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1

INNLEDNING

1.1 Formål
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for uttak og sortering av grusmasser samt
tilbakeføring av arealene til landbruksformål.
1.2
Planområdet
Planområdet ligger på Bjørnes Overhalla kommune på deler av eiendommene gnr 54 bnr 3 og
4, se figurene 1 og 2 nedenfor.

Figur 1 Oversiktskart

Figur 2 Planområdet
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1.3
Tiltakshaver
Tiltakshaver er Frode Amdal.
1.4
Naboer
Det er følgende naboer til planområdet
• Gnr 53 bnr 2, eier
Frode Amdal
• Gnr 54 bnr 5 eier
Frode Amdal
• Gnr 54 bnr 4, eier
Arnt Håvard Krogstad
• Gnr 54 bnr 1, eier
Per Risvik

2

PLANPROSESS

2.1
Generelt
Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen den 17.03.16, se referatet vedlegg 1.
Av referatet framgår at det ikke er tatt stilling til om tiltaket krever planprogram og
konsekvensutredninger, og at dette skal vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen.
Det er utarbeidet planprogram datert 9.05.16 med vurdering av behov for
konsekvensutredning. Det ble konkludert med at det ikke er behov for konsekvensutredning
men det ble pekt på div. tema som må utredes.
Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble kunngjort i Namdalsavisa og
utlegging på Overhalla kommunes hjemmeside ved bestilling den 26.05.16, se vedlegg 2, og
det ble sendt brev til berørte parter den 26.05.17, se vedlegg 3.
Innkomne uttalelser til oppstart av planarbeidet vedlegges beskrivelsen og er referert og
kommentert i kapitel 10.
Forslag til planprogram revidert 3.11.17 vedlagt en sammenstilling av innkomne uttalelser
med kommentarer, ble oversendt kommunen for godkjenning 3.11.17. Planprogrammet
vedlegges, se vedlegg 13. Kommunen har godkjent planprogrammet i Planutvalgssak 87/17
den 5.12.17, se vedlegg 14.
2.2
Endringer av planområdet
NTFK v/ «Avdeling for kultur og regional utvikling» utførte høsten 2016 på oppdrag fra
tiltakshaver, undersøkelser ved sjakting og registreringer av kulturminner i planområdet.
I uttalelse fra NTFK av 21.12.16 er det opplyst at vernegrense ved registrert kulturminne ID
48070 i riksantikvarenes database Askeladden, er utvidet vesentlig og at et nytt kulturminne
ID 223338 ble registrert i 2016.
Dette medførte at planområdet måtte reduseres i forhold til kunngjøring ved oppstart av
planarbeidet.

2.3
Konsekvens av endringer av planområdet.
Konsekvens av endringen av planområdet er at grusmengden som kan tas ut blir redusert med
ca. 63 000m3, og at det blir større avstand mellom kulturminner og massetak
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Planområdet anses i hovedtrekkene å ligge innenfor de rammene som er gitt i overordnet plan,
og endringene av planområdet anses ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift
om konsekvensutredninger av 21.06.17.
Utredning av aktuelle tema gjennomføres imidlertid som om det hadde vært krav om
konsekvensutredninger se kap. 7 «Utredning av aktuelle tema».

3

OVERORDNEDE FØRINGER

3.1 Relevante nasjonale føringer.
3.1.1 Lovverk
Plan- og bygningsloven
Kap. 4 vedr planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning, samfunnssikkerhet og
risiko- og sårbarhetsanalyse.
Kap. 5 vedr medvirkning.
Kap. 12 vedr reguleringsplaner.
Naturmangfoldloven
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser, tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtida.
Kulturminneloven
Lovens formål er å ta vare på kulturminner.
Jordloven
Formålet med loven er i hovedsak å legge til rette for at arealressursene blir brukt mest mulig
gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser
Loven regulerer leting, undersøking og utvinning av mineralske ressurser unntatt olje-, gassog vannressurser.
Forurensningsloven med forskrift
Forurensningsforskriften s kapitel 30 skal alltid følges såfremt ikke fylkesmannen finner
grunn til å sette strengere krav etter lovens § 11.
Øvrige lovverk
Det anses ikke at tiltaket berører annet lovverk i vesentlig grad.
3.1.2 Retningslinjer
Det foreligger følgende sentrale føringer som har eller kan ha betydning for planarbeid og
ferdig plan:
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging MD T-5/93.
Her settes fokus på at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal også
legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
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Rikspolitiske retningslinjer for Barn og planlegging T-2/08
Målsettingen er å ivareta barns oppvekstvillkår.
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T1-520
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012
samt Veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Her angis krav til
hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner.
3.1.3 St. prp. Nr 89 1984-85. Verneplan III for vassdrag vedtatt 19.06.86
Bjøra med sideelver er verna vassdrag, verneklasse 2 definert i rikspolitiske retningslinjer for
verna vassdrag slik: «Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor
nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt
bebyggelse». Vassdragsbelte er definert som en sone på inntil 100 meter på hver side av elva,
med mindre det er gjøres en konkret avveiing av hvilke deler av kantsonen som står i direkte
kontakt og avhengighet med vannmiljøet i elva.
3.1.4 Mineralloven
Det må foreligge driftskonsesjon med godkjent driftsplan fra Direktoratet for
mineralforvaltning før gjennomføring av reguleringsplanen.
3.2

Regionale føringer
• Fylkesplan for Nord Trøndelag
Ved henvendelse til fylkeskommunen er det opplyst at det for tiden ikke foreligger noen
fylkesplan for Nord Trøndelag eller Trøndelag..
3.3

Lokale føringer
• Kommuneplan 2007-2019 vedtatt 12.06.07.
Relevante delmål:
«Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for bedrifter, etablererer, lag og
organisasjoner og enkeltpersoner i lokal miljøet».
«Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og
bosetting»
• Kommuneplanens arealdel 2007-2019 vedtatt 26.06.07.
Grustaket på Bjørnes er lagt inn i kommuneplanens arealdel, men området er inntegnet feil på
kommuneplankartet, se figur 3.
I kommuneplanen er følgene beskrevet om Bjøra:
«Bjøra er vernet vassdrag med «arealer i forvaltningsklasse 2 Hovedtrekkene i landskapet bør
opprettholdes. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs Bjøra og Eidsvatnet
og de områdene som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Også inngrep
som medfører endringer i selve vannstrengen bør unngås. Leveområder for truede plante- og
dyrearter og mindre områder med store verneverdier må ivaretas på en forsvarlig måte».
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Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel som viser området for utvinning av grus.

