
 
 

   
 

ØSTTUN MASSEUTTAK  

PLANPROGRAM 

Forslagsstiller: Nærøysund Kraftbetong 

Kommune: Namsos 

Rådgiver: Trønderplan 

Dato: 19.04.2021 

 
 
  

 
 



 ØSTTUN MASSEUTTAK  

 

2 
P

LA
N

P
R

O
G

R
A

M
 

 
Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Østtun Masseuttak» 
Prosjektnummer: 201794 
PlanID: 202102 
Forslagsstiller: Nærøysund Kraftbetong 
Oppdragsgiver: Nærøysund Kraftbetong 
Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Otto Røed 
Rådgiver: Trønderplan 
Rådgivers oppdragsleder: Jan Ola Ertsås 
Rådgivers saksbehandler: Erlend Gystad 
Kommunens kontaktperson: Ingvild Sund Trana 

 

Innhold 

1. INNLEDNING ........................................................................................................................................... 4 

1.1 FORMÅL MED PLANARBEIDET ...................................................................................................................... 4 
1.2 BAKGRUNN ............................................................................................................................................ 4 

1.2.1 Kjøp av landbrukseiendom ......................................................................................................... 4 
1.2.2 Planoppstart og høring planprogram mars 2019......................................................................... 4 
1.2.3 Planoppstart og høring planprogram september 2020 ................................................................ 5 
1.2.4 Planoppstart og høring planprogram mai 2021 .......................................................................... 5 

1.3 PLANPROGRAM ....................................................................................................................................... 5 

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ............................................................................................................ 7 

2.1 OMRÅDETS BELIGGENHET .......................................................................................................................... 7 
2.2 PLANOMRÅDE OG EIENDOMSFORHOLD .......................................................................................................... 8 
2.3 LANDSKAP .............................................................................................................................................. 9 
2.4 SAMFERDSEL ........................................................................................................................................ 11 
2.5 NATURMANGFOLD ................................................................................................................................. 11 
2.6 LANDBRUK ........................................................................................................................................... 12 
2.7 REINDRIFT ............................................................................................................................................ 13 
2.8 HAVBRUK ............................................................................................................................................ 14 
2.9 VANNMILJØ OG DRIKKEVANN .................................................................................................................... 15 
2.10 FRILUFTSLIV ..................................................................................................................................... 16 
2.11 KULTURMINNER ................................................................................................................................ 17 
2.12 GRUNNFORHOLD............................................................................................................................... 18 

3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET ...................................................................................... 20 

3.1 NASJONALE FØRINGER............................................................................................................................. 20 
3.2 REGIONALE FØRINGER ............................................................................................................................. 20 
3.3 LOKALE FØRINGER .................................................................................................................................. 20 

3.3.1 Kommuneplanens arealdel ....................................................................................................... 20 

4. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET .......................................................................................... 21 

4.1 PLANENS BEGRENSNING........................................................................................................................... 21 
4.2 UTTAK FOR GRUS ................................................................................................................................... 22 

4.2.1 Omfang.................................................................................................................................... 22 
4.2.2 Planlagt drift og avslutningsplan .............................................................................................. 22 
4.2.3 Tilbakeføring av natur/skog ..................................................................................................... 22 
4.2.4 Salgsprodukter ......................................................................................................................... 23 
4.2.5 Uttransport av salgsprodukter .................................................................................................. 23 
4.2.6 Avsetning på salgsprodukter .................................................................................................... 23 

5. PLAN OG AKTUELLE UTREDNINGSTEMA ................................................................................................ 24 

5.1 GENERELT ............................................................................................................................................ 24 



 ØSTTUN MASSEUTTAK  

 

3 
P

LA
N

P
R

O
G

R
A

M
 

5.2 AKTUELLE UTREDNINGSTEMA .................................................................................................................... 24 
5.2.1 Infrastruktur og trafikk ............................................................................................................. 24 
5.2.2 Jordvern/landbruk/skogbruk .................................................................................................... 24 
5.2.3 Reindrift. .................................................................................................................................. 24 
5.2.4 Samfunnssikkerhet og ROS-analyse .......................................................................................... 24 
5.2.5 Støv og støy ............................................................................................................................. 24 
5.2.6 Mineralske ressurser. ............................................................................................................... 24 
5.2.7 Verdiskapning og næringsutvikling ........................................................................................... 25 
5.2.8 Kulturminner (både samiske og ikke samiske) ........................................................................... 25 
5.2.9 Landskap og innsyn .................................................................................................................. 25 
5.2.10 Naturmangfold .................................................................................................................... 25 
5.2.11 Friluftsliv og rekreasjon ........................................................................................................ 25 
5.2.12 Vannmiljø ............................................................................................................................ 25 
5.2.13 Drikkevann .......................................................................................................................... 25 
5.2.14 Klimatrusler og klimatilpasning ............................................................................................ 26 

5.3 UTREDNINGSTEMA SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES ....................................................................................... 26 
5.3.1 0-alternativet ........................................................................................................................... 26 
5.3.2 Utbyggingsalternativet............................................................................................................. 26 

6. ORGANISERING OG MEDVIRKNING ....................................................................................................... 27 

6.1 FORELØPIG FRAMDRIFTSPLAN.................................................................................................................... 27 

7. VEDLEGG ............................................................................................................................................... 28 

 
       

  



 ØSTTUN MASSEUTTAK  

 

4 
P

LA
N

P
R

O
G

R
A

M
 

1. INNLEDNING 

1.1 Formål med planarbeidet 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for utvidelse av eksisterende av masseuttak for grus ved Østtun. 
Masseuttaket ved Østtun ligger på Salsnes i Namsos kommune.  
 
