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VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG HØRING AV
PLANPROGRAM FOR OTTERSBO PUKKVERK

Dato 15.01.2019

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av
arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler av
eiendommene gnr/bnr 182/3 og 182/4 i Ørland kommune.
Tiltakshaver for reguleringsplanen er Veidekke Industri AS og Rambøll bistår i
planarbeidet.
Dette brevet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater.
De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.
Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan stilles til Anne E. Katmo, e-post:
anne.katmo@ramboll.no eller på tlf. 95 15 21 10.

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

Gnr/bnr: «Gnrbnr»

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet og til
planprogrammet sendes skriftlig til anne.katmo@ramboll.no eller til Rambøll v/
Anne E. Katmo, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim.
Frist for innspill er satt til 11.03.2021.

Det inviteres til åpen dag i Pukkverket 3.mars mellom kl. 10-14. Naboer
og andre interesserte kan komme innom for en prat og høre om
pukkverket og planarbeidet.
På grunn av pandemisituasjonen ønsker vi at alle som vil ta turen
innom melder seg på til Anne E. Katmo, anne.katmo@ramboll.no /95 15
21 10 innen 1.mars. Ta kontakt hvis tidspunkt ikke passer.

Rambøll Norge AS
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NO 915 251 293 MVA

Planområdet
Planområdet er på ca. 407 daa og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 182/3 og 182/4 i Ørland
kommune. Området er i drift til uttak og pukkverk av Veidekke Industri.

Ørland
lufthavn

Austrått

Brekstad

Figur 1 Oversiktskart, Ottersbo er vist med rød sirkel.

Figur 2 Forslag til plangrense
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Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som område hvor nåværende reguleringsplan skal
fortsatt gjelde (H910_69) i kommune(del)planen. Gjeldende reguleringsplan er Områderegulering for
Ottersbo Pukkverk. Planen med konsekvensutredning ble vedtatt 27.10.2014 og omfattet en utvidelse
av uttaksområde mot øst. Området er avsatt til steinbrudd og masseuttak med omkringliggende område
for særlige landskapshensyn, industri, havneområde, samt mindre områder til friluftsområde i sjø og
landbruksformål. Plangrense for gjeldende plan er identisk med forslag til plangrense for nytt
planarbeid.

Figur 3 Gjeldende områdeplan for Ottersbo pukkverk.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for deponi og mottak av masser i Ottersbo pukkverk samtidig
som driften av pukkverket opprettholdes.
Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning av
1.juli 2017. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram for planprosessen, forslag til planprogram
ligger vedlagt varslingen.

3/4

Planprogram
Planprogram (vedlagt) er første fase i planprosessen og skal fastsettes politisk. Planprogrammet skal
bidra til å informere berørte, private og offentlige aktører om formålet med og forutsetninger for
planarbeidet, planprosessen, framdrift, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.
Videre saksgang:
Innkomne merknader vil bli behandlet i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Etter at
planprogrammet er fastsatt vil det bli utarbeidet en detaljreguleringsplan som sendes Ørland kommune
for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til høring og offentlig
ettersyn. Når planforslaget legges ut på høring/offentlig ettersyn vil berørte parter bli varslet og få
anledning til å komme med merknader til planforslaget for videre politisk behandling. Planforslag til
offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Med vennlig hilsen
Anne E. Katmo
Arealplanlegger
Areal og samferdsel - Trondheim
M +47 95152110
anne.katmo@ramboll.no
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