3.4
Reguleringsplaner
Det foreligger ingen reguleringsplaner i tilstøtende områder.
3.5
Plankrav
3.5.1 Reguleringsplan
Kommunen har i oppstartmøtet krevd at det skal utarbeides detaljreguleringsplan og
planbestemmelser, se referat fra oppstartmøte vedlegg 1.
Reguleringsplanen skal bl.a. fastlegge uttakets ytre begrensning, evt. skjermingssoner,
driftstider og tiltak for å redusere tiltakets konsekvenser for omgivelsene mm.
Reguleringsplanen omfatter plankart med vedtekter og planbeskrivelse med vedlegg.
3.5.2 Driftskonsesjon med driftsplan
Uttak av mineralske masser forutsetter at det foreligger driftskonsesjon og driftsplan godkjent
av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal inneholder bestemmelser hvordan
driften skal foregå innenfor rammer i reguleringsplanen og skal bl.a. vise evt. etappevis drift
med mellomlagring av masser, avslutning av etappevis uttak samt sikringstiltak både i
driftsfasen og etter avslutning av uttaket.

4

ALTERNATIVER

4.1
Alternativer
Det foreligger følgende alternativer for utnyttelse av planområdet:
• 0-Alternativet, ingen tiltak.
• Alt 1 Massetak i h.t. framlagt reguleringsplan.
4.2
0-Alternativet
Dette alternativet skal beskrive en sannsynlig utvikling innenfor et tidsperspektiv på 10-15 år
dersom omsøkte tiltak ikke gjennomføres.
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Ved dette alternativet må massetak i området avsluttes ved oppryddingstiltak og planeres slik
at skråninger blir stabile. Det er lite matjord i området som kan brukes til tildekking og det vil
ta lang tid før det etableres vegetasjon i området.
4.3
Alt 1 Massetak i ht. framlagt reguleringsplan.
Ved dette alternativet vil det kunne tas ut i størrelsesorden 480 000 m3 grus med årlig
uttaksvolum tilpasset markedets behov.
5
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1
Generelt
De ytre remmene for tiltaket fastlegges i reguleringsplanen mens planer for selve driften
fastlegges i driftsplan som forutsettes godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.
Her gjengis hovedlinjene i forslag til reguleringsplan.
For mer detaljert beskrivelse av forskjellige tema vises til kap.7 Utredning av aktuelle tema.
5.2
Forekomsten
Planområdet er en del av to sammenhengende terrasseområder registrert i NGU`s
grusdatabase som forekomstområde 1744-008 «Bjørnes». Her opplyses at sondeboringer i den
vestlige delen, hvor planområdet ligger, viser hovedsakelig sand med innslag av grusig sand
med noen få gruslag ned til 15 m dyp med 40 % grus og 60 % sand. Ressursen er i
grusdatabasen vurdert som «viktig»
5.3
Planens avgrensing
Planens avgrensning er vist på figur 2 og på plankartet vedlegg 4.
5.4

Arealformål i reguleringsplanen

Pbl §12-5 nr 5 Landbrruks-natur og friluftsfområl samt reindrift.
Landbruk /Råstofutvinning

49,8

da

Sum totalt

49,8

da

5.5
Drift av masseuttaket
Det er behov for å kunne levere både usorterte og sortere masser i forskjellige fraksjoner.
Kvaliteten er ikke ensartet i hele planområdet, og det vil være behov for å ha uttak i flere
stuffer samt å ha tilstrekkelig plass til både siktanlegg og mellomlagring av sorterte masser i
flere fraksjoner.
Det blir ingen faste arbeidsplasser knyttet til driften.
5.6
Trafikk
Adkomst til grustaket går etter privat vei fram til kommunal vei til Skjørland og videre til fv.
17 på Fuglem.
5.7
Driftstid
Driftstiden i massetaket foreslås satt til kl. 0700-2300 mandag til fredag og ingen drift lørdag,
søndag og helligdager. Nødvendig opplasting av strøsand forutsettes å kunne foretas etter
behov også utenfor disse tidsrommene.
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6

BEHOV FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE TILTAK

6.1
Offentlige tiltak
Det er ikke behov for offentlige tiltak knyttet til gjennomføring av tiltaket.
6.2
Private tiltak
Sammendrag av kompenserende tiltak i temautredningen/vurderingen kapitel 7.
Pkt. Tema
Avbøtende tiltak
7.4 Kulturminner
Kulturminne ID223338 ligger nært masseuttaket. Sikringssone
og kulturmiljø
mot grustaket markeres med oppsetting av trestolper som viser
sikringssonen mot grustaket med informasjonsskilt om at det er
kulturminne i området.
7.5 Naturmangfold Ingen
7.6 Friluftsliv
Ingen
7.7 Landskap og
Det må legges til rette for naturlig revegetering av skråninger.
estetikk
7.8 Støv
Støv fra virksomheten forutsettes håndtert etter
forurensningsforskriften kapitel 30 §§ 30-4, 30-5 og 30-09.
Aktuelle tiltak er støydempende vatning og bruk av støvbindende
kjemikalier som kalsium klorid o.l.
7.9 Støy
Ingen
7.10 Forurensning
Avrenning fra planområdet skal håndteres i h.t.
av vann og
forurensningslovens kap. 30.
hensyn til Bjøra Erfaring viser at det er stor infiltrasjonsevne i grunnen. Hvis
som verna
finstoff transporteres med overflatevann ut i Bjøra, må
vassdrag
massetransporten stoppes ved å infiltrere vannet i grunnen eller
ved å anlegge fangdammer eller annen rensing for uttak av
finstoff.
Det skal drives forebyggende arbeid for å hindre utslipp av olje og
kjemikalier til grunnen. Det skal ikke lagres spillolje i området og
det skal være tilgjengelig egnet utstyr/stoffer for oppsamling av
olje fra evt. oljesøl fra slangebrudd på maskiner og lignende.
7.12 Landbruk
Det skal tas vare på matjord og vegetasjonsdekke for tilbakeføring
til landbruksformål etter endt uttak.
7.13 Beredskap og
Risiko for erosjon må reduseres ved at det legges opp jordvoller i
ulykkesrisiko
tilstrekkelig høyde for å hinder at overflatevann fra tilstøtende
samt virkning
områder renner ut over toppen av skråninger ned i grustaket. Dette
av
gjelder både i driftsperioden og ved avslutning av masseuttaket.
klimaendringer Vider må det etter behov iverksettes tiltak for å hindre at finstoff
transporteres med overflatevann ut i Bjøra ved anlegg av grop for
slamavskilling eller ander rensetiltak se eksempel på utførelse i
figur 21.
7.14 Friluftsliv
Det bør settes opp bom ved innkjørsel til grustaket som skal være
stengt utenfor arbeidstid, og det må settes opp skilt « Adgang
forbudt for uvedkommende». Det må fortløpende vurderes behov
for sikringsgjerde på toppen av skråninger/ stuffene, og gjerder
settes opp etter behov..
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7