Planen er vurdert opp mot Konsekvensutredningsforskriften for planer etter plan- og bygningsloven. 
Planen omfattes ikke av forskriftens vedlegg I. Planen omfattes av vedlegg II 2a) («mineraluttak, 
herunder torvskjæring») og skal iht. forskriftens § 8 derfor konsekvensutredes da planen er vurdert 
til å kunne ha «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». § 8 sier også at følgende planer ikke er 
omfattet av dette kravet: «reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 

tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.» Kommunen har 
valgt å stille krav om konsekvensutredning. 

1.2 Bakgrunn 

1.2.1 Kjøp av landbrukseiendom 

Grunneier Jørn Otto Røed kjøpte i 2017 eiendommen Østtun 271/1-2. I salgsprospektet for 
eiendommen viste megler til grusforekomstene som gjennom mange år er tatt ut fra det 
eksisterende masseuttaket på eiendommen. Kjøper fikk også informasjon om at det var avsatt et 
område i kommuneplanens arealdel på ca. 59 daa for uttak av grusmasser. Dette ble bekreftet etter 
kontakt med kommunen (tidligere Fosnes kommune). 
 
I eksisterende masseuttak er det tatt ut grus innenfor et areal på ca. 30 daa, hvorav ca. 17 daa ligger 
utenfor areal avsatt i kommuneplanens arealdel. I forhold til dagens terrengformasjoner er det 
estimert at det i eksisterende grustak er tatt ut ca. 200.000 m3 grus. Grunneier har ikke kjennskap til 
at det tidligere har vært noen utfordring med støy/støv eller andre konflikter som en følge av 
masseuttaket. Grunneier og forslagstiller antok at det derfor ikke var risiko for stor motstand og 
konflikt, og skisserte derfor planer om et stort masseuttak for grus, samt et mindre steinbrudd i 
samme område. Utskipningskai med bakareal, som også var tenkt brukt til andre næringer, var med i 
planene. Målet med den planlagte etableringen var å skape aktivitet og å tilføre arbeidsplasser til 
Salsnes. 

1.2.2 Planoppstart og høring planprogram mars 2019 

I mars 2019 ble det varslet oppstart av reguleringsplan «Østtun Masseuttak». Forslag til planprogram 
ble samtidig lagt ut på høring. I planprogrammet var det skissert planer om et stort masseuttak på ca. 
400 daa og ca. 4 millioner m3. I tillegg var det planer om et steinbrudd innenfor det samme området, 
og å anlegge ei utskipingskai ved sjøen. De forelagte planene for masseuttaket skapte stor motstand i 
lokalmiljøet. 
 
Etter å ha fått inn høringsuttalelsene ønsket forslagsstiller å redusere omfanget av masseuttaket i 
stor grad og å fjerne delen som omfatter steinbrudd, slik at planene omfattet et masseuttak på ca. 58 
daa, som er tilnærmet det samme som avsatt i kommuneplanens arealdel.  
 
Istedenfor å revidere planprogrammet valgte kommunen i utvalg for plan i Namsos kommune 
27.11.2019 å avvise planprogrammet. Det vises til «Melding om vedtak – 5048 gnr 71 bnr 1 – 
Planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for Østtun masseuttak, planid 1748RP053»; 
 
«Utvalg for plan avviser forslag til nåværende planprogram for Østtun masseuttak, planid 

1748RP053.  
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Planprogrammet avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 og § 12-11. 

 

Begrunnelsen for avvisningen er at planprogrammet danner grunnlag for utarbeidelse av 

reguleringsplan som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel.  

 

Avvisning av planprogrammet er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.  

 

Utvalg for plan ber rådmannen kontakte søker for dialog omkring planene. Det bes om at det foretas 

en vurdering av om kommuneplanens arealdel for gjeldende område bør revideres, og at dette blir 

tema i kommunens planstrategi som skal vedtas innen ett år etter nytt kommunestyre.» 

1.2.3 Planoppstart og høring planprogram september 2020 

Ettersom planprogram ble avvist i november 2019 måtte forslagsstiller varsle ny oppstart av 
reguleringsplanen. Samtidig måtte ny utgave av planprogrammet legges ut på høring. Plangrense og 
omfang av planen utarbeidet i tråd med kommunens anbefalinger fra oppstartsmøtet. Planen 
omfattet et masseuttak for grus på ca. 58 daa, utskipingskai ved Ånholmen og intern transportveg 
mellom kaia og masseuttaket.  
 
