
 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Plan  
 

 

Trønder-plan AS 

Postboks 480 

7801 NAMSOS 

  

 

   

 

 
   

  

  

Vår dato: 31.10.2018 Vår referanse: 201865503-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 25.09.2018 Deres referanse: joe Tore Forbord 

     

Fylkeskommunens uttalelse - igangsatt planarbeid 

m/planprogram for Sjåenget steinuttak, 1/1 og 1/6 i 
Overhalla kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse datert 25.09.2018. 

Formålet med planarbeidet er en utvidelse av et eksisterende steinbrudd etter en 

gjeldende plan fra 2009. Omfanget av utvidelsen er beregnet til ca 113 daa og 6,0 mill 

m3. 

 

Utvidelsen ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel, gjeldende arealdel ble 

vedtatt 26.06.2007. Det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning. 

 

I planprogrammet pkt 5.3 Utredningstema som skal konsekvensutredes er det kun 

naturmangfold som skal utredes fullt ut, øvrige tema utredes som en del 

planbeskrivelsen. 

 

Friluftsliv og rekreasjon 
Området er i flg planprogrammet ikke benyttet som rekreasjonsområde og for friluftsliv. 
Utvidelsen kan medføre at flere kan bli utsatt for støy. Temaet vil bli utredet i 
planbeskrivelsen. 

 

Planarbeidet innebærer vesentlig utvidelse av bruddet. Virkningen som utvidelsen av 

bruddet vil ha på landskapet må beskrives/illustreres slik at evt avbøtende tiltak kan 

vurderes. 

 

Vannforskriften og miljømål 

Fylkeskommunen er vannregionmyndighet for Trøndelag, og leder arbeidet med å få på 

plass sektorovergripende forvaltningsplaner. Vannforskriften omfatter alt vann; 

overflatevann, grunnvann og kystvann. Tiltaket berører vanforekomstene: 

 

- Vannforekomst 139-11-R Nordelva bekkefelt, miljøtilstanden er i flg Vann-

nett.no svært God.  

- Vannforekomst 139-332-G Meosen grunnvannsområde miljøtilstand ukjent. 

- Namsenosen kystvann med vannforekomst-ID 0341010200-C har økologisk 

tilstand god. 
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Vannforskriftens § 12 skal vurderes når det skal fattes vedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden 

forringes. 

 

Planbeskrivelsen må beskrive hvordan steinbruddet skal utformes og drives slik at 

vannets miljøtilstand ikke forringes. 

 

Når det gjelder forholdet til fylkesveg 17 viser vi Statens vegvesen sin uttalelse datert 

28.09.2018. 

 

Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner, og har derfor ingen særskilte merknader til planforslaget.  

 

Det vises til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet 

kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet 

stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Hanne Haugen tlf 74179598 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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