UTREDNING/VURDERING AV AKTUELLE TEMA

7.1
Formål
Formålet med utredningen/vurderingen er å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning under forberedelse og gjennomføring av planen eller tiltaket.
7.2
Krav om utredning og metodebruk
I oppstartmøte med Overhalla er det ikke tatt stilling til utredningsplikt etter KU-forskriften. I
forslag til planprogram datert 11.05.17 ble det foreslått å utrede følgende tema:
• Kulturminner og kulturmiljø
• Naturmangfold
• Landskap/estetikk
• Forurensning (utslipp til luft, herunder klima, massutslipp, forurensing av vann og
grunn og støy)
• Vannmiljø.
• Sikring av jordressurser (jordvern)
• Beredskap og ulykkesrisiko
Det ble vurderte at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.
På bakgrunn av innkomne uttalelser ble forslag til planprogram revidert 3.11.17 med følgende
utredningstemaer:
• Kulturminner og kulturmiljø.
Vurdering og beskrivelse av behov for avbøtende tiltak for å hindre erosjonsskader på
kulturminner og tiltak for å opprettholde kulturminner sin opplevelses- og
formidlingsverdi.
Vurdering og beskrivelse av hvordan man skal sikre hulveg mot erosjon og utrasing
samt hvordan man vil unngå skjemming av kulturminnet.
•

Naturmangfold.
Temaet beskrives og vurderes ut fra tilgjengelig kunnskap i artsdatabasen, naturbase
og skog og landskap.

•

Landskap og estetikk.
Landskapet bli endret og hensyn til landskap og estetikk må vektlegges.
Temaet beskrives og vurderes.

•

Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann
og grunn og støy)
Det planlegges ikke tiltak som forurenser ut over evt. støy og støv og mulig
forurensning av grunnen i driftsperioden.
Temaet beskrives og vurderes.

•

Vannmiljø. Jfr. relevante bestemmelser i vannforskriften
Deler av planområdet ligger nært Bjøra som har status som Verna vassdrag.
Temaet beskrives og vurderes.

•

Sikring av jordressurser (jordvern)
Temaet beskrives og vurderes, herunder mellomlagring av matjorda og tilbakeføring
til planområdet, og det skal legges fram oversikt over arealbruk.
Evt. konsekvenser for naboeiendommer belyses
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•

Beredskap og ulykkesrisiko
Temaet beskrives og vurderes og det foretas ROS-analyse. Evt. trusler
pga.klimaendringer belyses.

•

Friluftsliv
Vurdering og beskrivelse av avbøtende tiltak som minimerer tiltakets virkning for
friluftslivet.

7.3
Metode
For hvert tema gjennomføres følgende vurderinger:
Trinn1
Trinn 2

Oppdeling av planområdet i miljøer/områder samt beskrivelse.
I dette tilfellet er planområdet så lite at det velges å ses på som ett område.
Verdivurdering
Det skal for hvert av fagtemaene beskrives hva som anses verdifullt.
Verdi graderes i tredelt skala – liten, middels og stor verdi

Trinn 3

Omfang av endring
Det skal for hvert fagtema vurderes omfang av endringer tiltaket får for hvert
miljø/område.
Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet med femdelt skala:
- stort negativt,
- middels negativt,
- lite/intet,
- middels positivt
- stort positivt.

Trinn 4

Konsekvens
Det skal for hvert fagtema gjøre en vurdering av konsekvens for hvert
miljø/område i forhold til 0-alternativet.
Konsekvens vurderes på 9-delt skala fra meget stor negativ til meget stor
positiv konsekvens. «Konsekvensvift» benyttes til plassering på skalaen.
Diagrammet er vist nedenfor og benyttes til å beskrive konsekvens av tiltak.
Tiltakets konsekvens opp mot 0-alternativet er en vurdering gjort før eventuelle
avbøtende tiltak. For tema der det er beskrevet avbøtende tiltak, vil negative
konsekvenser bli redusert etter gjennomføring av avbøtende tiltak.
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Figur 4 Konsekvensvifta

7.4.

Kulturminner og kulturmiljø

Eksisterende situasjon
Det er ifølge Riksantikvarens nasjonal kulturminnebase «Askeladden» automatisk fredede
kulturminner i nærheten av planområdet, se fig. 5 nedenfor. Kulturminne ID68129 bestående
av en gravhaug og en mulig dyregrav innenfor planområdet, anses ifølge arkeologisk avdeling
i Nord Trøndelag Fylkeskommune tapt pga. manglende sikringstiltak ved tidligere grusuttak i
området. Det er ikke påvist andre kulturminner innenfor planområdet.

