Forslag til planprogram
Forslag til planprogram for skiferbrudd i Åremmen
Utarbeidet av:
Dato:

Promin AS
2019-08-08

Distribusjon:

Agdenes kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune,
Vegvesenet, Direktoratet for mineralforvaltning, NVE region Midt-Norge, naboer,
hytte-eiere og veilaget for Åremsveien.

Oppdragsgiver:

Miljøskifer AS

Figur 1 Oversiktsbilde fra området rundt Åremmen med området for fremtidig skiferbrudd markert med gul
sirkel. Bilde fra Norge i3D.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Promin AS ble forespurt av Miljøskifer AS om å utarbeide forslag til detaljregulering av et område med en
beskrevet skiferforekomst. Det foreligger avtale mellom grunneier og Miljøskifer AS om uttak av skifer fra
området.
Det er laget en separat geologisk rapport av undertegnede firma. Undersøkelsene viser en skiferforekomst
som ser ut til å egne seg godt til muresteinsformål. Det er også mulighet for noe produksjon av skiferheller.

1.2 Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å få omregulert området slik at drift av et skiferbrudd er mulig. Tiltakshaver
ønsker da å begynne arbeidet med å omregulere området fra dagens arealbruk til masseuttak.
Det betyr at området må være regulert til formålet for at man skal kunne drive forekomsten. I dette tilfellet
må området reguleres til sone for steinbrudd og masseuttak.

1.3 Planprogram
For alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn, skal
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, planprosessen, medvirkning, alternativer og
behov for utredninger. Planprogrammet sendes på høring i minimum 6 uker, samtidig som oppstart av
planarbeidet varsles.

1.4 Fremdrift og aktiviteter i planprosessen
Følgende er gjennomført:
•
•
•

Geologisk undersøkelse
Oppstartsmøte
Kunngjøring av planoppstart og utsending av planprogram (dette dokumentet)

Følgende skal gjennomføres:
•
•
•
•
•

Høring av planprogram i 6 uker
Utvikling av planforslag med reguleringskart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse;
september.
Politisk behandling av planprogram; oktober
Høring av planforslaget: 6 uker
Mulig planvedtak: desember

1.5 Andre offentlige prosesser
Det vil bli søkt om driftskonsesjon på skiferforekomsten fra Direktoratet for Mineralforvaltning

2 Om søker
2.1 Grunneier
Arne Henning Holten og Ingrid Elshaug er sammen eneste grunneier for området som vil bli berørt av
skiferbruddet.
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2.2 Driftsselskap
Miljøskifer AS er driftsselskapet som skal utvinne forekomsten av skifer. Daglig leder i selskapet er Arne
Henning Holten. Arne har jobbet med skifer og tørrmuring av skifer i over 20 år og har dermed et unikt
grunnlag for å vurdere de tekniske egenskapene for skiferen.
Arne har en genuin interesse av å skape lokale arbeidsplasser basert på et bærekraftig uttak av skifer som
tar hensyn til miljø både lokalt og ift. det grønne skiftet. Initiativtaker har vært spesielt opptatt av å
kommunisere med naboer om planer og tanker og er lydhør for innspill og forslag til forbedringer.

2.3 Avtale mellom driftsselskap og grunneier
Det er laget en avtale mellom selskapet og grunneieren som regulerer:
•
•
•
•
•

Undersøkelsesrett
Prøveuttak
Utvinningsrett
Drift
Avslutning

3 Planområdet
3.1 Geologisk bakgrunn
3.1.1 Geologisk utstrekning av forekomst

Det er utarbeidet en geologisk rapport om forekomsten, sist oppdatert juli 2019.
Forekomsten dekker et område, innenfor grunneiers grense, på ca. 339 dekar (0,34 km²). Se figur under.

Figur 2 Tomtegrense for eiendom 108-2 (lys rød strek) og forekomstområde markert i blått.
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Bildet under gir et 3D-perspektiv på estimert omfang av forekomsten. Grensene er tegnet etter grundig
geologisk kartlegging.

Figur 3 Flyfoto med inntegnet estimert område på forekomsten funnet fra geologisk kartlegging.

3.1.2 Kvalitet

Skiferforekomsten består av en kvartsitt-arkosisk skifer med noe variasjon i mengden kvarts- og glimmer
innhold over forekomstens utstrekning. Skiferen har jevnt over meget gode splitte og kløve egenskaper,
med en synlig kløvvinkel på ofte 90 graders (se figur 4). Det er noen soner der det er noe folding, men disse
sonene ser ut til å være meget begrenset.
Skiferen vil egne seg meget godt som murestein og ha særdeles god holdbarhet. Enkelte områder vil også
kunne brukes som skiferheller.
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Figur 4 Eksempler fra skiferen i området. Til venstre ser vi hvordan kløv er tilnærmet perfekt i 90 graders
vinkler. Til høyre vises hvordan skiferen splittes naturlig opp i heller.

