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                                                          Vår ref; abs/2019               Dato 22.11.2019 

 
Søknad om tillatelse til drift av avfallsanlegg for mottak av 
næringsavfall 
Solbu gnr/bnr 49/1 Orkanger kommune.  
 
På vegne av Mardahl Maskin AS søkes det om tillatelse etter § 29 og § 11 i 
Forurensningsloven, jfr forurensningsforskriften § 36 -2.  
 
I dette dokumentet gir vi en beskrivelse av planlagt virksomhet og området. Vedlagt følger 
søknadskjema samt utfyllende vedlegg.  
 
Bakgrunn og hensikt med prosjektet 
 
Mardahl Maskin AS har inngått en langsiktig leieavtale med grunneier, hvor den langsiktige 
planen er å etablere dels nye og dels forbedrede landbruksarealer på eiendommen. For å få 
til dette skal det tas ut mineraler og området skal tilføres rene masser.   
 
Dersom det i enkelte lass oppdages masser som kan gjenvinnes kjøres disse massene til 
firmaets anlegg på Furumoen for sortering og deretter gjenbruk.  Alle masser som tas imot 
på Solbu skal være rene og falle inn under tilstandsklasse 1.   
 
Området ligger sånn til at det er kun adkomst ved hjelp av tilkjøringsvei. Veien sikres med 
bom/adgangskontroll for å hindre at uvedkommende kjører inn masser hvor innhold og 
opprinnelsessted er ukjent 
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Illustrasjon og plan for tiltaket  
 
Nedenfor inntas kart som viser hvor massene skal deponeres. Se også kartvedlegg    
 

 
 
 
For området markert med gult foreligger det nå tillatelse til deponering etter 
dispensasjonsvedtak som følger vedlagt. 
 
Deponering på det øvrige arealet, markert i grønt nedenfor vil ikke være aktuelt før ny 
reguleringsplan er vedtatt.  Kart følger også vedlagt.  
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Plangrunnlag og øvrige tillatelser  
Arealet er regulert gjennom reguleringsplan; Solbu grustak . Vedtatt 30.05.2002. Av 
bestemmelsene til denne reguleringsplanen følger det at aktivitet innenfor «spesialområde 
for masseuttak» skal være avsluttet i løpet av 2015. Det er derfor satt i gang ny planprosess 
for å få regulert området på nytt. Status i reguleringsplanprosessen er at plankonsulent 
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Sundli Plan AS har sendt inn et forslag til kommunen. Forslaget har vært ute på høring. 
Høringsfrist var satt til 15.11.2019  
 
I påvente av vedtatt reguleringsplan har Sundli Plan AS sendt inn dispensasjonssøknad for 
deponering. Orkdal kommunen fattet i februar 2019 vedtak her og det er gitt tillatelse til 
deponering frem til 31.12.2019. Tillatelsen følger vedlagt. Det vil bli søkt om forlengelse av 
denne dispensasjonen. 
 
 

Enkel stedsanalyse  

Tiltaket ligger i Orkdal kommune, ca. 12 km sør for Orkanger Sentrum. Området ligger på en 
høyde på østsiden av Orkla.  
 
Det er få tilgrensende naboer. Naboliste følger vedlagt.     
 

Terrengbeskrivelse 

Terrenget er slakt hellende og deler av området bærer preg av at det allerede har vært tatt ut 
mineraler. Resterende del av arealet er dyrka mark.  

 
 

Lokaliseringsalternativer  

Det er ikke vurdert andre lokaliseringsalternativer.  
Å ha mottak av masser samme sted som det skal tas ut masser er vurdert som gunstig bla 
ut fra miljøhensyn, lastebiler kan frakte masser begge veier, på den måten unngås kjøring 
med tom last, og antall biler/kjøreturer kan reduseres.  
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Grunnforhold  

Det er fjell i dagen i deler av området mot i vest. Ellers består området av grus og noe fast 
leire 
 
 

Miljømessige vurderinger  

I forbindelse med varig lagring av masser er det hovedsakelig 3 former for forurensning som 
en må hensynta; grunnforurensning, og forurensning av luft i form av støv og støy. For 
nærmere orientering vedr støy og støv vises det til søknadsskjemaet, samt til ROS analyse 
utført av Sundli plan AS. Denne er kort og ikke veldig omfattende, men ettersom kommunen 
har sendt den på høring benyttes den også i denne saken. Grunnforurensning skal ikke 
forekomme, massene skal være rene og det skal etableres dyrkamark etter endt deponering.    
 
 

Forebyggende tiltak og beredskap.  

Forebyggende tiltak for maskiner og til støv og støy ivaretas som nevnt i punkter ovenfor. 
Ved ekstraordinære utslipp og hendelser som brann, ulykke eller miljøhendelse er det 
utarbeidet en beredskapsplan.. 
 
 

Beredskapsplan og internkontrollsystem   

Mardahl Maskin AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at bedriften må oppfylle en del 
kriterier til system og oppfølging for miljø- og internkontroll. Det er bl.a. utarbeidet overordnet 
og lokale beredskapsplaner. Den lokale beredskapsplanen følger vedlagt. Dersom dere 
ønsker den overordnede planen for hele virksomheten til Mardahl kan denne ettersendes.   

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Berit Strøm                                                           
Jurist    
Pro Invenia AS                                                                          
anne.berit.strom@proinvenia.no  
 
Kopi: Mardahl Maskin v/ Ragnar Øyum   
 
 
Vedlegg; Søknadsskjema med tilhørende vedlegg.   
 
 
 


