursti. Store deler av elvestrekningen oppstrøms og nedstrøms de undersøkte 
områdene benyttes til fiske. Etableringen av infiltrasjonsanlegg vil ikke berøre turstien eller 
elvestrekningen der det foregår fiske. 

6.7. Vannforsyning

6.7.1. Kommunal drikkevannsforsyning – Oppdal vannverk
Oppdal kommunale vannverk har etablert grunnvannsbrønner i løsmasser på Ørstadmoen, ca. 1,6 km 
nord for område 2 avsatt til infiltrasjon. Grunnvannsanlegget til Oppdal vannverk består av tre 21-25 
m dype brønner hvorav en er i reserve. Maksimalt døgnforbruk i 2015 er oppgitt til 58 l/s, mens 
gjennomsnittsforbruket over året lå på 26 l/s. I perioden 2005-2015 ble høyest vannforbruk registrert 
i 2013 med et gjennomsnittsforbruk på 33 l/s (Oppdal sentrum vannverk, Driftsrapport for 2015). 

Med bakgrunn i prøvepumpingsresultater med et uttak på ca. 67 l/s utarbeidet NGU et forslag til 
soneinndeling (NGU Rapport 88.191), der man baserer seg på at influensområdet strekker seg i en 
avstand på ca. 400 m ut fra brønnene mot sør. Kart- og flyfotostudier viser at det mellom grunn-
vannsanleggene ligger en fjellterskel i elva, se figur 9. Denne danner et naturlig skille i grunnvanns-
strømmen langs dalbunnen. Dette innebærer at infiltrasjonsanlegget i område 1 og 2 tilknyttet 
Oppdal FF med stor grad av sannsynlighet ikke vil kunne innvirke på vannverket til Oppdal kommune. 

6.7.2. Privat vannforsyning 
I Nasjonal grunnvannsdatabase GRANADA er det registrert både løsmassebrønner og fjellbrønner 
innover dalen, men det er ikke registrert andre brønner innenfor produksjonsbrønnenes influens-
område, se figur 9. Tiltaket vurderes derfor ikke å påvirke annen vannforsyning.  

6.8. Kommunalt renseanlegg for sanitært avløpsvann
Oppdal kommune drifter et renseanlegg for sanitært avløpsvann innenfor beskyttelsessone 2 til 
oppdrettsanleggets grunnvannsbrønner. Brønnene ligger ca. 140 m sørøst for renseanlegget, som 
baserer seg på infiltrasjon i stedegne løsmasser (åpne basseng). Vannanalyser av opp-pumpet 
grunnvann fra prøvepumpingen viser en maksimumskonsentrasjon av nitrat på 0,39 - 0,68 mg N/l. 
Det er ikke påvist indikatorbakterier for fekal forurensning. Bakgrunnsverdier for nitrat i grunnvann 
er imidlertid til sammenligning 0,3 – 0,4 mg N/l. 

Opprinnelig var det planlagt at utslippsvann fra oppdrettsanlegget kunne infiltreres i tilknytning til, 
eller i nærheten av, kommunens infiltrasjonsanlegg. Dette har man gått bort fra, og område 1 og 2 
skal benyttes til infiltrasjon.  

I konsesjonssøknaden for grunnvannsuttaket er det beskrevet at det ved økt infiltrasjon i dette 
området må gjøres nærmere undersøkelser som dokumenterer hvordan økt belastning påvirker 
grunnvannskvaliteten og om avrenning fra anlegget kan påvirke grunnvannsbrønnene og andre 
grunnvannsforekomster nedstrøms anlegget. 

Infiltrasjon av utslippsvann fra oppdrettsanlegget i område 1 vil bli vurdert fortløpende med hensyn 
til grunnvannsnivå og vannkvalitet. Dette følges opp gjennom et overvåkningsprogram.
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Figur 9. Løsmassekart som viser plasseringen av grunnvannsbrønnene til Oppdal vannverk og Oppdal FF, 
grensen til grunnvannsanleggenes influensområde mot hhv. sør og nord, samt registrerte private brønner 
(utsnitt fra konsesjonssøknad).
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7. VIDERE ARBEID

7.1. Utslippssøknad (søknad om tillatelse til utslipp av forurensning)
Nedenfor listes punkter som er relevante for en utslippssøknad. Omfanget av hvert enkelt punkt og 
eventuelt behovet for tilleggsoppgaver-/utredninger vil avhenge av dialog og møter med 
Fylkesmannen, samt merknader til søknaden fra ulike interessenter gjennom prosessen.  

