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 Innledning 1

 Bakgrunn og formål 1.1

På vegne av Sel kommune er det utarbeidet forslag til detaljregulering for Myrmoen i Sel kommune. 
Norconsult AS har bistått forslagstiller med utarbeidelse av planen. 

Bakgrunn for planarbeidet er behov for en helhetlig plan for miljøstasjonen på Myrmoen, og samtidig 
sikre tilstrekkelig areal for drift og videreutvikling av denne. Planen skal legge til rette for NGR (Nord-
Gudbrandsdal renovasjonsselskap) sitt hovedanlegg for omlasting og sortering samt legge til rette for 
gjenvinning av avfall fra private husholdninger og for mindre næringsbedrifter. Miljøstasjonen innehar i 
tillegg et slambehandlingsanlegg, og planforslaget skal legge til rette for en fortsatt bruk av denne. Det 
legges opp til at miljøstasjonen skal ha høy miljøstandard og at den skal ha brukervennlige og 
fremtidsrettede løsninger. Planen skal gi muligheter for en god og riktig behandling av avfallet også i 
fremtiden.  

Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven 
gjeldende fra 1.juli 2009, og plankartet er utarbeidet i henhold til Sosi-versjon 4.5. 

 Konsekvensutredning 1.2

Arealplaner skal vurderes i forhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven", som har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under utarbeidelsen av planer. Forskriftens § 6 tar for seg tiltak som alltid skal konsekvensutredes, 
mens § 8 tar for seg tiltak som skal utredes hvis det vurderes å være vesentlig virkning for 
miljø og samfunn. 
 
Planen er vurdert å falle inn under bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredninger § 6, bokstav 
b), dvs reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Med bakgrunn i at anlegget 
har tillatelse til deponering av spesifikke typer farlig avfall i begrensede mengder er punkt 9 i vedlegg I 
vurdert som aktuell. Punktet omhandler anlegg for behandling og deponering av farlig avfall i jorden.  
 
Renovasjonsanlegg vil dessuten kunne falle inn under vedlegg II, tiltak som skal vurderes nærmere. 
Her betraktes punkt 11. j som aktuell: «Andre industrianlegg, næringsbygg, herunder kjøpesenter, 
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Det er et prinsipp i 
forskriften at konsekvenser ikke skal utredes for en plan, dersom tiltaket er tilstrekkelig 
konsekvensutredet i et høyere plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. 
Kommuneplanen har ikke avsatt areal for renovasjonsanlegg i hele det aktuelle området, og følgelig vil 
planforslaget ikke være i tråd med overordna planverk. Omdisponering av LNF-områder og tiltakets 
mulige virkninger for miljø og samfunn gjør at planarbeidet for planlagte tiltak vurderes å falle inn 
under krav om konsekvensutredning. 
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 Planstatus og rammebetingelser 1.3

 

 Nasjonale og regionale føringer 1.3.1

• Plan og bygningsloven  
• Naturmangfoldloven  
• Lov om kulturminner  
• Vannressursloven  
• RPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442-2012)  
• Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr 26 (2006-2007) 
• Forurensingsloven og forskrift om begrensning av forurensning 
• Regional plan for klima og energi (2013-2024). 

 

 Kommunale føringer 1.3.2

• Kommuneplanens arealdel 2016-2025 for Sel kommune. Kommuneplanen ble vedtatt i 
kommunestyret den 20.06.16. 
 

• Vedtak om fradeling på gnr 213 bnr 1. Fylkesmannens behandling og samtykke til fradeling, 
25.10.16. Saken var oversendt Fylkesmannen for avgjørelse med bakgrunn i at Sel kommune 
var kjøper av arealet. Det ble gitt løyve til fradeling av inntil 10,3 daa skogsmark fra gnr. 213, 
bnr. 1. 
 

 Planstatus 1.3.3

Kommuneplanens arealdel 

Planområdet ligger innenfor områder som i arealdelen er avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting, 
LNFR, råstoffområde og støysone. Det går fram av de tematiske kartene at området omfattes av 
aktsomhetsområde for flom og jordskred samt snøskred. Detaljreguleringen er delvis i henhold til 
gjeldende kommuneplan. Område for ny etablering av publikums gjenvinningsstasjon er ikke i 
samsvar med overordnet plan. 

Området Offentlig eller privat tjenesteyting er angitt med hensynssone H_910, som angir 
detaljeringssone for gjeldende reguleringsplaner, til tross for at det ikke er utarbeidet noen plan for 
dette området tidligere. Med bakgrunn i dette legges kommuneplanens arealdel til grunn. Utarbeidelse 
av foreliggende planforslag vil erstatte hele området angitt som detaljeringssone.  

Det finnes ingen tilgrensende planer til planområdet. 
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Figur 1. Kartutsnittet viser utsnitt over aktuelt område fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er angitt med 
stipla linje.  Kilde: Sel kommune sitt Web kart. 

 
 

Detaljeringssone 

Støysone 

Planområde 
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 Beskrivelse av planområdet 2
 

 Beliggenhet 2.1

Planområdet ligger langs Fv 436 i Sel kommune, og ligger ca. 6 km vest for Otta sentrum.  

Foreslått avgrensing vil muliggjøre en utvidelse og bedre tilrettelegging av miljøstasjonen. 
Planavgrensningen innebefatter eksisterende område for miljøstasjon, slambehandlingsanlegg samt 
et område som har vært utnyttet til uttak av masse. I tillegg inngår et areal i sør, som vil gi muligheter 
for en utvidelse i forhold til dagens drift.  

 

Figur 2. Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet markert med rød sirkel.. 

 

Planområdet omfatter eiendommene gnr 216, bnr 6, gnr. 213 bnr. 9 og 213 bnr. 20. I øst er 
planområdet avgrenset av Fv. 436 og av eiendomsgrense til eiendommene 216/6 og 213/9 i vest. 
Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrenser til nevnte eiendommer og vegkant mot Fv. 
436. 
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Figur 3. Kartutsnittet viser planens avgrensning. 

 

 Eierforholdene innenfor planområdet: 2.2

Eiendom gnr./bnr. Eier av eiendom 

216/6 Sel kommune 

213/9 Sel kommune 

213/20 Sel kommune 

 

Det foreligger vedtak om fradeling av inntil 10,3 daa skogsmark fra eiendom gnr. 213 bnr. 1. Saken er 
behandlet hos Fylkesmannen i Oppland og tillatelse er gitt ved brev av 25.10.16. Intensjonen med 
fradeling er at Sel kommune kjøper aktuell del av eiendommen med den intensjon å utvide 
miljøstasjonen. Eiendomsgrenser og gards og bruksnummer fremgår av figur 3. 

Det aktuelle arealet som fradelingsvedtaket omfatter er fradelt og gitt gnr. 213 bnr. 20. 
Oppmålingsforretning ble gjennomført 09.10.17.  
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 Eksisterende bygninger  2.3

Dagens bygningsmasse ligger på eiendom 213/9 i planområdet. Bygningene benyttes i forbindelse 
med gjenvinning og omlasting av avfall. 

 Dagens drift 2.4

Myrmoen miljøstasjon eies av Sel kommune, dvs. at kommunen investerer i og vedlikeholder 
bygninger og areal. Det er imidlertid NGR som er arbeidsgiver for betjening og drifter stasjonen i 
åpningstidene. Virksomheten består av mottak av forskjellige avfallsfraksjoner for sortering, 
bearbeiding og videresending til gjenvinning og eventuell deponering på godkjente anlegg. Dette 
utgjør restavfall fra husholdninger, produksjonsavfall og bygg- og rivingsavfall fra industri, bygg- og 
anleggsvirksomhet. 

Grovavfall fra NGR sine 6 miljøstasjoner må sorteres for å ta ut gjenvinnbart avfall og for å sikre riktig 
kvalitet på restavfall til energigjenvinning. Fra grovavfall sorterer NGR ut en betydelig mengde med 
stålskrap, treverk og inerte masser. Ca. 1 700 tonn kommer inn til sortering pr. år. Sorteringa er viktig 
for å sikre at det ikke blir med farlig avfall videre til forbrenningsanlegget. NGR har konsesjon for å 
deponere såkalt inerte masser på Myrmoen. Dette er ikke-nedbrytbart avfall, slik som betong, 
murverk, glass o.l.  I tillegg har NGR tillatelse til å deponere asbest.  

NGR leverer ca. 7000 tonn restavfall til energigjenvinning gjennomsnittlig i løpet av et år, og storparten 
går til Trondheim. På Myrmoen foregår omlasting av avfall før uttransport til gjenvinning eller annen 
sluttbehandling. 

 

Figur 4. Bildet viser NGR sitt hovedanlegg på Myrmoen for omlasting og sortering. Foto: Norconsult 

 

Private og bedrifter kan levere avfall til gjenvinning og farlig avfall til miljøstasjonen. Husholdninger kan 
gjøre dette gratis da det er omfattet av kommunalt renovasjonsgebyr, mens bedriftene betaler etter 
egne satser. 

Det aktuelle planområdet omfatter videre et slambehandlingsanlegg. Slammet kommer fra kommunale 
renseanlegg i Lesja, Dovre, Lom, Vågå og tidvis fra Oppdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu. 
Slammet som blir levert på Myrmoen er avvannet slam fra avvanningsbiler og renseanleggslam. 
Slammet blir så blandet 1:2 en del slam og to deler strukturmateriale (knust hageavfall) 
Behandlingsmåten er rankekompostering. Sel kommune har bl.a. gått til innkjøp av en spesialbygd 
maskin som kalles rankevender. Formålet med dette er å effektivisere arbeidet med mottak av slam 
fra kommunene.  
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Behandlingsanlegget er i seg selv et gjenvinningsanlegg for avløpsslam. Etter behandling er slammet 
å anse som et jordforbedringsmiddel. Slam som skal benyttes som gjødsel/jordforbedringsmiddel må 
hygieniseres for å minimere smittefaren og stabiliseres for å begrense luktplagene. Slammet som 
produseres på Myrmoen slambehandlingsanlegg er av kvalitetsklasse 0, dvs. at sluttproduktet kan 
nyttes på jordbruksareal, private hager, parker, grøntarealer og lignende. 

 

 

Figur 5. Flyfoto viser dagens bruk av området. Avkjøringer til området er vist med svart pil. 

 

 Naturkvaliteter og biologisk mangfold 2.5

Det er ikke registrert spesielle arter eller biologisk mangfoldverdier i eller i nærheten av planområdet. 
Det foreligger heller ingen registreringer i Naturbasen eller Artsdatabanken. Dalsiden generelt i 
Ottadalen omfattes av leve- og trekkområde for hjortevilt. Arealet som er aktuelt i forhold til utvidelse 
av gjenvinningsstasjonen, er i dag avskoget. Ottaelva som renner gjennom Ottadalen ligger øst for 
planområdet, i en avstand på ca. 80 – 255 meter fra planområdet.  
 

 Jord- og mineralressurser 2.6

Planområdet omfatter eksisterende gjenvinningsstasjon med tilhørende aktiviteter. I tillegg omfatter 
aktuelt planområde områder med skog. 

Av AR5 kartet går det fram at de arealer som nyttes i dag til miljøstasjon og råstoffområde er angitt 
som åpen skrinn fastmark og åpen jorddekt fastmark. Resterende areal innenfor planområdet utover 
arealer hvor det foregår drift i dag er angitt som skogsareal med middels bonitet. Det finnes ingen 
areal innenfor planområdet som er angitt som dyrka areal eller areal som er dyrkbart. Det aktuelle 

Slambehandlingsanlegg 

Masseuttaksområde 

Gjenvinningsstasjon 

Sorterings- og omlastingsanlegg  

Område for nyetablering av 
gjenvinningsstasjon  

Deponi for inerte masser 

Deponi for asbest 
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utvidelsesarealet for å oppnå bedre løsninger for avfallshåndteringa er angitt som skogsareal med 
middels bonitet. 

Det går skogsveg som grenser mot planområdet og som har atkomst fra Fv436 og gjennom den delen 
av planområdet som benyttes som atkomst til slamanlegget i dag.  