I planprogrammet ble det skissert ulike alternativer for uttransport av grus, hvor forslagsstiller mente 
at de foreliggende planene med utskiping av grusmassene var et godt miljøprosjekt med tanke på 
utslipp av klimagasser og trafikksikkerhet. En alternativ løsning som i planprogrammet ble skissert var 
at kaia kunne utgå slik at transport av grus i sin helhet kunne gå via det offentlige vegnettet. Dette 
ble ikke vurdert av kommunen, og på nytt valgte kommunen i Utvalg for plan den 10.03.21 å avvise 
planprogrammet istedenfor å revidere planprogrammet. Følgende begrunnelse ble gitt: 
 
«Utvalg for plan avviser forslag til planprogram, datert 22.09.2020 revidert 10.02.2021, for Østtun 

masseuttak. 

 

Planprogrammet avvises med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-9. 

 

Begrunnelse for avvisningen er at planprogrammet danner grunnlag for utarbeidelse av en 

reguleringsplan som inneholder større momenter som ikke er samsvar med kommuneplanens 

arealdel, spesifikt utskipningshavna. 

 

Avvisning av planprogrammet er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.» 

1.2.4 Planoppstart og høring planprogram mai 2021 

Forslagsstiller har nok en gang revidert planområdet og planprogram. Planomfanget er nå endret til å 
omfatte kun masseuttak for grus, dvs. utskipingskai ved Ånholmen er fjernet. Internvegen mellom 
masseuttaket og kaia er også fjernet. 
 
Uttaksgrense er lagt sammenfallende med uttaksgrense i kommuneplanens arealdel. I tillegg er det 
etter anbefaling fra kommunen valgt å ta med eksisterende masseuttak for å sikre en god avslutning 
av dagens uttaksområde. 

1.3 Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for 
miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et 
planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning.  
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Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan 
planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i 
planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til «0-alternativet» som er dagens situasjon.  
 
Planprogrammet skal:  

- klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet  
- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  
- vise behov for nødvendige utredninger  
- vise opplegg for informasjon og medvirkning  
- vise organisering og framdriftsplan  
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Områdets beliggenhet 

Østtun masseuttak har beliggenhet ved fv769 på Salsnes i Namsos kommune. Masseuttaket ligger ca. 
4 mil (ca. 35 minutter med bil) nord for Namsos sentrum. 
 

 
 Oversiktskart. Beliggenhet for Østtun masseuttak er markert med blå sirkel. 
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2.2 Planområde og eiendomsforhold 

Varslet planområde er vist i Figur 2. 
 

 
 Varslet planområde med eiendomsgrenser. 

 
Masseuttaket ligger innenfor eiendommen gnr/bnr 271/1-2. Grunneier er Jørn Otto Røed. Det er 
valgt å avslutte plangrense ved vegkant for å sikre sikt i avkjørsel. Arealet langs fv769 (273/1) eies av 
Trøndelag fylkeskommune. 
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2.3 Landskap 

Planområdet ligger i landskapsregion 25 «Fjordbygdene på Mære og i Trøndelag» og i grense mellom 
underregion 25.9 «Foldafjorden» og 25.10 «Indre Foldafjorden/Salsvatnet». 
 
Planområdet ligger i et landskap som domineres av Salsvatnet og Foldafjorden. 
 
Salsvatnet er en bredemt fjordsjø som er 23 km langt og 478 m dypt og er Norges nest dypeste 

innsjø. Landskapsmessig og størrelsesmessig ligner Salsvatnet på en fjord. Salsvatnet har en meget 
særegen uregelmessig form med vekselsvis bratte og slakere fjordskråninger. Langs vatnet 
finner vi en rekke bukter og viker og det er kort avstand mellom kyst og lavfjell. Landskapsformen er 
typisk for regionen.  
 
Salsvatnet er demt opp av en stor og flat israndavsetning, avsatt i Yngre Dryas, som skiller Salsvatnet 
fra Foldafjorden i vatnets vestlige side. Planområdet er omfattet av denne avsetningen. 
 

 
 
Planområdet ligger på åsen som skiller Salsvatnet og Foldafjorden. Fra Salsvatnet som ligger på ca. 
kote +9 stiger terrenget bratt opp et stykke før det flater ut i området hvor fv769 er anlagt. Toppene 
på åsen er Litlhuskleppen (kote +79) og Storhuskleppen (kote +122). Terrenget faller litt slakere på 
siden ned mot Foldafjorden. Fv769 langs planområdet har høyde fra kote +44 til kote +49. 
 
Sørvest for planområdet er det jordbrukslandskap og en del spredt bebyggelse. Store deler av åsen 
ved planområdet mellom Salsvatnet og Foldafjorden er skogkledt (gran). 
 

 
 Planområdet sett fra sørvest. 
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 Eksisterende grustak 

 

 
 3D-utsnitt over området, sett fra sør (kommunekart.com) 

 
Eksisterende masseuttak er lite synlig fra fv769 pga. vegetasjonsskjerm rundt uttaket, og kan bare 
oppdages ved passering av avkjørsel. 
 

 
 Eksisterende grusuttak er lite synlig fra fv769 
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2.4 Samferdsel 

Fv. 769 Kvernvikvegen går like inntil planområdet. Fartsgrense er 80 km/t. Trafikkmengde (ÅDT) er 
iht. Statens vegvesens innsynsløsning «vegkart» angitt til 350 passeringer og 9 % tung trafikk. 
 
Det er i dag flere avkjørsler fra fv769 og inn til planområdet.  