 Resipientvurdering Driva
a. Gjennomgang av tilgjengelige data i offentlige databaser for enkel karakterisering og 

eksisterende belastning i vassdraget (Vann-Nett, Vannmiljø etc.)
b. Gjennomgang/innhenting av data fra pågående resipientovervåkning i Driva med 

stasjonsoversikt og analyserapporter.
 Hydrologiske data Driva

a. Vannføringsdata fra hydrologisk stasjon 
b. Ev. grove estimat ved bruk av tilgjengelige data fra MET (Meteorologisk institutt) og 

NEVINA (NVE).
 Tilførselsvurdering 

o Estimat for tilførsel av fosfor og nitrat fra oppdrettsanlegget til vassdraget 
o Inkludert vurdering av renseeffekt (nedbrytningskapasitet) ved bruk av 

infiltrasjonsanlegg og fortynningseffekter i Driva
o Data på fiskefor for vurdering av tilførsler til vassdraget

 Nøyaktig beregning av oppstuving under infiltrasjonsflater. 
 Plan for resipientovervåkning Driva. 
 Plan for grunnvannsovervåkning (oppstuving, strømningsmønster, grunnvannskjemi). 
 Anleggsbeskrivelse infiltrasjonsanlegg – Plan og profil (skisse).

7.2. Forslag til avklarende utredninger

 Utredning knyttet til smittefare (spredning av fiskesykdommer) av spesialisert fagmiljø for 
fiskehelse- og sykdommer, jf. Drivas status som nasjonalt laksevassdrag 

 Utredning og planlegging av rensing av prosessvannet. 

7.3. Resipientovervåkning Driva 

 Overvåkning av vannkvalitet i Driva før- og etter etableringen av anlegget, for vurdering av 
eventuelle forurensningstilførsler og tiltak. Tilpasset vassdragsovervåkning (vannområde 
Driva). 

7.4. Grunnvannsovervåkning

 Overvåkning av grunnvannsstrømningen for vurdering av hvorvidt kommunalt avløpsanlegg 
kan virke inn på grunnvannsbrønnene som følge av oppstuving/økt grunnvannsstand under 
infiltrasjonsflater i område 1. 

 Overvåkning av grunnvannsnivå utføres i tråd med NVEs Vassdragskonsesjon som er gitt for 
grunnvannsuttaket. Disse formålene kan koordineres. 

7.5. Prosjektering av infiltrasjonsanlegg 

 Prosjektering av infiltrasjonsanlegg baseres på godkjent utslippssøknad.
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BESTEMMELSER                                              Revisjon 01, dato: 07.03.19 

Detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS ved 
Skoresbruhølen 
 
PlanID: 2016 012 
Forslagsstiller: Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS v/Olav skjøtskift og Stein Kjartan Vik 
Utarbeidet av:  Plankontoret  
 

Utarbeidelse, saksbehandling og revisjoner  SAKSNR. DATO SIGN. 
Oppstartsmøte med kommunen, forslagsstillere og Ola Fjøsne  28.09.16 ARHO 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet   02.01.17 OF 
Fremming av planforslag til kommunen   01.10.18 ABJ 
1. gangs behandling i bygningsrådet: Sak 18/79 18/79 06.11.18 ARHO 
Offentlig ettersyn og høring 12.11.18 – 04.01.19, for Fylkesmannen utsatt til 11.01.19 ARHO 
2. gangs behandling i bygningsrådet 19/15 04.03.19 ARHO 
Sluttvedtak i kommunestyret 19/28 07.03.19 ARHO 

1. Planens hensikt 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av et landbasert oppdrettsanlegg 
og slakteri for ørret med tilhørende infrastruktur.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Vegetasjon og terreng 

• Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Arealer med terrenginngrep skal 
revegeteres og tilpasses omgivelsene. Dette skal utføres innen ett år etter at 
byggearbeidene ferdigstilles.  

• All matjord skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal 
brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet.  

• Eventuelle overskuddsmasser etter inngrep henlegges på steder der de ikke virker 
skjemmende.  

• Trasèer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger skal reetableres med 
stedegen vegetasjon.  

