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1. FAREOMRÅDER, (PBL §25,1, ledd nr5) Høyspenningsanlegg 

1.10 Høyspentlinje  

1.11 Området skal nyttes til høyspentlinje over fyllplassområdet.  

1.12 Det er ikke tillatt oppført bygninger eller driftsanlegg i fareområde.  

1.13 Alle anleggs- og fyllingsarbeider i området skal utføres i samråd med E-verket og de til enhver tid 

gjeldende forskrifter for arbeid ved/under høyspentlinjer.  

1.14 Når avfallsfyllingen er ferdig vil arealet ha de vanlige, til enhver tid gjeldende restriksjoner som 

gjelder for arealer ved/under kraftlinjer.  

 

2. SPESIALOMRÅDER (PBL §25,1, ledd nr.6)  

2.10 Buffersone  

2.11 Buffersonen skal være skjermområdet mellom selve avfallsplassen og tilstøtende arealer 

utenfor reguleringsgrensen. Buffersonen er derfor en del av planområdet.  

2.12 Trær og vegetasjon skal bevares på arealer som ikke berøres av tiltak i pkt.2.13. Hensiktsmessig 

tilplanting skal utføres.  

2.13 I buffersonen kan det bli anlagt:  

• Voller med terrengarrondering som avgrensning for område for deponering av avfall (Deponi 

1 og 2). Voller skal tilsåes etter opparbeidelse. 

• Renseanlegg 

• Nødvendige driftsveier.  

• Avskjærende overvannsgrøfter for bortledning av overvann fra høyereliggende arealer. 

Vannet skal føres bort fra avfallsplassen.  

• Utstyr og brønner for måling og kontroll av grunnvann.  

• Gjerde i min 2,0 m høyde for inngjerding av avfallsplassen.  

• Andre ledningsanlegg med nødvendige bygg og installasjoner.  

• Eventuelt andre skjermingstiltak som vil være nødvendige eller hensiktsmessige.  

• Midlertidig lager av masser for senere gjenbruk, voller eller andre tiltak.  

 

2.2 AVFALLSANLEGG (PBL §12-5, Nr.1 BAT-Avfallsanlegg og Deponi 1-2) 

2.21 Arealet kan utnyttes til følgende:  



• Deponering og annen behandling, inklusive kompostering, av husholdning- og næringsavfall.  

• Lagring og behandling av kloakkslam.  

• Sortering av avfall for gjenvinning, videre behandling eller videre transport til andre 

avfallsanlegg eller virksomheter.  

• Mottak og midlertidig lagring av farlig avfall fra husholdnings- og næringsavfall.  

2.22 På arealene kan det oppføres alle bygg og driftsanlegg som er nødvendige i tilknytning til 

aktiviteter under pkt.2.21.  

2.23 Pukkverksdrift basert på utsprengt fjell i avfallsplassen tillates.  

2.24 Nødvendige bygg og installasjoner for utnytting/kontroll av deponigass tillates oppført/anlagt.  

2.25 Ferdig fylling skal avplaneres med humusholdige masser eller jord, tilsåes med gress.  

2.26 Sigevannet fra selve avfallsplassen skal renses i renseanlegg etablert på avfallsanlegget. Renset 

avløpsvann skal føres i ledning til utslipp i sjø.  

2.27 Deponering skal skje innenfor formålsgrenser på Deponi 1 og 2 og kan fylles opp til kote 

295moh. 

 

3. GENERELLE BESTEMMELSER  

3.10 Adkomst til avfallsplassen fra Rv 9 via Fv 3922; beskrevet i reguleringsplan med bestemmelser 

datert 20.01.93. 


