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Til grunneiere, naboer og offentlige myndigheter 

Trondheim, 2017-03-15 

Vår ref: 537561-01,   

 

REGULERING AV NYTT VANNVERK I ORKDAL KOMMUNE 

VARSEL OM PLANOPPSTART 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt regulering av nytt vannverk 
i Orkdal kommune. Det skal bygges ut en supplerende vannkilde til grunnvannsanlegget på 
Doroøya ved Gangåsvatnet. Formålet er å sikre vannforsyningen til Orkdal kommunale 
vannverk, slik at vannverket kan levere vann med god kvalitet i tråd med kommunens 
produksjonsbehov, og myndighetenes krav til leveringssikkerhet og vannkvalitet.  NVE har gitt 
grunnvannskonsesjon (tillatelse til uttak av grunnvann) fra løsmasser fra Steinshaugen, på 
østsiden av elva Orkla.   

Reguleringsplanen har som hensikt å legge til rette for utbyggingen av vannverket. Uttak av 
grunnvannet er plassert mellom Steinshaugen og Orkla. Her vil de synlige inngrepene bestå av 
tre produksjonsbrønner, en jordvoll som flomsikring av brønnområdet og omlegging av veg. Det 
er planlagt å føre vannet fra brønnene til et vannrenseanlegg plassert 2-300 meter lenger øst til 
et område mellom Thamshavnbanen og FV 471. Derfra vil vannet bli pumpet via en ny 
hovedvannledning til et høydebasseng plassert på østlig grense til gnr/bnr 30/3 mot gnr/bnr 
31/3. Derfra videre inn på eksisterende hovedvannledning like øst for Fannrem.  

Orkdal kommune er initiativtaker til planarbeidet. Videre framdrift for planarbeidet er at 
reguleringsplanen forventes å komme på høring sommeren/høsten 2017.  

Det er ønskelig å presentere det foreløpige planforslaget for naboer og andre interesserte, og i 
den forbindelse inviteres det til et ÅPENT MØTE torsdag 6. april kl. 17-19 i Orkdal Rådhus. 
Der vil vi orientere om status og innhold i planforslaget, og vi tar gjerne imot spørsmål og 
kommentarer.  
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Figur 1 Kartet over viser foreløpig avgrensning av planen med rød, stiplet linje. Ved Steinshaugen avgrenses 
planområdet av sikringssonene for grunnvannsanlegget. Plasseringen av høydebassenget er foreløpig ikke helt 
avklart, men vil ligge innenfor den røde, stiplete firkanten.  

 
Merknader til planarbeidet sendes innen mandag 10. april 2017 til Ida Haukeland Janbu på 
epost idahaukeland.janbu@asplanviak.no. For kunngjøringsannonse, se www.asplanviak.no 
 
Vennlig hilsen  
Asplan Viak AS 
 

 
 
Ida Haukeland Janbu 
Arkitekt/ planlegger 
Tlf: 926 80 186 
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