3.2 Planområde
Følgende bilde gir en oversikt over hvordan området er tenkt regulert:

Figur 5 Områder som skal omreguleres.
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Under kan vi se hvordan områdene vil se ut ift. dagens arealplan for Agdenes kommune.

Figur 6 Områdene i forhold til dagens arealplan for Agdenes kommune.

Som vi ser over vil vegetasjonsskjermen beskytte omgivelsene mot innsyn, støv og støy. Sonen har et areal
på 16 dekar (0,016 km²). Sonen er også lagt slik at dagens bekkefar ikke blir berørt og området vil beholde
mesteparten av sin opprinnelige stand.
Selve bruddet ligger hovedsakelig inne på LNF-sone 2 (spredt fritidsbebyggelse er tillatt). Det er ikke bygget
noen hytter i dette området per i dag. Noe av masseuttaket kommer inn i LNF-sone 1 (forbud mot bolig-,
ervervs- og fritidsbebyggelse).
Det er markert inn et nedfallsfelt for nedbør (stiplet linje på kartet over rundt Stakkengbekken og
Åremsvatnet), fordi Åremsvatnet tidligere har vært brukt som drikkevannskilde. Beboere har nå vann fra
brønn og Åremsvatnet er nå regnet som reservedrikkevann. Et masseuttak vil bli drevet fra østsiden og inn
og vil dermed ha fall mot øst og kontrollert avrenning av nedbør inn i bruddet. Nedfallsfeltet for
Åremsvatnet vil dermed ikke bli berørt og det vil ikke være fare for avrenning/forurensning inn i dette
området.
Selve masseuttaket reguleres til 163 dekar (0,163 km²) overflateareal.
To adskilte LNF Sone 2- områder ønskes også regulert til LNF Sone 1. Dette for å unngå at nye fritidsboliger
bygges i området nært opp mot bruddet. Disse to er på henholdsvis 249 og 62 dekar, til sammen 311 dekar
(0,311 km²).
Med terrengtilpasning og palldrift med sikkerhetsmarginer på bruddvinkel, så vil det totale uttaksvolumet
i hele bruddets levetid sannsynligvis begrense seg til rundt 1,8 millioner m³.

3.3 Strøm
I relativ nærhet til bruddet går det en høyspentkabel som er del av distribusjonsnettet for området. Se bilde
under.
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Figur 7 Avstand fra 22 kV linje distribusjonsnett til bruddområdet er like over 1 km (rød strek).
Distribusjonsnettet er merket med grønn strek.

Et brudd av denne typen vil ha relativt begrenset behov for strøm, så det er sannsynlig at det eksisterende
nettet har kapasitet til å dekke det behovet bruddet har.

3.4 Vann og kloakk
Det vil bli undersøkt om det er lokale vannkilder som kan brukes til drikkevann (overflatevann eller boret
brønn) eller om man må koble seg til annet vann.
For prosessvann, spylevann osv. så går det en bekk i nærheten som gir mer enn nok vann til denne typen
formål. Vannbehovet i et naturssteinsbrudd er relativt begrenset sammenlignet med prosesserte mineraler
mv.
Kloakk vil sannsynligvis bli løst med et septiktank-system.

3.5 Vei og logistikk
Uttaket vil ha behov for å frakte ut stein som er brutt. Arbeidsfolk skal komme seg til og fra jobb og
servicebiler mv. må kunne ha tilkomst.
Frakt av stein vil sannsynligvis gå med bil til sluttkunde eller videre prosessering, eller med bil til båt og båt
til kunde. Utskipningskai finnes i Lensvik og i Selva (se figur under). Det er etablert kommunalt
industriområde på nabotomtene til begge utskipningskaiene, noe som kan brukes som lokalitet for videre
foredling av produktene.
Biltransport til/fra utskipning vil foregå langs Fylkesvei 710. Fra Fylkesvei 710 og opp til grunneiers eiendom
er det en privat veg driftet av et veilag. Grunneier er medlem av veilaget og har veirett fram til vei på egen
grunn som går videre mot skiferbruddet. Veien fra Fylkesvei 710 og opp til bruddet søkes regulert til
«veiformål» i reguleringsplanen.
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Figur 8 De to alternativene for utskipning via dypvannskai i Lensvik og på Selva.