Innenfor planområdet ligger en grusforekomst. Denne er vurdert som lite viktig av Norges geologiske 
undersøkelse. Det foreslåtte planområdet berører ikke registrerte forekomster av mineralske 
ressurser av regional eller nasjonal verdi.  

 

Figur 6. Flyfotoet gir et innblikk i den eksisterende bruken av arealene innenfor planområdet. Kilde: Google Maps 

 Landskap 2.7

Planområdet ligger i Ottadalen med Otta elv som renner i bunn av dalen, og med skogkledte dalsider. 
Av menneskeskapte elementer i dalføret er Rv. 15 og Fv. 436. På vestsiden av dalføret er det spredt 
boligbebyggelse, mens det på østsiden av dalføret i tillegg til spredt bebyggelse ligger boligfeltet, 
Dahle.  

Planområdet ligger nær Fv. 436 i et relativt flatt terreng på vestsiden av vegen og Ottaelva. 
Hovedtrekkene i landskapet er dalsider som generelt bærer preg av jordbrukslandskap med spredt 
boligbebyggelse og dyrkaarealer. Myrmoen miljøstasjon er et eksisterende renovasjonsanlegg og 
ligger som et etablert element i landskapet. 
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Figur 7. Bildet viser lokaliseringen til anlegget i landskapet. Kilde: Google Maps 

 

 

Figur 8. Bildet viser eksisterende miljøstasjon. Norge i bilder 

 Kulturminner 2.8

Området er kontrollert mot Askeladden og det er ikke registret noen automatisk fredete kulturminner i 
planområdet. Det er heller ingen spesielle kulturmiljøer innen planområdet.  

Potensiale for funn og eventuelt behov for befaring av området er vurdert av Oppland fylkeskommune 
ved kulturarvenheten.  Kulturarvenheten kan etter vurdering ikke se at det er behov for en arkeologisk 
registrering av området, jf. e-post datert 14.09.17.  

Av LIDAR-kartet gikk det imidlertid fram noe som tydet på at det kunne være nyere tids kulturminner i 
området. Oppland fylkeskommune ved kulturarv har undersøkt dette litt nærmere med tanke på 
funksjon og evt. verdi som nyere tids kulturminne, og om det evt. er behov for å ta hensyn til dette i 
planen. De har med bakgrunn i dette vært på befaring i området. Konklusjonen er at sporet på LIDAR 
vurderes som en naturdannelse, og planen kommer dermed ikke i befatning med hverken automatisk 
fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid.  

Arealene inngår ikke i noen form for registrert kulturlandskap.  
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Figur 9. Kartutsnittet viser utløsningsområde for snøskred markert med rødt mønster. Øvrige arealer er angitt som 
utløpsområde. Kilde: NGU sine kartløsninger. 

 Skred og flom  2.9

Planområdet er definert innenfor NVE sine aktsomhetsområder for skred, noe som i henhold til NVE 
sine retningslinjer utløser krav om skredfarevurdering for å vurdere om sikkerhet mot skred er 
ivaretatt. 

Planområdet er definert innenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred, snøskred og steinsprang 
ifølge kart utarbeidet av NVE. Aktsomhetsområde for snøskred dekker hele planområdet, mens den 
nordlige del av området ligger innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Aktsomhetsområde 
for steinsprang dekker kun et svært begrenset område helt sør i planområdet. 
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Figur 10. Kartutsnittet viser aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Kilde: NGU sin kartløsning 

Figur 11. Kartutsnittet viser aktsomhetsområde for steinsprang. Kilde: NGU sin kartløsning 
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 Friluftsliv og rekreasjon 2.10

Planområdet inkluderer område for etablert miljøstasjon med aktivitet som avfallssortering, 
gjenvinning, slambehandling og område for masseuttak. Området er ikke tilgjengelig for allmenn bruk 
med hensyn til friluftsliv og rekreasjon. Det er kun utvidelsesområdet i sørøst som per i dag ikke 
innehar en aktivitet relatert til miljøstasjonen. Bruken av dette området har frem til nå vært 
landbruksrelatert. Planområdet har således ingen spesiell verdi som friluftsområde, lekeområde eller 
som friområde for nærmiljøet. Planområdet med tilgrensende områder benyttes i liten grad i forhold til 
utøvelse av friluftsliv eller opphold for barn og unge. 

 

 Veg og trafikkforhold   2.11

Planområdet ligger i nær tilknytning til Fv. 436. Atkomsten til miljøstasjonen skjer fra Fv. 436. 
Atkomsten til gjenvinnings- og slamanlegget er sikret med bom. Eksisterende avkjørsel er tenkt 
opprettholdt og benyttet. 

Ifølge Statens vegvesens vegdatabank hadde Fv. 436 en trafikk belastning på 228 årsdøgnstrafikk 
(ÅDT). Trafikktallet det er oppgitt for er 2016. Tungbilandelen er satt til 10 biler. Vegstrekningen er 
angitt med mindre streng holdningsklasse. Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Generell 
byggegrense mot fylkesvegen er 30m. Det finnes eksisterende godkjente avkjøringer til planområdet i 
dag, som fortsatt vil være aktuelle å benytte. 

Det finnes ingen gang- og sykkelveg for myke trafikanter langs Fv. 436. Det går ikke noe 
kollektivtransport på stekningen utover skoleskyss. Trafikk til og fra miljøstasjonen avhenger av 
bilbruk. 

  



 

 Oppdragsnr.:  5175140   Dokumentnr.:  004   Versjon:  J05 
   |  Detaljregulering Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg 

 

Vedtatt av Sel kommunestyre 17.06.2019, sak 28/19  |  Side 17 av 51 

Figur 102. Kartutsnittet viser 22 kV vist med blått. Grønn linje 
angir kraftledning 230 V. Heltrukken linje viser linje i dagen og 
stiplet linje i jordkabel. Kilde: Eidefoss AS 

 Kraftledning 2.12

Det går et høyspent- og et lavspentnett i 
området. Ved oppstart av 
reguleringsarbeidet har Eidefoss sendt inn 
merknad med informasjon om disse 
traseene. Den største kraftledningen, som 
går i retning nord/sør – øst/vest, er en 22kV. 
Til denne type kraftledning i luftnett er det 
visse krav til tiltak, og vises ofte i arealplaner 
med sikringssoner. Denne høyspent luftlinjen 
ligger i plangrense i vest, men utenfor 
planområråde.  
 
Videre fra et punkt utenfor planområdet går 
kraftledningen i jordkabel inn i planområdet. 
Til en jordkabel av denne type er det krav 
om min 60 cm overdekning av masse over 
kabelen. Endring er som f.eks. senking av 
terreng og bygging av veg kan påvirke dette. 
Det må ikke endres bruksområde av 
kabelområdet slik at det blir trykkrefter på 
kabelen. Det er ikke noen direkte faresone 
slikt som ved høyspent luftlinje, men det kan 
ikke bygges over kabelen uten videre.  
 
 
En mindre kraftledning i jordkabel 230V er 
koblet til den største kraftledningen rett på 
nedsiden av atkomstvegen inn til 
slamanlegget. Denne kraftledningen går 
nordover fra her i jordkabel og deretter som 
høyspent over Ottaelva. Det er visse krav til 
avstand til bygninger avhengig av bygningstype 
ved luftnett og overdekning av masse over kabelen.   
 
 

Kraftledningene innarbeides ikke med noe faresone på plankartet, men det er viktig at det tas hensyn 
til kraftledningene ved tiltak som kan komme i berøring med disse.  

 

 



 

 Oppdragsnr.:  5175140   Dokumentnr.:  004   Versjon:  J05 
   |  Detaljregulering Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg 

 

Vedtatt av Sel kommunestyre 17.06.2019, sak 28/19  |  Side 18 av 51 

 Beskrivelse av planforslaget 3
Planen har til hensikt å regulere eksisterende avfallsanlegg, og å sikre fremtidige utvidelser av 
gjenvinningsanlegget. Myrmoen miljøstasjon er et regionalt avfallsanlegg som eies av Sel kommune 
og driftes av NGR. Sel kommune ønsker å utvide arealet på Myrmoen for å sikre en langsiktig, trygg 
og tilfredsstillende gjenvinningsstasjon for publikum. Dette er bakgrunnen for igangsatt 
reguleringsplanarbeid.  
 
Planforslaget består av plankart i A2-format i målestokk 1: 2000, planbestemmelser, planbeskrivelse 
med konsekvensutredning og ROS-analyse. Det er dessuten utarbeidet delutredninger som: 
Skredfarevurdering, konsekvensutredning med hensyn til forurensing til vann og grunn samt støy, 
rapport vedrørende lukt fra slamkompostering. Disse følger planforslaget.  
 

 
 
Figur 113. Kartutsnittet viser planformålene. 
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Hele planområdet omfatter ca. 110 dekar, hvorav størstedelen allerede er i bruk som 
renovasjonsanlegg. Området utvides sørover til å omfatte ca. 10 dekar med skog av middels bonitet. 

Innenfor planområdet er hoveddelen regulert til renovasjonsanlegg. Planforslaget omfatter dessuten 
tidligere masseuttak i nord for å kunne lagre masser i kortere perioder. Det legges opp til bruk av 
eksisterende avkjørsler til området. Innenfor planområdet kan det anlegges nødvendige 
driftsbygninger og interne veger tilknyttet renovasjonsanlegget. 

Det er etablerte internveier og driftsbygninger innenfor det området som i dag drives. Miljøstasjonen er 
planlagt utvidet mot sør-øst med det formål å tilrettelegge for en gjenvinningsstasjon for publikum og 
mindre næringsbedrifter. En etablering som planlagt nødvendiggjør anleggelse av et servicebygg i 
dette området. Område som benyttes til miljøstasjon i dag vil fortsatt være aktuelt i forhold til 
hovedanlegg for omlasting og sortering. Å flytte gjenvinningsstasjonen vil gi muligheter for å utnytte 
dette området på en bedre måte. Område regulert til masseuttak er tatt med som en del av 
planområdet (angitt som BKB på plankartet), og er som en del av planprosessen vurdert i forhold til 
mulig lagring av ferdigbehandlet slam. Dette fremgår blant annet av utarbeidet konsekvensutredning 
for forurensing til vann og grunn, datert 27.06.18 samt utredning for støy, datert 22.01.19. 
Utredningene viser at lagring av ferdigbehandlet slam i området vil være mulig, men etter nærmere 
vurdering er det allikevel ikke ønskelig å lagre slam på dette arealet, blant annet av hensyn til naboer. 
Det anses heller ikke som nødvendig å ta i bruk dette arealet, da det er arealer nok for lagring av 
ferdigbehandlet slam innenfor det området som allerede er i bruk til formålet, angitt som BRE3 på 
plankartet. Området BKB vil allikevel være aktuelt i forhold til å mellomlagre ulike typer ren masse.  

Sentrale elementer innenfor formålsområdet vil da være gjenvinningsstasjon, anlegg for sortering og 
omlasting av avfall, slambehandlingsanlegg, område for mellomlagring av masse. Målet er å drive 
avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og 
miljøriktige løsninger for innbyggerne i Sel kommune, industrien og for andre avfallsbesittere. 

 Arealbruk 3.1

Reguleringsformål  Betegnelse  Areal daa 

1550 Renovasjonsanlegg BRE 53,8 

1800 Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB 26,5 

2011 Kjøreveg SKV 2,5 

2018 Annen veggrunn- tekniske anlegg SVT 5,3 

3060 Vegetasjonsskjerm GV 15,9 

5100 LNFR L 6 

Sum areal:  110 

 Bebyggelse og tiltak 3.2

Det er foreslått 3 områder med formålet renovasjonsanlegg. Arealet kan, i samsvar med 
forurensingsloven med forskrifter og tillatelser fra forurensningsmyndigheten, nyttes til mottak, 
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gjenvinning, mellomlagring, omlasting, behandling og håndtering av avfall samt annen virksomhet for 
drift av renovasjonsanlegget. Innenfor området tillates interne driftsveger, samt vegsystem for 
gjenvinningsstasjon og bygninger. Planen legger ikke opp til konkret fastsettelse av fremtidig 
bebyggelse, men sikrer tilstrekkelig arealer og muligheter for håndtering av avfall etter de krav som 
stilles fra myndighetene.  

