
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  Saksbehandler: 
Postboks 2600 Steinkjer: Strandveien 38 74 16 80 00 Elisabeth Varsi Stubbrud  
7734 Steinkjer Trondheim: Prinsensgt 1 Org.nr.: Telefon:  
fmtlpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/trondelag 974 764 350  

 

 
 

 
 
Trønderplan AS Vår dato: 

12.11.2018 
 
Deres dato: 
25.09.2018 

Vår ref.: 
2018/16259 
 
Deres ref.: 
joe 

Havnegata 3 - Postboks 480 
7801 NAMSOS 

  
 
 

 
 

Uttalelse til varsel om oppstart og planprogram - Sjåenget steinuttak - 
Overhalla kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt planprogram og oppstartsmelding 
for ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Overordnet 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av dagens drift av 
steinbruddet. Uttak i henhold til eksisterende reguleringsplan fra 2009 er på det 
nærmeste utført. Utvidelsen er beregnet til ca. 113 daa og 6 mill.  m3, ifølge 
planprogrammet. 
 

Reindrift 
Ingen merknad. 
 
Klima og miljø 
Planforslaget må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk 
mangfold, landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter §§ 8- 12 i 
naturmangfoldloven. Konsekvensene for naturmangfoldet, samt vurderingen og 
vektlegging av prinsippene skal framgå av planbeskrivelsen. Da tiltakene vil kunne 
medføre en del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, må dette 
inkludere en vurdering av fare for spredning av fremmede arter.  
 
Naturmangfold 
Planprogrammet skisserer konsekvensutredninger av naturmangfold. Det legges vekt 
på utredning av fugl og plantearter tilknyttet gammel skog. I planprogrammet står det 
skrevet at det er registrert en god del trær med hengelav og litt fuktige områder, og 
det er usikkert om det er rødlistearter i området. Konsekvensutredningen vil i all 
hovedsak foregå på utvidelsesområdet, med spesielt vekt på fugl og plantearter. 
Fylkesmannen bemerker at det under tema Forurensning og vannmiljø står skrevet 
at avrenning til Nordelva vil skje, og temaet vil bli utredet i planbeskrivelsen. 
Fylkesmannen stiller spørsmål ved om dette er tilfredsstillende, og om påvirkningen 
av vannmiljø bør inkorporeres i KU, herunder hvilke konsekvenser utvidelsen vil ha 
for vassdraget, samt tilliggende myrområder, med tanke på avrenning fra driften og 
tilslamming eller tilføring av partikler.  
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Nordelva løper sammen med Norddalselva og danner Meosen som renner ut i 
Namsen like etter, Namsen er som kjent et anadromt vassdrag. Meosen er i 
naturbase kartlagt som ID BN00025875 Naturtype Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti, verdsatt som Viktig (B-verdi). Meosen er et stilleflytende 
elveparti med svært artsrik vasskantvegetasjon. I tillegg er Nordelva registrert i 
naturbase med ID BN00025876 Naturtype Viktig bekkedrag, verdsatt som Svært 
viktig (A-verdi). Her er det også registrert elvemusling, som har status som sårbar 
(VU) på norsk rødliste for arter. 
 
Konsekvensutredningen vil ifølge planprogrammet bli utført etter alminnelig anerkjent 
metodikk: feltundersøkelse med kartlegging av miljøverdier. Naturtypekartlegging iht. 
DN-håndbok 13. For å ivareta de nasjonale mål må konsekvensutredning klargjøre 
virkningene for naturtyper og arter i planområdet og tilliggende område som påvirkes 
av virksomheten i planområdet. Det må synliggjøres avbøtende tiltak for å redusere 
konsekvensene i størst mulig grad. Avbøtende tiltak må beskrives og gis juridisk 
virkning gjennom planbestemmelser og evt. plankartet. 
 
Et planforslag som ikke tar hensyn til naturmangfoldverdiene i området på forsvarlig 
vis, vil være utfordrende for oss som miljømyndighet. Det vil da eventuelt kunne 
medføre krav om ytterligere kunnskapsinnhenting/kartlegging. 
 