Figur 5 Kulturminner i rekkefølge fra vest: ID223338, ID68129 og ID48070. Kilde: Askeladden.
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Arkeologisk avdeling i fylkeskommunen har i forbindelse med planarbeidet utvidet
sikringssonen rundt fornminne ID48070 (gravhauger) slik at det blir en vernesone på dyrket
mark med bredde ca. 30-60 m mellom gravhaugene og toppen grustaket.
Fornminne med ID223338 (hulveg) registrert av arkeologisk avdeling i fylkeskommunen
ligger nært inn til del av området hvor det er tatt ut masser.
Det er reist tvil om kulturminne ID223338 er spor etter en hulveg eller om det er en naturlig
forsenking i området forårsaket av naturlig erosjon. Dette blir ikke avklart før ny befaring til
sommeren. I reguleringsplanen er det tatt hensyn til de registreringer som foreligger inkludert
ID223338.
Verdivurdering
Verdien av kulturminnene vurderes generelt som «stor».
Omfang av endring
Med den utvidelse av sikringssonene som arkeologisk avdeling i fylkeskommunen har foretatt
ved kulturminne ID 48070 vurderes tiltakets betydning for kulturminner og kulturmiljø som
«lite negativt».
Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet
Tiltakets konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i ht. konsekvensvifta «liten negativ(-)»
Avbøtende tiltak
Kulturminne ID223338 ligger nært masseuttaket. Sikringssone mot grustaket markeres med
oppsetting av trestolper mot grustaket med informasjonsskilt om kulturminnet.
7.5

Naturmangfold

Eksisterende situasjon
Det er i Miljødirektoratets database Naturbase ikke registrert viktige naturtyper eller hoved
naturtyper i planområdet. Det er ikke registrert spesielle miljøverdier i planområdet.
Verdivurdering
Området kan ikke sees å ha spesiell3 verdier.
Verdien vurderes som «middels».
Omfang av hovedalternativet
Hovedalternativet medfører utvidelse av massetaket i forhold til dagens situasjon
Planområdet skal tilbakeføres til jord- og skogbruksformål.
Omfanget vurderes som «lite negativt».
Tiltakets konsekvens
Tiltaket vurderes ikke å få betydning for naturmangfoldet i området.
Eksisterende dyreliv i området vil bli noe påvirket av tiltaket men planområdet er omgitt av
store arealer av tilsvarende kvaliteter som dyrene vil benytte. Tiltaket stenger ikke for
vilttrekk.
Tiltakets konsekvens vurderes som «lite negativt (-)».
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Avbøtende tiltak
Det vurderes ikke å være behov for avbøtende tiltak.
7.6
Landskap og estetikk
Beskrivelse
Ved beskrivelse av landskapet benyttes metode i veilederen om “landkapsanalyse” utgitt av
DN og Riksantikvaren i februar 2010. Landskapsverdien vurderes uten oppdeling i
delområder da planområde er lite.
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Sjekkliste for fastsetting av landskapskarakter
Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Landskapets innhold
Landformer og
Skrånende terrassert terreng fra høyereliggende
vann
områder ned mot elva Bjøra .
Vegetasjon
Gran- og lauvskog med store åpne flater
dyrkamark.
Arealbruk og
Jord og skogbruk på med dyrket mark. Ingen
bebyggelse
bebyggelse.
Kulturhistorien i
Dyrkamark med grendeveg.
landskapet
Kulturelle
Jord og skogbruk. Kulturminner i form av
referanser
gravhauger og spor av mulig hulvei.
Romlig estetiske
Terrassert landskap med skogbevokste bratte
forhold
skråninger uten romlig avgrensninger.
Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
Noe gjengroing i randsoner rundt dyrkamark.
naturprosesser
Jord og skogbruk
Jord og skogbruk med store maskiner som trenger
og utmarksbruk
stor plass.
Bygge- og
Grustak uten noen tekniske anlegg.
anleggsvirksomhet
og transport
Sammenhenger og brudd
Geografiske og
Området inngår i terrassert landskap som bryter
Romlige
sammenhengende skråning skråning ned mot
Bjøra.
Funksjonelle
Lokalisering av dyrkamark.
Historiske
Ingen kjente.
Nøkkelelementer
Naturskapte
Terrasser med dyrket mark.
Menneskeskapte
Etablert grustak med driftsvei og åpne arealer.

Betydning for
Landsapskarakter
(stor-middels-liten)
middels
middels
liten
liten
stor
middels

Liten
Liten
Liten

liten

middels
liten
middels
middels

Landskapskarakter:
Skrånende landskap terrassert med gran- og lauvskog og noe dyrket mark samt åpne flater
etter grusuttak.
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Verdivurdering
Verdikriterier
Mangfold og
variasjon

Liten
verdi
x

Tidsdybde og
kontinuitet

x

Helhet og
sammenheng

x

Brudd og
kontrast

x

Tilstand og hevd
Inntrykksstyrke
og utsagnskraft
Lesbarhet

Middels Stor
Verdi
verdi

Området har få elementer som preger
landskapet og er lite variert i form og
innhold, funksjoner og historie.
Utvikling fra landbrukssamfunn til
industrisamfunn:
-Stort åpent grustak,

x
x

Tilhørighet og
identitet

Begrunnelse

x

x

Området framstår som del av en stor
sammenhengende skråning brutt av
eksisterende massetak.
Området er lite og viser til en viss grad
kontrasten mellom småskala landbruk og
industri
Landbruksarealer synes å være i god
hevd.
Landskapet tiltrekker seg ikke spesiell
oppmerksomhet
Terrassert landskapet og privat grendeveg kombinert med kulturminne har
pedagogisk potensiale
Kulturminner betyr noe for tilhørighet og
identitet.

Området er forringet av massetak som har vært drevet i mange år uten at det er lagt stor vekt
på tilbakeføring av området til landbruksformål.
Samlet verdi vurderes som «middels».
Omfang av endring
Tiltaket medføre vesentlige endinger av landskapet Når skråningene blir skogbevokst vil
endringene bli mindre framtredende. Omfanget av endring vurderes som «middels negativt»
Tiltakets konsekvens
Konsekvensen av tiltaket blir i følge konsekvensvifta Middels negativ(--)
Avbøtende tiltak
Det må legges til rette for naturlig revegetering av skråninger.
7.7 Utslipp til luft -Støv
Eksisterende forhold
Det er lite støv fra lasting og sortering av grusmasser i området.
Uttransport av masser etter grusveger fra massetaket opptil Skjørlandsvegen medfører i
tørrværsperioder oppvirvling av støv og er til ulempe for boliger i kryssområdet ved
Skjørlandsvegen.
Verdivurdering:
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Planlagt omfang
Aktiviteten i grustaket forventes å bli lite endret i forhold til tidligere drift. Transport av
masser etter grusvegen fram til Skjørlandsvegen vil i tørrværsperioder gi støv til ulempe for
boliger i kryssområdet ved Skjørlandsvegen. Ved økt omfang i forhold til tidligere drift, vil
ulempene øke.
Endring av omfang vurderes som «middels negativt»
Konsekvens: Middels negativ (--).
Avbøtende tiltak:
Støv fra virksomheten forutsettes håndtert etter forurensningsforskriften kapitel 30 §§ 30-4,
30-5 og 30-09. Aktuelle tiltak er støydempende vatning og bruk av støvbindende kjemikalier
som kalsium klorid o.l.
7.8

Støyforhold

Eksisterende situasjon
Tidligere drift har bestått i avdekking av masser, sortering av grus og sand samt opplasting og
transport av masser. Nærmeste bebyggelse ligger ca. 290 m fra grustaket, og all virksomhet
foregår på nivå som ligger 10-20 m lavere enn tilstøtende bebyggelse.
Uttak av masser har foregått på to steder se utsnitt av Norgeskart. fig 8 nedenfor..