 
Gjenvinningsstasjonen vil i den grad det er hensiktsmessig bli universelt utformet. Løsninger for 
universell utforming forutsettes vist i forbindelse med søknad om 
rammetillatelse/igangsettingstillatelse. 

Området BRE 1 tilrettelegger for ny gjenvinningsstasjon for publikum, og før søknad om 
rammetillatelse/igangsettingstillatelse innenfor dette området skal det foreligge en plan for nærmere 
disponering av feltet. 

Området BRE 2 benyttes til sortering, behandling og midlertidig lagring av avfall. På området kan det 
deponeres inerte masser og asbest i henhold til gitte tillatelser/konsesjon. Aktiviteten skal i så fall skje 
i samsvar med gitte løyver og konsesjoner og egne driftsplaner.        

Innenfor område BRE 3 tillates slambehandlingsanlegg med tilhørende funksjoner. Virksomheten må 
holde seg innenfor anbefalte grenseverdier for lukt. 

Innenfor område BKB tillates det mellomlagring av masse. Planen åpner også for at det kan tas ut 
grusmasse, for bl.a. å tilrettelegge området til mellomlagring. Det har innenfor avsatte formål tidligere 
vært tatt ut masse. Deler av området er i kommuneplanens arealdel angitt som råstoffområde. På 
deler av det området som i reguleringsforslaget er angitt som BKB, ligger det et potensial til ytterligere 
uttak av masser. Dette arealet er på ca. 12 daa. Dersom dette arealet legges til grunn og med 
utgangspunkt i en uttaksdybde på ca. 10 meter som tilsvarer som tidligere uttak, vil det totale 
uttaksvolumet anslåes til ca. 120 000m³.  Dersom det legges til grunn et uttak på rundt 20 000m³ pr år, 
vil dette gi en forventet driftstid på 6 år. Drift i uttaket vil kreve godkjent driftskonsesjon og driftsplan. 
Det er naturlig at driftstekniske detaljer bestemmes i en driftsplan.  

Dagens løsning for vann og avløp på Myrmoen miljøstasjon, gir ikke tilfredsstillende vannmengde eller 
kvalitet for utvikling av området. Ved etablering av gjenvinningsstasjon vil det være nødvendig å 
tilrettelegge for ny og bedre løsning for vannforsynig og avløp. Det er i forbindelse med 
reguleringsarbeidet utarbeidet en VA-plan, utarbeidet av Norconsult AS 04.03.19. VA-planen viser 
egnet område for brønnetablering ovenfor deponiområdet. Det er videre behov for lokal renseløsning 
for håndtering av avløpsvannet, og VA-planen viser egnet sted for infiltrasjon nord for 
overvåkingsbrønnene. Her viser VA-plan to alternative lokaliseringer for infiltrasjon, der det ene 
området er angitt innenfor kombinert bebyggelse og anleggsformål og den andre området er angitt 
utenfor planområdet på andre siden av Fv. 436. Det er videre ønskelig med lokal håndtering av 
sigevann fra slambehandlingsanlegget. Mengde og sammensetning av næringsstoffer i sigevannet fra 
et eventuelt fremtidig slambehandlingsanlegg vil være avgjørende for om infiltrasjon vil være en 
tilstrekkelig rensemetode. Det må derfor utredes ytterligere om sigevannet kan behandles i skisserte 
renseanlegg for avløpsvann fra servicebygg. 

 Adkomst til planområdet og trafikksituasjon 3.2.1

Adkomsten til uttaket vil skje fra Fv. 436. Atkomst er regulert som avkjøringer i plankartet. 
Avkjøringene skal utformes etter Statens vegvesen sitt håndbok N100. Frisikt i kryssene er satt til 6 x 
120 m. Det arealet som angir frisikt innenfor planområdet er regulert til sikringssone frisikt. 
Frisiktsonen skal sikre tilfredsstillende sikt ved utkjøring fra hovedatkomsten til renovasjonsanlegget. I 
sonen skal det ikke være sikthindringer som er høyere enn 0,5 m. Ytterligere opplysninger og 
vurderinger i forhold til atkomst går frem av pkt. 4.8.1. 
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Med bakgrunn i at planforslaget grenser mot Fv. 436 inngår annen veggrunn og byggeforbudssone 
med en bredde på 20 m fra midtlinje som en del av planen 

Det interne kjøresystemet er i hovedsak ikke fastsatt i reguleringsplanen, da planen bør være fleksibel 
i forhold til dette. Veg til slambehandlingsanlegget og skogsveg i nord er innarbeidet. 

 Vegetasjonsskjerm 3.2.2

Rundt mesteparten av det området som er regulert til renovasjonsanlegg er det innarbeidet en sone til 
vegetasjonsskjerm angitt på plankartet med betegnelsen GV. Den regulerte bredden på sonen vil 
variere, men er minimum 2 m. Sonen vil i stor grad bestå av eksisterende vegetasjon som bevares, 
men stedvis vil det også kunne være aktuelt å plante ny vegetasjon. Vegetasjonsskjermen opprettes 
for å sikre visuell skjerming av avfallsanlegget, og for å begrense nærmiljøulemper i form av støy, 
støv, lukt etc.  
 

 LNFR  3.2.3

Innenfor områdene som er regulert for Landbruk tillates tradisjonell aktivitet innenfor rammene av 
LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. 
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 Konsekvenser av planforslaget 4
 

Konsekvensutredningen vil omfatte en beskrivelse av konsekvensene av planforslaget i forhold til 
konkrete tema fastsatt i planprogrammet. 

Konsekvensene utredes i forhold til følgende alternativer: 

 

0-Alternativet 

0-Alternativet er den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke gjennomføres og 
benyttes som referanse til planforslaget.  

0 alternativet forutsetter videreføring av dagens situasjon. Dette innebære at Myrmoen miljøstasjonen 
ikke utvides, og at driften vil fortsette innenfor de rammene som er gitt i kommuneplanens arealdel og i 
henhold til utslippstillatelse. Dette innebærer at det ikke blir noen utvidelse av Myrmoen miljøstasjon. 
Drift på miljøstasjonen vil måtte foregå innenfor de samme områder det drives i dag, og med de 
utfordringer med hensyn til kapasitet og trafikksikkerhet som dette måtte medføre. Fradelte tomt i 
sørøst planområdet vil i dette alternativet bli videreført som landbruksområde. Adkomstforhold er som 
i dag. 

Konsekvenser for planforslaget vil bli vurdert opp imot 0-Alternativet. 

 

Hovedalternativet 

Hovedalternativet vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom reguleringsplanen blir 
vedtatt. Dette innebærer tilrettelegging for miljøstasjon, slambehandling og lagring av masser innenfor 
planområdet. I tillegg vil det vil da innebære at miljøstasjonen også kan disponere det planlagte 
utvidelsesarealet sørøst for dagens område og masseuttaksområdet i nord.  

Alternativet antas å være gunstig, sett i lys av at planen vil legge til rette for en mer rasjonell og 
hensiktsmessig utforming av anlegget. I dette ligger det dessuten bedring av 
trafikksikkerhetsforholdende for gjenvinning og sortering av avfall inne på Miljøstasjonen.  

 Metode og utredningsalternativer 4.1

Formålet med en konsekvensutredning (KU) er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for miljø, 
naturressurser og samfunn slik at virkningene av planforslaget kan vurderes mot 0-alternativet som er 
å ikke gjennomføre planlagt tiltak.  

Denne konsekvensutredningen er i hovedsak basert på metodikken beskrevet i Statens vegvesens 
Håndbok V712 (Vegdirektoratet 2014), da i første rekke metodikken som brukes for ikke prissatte 
konsekvenser. Det er kommet en ny Håndbok V712 (vegdirektoratet 2018), men med bakgrunn i at 
planoppstart og planarbeidet var påbegynt før ikraftsettelse av denne, så tas det utgangspunkt i det 
påbegynte grunnlaget som er håndbok fra 2014. 
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Figur 124. Konsesjonsvifta angitt i Håndbok 712.  
Kilde: Håndbok V712 (Vegdirektoratet 2014) 

De enkelte tema gis en beskrivende vurdering av verdi, omfang og konsekvens basert på 
konsekvensvifta. Disse tre begrepene står sentralt i håndbok V712 når det gjelder vurdering og 
analyse av ikke prissatte konsekvenser:  

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

• Effekt/omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.  

• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 
forhold til 0-alternativet. 0-Alternativet er slik planområdet vil framstå uten den planlagte 
utbygginga, dvs. videreføring av dagens situasjon. 

Prinsippet i metodikken for vurdering av konsekvensene er: 

 

Vurderingene av «Verdi» tar utgangspunkt i Håndbok 
V712, der det er bl.a. er tabeller for hjelp for fastsetting av 
verdi av det enkelte tema.  

Vurderingene av «Effekt/omfang» av det enkelte tiltak 
på de ulike tema, er gjort med utgangspunkt i håndboka 
og etter en glideskala som går fra stort negativt til stort 
positivt omfang. Omfang er en vurdering av hvilke 
endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. 

 

«Konsekvens» av et tiltak, framkommer ved å 
sammenholde temaet/områdets verdi og 
effekt/omfang av tiltaket ved bruk av det en i 
håndboka benevner som «Konsekvensvifta». 
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak 
medfører i forhold til 0-alternativet. 

Det som er gjenstand for utredningen av 
virkninger i denne KU, er en utbygging i samsvar 
med forslaget til reguleringsplan, kalt 
Hovedalternativet og 0-alternativet, slik 
planområdet vil fremstå uten den planlagte 
utbygginga, dvs. videreføring av dagens 
situasjon. 

Hovedalternativet vil være den mest sannsynlige 
utviklingen av området dersom planen 
gjennomføres med regulering til 
renovasjonsanlegg, dvs. med utvidelse av 
området mot sør.  

0-Alternativet er det mest sannsynlige 
utviklingen av området dersom tiltaket ikke 
gjennomføres. Planstatus forblir offentlig eller 
privat tjenesteyting, råstoffområde og LNFR formål 
og dagens drift foregår i samsvar med dette. 

Temaene utredes i samsvar med planprogrammet. 
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 Naturmangfold 4.2

Naturverdier er vurdert etter gjennomgang av tilgjengelige data på Naturbase og i artsdata. Det er ikke 
registrert spesielle arter/ rødlistearter eller biologisk mangfoldverdier i eller i nærheten av planområdet. 
Det er heller ikke registret andre naturverdier. De deler av planområdet hvor det er aktivitet og drift i 
dag er bearbeidet og brukes til miljøstasjon. Det er lite grunnlag for naturmangfold innenfor dette 
området. I utvidelsesområdet mot sør har området bestått av skog som nå er hogd. Det er denne 
delen av arealet som kan ha verdi med tanke på biologisk mangfold. Området er karakterisert som 
skog av middels bonitet (Kilden.no).  

 

Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 

I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og naturverdier 
baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologisk 
tilstand. 

Det foreligger ingen registreringer fra de tilgjengelige databasene Artsdatabanken og Naturbasen i og i 
nærheten av planområdet. Innenfor planområdet er arealet i sør som ikke er benyttet til virksomheten i 
dag angitt som skog med middels bonitet. Området som i dalføret ellers er generelt benyttet som 
leveområde for hjortevilt. Disse regnes ikke for å være trua arter, men en endring i beitebruk, 
arealbruk eller trekkveger kan føre til en forandring i balansen og dynamikken i det lokale økosystemet 
de tilhører. I dette tilfellet her er det eksisterende drift innenfor størstedelen av planområdet, og det er 
kun område i sør som i dag ikke er i bruk. Basert på eksisterende grunnlag vurderes sannsynligheten 
for å finne verdifull natur her som liten. Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig. 