4 Alternativer
Det er 3 alternativer som lå til grunn initialt:
1. Nullalternativet – ingen etablering
2. Begrenset uttak
3. Maksimert uttak
Nullalternativet er at området ikke blir utbygd og virksomhet ikke etableres. Lokale arbeidsplasser vil da
ikke bli opprettet og det vil ikke bli noen verdiskaping i området av betydning. Til gjengjeld vil det da ikke
bli noen påvirkning fra tiltaket. Det er dette alternativet det sammenlignes med i kapittelet under om
tiltakets påvirkning.
Begrenset uttak. Dette alternativet tar ut en begrenset mengde av skiferen for å i størst mulig grad ta
hensyn til vassdrag, områdets karakter, nabobebyggelse, med videre. Det er dette alternativet som er valgt
å utrede.
Maksimert uttak. Dette alternativet ble diskutert og gjennomgått, men forkastet da det vil gi forholdsvis
store påvirkninger på området mot Stakkengbekken og generelt være mye mer synlig i området.
Tiltakshaver ønsket ikke at uttaket skulle få så store konsekvenser for området rundt.

5 Tiltakets påvirkning
Tiltakshaver er genuint opptatt av å ta vare på områdets karakter og særpreg. Det er et sterkt ønske om å
ta vare på miljøet og få til et godt naboforhold. Det er allerede satt i gang informering om initiativet med
infobrev og møte med naboer.
Følgende parametere skal belyses i planprosessen:
1. Støy
2. Støv
3. Akutt forurensning
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Avrenning til grunn, grunnvann, overflate og vassdrag.
Estetisk
Naturmiljø
Nærmiljø og friluftsliv
Ressursbruk
Kulturminner
Trafikk
Sikkerhet

Under følger en noe mer detaljert, men ikke utfyllende, beskrivelse av de enkelte punktene. Det ønskes
innspill på forbedringer og avbøtende tiltak og andre kommentarer på disse punktene i høringsrunden.

5.1 Støy
Et hvert masseuttak vil medføre noe støy. Tiltakshaver er klar over dette og er innstilt på å finne avbøtende
tiltak som kan forhindre sjenerende støy til omgivelsene.
Slike tiltak kan blant annet være.
•
•
•

Bruk av vegetasjonsskjermer rundt bruddet.
Bruk av utstyr som støyer mindre (moderne hybrid- eller helelektriske maskiner).
Begrensning av aktivitet til bestemte tidspunkter.

Det vil utarbeides en støyberegning for driftssituasjonen som vil legges frem sammen med
reguleringsplanen.

5.2 Støv
Bryting av stein med påfølgende bearbeiding og kanskje noe knusing av stein for produksjon av pukk og
grus av materiale som ikke kan brukes til natursteinsformål, vil produsere støv. Følgende er en liste med
noen tiltak som kan være aktuelle for å begrense støvproduksjon og støvspredning:
•
•
•

Avsug på støvende fastmontert maskineri.
Vanningsanlegg for spesielt tørre perioder.
Vegetasjonsskjerm rundt bruddet (hindrer vind og støvflukt).

5.3 Akutt forurensning
Med akutt forurensning menes utilsiktet forurensning i form av utslipp, ulykker, uhell osv. Det kan
eksempelvis være olje fra hydraulikk med lignende. Bedriften vil da ha:
•
•

Rutiner for innsamling/oppsamling av forurensning/forurenset masse.
Eget område for lagring og vedlikehold av kjøretøy osv der evt. lekkasjer kan samles opp

5.4 Avrenning
Med avrenning menes spredning av finpartikler som går med vann, samt stoffer som løses opp i vannet.
Det man typisk undersøker i slike tilfeller er faren for spredning av finstoff fra brudd og bearbeidingsområde
og utlekking av tungmetaller fra brudd, bearbeidingsområde og evt. lager og deponi.
Det er liten sjanse for utlekking av tungmetaller, fordi forekomsten ikke er av en slik art at denne
problematikken er aktuell. Det kan derimot være mulighet for spredning av finpartikler. Tiltakshaver vil
kunne gjøre følgende for å motvirke dette:
•
•

Redusere mengden finstoff i produksjonen (kan gjøres ved bruk av riktig teknikk).
Etablere sedimentasjonsbasseng i nedkant av bruddet for å fange opp suspendert finstoff.
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5.5 Estetisk
Et dagbrudd er en endring av dagens natur og vil gi et annet uttrykk under drift og når det er ferdig. Det er
for øvrig mange tiltak som kan utføres for å lempe på de estetiske ulempene som følger med en slik
etablering, herunder:
•

•

Før og under drift:
o Vegetasjonsskjerm rundt bruddet.
o Planlegging av åpning av bruddet slik at færrest mulig får direkte innsyn inn i bruddet.
Avsluttet brudd:
o Lage et mer naturlig uttrykk i dagbruddet ved å bryte opp pallene mer tilfeldig.
o Legge på vekstmateriale på pallene slik at naturlig vegetasjon raskt får fotfeste.
o Rydde opp og tilbakestille hele området.
o Plante til med stedegen vegetasjon.