Figur 8

Eksisterende situasjon (kilde: Norgekart)

Uttak av masser foregår fra nivå som ligger 5-20 m lavere tilstøtende terreng og terrenget
fungerer som en effektiv støyskjerm.
Verdi
Det gir støyforholdene verdivurdering «middels».
Planlagt omfang
Virksomhetens omfang forventes å være som ved tidligere drift.
Endring av omfang vurderes som «lite/intet»
Tiltakets konsekvens
Virksomheten i grustaket vil forgå ca. 5-20 m lavere enn terrenget mot nærmeste bebyggelse
som ligge ca 150m fra nærmeste hjørne av topp grustak, og innkjørsel til grusgruva vender
bort fra bebyggelsen. Terrenget vil være en effektiv støyskjerm.

Siv. ing. Jan Lian AS

20

Tiltakets konsekvens blir ut fra konsekvensvifta «Ubetydelig».
Avbøtende tiltak: Ingen.
7.9

Forurensing av vann inkl. hensyn til Bjøra som verna vassdrag

Temaet Vannmiljø legges også inn under dette punktet.
Eksisterende situasjon
Elva Bjøra er et nasjonalt laksevassdrag vernet i 2009.
Det går en privat veg mellom grendene Bjørnes og Stor-Amdal, og denne veien går mellom
Bjøra og planområdet. Minste avstand mellom Bjøra og veien i er ca. 10 m, og avstanden
mellom Bjøra og nærmeste planlagt virksomhet i planområdet er ca. 20m.
Det er et vegetasjonsbelte mellom Bjøra og veien. Kantsonen som står i direkte kontakt og
avhengighet med vannmiljøet i elva anses å vær begrenset til området mellom elva og veien.
Denne kantsonen blir ikke berørt av driften av grustaket.
Det er ingen kjente forurensningskilder i planområdet.
Det er ikke registret transport av finstoff ut fra eksisterende grusuttak til Bjøra.
Verdivurdering:

«Middels».

Omfang av planlagt tiltak.
Planlagt tiltak vil i driftsperioden medføre at det blir mindre vegetasjon og større åpne flater i
planområdet. Dette vil kunne gi raskere avrenning av overflatevann og økt risiko for at
finstoff blir med overflatevannet til Bjøra.
Vurdering av omfanget:

«Middels negativt».

Konsekvens: «Middels negativ(--)»
Avbøtende tiltak:
Avrenning fra planområdet skal håndteres i h.t. forurensningslovens kap. 30.
Erfaring viser at det er stor infiltrasjonsevne i grunnen. Hvis finstoff transporteres med
overflatevann ut i Bjøra, må massetransporten stoppes ved å infiltrere vannet i grunnen eller
ved å anlegge fangdammer eller annen rensing for uttak av finstoff.
Det skal drives forebyggende arbeid for å hindre utslipp av olje og kjemikalier til grunnen.
Det skal ikke lagres spillolje i området og det skal være tilgjengelig egnet utstyr/stoffer for
oppsamling av olje fra evt. oljesøl fra slangebrudd på maskiner og lignende.
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Figur 9 Prinsippskisse av fangdam for finstoff

7.10 Vannmiljø
Temaet er belyst under pkt. 7.9.
7.11 Landbruk
Eksisterende situasjon
Grusuttaket ligger på eiendommen 53/2 og 54/4. Følgende arealer inngår i planområdet.
Bonitet

Dyrka mark
Skog middels god bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Fastmark (grustak)
Ikke klassifisert (grustak)
Sum

Eiendommer
53/2 54/4
da
da
20,8 0
1,6
0,8
7,1
13,5 2,7
3,3
43,8 6,0

Tiltakshaver eier eiendommene 53/2 og 54/5 mens avtalepartner eier eiendommen 54/4
Oversikt over arealressursene på eiendommene er vist i figurene 10 og 11 nedenfor. Eierne
har sin hovedinntekt fra annen virksomhet enn gårdsdrift.
Det er lite dyrkamark på eiendommene og jorda leies ut til andre gårdbrukere.
Tap av leieinntekter fra arealer som inngår i planen er ubetydelige.
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Figur 10 Arealoppgave gnr 53 bnr 2 og gnr 54 bnr 5 (kilde NIBO)

Figur 11 Arealoppgave gnr 54 bnr 4 (kilde NIBO)

Grustaket grenser delvis mot jordbrukseiendommen 54/1, se oversiktsfoto figur 12 nedenfor.
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Figur 12 Oversiktsbilde av Bjørnes inkl. kommunal vei fra Rv 17. RV 17 i nederste høyre hjørne.

Adkomstveg mellom grustaket og kommunal veg er en privat veg mellom Bjørnes og Stor Amdal som ligger litt lengre mot vest. Vegen gikk tidligere gjennom gårdstunet på
eiendommen 54/1 men ble lagt om til nåværende trace i forbindelse med åpning av grustaket
på 1960 tallet.
Oversikt over jordressurser på eiendommen 54/1 er vist på figur 13 .
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Figur 13 Arealoppgav gnr 54 bnr 1 (kilde NIBO)

Verdi
Verdien vurderes som «liten».
Omfang av planforslag
Omfanget vurderes som «lite negativt».
Tiltakets konsekvens
Tiltaket vurderes ikke å ha noen betydning for eiendommene 54/1, 54/4 og 53/2.
Tiltakets konsekvens for landbruk vurderes samlet som ubetydelig (0)
Avbøtende tiltak
Det skal tas vare på matjord og vegetasjonsdekke for tilbakeføring til landbruksformål etter
endt uttak.