Føre-var prinsippet etter § 9 kommer til anvendelse i de tilfellene der en avgjørelse blir fattet uten 
tilstrekkelig kunnskap om hvilken innvirkning den vil ha på naturmiljøet. I slike tilfeller skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Ettersom den forslåtte reguleringen er vurdert til ikke å påvirke viktige naturtyper eller arter vesentlig, 
og kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt nok, synes ikke føre-var prinsippet relevant i forhold til 
den videre behandlingen av planforslaget. 
 

Etter § 10 skal den planlagte bruken av området vurderes ut fra den samlede belastningen som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Aktuelt naturmangfold i området er ikke vurdert å være under påvirkning av andre tiltak/inngrep eller 
av andre påvirkningsfaktorer. Tiltaket vil ikke forringe leveområdet for trua eller nær trua arter, heller 
ikke berøre utvalgte naturtyper. Økosystemet vurderes ikke å ta varig skade av tiltaket. 

I henhold til § 11 blir tiltakshaver belastet med de kostnadene en eventuell miljøforringelse fører med 
seg. Denne forutsetningen kommer til nytte dersom tiltak i henhold til reguleringsplanforslaget vil 
medføre skade på naturmangfoldet. Der det ikke er forventet skade, er tiltak mindre aktuelt. 

Det er ikke antatt at planlagte tiltak i henhold til planen fører til vesentlig skade i dag eller vil gjøre det 
fremover. Tiltaket vil ikke føre med seg slik skade på naturmangfoldet at vurdering av kostnader ved 
miljøforringelse blir relevant. 

Formålet med § 12 er å ta sikte på å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet. Dette skal man 
gjøre gjennom å ta utgangspunkt i slik teknikk og lokalisering som, ut ifra vurderingen av de andre 
prinsippene, både tar hensyn til naturen og til samfunnsøkonomiske prinsipper. 

En vurderer § 12 som hensyntatt i forslag til reguleringsplan. All aktivitet skal utføres i henhold til 
tillatelse gitt av offentlig myndighet.  
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Vurdering av konsekvens  

Bortsett fra utvidelsesområdet i sør, så har ikke planområdet noe særlig med vegetasjon. Det er i 
hovedsak områder angitt som vegetasjonsskjermer som innebefatter vegetasjon. Det er ikke 
registrerte naturverdier innenfor eksisterende arealer eller innenfor det arealet som er planlagt for 
gjenvinning i sør. Området for ny gjenvinningsstasjon har ingen registrerte naturverdier, og potensialet 
for uregistrerte verdier vurderes som relativt lavt. Naturverdiene i planområdet er begrenset til å 
omfatte leve- og trekkområde for hjortevilt, som omfatter hele dalsiden. Verdien av naturmangfold 
tillegges liten verdi i henhold til kriteriene for vurdering av verdi av naturmangfold, jf. håndbok 712.  

For eksisterende avfallsanlegg vil 0-alternativet gi små konsekvenser for naturmangfold. Da dette 
alternativet innebærer at kun eksisterende arealer som allerede er tatt i bruk nyttes, så vil ikke dette 
medføre konsekvenser for naturverdier.  

For hovedalternativet som innebærer utvidelse i sør vil dette gi utslag i mindre skogsareal. Utvidelse 
og bruk av arealet til gjenvinningsstasjon vil beslaglegge dette arealet. I praksis er det konsekvensene 
av utvidelsesområdet som skal vurderes, og de negative konsekvensene i forhold til utbygging av 
dette arealet vil være små. Dette med bakgrunn i at det ikke er registrert prioriterte naturtyper eller 
forekomster av vilt som er sårbare. Totalt sett vurderes omfanget av tiltaket som lite negativt. Det 
planlagte tiltaket forventes å gi en liten negativ konsekvens for naturmangfoldet i området.  

Tiltak som vil være av avbøtende karakter i forhold til påvirkning av naturmangfold er ivaretakelse og 
tilretteleggelse av vegetasjonsskjerm i planforslaget. En kantsone med vegetasjon vil i tillegg 
begrense innsyn og forstyrrelser i forhold til driften i anlegget og dens påvirkning i forhold til 
omgivelsene. 

 

Konsekvenser for Naturmangfold 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten verdi Lite negativ Liten negativ 

0-Alternativ Liten verdi Intet omfang Ubetydelig 

 Kulturminner og kulturmiljø 4.3

Det finnes ingen kjente kulturminner i planområdet, jfr. søk i Riksantikvarens database Askeladden. 
Oppland fylkeskommune ved kulturarv har vurdert potensiale for funn av automatisk fredete 
kulturminner som liten. Området er i stor grad bearbeidet og det vurderes ikke som særlig sannsynlig 
å finne kulturminner. Kulturarvenheten har imidlertid befart området med bakgrunn i å avklare noe 
som på LIDAR-kart kunne være nyere tids kulturminner. På bakgrunn av gjennomført befaring ble det 
ikke avdekket noe funn av kulturminner. 
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Vurdering av konsekvens 

Med bakgrunn i at det ikke er registrerte kulturminner i eller i nærheten av planområdet og 
sannsynligheten for funn av nye kulturminner er liten, vurderes planområdet til å ha liten verdi for 
temaet. 

Tiltaket medfører ikke berøring med kjente kulturminner, og omfanget i forhold til temaet kulturminner 
regnes derfor som liten eller ubetydelig. Konsekvensene for kulturminner vurderes dermed som 
ubetydelige dersom tiltaket realiseres i henhold til planforslaget. 0-alternativet vil heller ikke få 
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. Dersom en skulle oppdage ikke kjente kulturminner, er 
det innarbeidet bestemmelser i planforslaget som gjør det mulig å kunne ivareta eventuelle 
kulturminner på en god måte. 

 

Konsekvenser for Kulturminner og kulturmiljø 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten verdi Intet omfang Ubetydelig 

0-Alternativ Liten verdi Intet omfang Ubetydelig 

 Friluftsliv/rekreasjon 4.4

Eksisterende avfallsanlegg er i dag inngjerdet og området er ikke åpent for allmenn ferdsel. Ny 
etablering av gjenvinningsstasjonen innebærer en utvidelse av dette området, som også vil bli 
inngjerdet og utilgjengelig utenom åpningstider, ved at adkomst er stengt med port. Planområdet 
inngår ikke i et viktig område for friluftsliv, og er heller ikke tilrettelagt eller nyttet i forhold til slik bruk.  

 

Vurdering av konsekvens 

Planområdet betegnes for å ha liten verdi i forhold til nærmiljø og friluftsinteresser. Området er heller 
ikke spesielt brukt av barn eller unge. Utvidelsesområdet vil ved omdisponering av jordbruksareal gi 
lite eller intet negativt omfang som friluftsområde.  

 

Konsekvenser for Friluftsliv 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten verdi Intet omfang Ubetydelig 

0-Alternativ Liten verdi Intet omfang Ubetydelig 
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 Landskap 4.5

Planområdet ligger på vestsiden av dalføre Ottadalen, hvor hovedtrekkene i landskapet består av 
dalsider med Ottaelva i bunn og med skog og jordbruksarealer med noe spredt bebyggelse. Området 
rundt det aktuelle planformålet består av skog og dyrka mark. Store deler av planområdet er allerede i 
bruk som gjenvinningsstasjon, og det er utvidelsesområdet i sør for nyetablering av 
gjenvinningsstasjon som er gjenstand for vurdering med hensyn til temaet landskap. Planlagte tiltak vil 
kunne ha visuelle virkninger også utenfor planområdet. Graden av synlighet og eksponering vil variere 
avhengig av ståsted, avstand til tiltaksområdet og stedlig terreng. 
 

Vurdering av konsekvens 

Etablering av et større renovasjonsanlegg i et område vil nødvendigvis by på utfordringer i forhold til 
lokalisering og virkninger i forhold til omgivelsene, men betraktes som en samfunnsnyttig 
nødvendighet. Myrmoen miljøstasjon preger landskapet i lokal skala, men har relativt lav synlighet fra 
omkringliggende omgivelser. Det er i stor grad skogkledt rundt miljøstasjonen, og området er delvis 
skjermet for innsyn fra vegen av voll og vegetasjon. Hovedtyngden av bebyggelse ligger på motsatt 
side av dalen, men denne bebyggelsen ligger lenger øst og vil ikke ha innsyn til området. Fra den 
andre siden av dalen direkte ovenfor aktuelt planområde vil det være innsyn, men her er det svært lite 
bebyggelse. Det er dessuten lite innsyn fra Rv. 15, da arealer langs vegen er bevokst med skog.  

 

Figur 15. Området sett fra Fv. 436 ved innkjøringen til anlegget 

 

Landskapet rundt planområdet tillegges liten verdi i tråd med Håndbok 712 (Statens vegvesen 2014), 
da området ansees for å ha noe reduserte visuelle kvaliteter med bakgrunn i dagens etablerte 
aktivitet.  Omfanget av landskapsinngrep som følge av å ta i bruk et tilleggsareal med hensyn til ny 
lokalisering av gjenvinningsstasjon vurderes som liten negativ.  
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Figur 16. Området er ikke fremtredende sett fra Riksveg 15. Dette skyldes bl.a. vegetasjon. Kilde: Google Maps 

Tiltaket ventes i noen grad å ha liten negativ konsekvens for landskapsbildet. I denne sammenheng 
anses fjernvirkningen som mer framtredende enn nærvirkningen. Planlagte utvidelse vil være som en 
del av den allerede etablerte virksomheten, og vil fra de fleste vinkler være relativt lite synlig. 
Utvidelsesområdet bli noe mer synlig fra sør, da avskoging av dette området medfører at området 
åpnes noe mer for innsyn. Vegetasjonsskjerming ventes å kunne begrense det negative omfanget. 
Samlet konsekvens for realisering av tiltaket vurderes å være i kategori liten negativ konsekvens.  
 

 
 
Figur 137. Bildet viser at fjernvirkningene av anlegget er mest fremtredende. Kilde: Google Maps 
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0-alternativet vil bety at landskapsbildet forblir slik det er i dag. 0-alternativet innebærer ingen 
utvidelse av miljøstasjonen. Konsekvensene av 0-alternativet anses som ubetydelig når det gjelder 
landskapsbildet. 
 

 

 Forurensing/miljø 4.6

Med hensyn til dette temaet er det utarbeidet egne fagrapporter for støy, lukt og forurensing til vann og 
grunn. Disse følger planforslaget i vedlegg. 

 Grunnforurensing 4.6.1

Store deler av området består av renovasjonsanlegg og tiltakene i området omfatter avfallshåndtering, 
lagring, sortering og slambehandling.  

I grunnforurensingsdatabasen til Miljødirektoratet er det registrert forurenset grunn, hvor det tidligere 
har vært deponert masser etter kommunalt avfallsdeponi. Området var Myrmoen avfallsplass fram til 
1999, etter det Myrmoen miljøstasjon. Det ble tidligere deponert forbruks- og næringsavfall fra 
kommuene Vågå og Sel her fram til 1999. Etter opphør av avfallsdumpinga, ble deponiet overdekt 
med jordmasser og arealet framstår i dag som en del av dagens anlegg og delvis skoggrunn. Området 
er registrert med en påvirkningsgrad på 2. Det vil si at påvirkningsgraden er kategorisert som 
akseptabel forurensing med dagens areal- og resipientbruk. Det er registrert forurensing som 
Kadmium, Krom, Nikkel og Bly. 

Konsekvenser for Landskap 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten verdi Lite negativ Liten negativ 

0-Alternativ Liten verdi Ubetydelig Liten negativ 
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Figur 19. Figuren viser målinger av brønner, 
Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS, 
29.10.13 

 

Figur 18. Kartutsnittet viser ca. avgrensing av tidligere Myrmoen avfallsplass. Kilde: kartgrunnlag - InnlandsGIS, 
avgrensing- Sel kommune 

 

Det er etablert et overvåkingsprogram i form av 
peilebrønn og infiltrasjonsanlegg i forbindelse med 
Myrmoen avfallsplass. Asplan Viak har på oppdrag 
for Sel kommune og Nord-Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap IKS (NGR) utført prøvetaking 
av grunnvann og ved Myrmoen avfallsplass i Sel 
kommune. Utredningen omfattet gjennomgang av 
alle analyseresultater fra perioden 2008 til 2012, jf. 
Myrmoen avfallsplass – Vurdering av 
analyseresultater fra perioden 2008 til 2012, Asplan 
Viak AS, 24.6.2013. Basert på dette er det tidligere 
fulgte overvåkingsprogrammet revidert.  
 