2.5 Naturmangfold 

Det er sjekket i miljøstatus.no om tiltaket berører registrerte verneområder, utvalgte eller viktige 
naturtyper og prioriterte eller truede arter. Ifølge kartinnsynsverktøyet «Miljostatus.no» er det ingen 
slike registreringer innenfor planområdet. 
 
Planområdet består stort sett av granplantasje / ensartet granskog og eksisterende masseuttak. 
 
Det er foretatt naturtypekartlegging etter det første oppstartsvarselet (se vedlegg). Det vises til 
beskrivelse av rapportens delområde 1, produksjonsskog gran:  
 
«Området nært eksisterende 

masseuttak og fv. 769 består av 

plantet granskog. Trærne er noe 

tynne og vokser grunt i jordsmonnet. 

Det er noe rotvelt på trær inne i 

skogen, noe som sees i sammenheng 

med grunnlendt område. Disse 

trærne er ikke særlig mer enn 10-15 

cm i diameter. Grantrærne har et 

godt innslag fra strylavsamfunn, som 

er arter som er vanlige i skog med 

tidvis høy luftfuktighet. Skogbunnen 

er stort sett dekket av mose med noe 

fugletegl, gjøkesyre, og blåbærlyng. 

Med andre ord et relativt sparsomt 

feltsjikt slik det vanligvis er i 

granplantasjer. 

 

Stedvis bryter skogen opp og man får 

mer åpne områder. Her kommer det 

innslag av einer og et bedre utviklet 

feltsjikt dominert av blåbær. Tidligere 

hogst har satt igjen stubber og med 

jevne mellomrom går gamle 

traktorveier gjennom terrenget. Ved noen av disse veiene og lysningene finner man spor etter 

friluftsliv ved brente stubber og bålplasser. 

 

Blåbærskog T4-C1 og granplantasjer T38 tilfredsstiller ikke utvalgskriteriene for viktige naturtyper 

etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og er ikke definert som en viktig naturtype etter 

Miljødirektoratets instruks.»  
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2.6 Landbruk 

Ifølge kartinnsynsverktøyet Kilden fra NIBIO består planområdet (areal angitt i oppstartsvarselet) av 
skog med middels bonitet. Dette er barskog der gran er dominerende. I tillegg er det arealer med 
åpen grunnlendt fastmark (eksisterende grustak) og uproduktiv skog. 
 

  
 Markslag AR5, Kilden NIBIO.  

 
Skogen er angitt som yngre skog, hogstklasse 3 (se Figur 8). Skogen er også klassifisert som 
«vernskog» som stort sett all skog i Salsnes og gamle Fosnes kommune. Vernskog er skog som vil 
kunne ha vernende effekt mot vær og vind for annen skog, dyrka mark og bebyggelse. Dette er 
skogbeltet som ligger nærmest mot de skogløse arealtypene. 
 

 
 Hogstklassifisering, Kilden NIBIO 

 
Det er ikke dyrka mark innenfor planområdet, men deler av arealet er angitt som dyrkbart (se Figur 
9). 
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 Dyrkbar jord, Kilden NIBIO. 

 
Planområdet er del av beitearealet til Nordre Vemundvik beitelag. For 2018 var dette beite for 900-
1000 sau og lam. 
 

 
 Nordre Vemundvik beitelag 

2.7 Reindrift 

Iht. tilgjengelig kartapplikasjon for reindrift (Kilden, NIBIO) ligger planområdet innenfor Åarjel-
Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt). Meatelen sijte (Meidalsgruppen) har rein i dette 
området. 
 
Planområdet ligger i ytterkanten av et område hvor det er registrert vinterbeite (senvinterland). 
Seinvinterland er som regel områder som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising 
på midt- og seinvinteren. 
 
Selv om vinterbeite i reindriftens arealbrukskart kun er markert rett vest for Østtun, er det naturlige 
vinterbeiter helt vest til sjøen (Ryneshaugen). 
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 Skravert område er registrert som vinterbeite (seinvinter), Kilden NIBIO. 

2.8 Havbruk 

Utenfor planområdet har Emilsen Fisk AS 
oppdrettsanlegg for laks, ørret og regnbueørret 
(Ånholmen). 
 
Det er etter det første oppstartsvarselet utført en 
kartlegging av risikoforhold knyttet til opprettelse av 
ny havn i nærheten av oppdrettsanlegget (se 
vedlegg).  
 
Tema havbruk har ikke lenger særlig relevans 
ettersom planområdet ikke lenger er tilknyttet sjø 
eller sjønære områder (planområdet er 500 – 600 
meter fra sjø). 

 Akvakulturlokaliteter, Yggdrasil (Fiskeridirektoratet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ortofoto av oppdrettsanlegg 
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2.9 Vannmiljø og drikkevann 

Planområdet ligger iht. kommuneplanens arealdel innenfor sikringssone H110_1 Salsvatnet 
(nedslagsfelt drikkevann). 
 
Iht. VannNett er både Folda og Salsvatnet registrert med god økologisk tilstand. 
 

 
 Vanntilstand (miljostatus.no) 

 

Det er ingen bekkesystem innenfor planområdet. 
 
Planområdet ligger på en åsrygg som skiller Folda fra Salsvatnet. Størsteparten av planområdet har 
overflateavrenning ned mot Folda, men mindre deler har avrenning mot Salsvatnet.  