7.12 Beredskap og ulykkesrisiko samt virkning av klimaendringer, herunder risiko
for havnivåstigning, flom og skred.
Eksisterende situasjon
Geoteknisk stabilitetsvurdering av planområdet
NGU har registrert grusforekomsten og den er vurdert som «viktig» se figurene 13 og14.
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Figur 14 Grus-og pukkforekomster-ressurskart (kilde NGU)

Figur 15 Grus-og pukkforekomster-verdivurdering (kilde NGU)

NGU løsmassekart viser omfang, type og verdivurderinger av massene , se figurene 14, 15 og
16. I følge NGU`s løsmassekart strekker grusforekomsten under myra som er registrert
nordvest for planområdet.
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Figur 16 Løsmassekart (kilde NGU)

Faresone-og risikokart for kvikkleire viser at NVE vurderer at det ikke er fare for kvikkleire
skred, og at området ligger i risikoklasse 0, dvs at NVE ikke mener det risiko for
kvikkleireskred i området, se figurene 17 og 18 nedenfor.

Figur17 Kvikkleir – faresonekart (Kilde NVE)
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Figur 18 Kvikkleire-risikokart (kilde NVE)

Risiko for utrasing pga. erosjon i Bjøra synes ikke å være tilstede da det er foretatt
sikringstiltak langs vassdraget i form av plastring med sprengt stein på strekninger med
erosjonsrisiko se figur 19.

Figur 19 Sikringstiltak i vassdrag (kilde NVE)

Ut fra foreliggende opplysninger vurderes planområdet å være stabilt.
Risiko for havnivåstigning, flom og skred
Området ligger slik til at det ikke påvirkes av havnivåstigning og flom i tilstøtende vassdrag.
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Figur 20 Snøskred-aktsomhetsområde (kilde NGU)

Foreliggende kart over aktsomhetsområder for snøskred viser ikke risiko for snøskred i
området, se figur 20.
Verdivurdering
Verdien av stabiliteten i området vurderes som «stor».
Omfang av tiltaket
Området som avdekkes vil bli større enn tidligere og det vil bli behov for mellomlagring av
vegetasjonsdekke og matjord langs kantene av grustaket.
Omfanget vurderes som «lite negativt».
Konsekvens
Det er store høydeforskjeller i planområdet, og ved mellomlagring og utlegging av masser for
tilbakeføring av området til landbruksformål, vil det være risiko for erosjon. Større
nedbørsmengder kombinert med fjerning av vegetasjonsdekke, vil også kunne gi raskere
avrenning og økt fare for lokal erosjon og transport av finstoff og slam særlig hvis
overflatevann fra tilstøtende områder dreneres inn mot grustaket.
Ut fra foreliggende opplysninger om grunnforholdene vurderes tiltaket ikke å påvirke
stabiliteten i området. Lokal stabilitet må sikret ved anlegg av stabile skråninger. Dette
forutsettes ivaretatt i driftsplanen.
Konsekvensen av tiltaket er i følge konsekvensvifta «liten negativ(-)».
Avbøtende tiltak
Risiko for erosjon må reduseres ved at det legges opp jordvoller i tilstrekkelig høyde for å
hinder at overflatevann fra tilstøtende områder renner ut over toppen av skråninger ned i
grustaket. Dette gjelder både i driftsperioden og ved avslutning av massetaket .
Vider må det etter behov iverksettes tiltak for å hindre at finstoff transporteres med
overflatevann ut i Bjøra ved anlegg av grop for slamavskilling eller ander rensetiltak se
eksempel på utførelse i figur 9.
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Det er foretatt en ROS-analyse se sjekkliste vedlegg 6.

7.13 Friluftsliv
Eksisterende situasjon.
Det har pågått masseuttak i området fra midten ca 1960, og grus har vært brukt som tilslag til
betongproduksjon. Grusforekomsten er i NGU`s grusresusrdatabase vurdert som «viktig»,
og deler forekomsten er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.
I NVE`s beskrivelse av vernegrunnlag for Bjøra er det opplyst at «Friluftsliv er viktig bruk».
Aktuelle friluftsaktiviteter antas å være fisking, rekreasjon og opplevelser. Det er et tett
vegetasjonsbelte mellom Bjøra og Fallveien se foto, figur 21 nedenfor.

Figur 21 Vegetasjonsbelte mellom Bjøra og Fallvegen

En er ikke kjent med at det har vært konflikter mellom virksomheten i Bjørnes grustak og
friluftsinteressene knyttet til Bjøra.
Verdi av eksisterende situasjon vurderes som «stor».
Omfang av planlagt tiltak
Virksomhet i grustaket kan medfører en viss risiko for personer som beveger seg inn i
området selv om skråningene står uten bratte stuffer.
Tiltaket endrer ikke forholdene for friluftsinteressene i området i forhold til tidligere drift.
Omfang av endringen vurderes som «lite/intet».
Tiltaket konsekvens
Tiltakets betydning for friluftslivet blir etter konsekvensvifta «ubetydelig».
Avbøtende tiltak
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Det bør settes opp bom ved innkjørsel til grustaket som skal være stengt utenfor arbeidstid, og
det må settes opp skilt « Adgang forbudt for uvedkommende». Det må fortløpende vurderes
behov for sikringsgjerde på toppen av skråninger/ stuffene og settes opp gjerder etter behov.
7.14 Behov for nærmere undersøkelser
Det vurderes ikke å være behov for nærmere undersøkelser
7.15 Behov for overvåking og klargjøring av virkning av tiltaket
Det vurderes ikke å være behov for nærmere undersøkelser eller overvåkning av planområdet.
8
SJEKKLISTER
Det er gjennomført en ROS-vurdering se sjekkliste vedlegg 6
Det er ikke registrert risiko eller sårbarhet som ikke er belyst i utredningene i kapitel 7.