Formålet med grunnvannsovervåkingen 
(prøvetaking) ved Myrmoen er å dokumentere og 
overvåke effekten av sigevannsinfiltrasjonen til 
grunnvannet ved deponiet og i grunnvanns-
strømmen utover mot Ottaelva. Følgende er angitt i 
overvåkingsprogram for grunnvann og sigevann ved 
Myrmoen avfallsplass- prøvetakingsprosedyre, 
17.06.14: «Analyseresultatene fra senere år viser 
fortsatt at grunnvannet nedstrøms det gamle 
deponiet er tydelig påvirket av sigevann, men at 
påvirkningen er lavere enn tidligere. Grunnvanns-
bidraget fra området rundt avfallsplassen til Ottaelva 
anses som uten vesentlig betydning, da 
fortynningen i elva vil være stor, selv ved lavvann.».  

Miljøovervåkningen ved Myrmoen avfallsplass 
videreføres.                                                                      
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Det kan være potensiale for grunnforurensing innenfor planområdet, da det i lange tider har pågått 
avfallsrelatert virksomhet på området. Bygge- og graveaktivitet må avklares gjennom gjeldene 
regelverk for håndtering av grunnforurensning. Det må da foreligge en vurdering av hvilke 
konsekvenser tiltaket kan ha for eventuell spredning av forurensning fra det gamle deponiet.  

 

 Forurensing til grunn og vann 4.6.2

Det er utarbeidet en egen rapport som omhandler konsekvenser med hensyn til forurensing til vann og 
grunn, Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon, Vann og grunn, Norconsult 27.06.18. Rapporten 
tilsier at mer omfattende drift av slambehandlingsanlegget vil øke potensialet for forurensing til vann 
og grunn. Det foreligger også en viss risiko for spredning av forurensninger fra noen av aktivitetene 
som foregår på anlegget i dag. Spesielt gjelder dette mottak og lagring av farlig avfall og inerte 
masser. En betydelig økning av avfallsmengden til sorterings- og omlastningsanlegg vil også kunne 
utgjøre en økt risiko for spredning til vann og grunn. Dersom nye arealer tas i bruk til aktiviteten, vil det 
foreligge en økt risiko for å forurense grunnen. Avfall vil i større eller mindre grad kunne ha potensiale 
for at forurensninger spres med vann, også ved etablering av ny gjenvinningsstasjon i sør. Ved 
gjennomføring av avbøtende tiltak ansees risikoen for spredning av forurensing til vann og grunn som 
betydelig lavere. 

Rapporten/ Planbeskrivelsen angir avbøtende tiltak innenfor de ulike aktivitetsområdene. Eksempel på 
tiltak er å etablere en god mottakskontroll, for å ha kontroll på innholdet av forurensinger i mottatt 
avfall. Mottakskontrollen bør som minimum inneholde kontroll av dokumentasjon i forkant av leveranse 
av avfallsfraksjoner som potensielt kan medføre forurensning samt visuell kontroll ved tipping. Behov 
for stikkprøvetaking bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Det er viktig at avfall med utlekkingspotensiale lagres på tette dekker med muligheter for oppsamling 
av vann som har kommet i kontakt med avfallet. Man må også tilrettelegge for prøvetaking av dette 
vannet for å vurdere om det kan gi miljøeffekter ved utslipp fra anlegget. I denne sammenhengen er 
det viktig at man tar separate prøver av vann fra de forskjellige avfallsaktivitetene. Dersom 
vannprøvene viser en uakseptabel spredning må spredningsreduserende tiltak gjennomføres. 
Behovet for tette dekker med oppsamling av vann må baseres på en risikovurdering.  

I tillegg må farlig avfall lagres under tak (gjøres allerede) og med oppsamlingsmuligheter av lekkasjer 
og spill. Spredningsreduserende tiltak for å fange opp lekkasjer og spill ved lasting og lossing må også 
vurderes. 

 

Vurdering av konsekvens 

De negative konsekvensene i forhold til forurensing til grunn og vann er i hovedsak knyttet til unormale 
situasjoner, og til anleggsfasen. Med gjennomføring av tiltak ved behov, som mottakskontroll, 
oppsamling av vann og andre spredningsreduserende tiltak, så vil utslipp til luft og grunn ha liten eller 
ingen negativ påvirkning for nærmiljøet. Normal drift forutsetter ikke utslipp ved gjennomføring av 
forslåtte avbøtende tiltak, og konsekvensen vurderes som liten negativ.  
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 Støy 4.6.3

Det er gjennomført en støyberegning for utvidet virksomhet ved Myrmoen miljøstasjon, 
Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon-fagtema støy, Norconsult 22.01.19. Støysonekartet er 
utarbeidet i henhold til Nordisk beregningsmetode for industristøy, i henhold til Klima- og 
Miljødepartementets Retningslinje T-1442. Beregningen er utført på høyde 4 meter over terreng. 

Beregningen viser at ingen støyfølsomme boliger blir liggende innenfor støysonene i henhold til 
grenseverdiene angitt i utslippstillatelsen av år 2000. I henhold til gjeldende retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (2016), er anbefalte grenseverdier angitt til Lden på 55 
dB, mens utslippstillatelsen sier 50 dB.  Dette innebærer at den «gamle» utslippstillatelsen egentlig er 
strengere enn dagens T-1442 (2016). 

For nærmere detaljer vises det til støynotatet som følger planforslaget. Støysonekartet er vist for 
dagperioden, da det i hovedsak ikke er særlig aktivitet på kveld og natt. Da det ikke foreligger boliger 
innenfor rød eller gul støysone, vil det ikke være behov for avbøtende tiltak. 

 

Figur 20. Støyutbredelse vist i 3D. Kilde: Rapport- konsekvensutredning støy, 22.01.19 
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Vurdering av konsekvens 

Det planlagte tiltaket med etablering av gjenvinningsstasjon i sør og masseuttak samt lagring av 
masser i nord gir ikke støyverdier som overskrider gitte grenseverdier for boliger i nærområdet. I de 
umiddelbare nærområder på og rundt anlegget vil tiltaket være lite negativt mht støy, men det vil være 
nær ubetydelig for naboer og omkringliggende arealer. Omfanget vurderes som lite negativ og tiltaket 
vurderes derfor å ha liten negativ konsekvens. 

 Lukt fra slamanlegget 4.6.4

SINTEF Molab AS som underleverandør til Norconsult har utført luktmålinger og 
spredningsberegninger for komposteringsanlegget på Myrmoen i Sel kommune, og har på bakgrunn 
av dette utarbeidet rapport Lukt fra kompostering på Myrmoen, datert 16.07.18. Hensikten med de 
gjennomførte beregningene er å sikre en oversikt over luktutslippene og muliggjøre målrettede tiltak.    
 
Prøvetakingen ble utført 20.06.2018 mellom 09:00 og 12:45. Det ble tatt totalt 12 prøver, fra totalt sju 
ranker og slam i mottaksbinge. Prøvetaking er gjennomført med utgangspunkt i NS- EN 13725 og VDI 
3880, og representerer tilstanden ved prøvetaking. Målingen av lukt er gjennomført med et 
olfaktometer og et luktpanel bestående av 4 personer. 
 
Ved spredningsberegningene er det tatt hensyn til topografi, type landskap og timevis meteorologi for 
hele 2017. Det ble tatt prøver fra ranke 10-14 før og etter vending, samt ranke 8 og 9. I tillegg ble det 
tatt prøver av slammet som lå i slammottaket. 
 

Figur 21. Kompostrankenes plassering på prøvetakingsdagen.  
Kilde: Rapport, lukt fra kompostering på Myrmoen, 16.07.18 
 

Rapporten angir en spregningsberegning for et konstant utslipp, tilsvarende det utslippet som ble målt 
før rankene ble vendt den 20 juni, som vist i figur 22. Miljødirektoratets anbefalinger til luktbelastning 
er bidragskonsentrasjon <ouE/m³. 
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Figur 22. Plot som viser bidragskonsentrasjonen (ouE/m3 ) i området rundt anlegget ved henstand (beregnet utslipp 
18300 ou/s). Fargekoder: >2 (rødt), 1‐2 (oransje), 0,5‐1 (gult), <0,5 (ingen farge). Gule sirkler markerer naboer som  
har klaget på lukt.  

Figur 23. Beregnet årlig luktrisiko (sannsynlighet for timemiddel >1 ouE/m3) ved et konstant utslipp 18300 ou/s.  
RØD = STOR RISIKO (>1 % av timene). ORANSJE = MIDDELS TIL STOR RISIKO (0,5 ‐ 1 %).  
GUL = LITEN TIL MIDDELS RISIKO (0,1‐0,5 %). GRØNN = LITEN RISIKO (0,01‐0,1 %). 
 INGEN FARGE = SVÆRT LITEN RISIKO. Gule sirkler markerer naboer som har klaget på lukt. 

   

Rapporten angir beregnet årlig luktrisiko som illustrert i figur under. 
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Med den mengde slam som var i produksjon på måledagen kan det holdes som rimelig sannsynlig at 
reelt totalt luktutslipp ligger i området mellom 10000 og 40000 ou/s. Rapporten konkluderer med at 
dagens drift, slik det ble målt 20 juni 2018, medfører med stor sannsynlighet en luftbelastning over de 
anbefalte grenseverdier for lukt. Overskridelsen av anbefalingene gjelder både luktmengde og 
hyppighet for eksponering hos flere av naboene. 
 
 

Vurdering av konsekvens 

Lukt spiller en stor rolle i folks hverdag, og det har med bakgrunn i nærheten til beboere i området 
vært nødvendig å få kartlagt intensiteten av lukten. Etter gjennomført luktmålinger og 
spredningsberegninger er det avdekket risiko for sjenerende lukt for naboer i nærmiljøet. Lokaliteten 
for slambehandlingsanlegget ligger nær befolkning, som ved dagens produksjon uten gjennomføring 
av tiltak, vil berøres av lukt.   

Spredningsberegningene viser at anlegget ved dagens driftmetode og produksjonsmengde vil gi 
utslipp som overstiger myndighetens krav med hensyn til lukt i normale driftssituasjoner. 
Luktemisjonene er så store at de uten rensing eller andre tiltak vil gi høy risiko for berettigede klager.  

Etablering av gjenvinningsstasjon vil ikke medføre spesielle konsekvenser med hensyn til lukt, 
forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres ved etableringen. Det er vanskelig å se for seg at 
slambehandlingsvirksomheten med dagens størrelsesorden videreføres uten tiltak, da luktutredningen 
viser at det er stor sannsynlighet for utslipp som overskrider anbefalte luktbelastning. Gjennomførte 
målinger og beregninger i forhold til lukt gir et tydelig bilde av at dagens drift ikke kan fortsette som før, 
da dette vil gi store negative konsekvenser. Fylkesmannen i Oppland har i sin merknad kommentert at 
vurdering i forhold til alternativ lokalisering bør kommenteres. Det er ikke gjort en grundig analyse av 
dette temaet i forbindelse med reguleringsarbeidet, men gjennom overordnede vurderinger av 
alternative lokaliteter, ser en generelt at områder som kan syntes egnet enten er flom- og rasutsatt 
eller at lokaliteten har nærhet til og vil berøre boliger. De geografiske avstandene vil også i stor grad 
begrense hvor et slikt slambehandlingsanlegg kan lokaliseres, da transport og klimaperspektivet også 
spiller en viktig rolle. Sel kommune har derfor ikke kommet fram til noen alternative lokaliteter som vil 
være å foretrekke fremfor eksisterende område. Det ansees imidlertid som positiv at 
slambehandlingen er lokalisert på Myrmoen, med mottak av avfall samlet.  