 
Det vises til NGU rapport nr. 92.273 
«Egnethetsvurdering av løsavsetning 
ved Salsnes, Fosnes kommune med 
tanke på deponering av fiskeavfall». På 
bakgrunn av de utførte geofysiske og 
geologiske undersøkelsene i rapporten 
er det vurdert at grunnvannsstrømmene 
går sørover mot Salsvatnet. Dette 
medfører at all avrenning fra det 
planlagte masseuttaket også vil ha 
avrenning mot Salsvatnet. Det at det 
nesten ikke finnes bekker i området 
indikerer at store deler av nedbøren 
som kommer trekker ned i grunnen og 
føres med grunnvannsstrømmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sannsynlig retning på 

grunnvannsstrøm ut fra geofysikk, 

sonderborringer og peilinger av 

grunnvannstand. Kilde: NGU rapport 92.273 

 



 ØSTTUN MASSEUTTAK  

 

16 
P

LA
N

P
R

O
G

R
A

M
 

Masseuttaket er planlagt i området hvor grunnvannsstanden er nærmest overflaten. Figur 16 viser at 
selv om terrenget tilsier en avrenning mot nord (Folda), så går grunnvannstrømmene sannsynligvis 
sørover mot Salsvatnet.  
 
Et uhell som for eksempel utslipp av diesel, hydraulikkolje mm vil kunne innebære risiko for å 
forurense grunnvannsreservoaret før det etter en stund vil «lekke» ut i Salsvatnet. 
 

 
 Peilinger av grunnvannstand (øverst til høyre) og profil borpunkt 1 Salsvatnet (nederst). Kilde: NGU 

rapport 92.273 

2.10 Friluftsliv 

Det er ikke registrert friluftsområder i nærheten til planområdet jfr. kartportalen naturbase fra 
Miljødirektoratet.  
 
Planområdet består av eksisterende grusuttak og for øvrig granskog. Området med tilhørende 
nærområder blir benyttet til bærplukking og soppsanking av folk i regionen. Området inngikk 
tidligere som del av jaktvaldet til Salsnes Utmarkslag, hvor det er jakt på elg og rådyr. Eiendommen 
271/1-2 inngår pr. i dag ikke i noe vald, og det foregår derfor ikke jakt på elg og rådyr på 
eiendommen. 
 
Det er i planområdet ingen registrerte stier.  
 
Det er lysløype utenfor planområdet, på motsatt side av fv769. 
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2.11 Kulturminner 

Søk i kartinnsynsløsningen fra miljostatus.no viser ingen automatisk freda kulturminner innenfor 
planområdet. 
 
Det er registrert ett fjerna kulturminne innenfor og ett automatisk freda kulturminne like utenfor 
planområdet (se Figur 17): 
 
7173-1: Fangstgrop fra førreformatorisk tid.  
Vernestatus «fjernet». 
Beskrivelse: Oval fangstgrop NØ-SV-
orientert. Godt synlig. Gropa har 
steile sider og flat bunn. Formen har 
trolig vært rektangulær. Mål: L 2 m, 
br 1 m i bunnen, L 3,5 m, br 2,5 m 
ved toppen, dy 1,7 m. Kulturminnet 
(fjernet) ligger utenfor planområdet. 
 
262988-0: Litlhuskleppen. Gravrøys 
fra bronsealder – jernalder.  
Vernestatus «automatisk freda». 
Beskrivelse: Delvis overgrodd 
gravrøys på det øverste platået av 
Litlhuskleppen, består av 
mellomstore stein som er lagt opp i 
en haug i en liten skråning ned fra 
platået. Relativt fint definert, 
antydninger til fotgrøft rundt. Fra 
røysa er det god utsikt hele veien 
rundt. 
Kulturminnet ligger utenfor 
planområdet (LNRF-areal). 

 Kulturminner (kulturminnesok.no) 

 
Området i nærområdet for øvrig har veldig mange kulturminner. I forbindelse med tidligere 
planprogram vedr. Østtun masseuttak har kulturminnemyndigheten hod Trøndelag fylkeskommune 
gjennomført befaring på stedet for å avdekke evt. ikke registrerte automatisk freda kulturminner, se 
vedlagt rapport. 

  

262988-0 

7173-1 
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2.12 Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGU indikerer at planområdet består av «marin strandavsetning, 
sammenhengende dekke». 
 

 
 Løsmassekart, NGU 

 
Det er hos NGU registrert i grusdatabasen forekomsten «Salsnes» med følgende beskrivelse:  
 
«Stor randmoreneavsetning som demmer opp Salsvatnet. I overflata et lag med godt runda grus, 

stein og blokk. Under finnes en del finere materiale. Ressursene er knyttet til selve randavsetningen 

som består av breelv, morene og strandmateriale. Mektigheten på de sorterte massene og 

avgrensingen mot morene eller fjell er vanskelig å kartlegge. Det ser imidlertid ut som at mesteparten 

av områdene har små mektigheter. Området som har de største mektighetene med sorterte masser, 

og som utgjør den viktigste ressursen, ligger omkring massetak 1. Snitt i massetaket viser at 

mektigheten her er på minst 10 - 15 m og at dette området inneholder store volum sand og grus. 

Forekomsten bør undersøkes nærmere.» 