• Sedimenttransport til vassdrag skal begrenses mest mulig ved alle typer terrenginngrep.  

2.2 Støy 
• Ved planlegging og søknad om tiltak skal støy løses tilfredsstillende. Retningslinje 

T1442/2012 Støy i arealplanlegging eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller 
retningslinjer som erstatter gjeldende skriv, samt Retningslinje T 1520 for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging, skal legges til grunn for behandling av byggesaker innenfor 
planområdet. Følgende grenseverdier for støy legges til grunn for etablering av ny 
virksomhet eller bebyggelse: 
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Støykilde Støynivå på ute-
oppholdsareal og 
utenfor vinduer til 
rom med støyfølsom 
bruksformål 

Støynivå 
utenfor 
soverom, natt 
kl. 23 – 07  

Støynivå på ute-
oppholdsareal og 
utenfor rom med 
støyfølsom 
bruksformål , lørdager  

Støynivå på ute-
oppholdsareal og 
utenfor rom med 
støyfølsom 
bruksformål, 
 søn-/helligdag  

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB   
Industri med 
helkontinuerlig 
drift 

Uten impulslyd:  
Lden 55 dB 
Med impulslyd:  
Lden 50 dB 

Lnight 45 dB  
LAFmax 60 dB 

  

Øvrig industri Uten impulslyd:  
Lden 55 dB og 
Levening 50 dB 
Med impulslyd:  
Lden 50 dB og 
Levening 45 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd:  
Lden 50 dB 
Med impulslyd:  
Len 45 dB 

Uten impulslyd:  
Lden 45 dB 
Med impulslyd:  
Lden 40 dB 

 
2.3 Veger, avkjørsler og kryss 

• Veger, avkjørsler og kryss skal bygges i henhold til kravene i Håndbok N100, Veg og 
gateutforming.  

2.4 Tekniske anlegg 
• Felles anlegg for vann, avløp, strøm og el./tele tillates anlagt i tråd med vann- og 

avløpsplan for planområdet. Etter nedgraving skal arealene settes i stand i tråd med hva 
de er regulert til. Nye luftspenn tillates ikke. 

• Vann- og avløpsanlegg skal utføres i henhold til gjeldende VA-norm. 

2.5 Estetisk utforming 
• Bygninger skal utformes slik at området fremstår med et godt, enhetlig preg når det 

gjelder volum, materialbruk og farger. Lysreflekterende eller blanke flater skal ikke 
benyttes. 

• Lager skal skjermes med vegetasjon, gjerder eller være innebygd. 

3. Bestemmelser til arealformål 
3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
Næringbebyggelse (BN) 

Utforming (§ 12-7 nr. 1) 

• Innenfor området tillates det etablert bebyggelse og tilhørende utomhusarealer for 
landbasert fiskeoppdrett. Anlegget bygges i henhold til NS9416 (egen standard for 
landbaserte oppdrettsanlegg). 

• Næringsvirksomhet eller lager som ikke er del av oppdrettsvirksomheten er ikke tillatt. 
Virksomhet som forsyner anlegget eller bearbeider produkter som er tilknyttet anlegget 
er tillatt.  

• Maksimal utnyttingsgrad settes til 80 % BYA av areal vist som BN i plankartet. Maksimal 
gesimshøyde settes til 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Tekniske anlegg, 
ventilasjon, heishus m.m. kan ha større byggehøyde enn det som er angitt, men ikke mer 
enn 3 meter høyere enn angitt i bestemmelsene.  
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• Ledningsnett for vann, avløp, strøm, energianlegg og telekommunikasjon tillates 
nedgravd i grunnen innenfor hele næringsområdet. 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7) 
• Bebyggelsen ved gulvnivå skal ikke plasseres lavere enn kote 528 av flomhensyn.  
• Det skal som minimum avsettes plass for 20 biler og 10 sykler. Plass for parkering skal gå 

fram av situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak. Kommunen kan fastsette 
krav om høyere parkeringsdekning basert på dokumentert behov i forbindelse med 
byggesøknader. 

• Sikringsgjerde skal settes opp ved farlige skrenter innenfor næringsområdet.  

Utforming, funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 1, 4, 7) 
• Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det utarbeides situasjonsplan som viser 

plassering av tiltak, avkjørsel, parkering og vegetasjon. Situasjonsplanen skal redegjøre 
for eksisterende og fremtidig terreng, forstøtningsmurer, sikringsgjerder og andre 
arealavgrensende tiltak. Planen skal også redegjøre for hvordan naboer og trafikkmessige 
forhold skal hensynstas i anleggsfasen.  