Hvis en forutsetter at 0-alternativet ikke innebærer endringer av dagens situasjon, uten at avbøtende 
tiltak blir iverksatt, vil dagens bruk ha en stor negativ konsekvens når det gjelder forurensing. Særlig 
med tanke på lukt. Det vises for øvrig til utredningen, som følger planforslaget, og som viser en tydelig 
overskridelse av grenseverdier, jf. Figur og Figur .  

Sel kommune har hatt noen tanker om videreutvikling av slamanlegget. På bakgrunn av dokumenterte 
forhold i rapport om lukt (Sintef Molab, juli 2018) vil dagens drift kunne medføre overskridelser av 
anbefalte grenseverdier. I fremtiden forutsettes det at en eventuell fortsatt drift følger grenseverdier for 
lukt, noe som vil medføre iverksetting av tiltak. Verdien vurderes som middels, og en fremtidig 
situasjon sett opp mot dagens situasjon vurderes på bakgrunn av dette som lite negativt omfang. En 
fremtidig situasjon for slamanlegget vil på bakgrunn av dette gi en liten negativ konsekvens, sett opp 
mot 0-alternativet.  

Dagens anlegg er i utgangspunktet positivt for miljøet med hensyn til mottak og håndtering av avfall. 
Planlagte utvidelse av gjenvinningsstasjon vil generelt medføre noe økt risiko for forurensing, men 
videreføring av eksisterende rutiner og skisserte tiltak vil begrense ytterligere forurensing. Videre drift 
eller utvidelse av kapasitet på slamanlegget vil nødvendigvis medføre iverksetting av tiltak eller en 
omlegging av driftsmåten, slik at luktutslipp holdes innenfor anbefalte grenseverdier. At 
grenseverdiene overholdes, vil bedre luktsituasjonen i forhold til ved dagens drift av slamanlegget. 
Samlet sett blir konsekvensene ved hovedalternativet med hensyn til forurensing og nærmiljø vurdert 
som liten negativ konsekvens. 
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Oppsummering av konsekvens med hensyn til forurensing 

Konsekvenser for nærmiljø med hensyn til forurensin g 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ  

Samlet (forurensing; grunn og 
vann, støy og lukt) 

 

Middels verdi 

 

Lite negativt omfang 

 

Liten negativ konsekvens 

0-Alternativ Middels verdi Stort negativt omfang Middels til stor negativ 

 

 

 Jord- og mineralressurser 4.7

Av AR5 kartet går det fram at de arealer som nyttes i dag til miljøstasjon og råstoffområde er angitt 
som åpen skrinn fastmark og åpen jorddekt fastmark. Resterende areal innenfor planområdet utover 
arealer hvor det foregår drift i dag er angitt som skogsareal med middels bonitet. Areal innenfor 
planområdet er ikke angitt som dyrka mark eller dyrkbart. Det aktuelle utvidelsesarealet for å oppnå 
bedre løsninger for avfallshåndtering er angitt som skogsareal med middels bonitet. 

 
 
Figur 24. Kartutsnittet viser aktuelt planområde og angivelse av skog med middels bonitet. Kilde: AR5 kart 

Av grusdatabasen til NGU går det fram at forekomsten er angitt med sikker avgrensning for det 
aktuelle planområdet og at forekomsten består av flere biter av en breelvavsetning (sand og grus). 
Ifølge berggrunnskart fra NGU består berggrunnen i området av grønnstein og/eller amfibolitt. 
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Mektigheten varierer mye og er veldig vanskelig å bedømme pga. at fjelloverflaten er ujevn. Stort sett 
er den bare noen få meter. I Sel kommune er det flere områder for mineralressurser som er etablert 
og er i drift. I kommuneplanens arealdel er en del av tidligere etablerte områdene videreført som 
råstoffområde, som er tilfelle her. Det er videre lagt inn nye eller utvidede områder, deriblant er det 
lagt inn et større område angitt som råstoffområde sør på Sandbumoen. I tillegg er det ved 
dispensasjon gitt utvidet driftstid for Tho masseuttak, som ligger sør i Ottadalen. Dette innebærer at 
det er tilgjengelige grusressurser som dekker behovet i kommunen. Samtidig er det viktig å ta ut og 
nytte lett tilgjengelig masse, dersom det legges til rette for tiltak som legger beslag på området, uten at 
ressursen nyttes.  Det kan være aktuelt at området omkring grusforekomsten i nord benyttes til 
mellomlagring av masse. I den forbindelse kan det være aktuelt å ta ut masse, for å frigi områdene og 
bedre forholdene i forhold til lagring. 
 

Ofte vil grunnvannstand være høyt i område nær elva. Mengden grunnvann vil være avhengig av 
klima og grunnforholdene. Grunnforholdene bestemmer bl.a. om vannet trenger ned (infiltrerer i 
bakken). NGU’s kartløsning angir at området er karakterisert som antatt betydelig grunnvannsressurs 
og infiltrasjonsevnen er karakterisert som godt egnet. 

 

Vurdering av konsekvens 

Utvidelsesområdet i sør er angitt som skogsareal med middels bonitet og grusforekomsten angitt som 
lite viktig av NGU. Etter vurdering har området liten verdi med hensyn til jord- og mineralressurser. 
Utvidelse av miljøstasjonen vil innebære at ca. 10 dekar skog vil gå tapt, da arealet tas i bruk. Bruk av 
råstoffområde i nord til mellomlagring av masser vil innebære noe mer uttak og en midlertidig 
beslaglegning av arealet. Omfanget innenfor både jord- og mineralressurser vurderes som lite negativt 
ved hovedalternativet og nøytralt ved 0-alternativet. Totalt sett er konsekvensene lite negativt. 
 

Konsekvenser for Jord- og mineralressurser 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten verdi Lite negativ Liten negativt 

0-Alternativ Liten verdi Intet omfang Ubetydelig 

 

 

 Transportbehov, trafikksikkerhet og adkomst 4.8

 Atkomst  4.8.1

Som atkomst til miljøstasjonen nyttes Fv. 436 på sterkeningen fra Otta til Myrmoen. Det foreligger 
begrensninger for bruk av Åsaaren bru, da denne er skiltet med en høydebegrensing på 3,5m og 
akseltrykk på 6t. I hht Statens vegvesenet sitt vegkart på internett er ÅDT (årsdøgntrafikk, 
gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde) på Fv 436 beregnet til en ÅDT på 228. Fartsgrensen er 80 
km/t på fv. 436 på den aktuelle strekningen forbi planområdet. 
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Bruksklasse på strekningen fra Otta bru til Åsåren bru på fv. 436 er oppgitt til Bk10- 50 tonn og maks 
vogntoglengde på 19,5. Frisikten ved avkjørsel til Myrmoen er satt med dimensjonerende mål 6 x 100 
meter. Det er ikke tillatt med tiltak/gjenstander høyere enn 50 cm i frisiktssone. Krav til sikt ivaretas i 
plankart. 

Det er kjørt sporingskurver for semitrailere og vogntog i avkjøringene fra planområdet til fylkesveg 
436.  Regulering av avkjøringene til planområdet tar utgangpunkt i avkjørsler i henhold til håndbok 
N100. Sporingskurver for vogntog er lagt til grunn for de regulerte avkjørslene. Etter dialog med 
Statens vegvesen er kjøremåte B førende for framkommeligheten i avkjørslene. Kjøremåte B i kryss 
forutsetter bl.a. at kjøretøyet også kan bruke motgående kjørefelt i den veg/gate kjøretøyet svinger inn 
i, men kun eget kjørefelt i den veg/gate kjøretøyet kommer fra (primærvegen). 

 

|
Figur 25. Kartutsnittet viser avkjørsler til planområdet. 

  

1 

2 

3 
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Figur 26. Kartutsnittet viser sporingskurver for vogntog for avkjørsel 1 til miljøstasjonen. 

4.8.1.1 Atkomst til gjenvinningsstasjon (Jf. 1 på figur 26) 

Ut i fra sporingsanalyser går det fram at den sørlige avkjørselen (avkjøring 1) til miljøstasjonen vil 
være tilfredsstillende i forhold til de krav og føringer som går frem av Håndbok N100. 
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Figur 27. Kartutsnittet viser sporingskurver for vogntog for avkjøring mot slambehandlingsanlegget 

4.8.1.2 Atkomst til slamanlegg (Jf. 2 på figur 27) 

Den midterste avkjøringen (avkjøring 2) som går inn mot slamanlegget vil være tilfredsstillende i 
forhold til trafikk fra sør, men geometrien av dagens kryss i forhold til trafikk til og fra nord vil ikke 
tilfredsstille krav fra Statens vegvesen. Med bakgrunn i at Åsåren bru har begrensinger i forhold til vekt 
og vogntoglengde, går aktuell transport til og fra området sørover mellom planområdet og Otta. Med 
bakgrunn i dette ansees det ikke som nødvendig å oppnå tilfredsstillende krav i begge retninger. Det 
vil i så tilfelle ikke være behov for utbedring av krysset.   
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Figur 28. Kartutsnittet viser avkjøring lengst nord mot området hvor det er tatt ut masse. 

4.8.1.3 Avkjøring i nord mot grusuttak (Jf. 3 på figur 28) 

Avkjøring i nord (avkjøring 3) til masseuttaksområde samsvarer ikke i dag med de krav og føringer 
som ligger i vegnormalen. Sporingskurvene for vogntog viser at avkjørselen er for smal. Den 
framtidige bruken av avkjørselen bør vurderes opp mot planlagt bruk av området. Reguleringsplanen 
legger til grunn sporingskurvene ved regulering til vegformål, slik at planen ivaretar og legger til rette 
for en eventuell utbedring av avkjørselen. 

 

 Trafikksikkerhet 4.8.2

Med bakgrunn i de begrensninger som foreligger for tyngre kjøretøy over Åsårbrua, så vil i hovedsak 
nesten all transport og særlig all tungtransport ut- og inn fra Myrmoen miljøstasjon gå via Fv 436, på 
strekningen mellom Myrmoen-Otta, via avkjøring ved Otta.  

Situasjonen i dag innebærer en sammenblanding av levering av avfall for næringsdrivende og private, 
samt sortering og omlasting av avfall. I området er det ved dagens virksomhet derfor en blanding av 
flere trafikanter med ulike oppdrag innenfor området. Dette skaper noe uoversiktlig forhold og kan by 
på utfordringer med hensyn til trafikksikkerhet. Til tider kan trafikkforholdene inne på miljøstasjonen 
oppleves som utrygge for publikum og næringsdrivende som skal levere avfall.  
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Vurdering av konsekvens 

Det er ikke nødvendig med ny adkomst til området for å realisere tiltaket, men planforslaget vil ved 
etablering av nytt gjenvinningsanlegg innebære en oppgradering og rydding av interne vegløsninger. 
Infrastruktur tillegges liten verdi i planforslaget. 

Hoveddelen av trafikken knyttet til miljøstasjonen er i åpningstiden for publikum/privatpersoner, som i 
dag er tirsdager og torsdager kl 12.00-18. Etter opplysning fra NGR anslås det at antall kunder/biler 
som er innom på åpningsdagene varierer fra ca. 150 pr dag i toppsesong og ned i 80-90 i roligere 
perioder. Mandager er anlegget stengt, men det er mannskap på plassen og det slippes inn ca 10-20 
bedriftskunder.  

Det er flere daglige vogntog som transporterer avfall mellom miljøstasjonene og sorteringsanlegget. 
Komprimatorbiler er innom og tømmer restavfall og papp 2-3 dager i uken, 2-5 turer hver av disse 
dagene. I tillegg er det andre aktører som kjører inn næringsavfall daglig, ca 5-10 turer hver dag. 
Utkjøring av avfall med vogntog foregår hver dag. Dette er alle typer avfall som ikke skal legges på 
deponi. Utkjøring av returflis f.eks. utgjør 50-60 vogntog årlig. Avfallsanlegget genererer en vesentlig 
andel av trafikken i området. Trafikken vil imidlertid variere ut i fra årstid og tidsbegrensninger i forhold 
til åpningstider for anlegget. Slamlevering er mer sesongbetont, med klart mest trafikk om sommeren. 
Slam kommer delvis fra kommunale renseanlegg og delvis fra private anlegg, også utenfor region. 