9

SAMMENSTILLING OG ANBEFALING

9.1
Positive konsekvenser
Planen har positive effekter ved at en lokal grusressurs av god kvalitet kan utnyttes. Tiltaket
er positivt for verdiskapingen i Namdalsregionen.
9.2
Negative konsekvenser
Planen har følgende negative konsekvenser for miljøet:
• Etablering av store åpne flater, stuffer og mellomlagring av vegetasjonsdekke, matjord
og sorterte masser i driftsperioden.
• Mulig støvulemper.
• Mulig støyulemper.
• Risiko for slamflukt til vassdrag
• Arealer med dyrkamark blir i driftsperioden ute av drift.
9.3
Tiltak for å redusere negative konsekvenser
Avbøtende tiltakene er beskrevet under hvert tema i kap. 7. UTREDNINGER OG
VURDERINGER og i sammendrag under kap. 6.2 «Private tiltak».
9.4
Konklusjon
Beskrivelsen og utredingen av aktuelle tema belyser de beslutningsrelevante forhold av
interesser knyttet til miljø og samfunn som kan bli berørt av tiltaket.
De avbøtende tiltakene som er foreslått anses tilstrekkelig for å hindre eller i tilfredsstillende
grad redusere negative konsekvenser av tiltaket.
Tiltakets positive konsekvenser vurderes å være større enn ulempene, og tiltaket anses å øke
velferden i samfunnet. Tiltaket anbefales gjennomført.
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10
KOMMENTARER TIL UTTALELSER
Melding og kunngjøring av oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble sendt ut
26.05.16.
Krav til vurdering og utredninger i innkomne uttalelser gjengis i stikkordsform nedenfor, og
planlegger har under «Kommentar:» opplyst hvordan kravene følges opp.
Fylkesmannen i Nord Trøndelag, brev av 6.07.16
Landbruksavdelingen
1
I reguleringsbestemmelsene må det beskrives av matjorda må ivaretas på en
tilfredsstillende måte og tilbakeføres til arealet etter endt uttak. I beskrivelsen kan
også omtales hvor matjorda skal mellomlagres
2
Det anbefales sterkt at planområdet reguleres til kombinasjonsformål
råstoffutvinning og landbruk (jfr PBL § 12-5) for å unngå utgifter til omregulering
etter endt uttak og for å sikre framtidige landbruksinteresser innenfor planområdet
Miljøvernavdelingen.
3
Plankart og planbestemmelser må sikre at hensyn til landskapstilpasning ivaretas
både under drift og avslutning av massetaket.
4
Det bør vurderes avbøtende tiltak som minimerer tiltakets virkning på friluftslivet.
5
Planforslaget må beskrive effekt av tiltaket med tanke på støy og støv og om det er
behov for avbøtende tiltak.
6
Evt. innfyllingsmasser må være rene. Bearbeidet materialer som f.eks. betong, leca
eller tegl regnes ikke som rene masser. Heller ikke treverk eller asfalt kan brukes
til igjenfylling. Hvis det fylles inn masser som ikke er rene, må det søkes om
tillatelse etter forurensningsforskriftens deponiregelverk.
7
Konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av planbeskrivelsen.
Kommunalavdelingen.
8
ROS-analyse må synliggjøres i plandokumentene. Analysen må også omfatte
hvorvidt stabiliteten i en marin avsetningen som grenser inn til planområdet
berøres.
Kommentar:
Pkt. 1 legges inn under eksisterende pkt. 6.2 i planprogrammet og i planbestemmelsen
Pkt.2 tas til etterretning.
Pkt. 3 ligger inne i planprogrammet pkt. 6.2.
Pkt. 4 legges inn under et nytt punkt «Friluftsliv» under pkt. 6.2 i planprogrammet.
Pkt. 5 ligger allerede inne i planprogrammet.
Pkt. 6 tas til etterretning.
Pkt. 7 Konsekvenser for naturmangfoldet vurderes under temaet «naturmangfold» i
planprogrammet
Pkt. 8 legges inn under tema «Beredskap og ulykkesrisiko» i planprogrammet pkt. 6.2