Vannforsyningsanlegg (BVF) 
Utforming (§ 12-7 nr. 1) 
• Innenfor området tillates etablering av brønnhus/brønnkummer. Av hensyn til flomfare 

skal disse sikres med forbygninger. 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4) 
• Brønnanleggene kan bygges opp/forlenges inntil 2 meter av flomhensyn. 
• Det tillates ikke installasjoner som kommer i konflikt med selve vassdraget eller mulige 

flomveier. 

Avløpsanlegg (BVA) 
Utforming (§ 12-7 nr. 1) 
• Innenfor området tillates etablering av avløpsanlegg med infiltrasjon av avløpsvann i 

sand- og grusmasser.  

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4) 
• Området skal gjerdes inn av sikkerhetsmessige årsaker.  

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
Veg – (SKV) 

Utforming (§ 12-7 nr. 1) 
• Sætrumsmovegen skal legges om over en strekning på ca. 400 meter. Vegen skal 

utformes i henhold til normalene i Statens vegvesens Håndbok N100 - Veg og 
gateutforming, samt Normaler for landbruksveg klasse 1.   

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Utforming (§ 12-7 nr. 1) 
• Annen veggrunn omfatter teknisk infrastruktur og snølagring.  
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3.3  Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
Turveg (GT) 

Utforming (§ 12-7 nr. 1) 
• Turvegen skal holdes åpen for allmenn ferdsel 
• Innenfor formålet tillates enkel opparbeiding av sti med merking, klopplegging, grusing 

o.l. Det tillates også oppført enkle konstruksjoner i tråd med formålet som bålplasser, 
sittebenker o.l.  

3.4  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende (§ 12-5 nr. 6) 
Verneverdier (§ 12-7 nr. 6)  
• Inngrep som forringer området langs eller i elva og får negative konsekvenser for 

verneverdien av vassdraget tillates ikke. 

Retningslinjer for særlige drift- og skjøtselstiltak (§ 12-7 nr. 9) 
• For å hindre at flomvollen på østsiden av elva ødelegges av flom kan elveør tas ut eller 

flyttes i vassdraget. Uttak og flytting av elveør kan skje etter tillatelse fra NVE, etter 
samråd med Fylkesmann og kommunen.   

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
4.1  Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  
Sikringssoner - frisikt  

• Frisiktsonene skal ha fri sikt over 0,5 m langs aktuelle veistrekninger. Vegetasjon i 
frisiktsonen skal holdes lavere enn dette og hensetting av kjøretøy, lagring med mer 
tillates ikke. Stolper og enkeltstående trær kan stå i frisiktsonen såfremt trekroner ikke 
hindrer sikten.  

Sikringssone – område for grunnvannsforsyning 
• Innenfor området tillates ikke arealbruk eller virksomhet som får negative konsekvenser 

for grunnvannet.  

Faresone – høyspenningsanlegg 
• I området som i plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført 

andre byggetiltak enn det som er nødvendig for energiforsyningen i området.  

 

4.2  Særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø  (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)  
Båndleggingssone – bevaring av naturmiljø 

• Inngrep som forringer området langs elva og får negative konsekvenser for verneverdien 
av vassdraget tillates ikke. Større trær og eksisterende vegetasjon skal ivaretas så langt 
som mulig.  
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5. Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10) 
5.1 Før bebyggelse tas i bruk (felt BN) 

• Følgende teknisk infrastruktur skal være opparbeidet: 
- omlegging av Sætrumsmovegen 
- omlegging av vannledning for Tronda vassverk 
- høystpentlinjer legges i jordkabel  
- nødvendige sikringsgjerder  
- ledningsnett for vann og avløp 

5.2 Før brukstillatelse gis (felt BN) skal det foreligge 
• Konsesjon for uttak av grunnvann 
• Akvakulturkonsesjon 
• Utslippstillatelse 
• Byggetillatelse 

Før det gis byggetillatelse skal det foreligge en faglig utredning som viser at risikoen for 
smitte, rømning og utslipp fra anlegget er meget lav. Utredningen utarbeides i samråd med 
Fylkesmannen. 

 

 
 