Planforslaget legger opp til en flytting og ny etablering av gjenvinningsstasjon for publikum. Det 
forventes at trafikkmengden til gjenvinningsstasjonen fortsetter på dagens nivå, også etter at ny 
gjenbruksstasjon er opparbeidet. Selv om planforslaget legger opp til en arealutvidelse, er det ikke 
forventet at antall besøkende til gjenvinningsstasjonen vil øke vesentlig. Bakgrunnen for dette er at 
tjenestetilbudet i utgangspunktet ikke vil bli endret, som følge av at tjenesten flyttes til et nytt areal. 
Planforslaget innebærer således en videreføring av dagens trafikkforhold. Trafikkutviklingen vil 
imidlertid avhenge av utviklingen på avfallsmarkedet og hvilke avfallshåndteringer anlegget på 
Myrmoen til enhver tid innehar. Et fremtidig trafikkbilde er derfor i stor grad avhengig av utviklingen 
innenfor avfallsmarkedet. 
 
Det forventes at de trafikale konsekvensene av tiltaket vil være ubetydelig, da det antas at trafikken på 
fylkesveien blir ca. slik den er i dag. En midlertidig beskjeden økning av trafikkmengde på fylkesvegen 
i anleggsperioden kan oppstå. Planforslaget legger imidlertid opp til en deling av tjeneste for publikum 
og for mottak og sortering, som bedrer trafikksikkerheten på internt vegnett. Konsekvensene av 
planforslaget vurderes etter en samlet vurdering for å være av positiv art, dvs liten positiv konsekvens. 
 

Trafikkbelastningen på strekningen vil være omtrent av samme omfang som i dag. Hovedalternativet 
tillegges en liten positiv effekt ettersom en oppgradering av interne vegløsninger vil medføre at 
trafikksikkerheten ivaretas på en bedre måte enn i dag. 
 
0-Alternativet tillegges en liten negativ effekt da en videreføring av dagens situasjon vil medføre at de 
interne trafikkløsninger forblir uendret. 
 
Hovedalternativet vurderes således en liten positiv konsekvens, mens 0-alternativet tillegges en liten 
negativ konsekvens. 

Konsekvenser for Transportbehov, trafikksikkerhet o g atkomst 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten verdi Lite positiv Liten positiv 

0-Alternativ Liten verdi Lite negativ  Liten negativ 
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 Beredskap og ulykkesrisiko 4.9

Deler av planområdet er ifølge NVE sin database potensielt utsatt for både snøskred og jord- og 
flomskred samt at en liten del av området er utsatt for steinsprang. Med bakgrunn i dette er skredfare 
vurdert, jf. rapport utarbeidet av Norconsult, 20.06.18. Feltkartleggingen er utført av ingeniørgeologer. 
Skredfarevurderingen er utført i henhold til krav i plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk 
forskrift (TEK17). 
 
I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
skred slik at krav til nominell årlig sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som 
tiltaket tilhører.  
 
Sannsynligheten i tabellen angir den årlige sannsynligheten for skredskader av betydning, dvs. skred 
med intensitet som kan medføre fare for liv og helse og/eller større materielle skader. 
 

Sikkerhetsklasse for skred  Konsekvens  Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

Figur 14. Tabellen viser sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder. 

 
Det vil bli noe personopphold på miljøstasjonen, både av ansatte og besøkende. Det kan være aktuelt 
å etablere et servicebygg med kontorfasiliteter og pauserom for ansatte i forbindelse med utvidelsen 
av anlegget mot sørøst.  
 
 
 
Vurdering av konsekvens 

Skredfaren er vurdert i et eget notat som følger planforslaget. Bygg med normalt personopphold inntil 
25 personer vil havne i sikkerhetsklasse S2, med krav til største nominelle årlige sannsynlighet for 
skred 1/1000. Skredfaren er likevel vurdert i henhold til krav til sikkerhetsklasse S3. 
 
Skrednotatet konkluderer med følgende: 
 
Avstand fra planområdet til berghamre høyt i terreng er god, og det er ikke observert tegn til 
steinsprangaktivitet i terrenget ovenfor planområdet. Eventuelle utfall fra mindre bergblotninger i 
terrenget ned mot planområdet vil på grunn av terrenghelning og vegetasjon ha korte utløp, det 
vurderes som lite sannsynlig at eventuelle utfall av denne typen vil få utløp til planområdet. Med 
bakgrunn i terrenghelning, terrengform og ingen tegn til tydelige vannveger, vurderes sannsynligheten 
for utløsning av sørpeskred og jord- og flomskred med utløp mot planområdet å være liten. 
Terrenghelning og vegetasjon tilsier at sannsynligheten for snøskred med utløp til planområdet er 
liten. Det er ikke observert tegn til skredaktivitet i lia ovenfor planområdet. 
 
På bakgrunn av dette er planområdet vurdert å oppfylle krav til sikkerhet mot skred for 
sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. 
 
Det ansees som lite sannsynlig at planområdet berøres av snøskred, jord- og flomskred eller 
steinsprang. Skredfarekartleggingen har avdekt at planområdet oppfyller krav til sikkerhet innenfor alle 
sikkerhetsklasser. Med bakgrunn i at det ikke legges opp til noe bebyggelse med varig opphold 
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ansees omfanget av skadene som liten ved en eventuell hendelse. Effekten av en hendelse tillegges 
derfor liten verdi. Samlet sett vurderes konsekvensen i forhold til samfunnssikkerhet som ubetydelig. 

Ved 0-alternativet vil ikke miljøstasjonen utvides, men dagens virksomhet vil fortsette innenfor de 
rammer og avgrensninger som i dag foreligger. Faren for skred, steinsprang og flom vurderes å være 
tilnærmet like sannsynlig som ved utbyggingsalternativet. Konsekvensene av 0-alternative er derfor 
vurdert som ubetydelige. 

 

Konsekvenser for Beredskap og ulykkesrisiko 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Hovedalternativ Liten- ingen verdi Lite negativ Ubetydelig 

0-Alternativ Liten verdi Lite negativ Ubetydelig 

 

 

 

 Oppsummering av konsekvenser av planforslaget 4.10

 

I tabellen under er konsekvensene ved gjennomføring av planforslaget oppsummert mht. til 
konklusjonene i kapitlene foran.  

Sammenstilling av konsekvenser av planforslaget og 0 -alternativet 

Tema 0-Alternativ Utbyggingsalternativ 

Naturmangfold Ubetydelig 0 Liten negativ - 

Kulturminner og kulturmiljø Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 

Friluftsliv/rekreasjon Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 

Landskap Liten negativ - Liten negativ - 

Forurensing/miljø Middels til stor 
negativ 

-- Liten negativ     - 

Jord- og mineralressurser Ubetydelig 0 Liten negativ - 

Transportbehov, trafikksikkerhet 
og atkomst 

Ubetydelig 0 Liten positiv + 

Beredskap og ulykkesrisiko Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 
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Samlet sett viser konsekvensutredningen at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens. Samtidig vil 
etableringen av gjenvinningsstasjon ha en liten positiv konsekvens, da det vil være positivt med en 
nyetablering for å ha en tilfredsstillende publikumsrettet sortering av avfall særlig med hensyn til 
trafikksikkerhet. En fremtidig situasjon for slambehandlingsanlegget vil kunne gi en bedre situasjon 
enn ved dagens drift, da luktrapporten nå har belyst at tiltak må iverksettes slik at utslipp holdes 
innenfor anbefalte grenseverdier.  

 Risiko og sårbarhet 4.11

Forhold som gjelder risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget, er behandlet i egen ROS-analyse som 
følger planforslaget. 

Ut fra denne metodikken er følgende uønskede hendelser ansett som relevante, og det er gjennomført 
en risiko- og sårbarhetsvurdering av disse: 
 

1. Skred 
2. Vind/ekstremnedbør 
3. Skog/lyngbrann 
4. Brann/eksplosjon industrianlegg  
5. Kjemikalutslipp og annen akutt forurensing 
6. Transport av farlig gods 
7. Forurensing i grunn 
8. Dambrudd 

 
Analysen viste at hendelsen er vurdert til å ha akseptabel risiko. Det er også, gjennom 
fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn 
er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet.  
 
ROS-analysen tilsier at en ved de planløsninger som er valgt, og med de tiltak som planen forutsetter 
at blir satt i verk, unngår en at det vil være igjen forhold som utgjør slik risiko at planen ikke skal kunne 
gjennomføres. Det vises for øvrig til ROS-analysen som følger planforslaget for detaljer. 

 Konklusjon 4.12

0-alternativet med dagens situasjon innebærer at gjenvinning foregår innenfor de arealer hvor det 
drives i dag. Konsekvensen av dette vil være at området fortsatt må nytte eksisterende arealer til 
gjenvinning både for publikum og næringsdrivende samt til levering og sortering av restavfall. Dette gir 
lite rom for gode fremtidsrettede og trafikksikre løsninger.  

Planforslaget innebærer en utvidelse av arealet for nyetablering av gjenvinningsstasjonen for 
publikum. Ny gjenvinningsstasjon vil bli et bedre anlegg med en mer fornuftig og forutsigbar løsning 
for publikum.  Gjenvinningsstasjon som planlagt vil bedre trafikksikkerheten, bl.a. ved at privatbilister 
skilles fra lastebiler. I forslag til reguleringsplan legges det til rette for at slagbehandling kan 
videreføres innenfor planområdet, gitt at anbefalte grenseverdier legges til grunn. Reguleringsplanen 
legger ikke føringer for hvilke tiltak som skal iverksettes, da Sel kommune nå vil vurdere hva de 
ønsker i forhold til slambehandlingsanlegget i fremtiden og hvilke eventuelle tiltak og investeringer 
dette vil medføre.    

På bakgrunn av gjennomførte konsekvensutredning anbefales det at planlagte tiltak legges til grunn.  
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 Planprosess og medvirkning 5
 

 Oppstartsmøte 5.1

Et oppstartsmøte med Sel kommune ble avholdt 22.08.17. Det ble bl.a. på møtet konkludert med at 
tiltaket ut i fra planstatus som LNFR for planlagte ny lokalitet for gjenvinningsstasjonen utløser krav 
om konsekvensutredning. I møtet ble forhold som miljø, ras og landbruk nevnt som aktuelle 
utredningstemaer. 

 

 Varsel om oppstart av planprogram 5.2

Naboer, lag, foreninger og offentlige myndigheter ble varslet med brev og gitt anledning til å komme 
med uttalelser til planprogrammet. Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i lokalavisa 
Gudbrandsdølen Dagningen og på Norconsult og kommunens internettsider, samtidig som forslag til 
planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram ble sendt ut sammen 12.04.2018. Frist for innspill var satt til 24.01.2018. 

 

 Vedtak av planprogram 5.3

Planprogrammet har vært ute på høring.  

I forbindelse med oppstartsvarselet og høring av planprogrammet, kom det inn 8 merknader. Disse ble 
vurdert etter høring og dannet grunnlaget for endelig fastsettelse av planprogrammet. Formannskapet 
i Sel vedtok i møte 17.04.18 å fastsette planprogram for Myrmoen. Merknadene i forbindelse med 
varsel om oppstart er gjengitt og kommentert i pkt. 5.4. 
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 Merknader til varsel om oppstart 5.4

Avsender, dato  Innspill, oppsummert  Kommentarer  

Eidefoss, 
11.12.17 

Eidefoss gjør oppmerksom på høyspent- og 
lavspentnett i planområdet. 

Dette er i form av både luftnett og 
kabelnett.  Vedlagt fulgte kart med inntegnet 
nett. 

Hensynet til høgspent- og 
lavspentnett i planområdet blir 
ivaretatt i planarbeidet. Det er 
ikke behov for utredninger 
knyttet til temaet. 

Statens 
vegvesen, 
20.12.17 

For Åsårbrua er det begrensninger i aksellast 
og høyde. Det foreligger ikke planer om 
utvidelse/ombygging av brua. 