5.6 Naturmiljø
Naturmiljø er et naturområde der et biologisk mangfold av levende mikroorganismer, planter, fugler og dyr
er ivaretatt. Naturmiljøet vil bli påvirket av driften fordi noe av området blir gjerdet inn (for sikkerhet) og
fordi det vil være aktivitet i området deler av døgnet og i arbeidsdager gjennom året. Det er lite toppmasser
som må fjernes (stort sett bart fjell), men noe skog helt i fremkant mot øst (startpunktet). Tiltak er:
•
•
•
•

Hindre skade eller unødvendig påvirkning av naturmiljøet utenfor uttaksområdet.
Sikre området slik at dyr og mennesker ikke blir skadet.
Beplante og restituere fortløpende områder som ikke lenger skal drives.
Etter avsluttet drift; søke å restituere området slik at det ikke avviker for mye fra terrenget rundt.

Regulant vil forholde seg til eksisterende artsmangfold slik det er beskrevet i Artsdatabanken og
Naturbase ved Miljødirektoratet.

5.7 Nærmiljø og friluftsliv
Området er LNF område og er lite i bruk til friluftsliv. Nord for masseuttaket, rundt Åremsvatnet, er det
noen hytter og noen stier som er i bruk. Det er lite bebyggelse i området og dermed lite belysning. Tiltak:
•
•
•

Unngå lysforurensning til området. Lys skrus av etter endt arbeidstid. Unngå at lys «lekker» ut av
området.
Minimere støy og støv til omgivelsene.
Legge til rette for at friluftsliv skal kunne fortsette så mye som mulig som før rundt bruddet.

5.8 Ressursbruk
Forekomsten er god og det er viktig at den blir utnyttet på en tilfredsstillende måte. Det betyr at man tar
ut ressursen på en måte som gagner samfunnet som helhet og som ikke etterlater seg sår i terrenget som
ikke lar seg bøte på, jamfør prinsippet om bærekraftig forvaltning av berggrunnen.
•
•
•

Man skal utnytte mest mulig av forekomsten med mindre det går på bekostning av andre miljøog bærekraftshensyn.
Man skal søke å bruke lokal arbeidskraft til drift av uttaket.
Det skal etterstrebes å bruke så miljøvennlige driftsmetoder som mulig.

5.9 Kulturminner
Det er ikke registrert noen kulturminner ifølge tjenesten «Kulturminnesøk» for det området som skal
reguleres.
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5.10 Trafikk
Det vil bli noe økt trafikk til området i forbindelse med transport til og fra arbeid og transport av skifer. Det
vil til dels bli tyngre lastebiler som vil gå der og det vil kunne medføre noen trafikale utfordringer. Avbøtende
tiltak vil kunne være:
•
•
•
•

Lav hastighet på veien for å unngå farlige situasjoner
Utbedring av veien slik at den får en forsvarlig standard
Møteplasser med jevne mellomrom som er tydelig merket.
Opprettelse av gangstier som går utenom veien.

5.11 Sikkerhet
Økt aktivitet og arbeid med større maskiner gjør at man må sikre området i forhold til dyr og mennesker.
Dersom det blir aktuelt med sprenging av fjellet, så vil man også måtte ha tilstrekkelig sikkerhet i forhold
til denne aktiviteten. Typiske tiltak vil være:
•
•
•

Inngjerding av uttaksområdet
Adgangskontroll
Særskilt sikkerhet ved sprengning

6 Kontakt og medvirkning
Regulant håper herved å ha gitt godt nok underlag for at vi kan få sette i gang med detaljregulering av
området. Dersom det skulle være kommentarer, innspill eller merknader til planprogrammet kan følgende
kontaktinformasjon benyttes:
•

Promin AS
o Adresse:
o Epost:

Promin AS, Nedre Ferstadveg 17B, 7023 Trondheim
post@promin.no

Frist for innspill til planprogrammet er satt til 19. september 2019 (6 ukers høringsfrist).
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