Nord Trøndelag fylkeskommune- Avdeling for kultur og regional utvikling
Brev av 1.07.16 fra NTFK
Mail av1.07.16 og 9.09.16 fra Jan Lian til NTFK
Brev av 9.09.16 fra NTFK
Brev av 21.12.16 fra NTFK
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Brev av 1.07.16 fra NTFK
Planfaglig uttalelse.
1
Ved uttak bør det legges til rette for god landskapsmessig
tilbakeføring/reetablering underveis og etter endt uttak.
Arkeologisk uttalelse.
2
Det er behov for å gjennomføre arkeologisk undersøkelse. Dersom det påvises
automatisk fredede kulturminner, må tiltaket enten endres slik at man unngår skade
på eller skjerming av kulturminnet/minnene, eller man må søke riksantikvaren om
dispensasjon fra fredningen etter kml. §8 første ledd.
3
Tilstand og geometri på kulturminner ID 68129 og ID 48070 i kulturminne
databasen Askeladden må avklares.
4
Kulturminne faglig vurdering som er gjort i planprogrammet anses som feilaktige
og faglig ubegrunnet.
5
Det etterlyses beskrivelse av avbøtende sikringstiltak for å hindre erosjonsskader
på kulturminnene som grenser inn til tiltaket samt beskrivelse av hvordan disse
kulturminnene skal kunne opprettholde sin opplevelses -og formidlingsverdig om
tiltaket gjennomføres som beskrevet.
6
Tiltaket kan ikke godkjennes eller settes i gang før det er gjennomført
registreringer og avgitt endelelig kulturfaglig uttalelse.
Kommentar.
Pkt. 1 tas til etterretning og innarbeides i plandokumentene.
Pkt.2 og 3 tas til etterretning. Det bestilles arkeologiske undersøkelser.
Pkt. 4 I mail av 1.07.16 og 9.09.16 ble det bedt om konkretisering av synspunktene i pkt. 4 og
innspill til hvilke endringer som ønskes i planprogrammet.
Pkt. 5 Utreding av forhold det pekes på tas inn i planprogrammet og belyses i
plandokumentene.
Pkt. 6 Tas til etterretning.
Brev av 9.09.16 fra NTFK
7
Vurderingen under pkt4 ovenfor begrunnes med at det ligger flere fredede
gravhauger innenfor og grensende inn mot tiltaksområdet, og at et hvert fredet
kulturminne er av vesentlig virkning for lokalmiljøet og dagens samfunn.
8
Det pekes på at lokalitet ID nr 68129 ligger innenfor planområdet og i ht søker skal
«bære preg av å ha blitt røvet av gravrøvere for lang tid tilbake». NTFK har behov
for å avklare tilstanden til dette kulturminnet.
9
Utredning av tema under pkt. 5 ovenfor bes tatt inn i planprogrammet med tanke
på å opprettholde kulturminnets opprinnelige verdi og funksjon i landskapet de er
anlagt i.
10
NTFK anser helt klart at de beskrevne tiltak vil ha vesentlig virkning på de omtalte
kulturminnenes opplevelses- og formidlingsverdi.
11
NTFK vil ved graving av åpne sjakter avklare om det fins hittil ukjente automatisk
fredede kulturminner, og det er god faglig grunn til å anta at det vil finnes spor
etter utpløyde gravminner og andes spor etter bosetting som er automatisk fredet
etter kulturminneloven.
Kommentar:
Pkt. 7 og 8: Synspunktene tas til etterretning.
Pkt. 9 Viser til kommentar til pkt. 5 ovenfor
Siv. ing. Jan Lian AS
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Pkt. 10 Synspunktet tas til etterretning uten at det tas stilling til det før utredning beskrevet
under pkt. 5 og 9 er gjennomført.
Pkt. 11 Opplysningene tas til etterretning.
Brev av 21.12.16 fra NTFK
12
Ved utført sjakting ble det ikke påvist automatisk fredede kulturminner.
13
Forslaget til avgrensing av planområdet i varsel om oppstart at planarbeidet
beskrives som at det planlegges å ta ut masser helt inn til vernegrensen nord for
kulturminne ID 48070 og at kulturminnene vil bli liggende på en smal rygg med
lengde ca. 150 meter med inntil 20 meter bratte skråninger fra laveste nivå opp til
platået hvor gravminnene ligger . Det anses å være vesentlig fare for erosjon og
dermed utrasing av de automatisk fredede kulturminnene som utgjør denne
lokaliteten. NTFK anser at denne endringen av landskapet vil vesentlig minske
opplevelsesverdien og den pedagogiske verdien av gravminnene og har på
bakgrunn av «disse fakta» utvidet vernesonen mot nord den 20.12.16. Det kreves
at den utvidede vernesonen må tas inn i plankartet og at det må utarbeides
beskrivelse for hvordan man skal sikre skråningen inn mot vernesonene mot
erosjon og utrasing.
14
Det er ved befaring registrert at kulturminne ID 223338, en gravhaug og mulig
dyregrav som ligger innenfor planområdet, er tapt pga. uttak av masser og
manglende sikring og avbøtende tiltak i forbindelse med dette.
15
Det ble ved befaring registrert et nytt kulturminne ID 223338, en hulveg som
grenser inn til tiltaket. Her må det utarbeides beskrives for hvordan man vil sikre
dette kulturminnet mot erosjon og utrasing, samt hvordan men vil unngå
skjemming av dette kulturminnet.
Kommentar:
Pkt12: Informasjonen sammenholdt med synspunkter i pkt. 11 tas til etterretning.
Pkt13: Innholdet i pkt. 13 foregriper resultat fra krav i pkt. 5 og 9 ovenfor og vurderinger
legges inn som fakta og krav om at det må legges inn en utvidet vernesone med bredde
varierende fra ca. 35-55 m mens den fram til melding om planstart var 5 m. Det nye kravet
medfører at grusuttaket reduseres med ca. 63 000 m3 til en førstehåndsverdi på i
størrelsesorden 1,6 mill. kr eks mva. Dyrkamark på ca.4,6 da mellom kulturminne ID 4870 og
grustaket blir et smalt område vanskelig nyttbart som jordbruksareal med dagens
landbruksmaskiner.
Sikring av skråningen inn mot vernesonen mot erosjon og utrasing beskrives.
Pkt.14: Opplysningen tas til etterretning.
Pkt.15: Krav om beskrivelse for hvordan man vil sikre hulvegen mot erosjon og utrasing samt
hvordan man vil unngå skjemming av kulturminnet følges opp i planprogram og
plandokumenter.
.
Sametinget, brev av 20.06.16.
Det er ikke konflikt med kjente verneverdige kulturminner i planområdet.
Kommentar: Ingen.
Direktoratet for mineralforvaltning, brev av 27.06.16.
1
Ressursen må beskrives, og totalt uttaksvolum, forventet årlig uttaksvolum og
driftstid bør framgå av beskrivelsen.
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2

3
4

I tillegg til foreslåtte utredningstemaer er det behov for å utrede evt.
forurensningsproblematikk som avrenning fra uttaksområdet, støy og støv samt
virkning for miljø med henvisning til at planområdet grenser til en utvalgt eller
truet naturtype.
Plankartet skal ikke legge føringer for selve driften
Det anbefales avsatt buffersoner rundt området for råstoffutvinning hvor det blant
annet legges til rette for skjerming av uttaksområdet med vegetasjon der det er
mulig.

Kommentar:
Pkt. 2 Forurensningsproblematikk ligger allerede inne i planprogrammet pkt. 6.2
Virkning for miljø med henvisning til at planområdet grenser til en utvalgt eller truet
naturtype er ivaretatt i tema «Naturmangfold» i planprogrammet pkt. 6.2.
Synspunktene for øvrig tas til etterretning og innarbeides i planen.
Per Jostein Risvik.
Mail av 6.07.16 til Jan Lian
Mail av 6.07.16 til Overhalla kommune
1

Konsekvensene for eiendommen gnr 54 bnr 1 synes uavklart og bes belyst i
reguleringsplanen.

Kommentar:
Konsekvenser av planen belyses ikke i melding om oppstart av planarbeidet men i
plandokumentene som utarbeides. Belysing av tiltakets evt. konsekvens for eiendommen gnr
54 bnr 1 foretas under «Sikring av jordressurser(jordvern) under pkt. 6.2 i planprogrammet
12

FRAMDRIFT

Oppstartmøte
Kunngjøring oppstart planarbeidet
Kommunal godkjenning av planprogram
Utarbeidelse av reguleringsplan
Kommunal behandling av plan første gang
Utlegging til offentlig ettersyn
Kommunal behandling av plan andre gang
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Uke/år
34/16
06/17
49/17
02/18
08/18
16/18
20/18