Øvrige forhold 
Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket med tanke på støy og støv, og om det 
er nødvending å fastsette bestemmelser for driften med tanke på dette. 
Grenseverdier for støy og støv må overholdes, jfr. retningslinje T-1442/16 (KLD), 
oppdatert veileder for behandling av støy i arealplanlegging (M-128), samt  
retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.  
 
Vi minner ellers om forurensningsforskriftens kap. 30 som regulerer forurensning fra 
anlegg som produserer pukk, grus, sand og singel. Vi vil tilrå at krav i forskriften tas 
inn i reguleringsplanbestemmelsene. Dette kan f.eks. være driftstider og tidsrom for 
sprengning. Drift av pukkverk skal forhåndsmeldes til Fylkesmannen på eget 
meldeskjema. 
 
Hvis det planlegges innfylling med inerte masser etter uttak av grusmasser, vil vi 
presisere at masser som kan brukes til innfylling må være rene. Bearbeidet materiale 
som f.eks. betong, leca eller tegl regnes ikke som rene masser. Heller ikke treverk 
eller asfalt kan brukes til igjenfylling. Dersom det skal brukes masser som ikke er 
rene, må det søkes om tillatelse etter forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften), kapittel 9. Deponering av avfall. 
 
Vi kan ikke se at det er satt inn noe dato/årstall for når virksomheten i området skal 
avsluttes. For å kunne ha en forutsigbarhet og sikre at området avsluttes på en 
tilfredsstillende måte, bør det tas inn bestemmelser om driftsperiode og istandsetting 
av landskapet etter opphør av driften. 
 
Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget sier at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger.  



Side 3 av 4 

 

 
Landbruk  
Utvidelsen skjer på skogsmark med barskog, mest på lav og middels bonitet. 
Arealene for utvidelse er LNF-arealer i kommuneplanens arealdel.  
 
I det videre arbeidet må konsekvensene for landbruket utredes: skogbruket, 
eventuelle beiteinteresser og kulturlandskapet. Det må også vurderes om det er 
behov for avbøtende tiltak 
 
Som tidligere omtalt bør det tas inn bestemmelser om driftsperiode og istandsetting 
av landskapet etter opphør av driften. Bestemmelsen bør sikre at etterbruk av 
området blir LNFR. 
 
Barn og unge  
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale 
planleggingsprosessen og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal 
brukes av barn og unge. Fylkesmannen forventer at retningslinjene legges til grunn i 
det videre planarbeidet. 
 
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger 
skal tillegges vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og 
oppfordrer til å involvere barn og unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom 
planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger som berører barn. 
 

Helse og omsorg 
Slik det fremgår av kart synes det å være en betydelig utvidelse av eksisterende 
steinbrudd. I folkehelseperspektiv vil støy, luftkvalitet, friluftsliv og trafikksikkerhet 
sentrale temaer. I planforslaget bør det fremkomme vurderinger av overstående samt 
vurderinger knyttet forventet aktivitet, da særlig med tanke på tungtrafikk og 
innvirkning lokalt og på tilførselsveier med tanke på ulemper og ulykkesrisiko.  
 
Samfunnssikkerhet 
Vi viser til planprogram og at det planlegges gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyse, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 4-3.  
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk 
med dagens forutsetninger, men også vurdere hvordan fremtidige klimaendringer 
kan påvirke tiltaket. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede 
klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROS-analysen. 
 
Området ligger under marin grense og det må derfor vises aktsomhet for mulige 
forekomster av skredfarlig kvikkleire, også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. I tillegg 
viser tilgjengelige kart fra NVE at deler av steinuttaket ligger i en flomsone. For 
oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. 
 

http://www.klimatilpasning.no/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
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ROS-analysen legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og 
avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres 
juridisk gjeldende på andre måter. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar 
for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. 
 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme 
tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
 

• Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. 
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

• Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det 
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på 
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  

• Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og 
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
 

Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Elisabeth Varsi Stubbrud 
rådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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