 

«Massetak 1» er forekomsten ved eksisterende masseuttak. Forekomsten «Salsnes» er registrert 
med råstoffbetydning «lokal betydning». 
 

 
 Grusressurser, NGU 
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Det er registrert noen løsmassebrønner/sonderingsbrønner utenfor planområdet. De registrerte 
brønnene ble borret i 1991 av NGU for å kartlegge løsmasseavsetningen med tanke på deponering av 
fiskeavfall. Oppdragsgiver var Nord-Trøndelag fylkeskommune. Konklusjonen fra denne 
undersøkelsen var at «massene er ut fra korn-graderingen godt egnet til infiltrasjon, og eventuelt 
sigevann vil ha lang nok oppholdstid til å oppnå tilfredsstillende rensing før det når Salsvatnet.»  
 

 
 Grunnvannsborehull, NGU 

 
Salsvatnet er demt opp av en stor og flat israndavsetning, avsatt i Yngre Dryas, som skiller Salsvatnet 
fra Foldafjorden i vatnets vestlige side. Israndsavsetningen er registrert som geologisk arv i 
innsynskart fra NGU, men er ikke vernet. Det er angitt følgende geologiske beskrivelse:  
 
«En stor, til dels ganske flat randavsetning ligger foran Salsvatnet. Den sørøstlige del av avsetningen 

er tydelig asymmetrisk og er brattest på proksimalsida. Avsetningen tilhører et israndtrinn som kan 

følges til Durmålsfjellet 408 m o.h. der det er markerte endemorener omkring toppen. Fjellomradet 

øst for morenene er helt barskurt av isen. En mindre randavsetning innenfor Engesmomyra og en stor 

avsetning ved Sætervadet tilhører samme israndtrinn. Morenene er høyst sannsynlig fra Yngre Dryas. 

Tilsammen utgjør avsetningene et interessant system av former avsatt både over og under marin 

grense. 

 

 
 Geologisk arv, Geosted «Salsnes», NGU 
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 
 

- Nasjonale forventninger 
- Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
- Naturmangfoldloven 
- Kulturminneloven 
- Folkehelseloven 
- Den europeiske landskapskonvensjonen 

3.2 Regionale føringer 

- Handlingsplan for kulturminnepolitikk 
- Klima og energiplan 
- Landbruksmelding for Trøndelag 

3.3 Lokale føringer 

- Kommuneplanens arealdel vedtatt 26.03.2015. 

3.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende arealplan for hele planområdet er kommuneplanens arealdel 2015-2026, vedtatt 
26.03.2015.  
 
Innenfor planområdet er det 
regulert følgende arealformål 
i kommuneplanens arealdel: 
 
Arealformål: 

- LNFR-a 
- LNFR-b (Sb13). Spredt 

boligbebyggelse 
- R3: Massetak grus på 

eiendommen Østtun 
271/1, Salsnes (ca. 59 
daa) 

 
Hensynssoner: 

- H110_1 Salsvatnet: 
Sikringssone, 
nedslagsfelt 
drikkevann. 

 
 

 Kommuneplanens arealdel 2015-2026, vedtatt 26.03.15. 

 
  

LNFR(b) - Sb13 

LNFR(a) 
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4. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET 

4.1 Planens begrensning 

Planens begrensning er vist i Figur 23. Det er planlagt uttaksområde for grus som følger grense satt i 
kommuneplanens arealdel (se Figur 24).  
 
Rundt masseuttaket er det avsatt areal for vegetasjonsskjerm.  
 
Det er planlagt å benytte samme avkjørsel fra fv769 som for dagens grusuttak. 
 
Mot fv769 er plangrense satt langs vegkant slik at en kan angi frisiktsone for avkjørsel innenfor 
planen. Arealet mellom vegkant fv769 og eiendomsgrense (vegeiers areal) er det naturlig at angis 
som annet vegformål. 
 
Etter anbefaling fra kommunen er plangrense satt til også å omfatte eksisterende masseuttak 
(innenfor gnr/bnr 271/1-2) som ikke inngår i kommuneplanens arealdel formål R3. Kommunen 
ønsker dette for å sikre en god avslutning av dagens grusuttak. Om kommunen likevel ikke ønsker at 
dette arealet skal være med kan dette tas ut enten ved fastsettelse av planprogram eller ved 
utleggelse av planen til 1.gangs behandling. 
 

 
 Planens begrensning 
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 Nytt uttaksområde (blå linje) sammenfaller med linje for uttaksområde i kommuneplanens arealdel 

(rød linje). 

4.2 Uttak for grus 

4.2.1 Omfang 

Det er estimert at det i eksisterende masseuttak gjennom tiden er tatt ut ca. 200.000 m3 grus. Dette 
er estimert ut fra terrengformasjoner/høydekoter i området.  
 
Det er planlagt uttak av grus i masseuttaket. Omfanget er anslått til ca. 54 daa og ca. 800.000 m3. 
Omfanget vil bli beregnet og angitt mer detaljert før utleggelse til 1.gangs behandling. 

4.2.2 Planlagt drift og avslutningsplan 

Ved søknad om konsesjon for masseuttak skal det utarbeides driftsplan som viser hvordan driften av 
masseuttaket er planlagt gjennomført og hvordan masseuttaket skal avsluttes.  
 
