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Reguleringplan Trettvikberga steintak -

Endring 
 

Reguleringsbestemmelser  
 
Planid: P_5005270. 
Planbeskrivelse dato 5.08.19. 
Plankart dato 5.08.19. 
Reguleringsbestemmelser dato 5.09.19  
 
 
§ 1  Planens formål 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse og fortsatt drift i eksisterende steintak 
eiendommen gnr. 18 bnr. 2 i Namsos kommune. 
 
§ 2 Generelt 
1.1 Reguleringsbestemmelsen gjelder innenfor planområdet med avgrensning som vist på 

plankartet. 
1.2 Dersom det i forbindelse med tiltaket oppdages mulige automatisk fredete 

kulturminner som ikke tidligere er kjent, skal arbeidene stanses i den utstrekning det 
berører kulturminner eller deres sikringssone på 5 meter og det skal sendes melding til 
fylkeskommunens kulturminneavdeling, jfr. lov om kulturminner §8, annet ledd. De 
som utfører arbeider i marken må gjøres kjent med denne bestemmelsen. 

 
§3 Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 
3.1 I området kan det drives med uttak av fjell, knusing, sortering og mellomlagring av 

knuste masser, mellomlagring av revet asfalt for gjenbruk fri for tjære eller annen 
farlig forurensning og mottak av rene jordmasser,  
Arbeidene må utføres i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for    
mineralforvaltning. 

3.2     Det kan ikke tas ut fjell under kote 65, og fjellvegger skal sprenges ut med helning og 
paller for etablering av vegetasjon. 

3.3 Steintaket skal drives og sikres slik at det ikke oppstår fare for omgivelsene eller de 
som arbeider i området.  

3.4 Uttaksområdet skal være avstengt for uvedkommende med vegbom og skilting:  
«Anleggsområde-adgang forbudt for uvedkommende». 

3.5 Bestemmelser i forurensningsforskriften kapitel 30 «Forurensning fra produksjon av 
pukk, grus ,sand og singel» skal følges.  
Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre at finstoff og slam tilføres 
Namsen med overflatevann. Aktuelle tiltak er etablering av sedimenteringsbasseng 
eller annen form for slamavskilling. 
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. slangebrudd på maskiner. 
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3.6 I uttaksområdet tillates midlertidig etablering av bygninger med inntil 300 m2 BYA og 
anlegg som er nødvendig for driften av uttaket. Det må innhentes godkjenning i 
samsvar med PBL før evt. oppføringer av bygninger og anlegg i området. 

3.7 Sprengning i steintaket kan foregå mandag-fredag mellom kl. 07:00 og 19:00. 
3.8 Ved avsluttet uttak skal området tilbakeføres til skogbruksformål og settes i stand     i 

samsvar med godkjent driftsplan. Avdekkingsmasser og tilført rene jordmasser skal 
legges ut slik at stedlige planter og trær kan etablere seg. Område skal ryddes for 
maskiner, utstyr, evt. skrapmasser og lignende.  
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5. Nr. 2) 
 Adkomstveg er private adkomstveg til steintaket. 
  
§ 5 Hensynssoner (§12-Nr. 6)  
5.1 Frisiktsoner. 

I frisiktsoner skal det ikke være konstruksjoner eller vegetasjon høyere enn 0,5 over 
planet gjennom senterlinjer på tilstøtende veier i kryssområdet. 