Det er viktig å innarbeide byggegrensen langs 
fv. 436 og krav til sikt i avkjørsler fra 
fylkesvegen. Byggegrensen er 20 meter fra 
vegens midtlinje. Det er ikke tillatt med 
bebyggelse, parkering, opplag mm. nærmere 
vegen enn byggegrensa (jf. vegloven § 30.) 
Krav til sikt i avkjørsler er 6 x 100 meter. 

Byggegrense og krav om sikt i 
avkjørsler er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
 

NVE, 04.01.18 Generelt brev ved varsel om oppstart. Vises til 
krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny 
utbygging. Vises til NVEs retningslinjer 2/2011 – 
Flaum og skredfare i arealplanar og vedlagte 
sjekkliste som skal brukes ved utarbeidelse av 
planforslag. Dersom planarbeidet berører noen 
av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på 
høring.  

På grunn av store saksmengder har imidlertid 
NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker 
på offentlig ettersyn, men dette endrer ikke på 
tiltakshavers ansvar for sikker utbygging eller 
kommunens ansvar for å påse at dette er 
ivaretatt. 

Merknad tas til etterretning. 
 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 
med 
Bergmesteren for 
Svalbard, 
10.01.18 

Planområdet ligger innenfor en grusforekomst 
som er vurdert som lite viktig av Norges 
geologiske undersøkelse. Det foreslåtte 
planområdet berører ikke registrerte 
forekomster av mineralske ressurser av regional 
eller nasjonal verdi.  

Siden planområdet omfatter et område avsatt til 
råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel 
anbefaler vi at det gjøres en vurdering rundt hva 

Hva planforslaget betyr for Sel 
kommunes tilgang på 
byggeråstoffer omtales som en 
naturlig del av planbeskrivelsen. 
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planforslaget vil bety for Sel kommunes tilgang 
på byggeråstoffer. 

Mattilsynet- 
region øst, 
23.01.18 

Mattilsynet støtter de skisserte 
utredningsbehovene med gjennomføring av 
konsekvensutredningen, og har ingen 
merknader til varsel om oppstart. 

Tas til etterretning 

Beboere i 
nærområdet, 
22.01.18 

Er positiv til oppgradering som gir en mer 
besøks- og miljøvennlig miljøstasjon ved 
Myrmoen. Henstiller at innkjøring, lasting og 
lossing av konteinere foretas primært mellom 
07.00 og 19.00 pga støy.  
 
Viser til ulike utfordringer og erfaringer fra andre 
kommuner i forhold til anlegg for 
slamkompostering og særlig luftproblematikk, 
der ulike anlegg er stanset osv. pga dette. 
Mener slamkompostanlegget burde vært 
lokalisert et annet sted enn i dag av hensyn til 
besøkende til miljøstasjonen og beboerne i 
området. 
 
Det vises til økende hyppighet av plagsom 
kvalmende lukt fra anlegget, av slik karakter at 
det går ut over livskvaliteten. Å oppholde seg 
utendørs i lukten oppleves som svært 
ubehagelig. Gjelder beboere på begge sider av 
elva, avhengig av vindretningen. 
 
Er uroet over den stadig økende mengden 
renset og urenset kloakk som behandles ved 
anlegget fra stadig flere kommuner. 
 
Dersom det i fortsettelsen skal være et 
slamanlegg på Myrmoen, må det dokumenteres 
tiltak i det pågående planarbeidet som 
minimaliserer eller fjerner luktplagene. 
Sannsynligvis vil dette kreve et industrielt 
innelukke anlegg. 
 
Er videre bekymret for at lagringen av 
kompostert masse trekkes nærmere bebygd 
område. 
 
Ønsker at følgende forhold skal vurderes i 
arbeidet med å utarbeide detaljregulering: 
 

1. Hva vil Sel kommune gjøre for å 
minimalisere/fjerne luktplagene fra anlegget? 

2. Vil ha gjennomført luktrisikoanalyse besert på 
topografi og nærheten til boligområder. 

3. Er luftforurensingen innbyggerne i nærområdet 
opplever, ut over det å være svært plagsom, av 
en slik karakter at de kan representere en 
helsefare? 

4. Hvilken kontroll har kommunen for å sikre at 
urenset kloakk til kompostering ikke inneholder 
helsefarlige stoffer? 

Planprogrammet omfatter 
temaet støy. Konsekvenser i 
forhold til økt støy som følge av 
utvidet gjenvinningsstasjon er 
utredet og fremgår av 
planbeskrivelsen med 
konsekvensvurderingen. 
 
Planbeskrivelse med 
konsekvensvurdering dekker i 
hovedsak forhold som beboere 
påpeker bør vurderes. 
 
Delutredninger i forhold til 
forurensningssituasjon på/fra 
Myrmoen miljøstasjon samt 
hvilke konsekvenser en 
utvidelse i tråd med 
planforslaget vil ha, med tanke 
på lukt og luftforurensning er 
utarbeidet og følger 
planforslaget.  
 
Planbeskrivelse med 
konsekvensvurdering slik det 
foreligger syntes i hovedsak 
dekkende for momenter som 
beboerne fremmer i sin 
merknad.  
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5. En faglig vurdering av risikoen for eventuell 
smittespredning fra anlegget via insekter. 

6. En faglig vurdering av risikoen for at komposten 
vil gi muligheter for problemer knyttet til uønska 
dyrearter. 

7. En faglig vurdering av mulighet for forurensing av 
privat vannforsyning via grunnvannet. 

8. Vil kraftutbyggingen med en redusert vannføring 
og mindre trekk fra Ottaelva kunne føre til større 
luftplager også på vindstille dager? 

9. Foreligger det planer/avtaler om bruken med 
mottakere av sluttproduktet? 

10. Hvem har det overordnede tilsyn og 
kontrollmyndighet ved anlegget? 
 

Oppland 
fylkeskommune, 
24.01.18 

Oppfordrer forslagsstiller til å vurdere om det 
kan være behov for kommunikasjon til 
enkelte grupper utover de formelle 
høringsrundene. 
 
Mener det er laget et oversiktlig og godt 
planprogram som i hovedsak virker dekkende 
for de tema fylkeskommunen har et særlig 
ansvar for.  
 
Supplerende innspill til planprogrammet er: 
 Kapittel 2: Det savnes henvisning til Regional 
plan for klima og energi (2013-2024). 
 Kapittel 3.4: Landskapsutredningen bør også 
inkludere nær- og fjernvirkning av tiltaket. Dette 
kan til eksempel vises i en 3D-modell. 
Eventuelle nødvendige skjermingstiltak (for 
eksempel vegetasjonsbelter) bør sikres 
gjennom kart og bestemmelser i 
reguleringsplanen. 
 
Innspill fra kulturarv 
Har behov for å gjennomføre en befaring i en 
mindre del av planområdet, der det ser ut til å 
ligge spor etter bergverksdrift e.l. Er glade for at 
merknaden er innarbeidet i planen, og at dere 
er positive til å drøfte nødvendige hensyn etter 
at befaringen er gjennomført. 
 
Ber om at bestemmelse i forhold til evt. funn av 
automatisk kulturminne blir innarbeidet i planen. 
 

Behovet for medvirkning 
vurderes fortløpende i 
planprosessen. 
 
Henvisning til Regional plan for 
klima og energi er innarbeidet i 
planprogrammet. 
 
Nær- og fjernvirkning av tiltaket 
fremgår av planbeskrivelsen.  
 
Vegetasjonsbelter fremgår av 
plankart og planbestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppland fylkeskommune 
v/kulturarv har vært på befaring 
i området. De vurderer sporet 
på LIDAR som en 
naturdannelse.  
De har derfor ingen merknader 
til planen. 
 
Foreslåtte ordlyd til 
bestemmelse vedr. automatisk 
kulturminner innarbeides i 
planbestemmelsene. 
 

Fylkesmannen i 
Oppland, 
02.02.18 

 Fylkesmannen mener tilsendt planprogram i all 
hovedsak fanger opp de tema det er relevant å 
utrede i planprosessen, men viser til punktvise 
innspill under. Det er positivt at det legges opp 
til forbedringer i driftsopplegg på miljøstasjonen 
og etablering av tilhørende nødvendig 
bygningsmasse.  
 
1. Fylkesmannen har mottatt kopi av 
innspill/uttale datert 22.01.2018 fra en rekke 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet fra beboere tas med i 
videre planlegging og 
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naboer. Dette tar i hovedsak for seg 
luktproblemer fra anlegget på Myrmoen. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen og 
NGR tar disse innspillene med i den videre 
planleggingen. Vi mener dette først og fremst 
må følges opp i den videre driften av anlegget.  
 
Samtidig forutsetter vi at kommunen og NGR 
gjennom den kommende planprosessen også 
vurderer alternativ lokalisering av slamdeponi 
og de samla konsekvensene av dette. Det er 
ellers positivt at det planlegges en egen 
delutredning om bl.a. lukt og luftforurensing. 
Minner om at slambehandlingsanlegget skal 
søke om ny utslippstillatelse og forutsetter at 
denne prosessen koordineres med varslet 
planlegging.  
 
2. Under kap. 1.1 og Planlagte tiltak 
kommer det fram at området som i 
kommuneplanen er avsatt til masseuttak vil 
være aktuelt for masselagring og deponi av 
ferdig bearbeidet masse. Slik endring i 
arealdisponeringen må avklares med 
forurensingsmyndigheten. Det vil ikke uten 
videre være kurant å etablere et deponi her, 
verken for ferdigbehandlet avløpsslam eller 
annen ferdig bearbeidet masse. Mellomlagring 
av masser kan likevel være greit.  

 
 
3. Ut fra ortofoto kan det se ut til at det er 
etablert et massetak i NV, i det området som er 
avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. 
Planprogrammet som noe utydelig på om 
planen legger til rette for videre masseuttak her, 
eller kun er tenkt som område for 
masselagring/deponi, jf. pkt. 2 over og kap. 1.1 i 
planprogrammet.  
 
4. Fylkesmannen gjør for ordens skyld 
oppmerksom på informasjonen som ligger inne 
for området i databasen «Grunnforurensing» fra 
Miljødirektoratet. Antar at kommunen/NGR sitter 
med detaljkunnskap om dette utover begrenset 
informasjon i nevnte database. Antar videre at 
bl.a. dette overvåkes gjennom etablert 
overvåkingsprogram med peilebrønner og 
infiltrasjonsanlegg.  
 

oppfølging av driften ved 
anlegget. 
 
Delutredning i forhold til miljø 
og forurensing innehar forhold 
til lukt og luftforurensing. 
Forholdene følges videre opp i 
driften av anlegget. 
 
Kommentar i forhold til 
alternativ lokalisering av 
slambehandlingsanlegget er 
omtalt i 
konsekvensutredningen. 
 
 
 
 
Området i nord er ikke lenger 
aktuelt i forhold til lagring av 
ferdig bearbeidet slam. 
Planforslaget legger i midlertidig 
opp til at arealet kan benyttes til 
mellomlagring av annen type 
masse ved eventuelle behov. 
 
 
 
 
 
 
Det ligger en masseressurs i 
området, og det er derfor 
aktuelt å ta ut noe av denne, for 
å tilrettelegge området for 
eventuell lagring.  
 
 
 
Grunnforurensingen er kjent og 
omtalt i planbeskrivelsen. 
  
Det er etablert et 
overvåkingsprogram i form av 
peilebrønn og infiltrasjons-
anlegg på bakgrunn av tidligere 
avfallsdeponi. 
Miljøovervåkingen videreføres. 
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 Vedlegg 6
 

� Plankart i målestokk 1:2000 (A2 format) 
� Reguleringsbestemmelser 
� Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS 
� Skredfarevurdering, Norconsult 07.06.18 
� Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon- Vann og grunn, 27.06.18 
� Lukt fra kompostering på Myrmoen, SINTEF Molab, 16.07.18 
� Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon- Støy, 22.01.19 
� VA-plan, Norconsult AS, 04.03.19 

 

 