Utkast til driftsplan vil legges ved planen til 1.gangs behandling. 

4.2.3 Tilbakeføring av natur/skog 

Driftsplan og reguleringsplan vil stille krav til hvordan arealet skal tilbakeføres til naturen. Bl.a. vil 
avdekkingsmasser bli mellomlagret og lagt ut på ferdig utnytta flater og skråninger, slik at naturen 

Uttaksområde 
reguleringsplan 
(blå linje) 

Uttaksområde iht. 
kommuneplanens 
arealdel (rød linje) 
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kan revegeteres eller alternativt det kan plantes ny granskog. En slik tilbakeføring vil både skje 
underveis i anlegget og etter endt uttak, og vil skjule tidligere uttaksområdet.  

4.2.4 Salgsprodukter 

Tiltakshaver har foretatt flere prøvegravinger inne på området og det er tatt prøver av kvaliteten på 
grusmassene. 
 
Massene er planlagt å i hovedsak bli benyttet som tilslag av grus/sand i betongproduksjon. Det er 
antatt et volum på ca. 50 000 m3 pr. år. Med en anslått mengde på 800.000 m3 vil uttaket ha en 
varighet på ca. 16 år. Dette vil bli nærmere vurdert i planarbeidet. 

4.2.5 Uttransport av salgsprodukter 

All grusmasse vil bli uttransportert fra masseuttaket via fv769. 

4.2.6 Avsetning på salgsprodukter 

Det foreligger intensjonsavtale på levering av salgsprodukter til betongproduksjon. 
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5. PLAN OG AKTUELLE UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 

I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. Det er skilt mellom temaer som skal 
konsekvensutredes og andre problemsstillinger knyttet til planforslaget. Det vil bli utarbeidet egen 
driftsplan for uttaket parallelt med reguleringsplanarbeidet. 

5.2 Aktuelle utredningstema 

5.2.1 Infrastruktur og trafikk  

Det tas sikte på å transportere ut grus fra grusuttaket på samme vis som for dagens situasjon, dvs. via 
dagens adkomst inn på fv769. Det vurderes hvilken påvirkning dette har på trafikksikkerhet langs 
fv769. 
 
Temaet vil bli utredet i planbeskrivelsen.  

5.2.2 Jordvern/landbruk/skogbruk 

Landbruksmessige forhold og berøring av disse vil bli omhandlet gjennom planarbeidet. Påvirkning og 
potensialet for den dyrkbare jorda skal vurderes. Det skal også vurderes mulighet for oppdyrking av 
ferdig utnytta arealer etter endt drift. 
 
Det skal settes opp et arealregnskap hvor det går fram hvor mye skog av ulike boniteter og 
hogstklasser som går tapt som følge av tiltaket. Evt. krav i bestemmelsene om tilplanting skal 
vurderes. Adkomst til skogbruksarealer skal vurderes. 
 
Påvirkning på beiteressurser skal vurderes i planarbeidet. 

5.2.3 Reindrift.  

Planens påvirkning på reindrifta skal vurderes gjennom planarbeidet, med spesiell vekt på vinterbeite 
og mulige avbøtende tiltak. Momenter som støy fra massetaket og evt. barriereeffekt vurderes i 
denne forbindelse. 

5.2.4 Samfunnssikkerhet og ROS-analyse  

Ved utarbeidelse av planen vil det bli utarbeidet ROS-analyse. 
 
Geoteknisk vurdering inngår som del av ROS-analysen. 

5.2.5 Støv og støy  

Forurensning gjennom støv og støy er et sentralt tema ved alle masseuttak. Bl.a. skal det beregnes 
støy fra masseuttaket. Dette vil bli vurdert som en del av planarbeidet. Retningslinje for behandling 

av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal legges til grunn for planforslaget. 

5.2.6 Mineralske ressurser.  

Området er i grusdatabasen registrert som en ressurs av lokal betydning. Det må sikres en optimal 
utnyttelse av ressursene. Temaet utredes i planarbeidet. Det skal legges ved utkast til driftsplan til 
1.gangs behandling. 
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5.2.7  Verdiskapning og næringsutvikling  

Det gjøres en vurdering av tiltakets verdiskapning og næringsutvikling både for nærområdet og for 
kommunen som helhet. Temaet vil bli utredet i planbeskrivelsen. 

5.2.8 Kulturminner (både samiske og ikke samiske) 

Det er registrert svært mange kulturminner på Salsnes, men innenfor planområdet er det ingen 
automatisk freda kulturminner. Det er foretatt feltregistreringer av kulturminnemyndigheten for å se 
om det finnes eventuelle nye, ukjente kulturminner i området. Det er ikke gjort nye funn innenfor 
planområdet. Temaet må vurderes i planbeskrivelsen. 

5.2.9 Landskap og innsyn 

Grusuttaket vil forandre landskapsbildet. Dette vil bli visualisert med å vise snitt og profiler samt 
perspektivillustrasjoner av planområdet. Innsyn begrenses gjennom vegetasjonsskjerm. Utforming av 
uttaket vil også ha betydning. Temaet vil bli utredet i planbeskrivelsen. 

5.2.10 Naturmangfold  

Planens omfang er sterkt redusert etter første gang planprogram ble behandlet. Det avklares med 
Statsforvalteren om kunnskapsgrunnlaget innenfor planens begrensning er godt nok utredet 
gjennom tidligere gjennomført kartlegging. Rapport kan om dette er nødvendig revideres slik at 
denne blir mer relevant i forhold til at området nå er kraftig redusert.  
 
Det skal vurderes innarbeidet rekkefølgebestemmelser som sier at området skal kartlegges og at evt. 
fremmede, skadelige organismer skal fjernes på forsvarlig vis før anleggsarbeider settes i gang. Det 
vurderes også krav ang. spredning av fremmede arter med tanke på evt. eksterne masser som fraktes 
inn i området. 

5.2.11 Friluftsliv og rekreasjon 

Det skal vurderes hvilken påvirkning grusuttaket har på friluftsliv og rekreasjon i området, deriblant 
vurderinger opp mot lysløypa på den andre siden av fv769. 

5.2.12 Vannmiljø 

Salsvassdraget er et varig verna vassdrag, og er et anadromt vassdrag. Grunnvannet i området har 
ifølge NGU avrenning til Salsvatnet. Ifølge rapporten «Verdier i Salsvassdraget» (NVE, Direktoratet for 
naturforvaltning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 2010) har Salsvatnet nasjonal verneverdi. Det 
må beskrives hvilke effekter planen kan få for vassdraget og naturmangfoldet der. 
 
Det er sannsynlig at hele området fra Salsnes til Kvernvikvatnet utgjør en stor grunnvannsforekomst. 
Området er i VannNett definert som et særskilt beskyttet område da store grunnvannsforekomster 
kan bli viktige vannressurser/ drikkevannskilder i fremtiden. Det skal vurderes om planen kan ha 
uheldig påvirkning på økologisk tilstand og hvordan grunnvannsforekomstene i området kan 
påvirkes.  
 
Vurderinger rundt vannmiljø skal foretas gjennom planarbeidet.  
 
Håndtering av overvann skal vurderes i planarbeidet. God overvannshåndtering er viktig både for å 
sikre robuste anlegg som kan håndtere forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og 
mengde.  

5.2.13 Drikkevann 

Planområdet ligger innenfor hensynssone for drikkevann i kommuneplanens arealdel. 
Bestemmelsene til hensynssone drikkevann i arealplanen er som følger: «6a) Sone H110 skal sikre 
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rent drikkevann. Innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskildene tillates ikke tiltak jfr. § 20-1 som kan 

medføre fare for forurensing av vannkilden og som ikke har direkte tilknytning til drift / vedlikehold til 

drikkevannskilden (§11-8 pkt. a)» 

 

Vesentlige spørsmål som må avklares er hvordan Salsvatnet som drikkevannskilde blir ivaretatt og 
om planen kan ha uheldig påvirkning på økologisk tilstand.  
 
Det skal vurderes om planen kan innebære risiko for forurensning av drikkevannskilde og vurderes 
evt. avbøtende tiltak for å minimere risiko. 

5.2.14 Klimatrusler og klimatilpasning 

Planen skal innarbeide tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta 
klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, jf. 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

5.3 Utredningstema som skal konsekvensutredes 

5.3.1 0-alternativet 

Det mest realistiske alternativet til planforslaget (utbyggingsalternativet) er at det ikke blir etablert 
masseuttak i området. Dette omtales som 0-alternativet. 

5.3.2 Utbyggingsalternativet 

Planforslaget er utbyggingsalternativet, som innebærer utvidelse av dagens grustak i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. 
 

Tema Utredningsbehov 
Naturmangfold Evt. revidering av utført kartlegging i samråd 

med Statsforvalteren i Trøndelag. 
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6. ORGANISERING OG MEDVIRKNING 
Forslagsstiller har utarbeidet forslag til planprogram før oppstart ble meldt. Forslag til planprogram 
og varsel om oppstart er kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside. Aktuelle 
høringsparter er tilskrevet pr. brev/mail og det er gitt en høringsfrist på 6 uker. 
 
Forslagsstiller vil ta direkte kontakt med de lokale berørte interessenter gjennom planprosessen. 
 
Kommunen vil som ansvarlig myndighet vurdere å fastsette planprogrammet etter gjennomgang av 
innkomne merknader og nytt forslag av omfang. 
 
Reguleringsplan (detaljregulering) vil bli utarbeidet på bakgrunn av fastsatt planprogram. Forslag til 
reguleringsplan tas opp til 1.gangs behandling i kommunen. Forslaget sendes på høring til berørte 
offentlige myndigheter og andre berørte parter og interessenter, samt legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. Planforslaget med innkomne merknader tas opp til 2.gangs behandling i kommunen. 
Reguleringsplanen sluttbehandles og vedtas i kommunestyret. 
 
Behov for møter med berørte parter avklares underveis i planprosessen. Før planen sendes inn til 
1.gangs behandling må det vurderes om det er behov for å presentere planen i regionalt planforum. 

6.1 Foreløpig framdriftsplan 
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7. VEDLEGG 
 

Vedlegg Dato 
Planens begrensning 19.04.2021 
Rapport fra arkeologisk registrering. Østtun masseuttak 05.11.2019 

Naturtypekartlegging av Østtun masseuttak 20.12.2019 

Referat fra oppstartsmøte 07.04.2021 
 

 


