












































Under
behandling

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at
Svalbard
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Tjuvholet steinbrudd, Inderøy kommune 

Reguleringsplan Tjuvholet steinbrudd,  
Inderøy kommune 

BESTEMMELSER 
 
Reguleringsplanen er datert: 20.11.2014 
Siste revisjon av bestemmelsene:  21.05.2015 
Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx xx.x.xxxx 
 

1 Generelt 

1.1 Reguleringsformål 

 
Området er vist på planen med reguleringsgrense.  
Innenfor reguleringsgrensen er arealet regulert til følgende formål: 
 
§ 12-5. Nr 1 - Bebyggelse og anlegg 

 Steinbrudd og masseuttak, kode 1201 
 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi, kode 1590. 

 
§ 12-5. Nr 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg, kode 2010 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 Generelt 

2.1.1 Støy 

Krav til støy nedfelt i forurensningsforskriften § 30-7 skal overholdes. 
Området skal tilfredsstille støykrav i ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442”.  
 

Mandag-fredag  Kveld mandag-
fredag  

Lørdag  Søn-/helligdager  Natt (kl. 23-07)  Natt (kl. 23-07)  

55 Lden  50 Levening  50 Lden  45 Lden  45 Lnight  60 LAFmax  

 

2.1.2 Støv 

Støvflukt fra produksjon vil, grunnet uttakets geografiske plassering, medføre svært 
begrensede problemer for omgivelsene. For øvrig skal utslipp av støv ikke overskride 
grenseverdiene fastsatt i forurensingsforskriften § 30-5. 
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2.1.3 Etterbruk 

Etter hvert som deler av uttaket ferdigstilles i hht godkjent driftsplan, skal avdeknings-
masser tilbakeføres i pallene og iplantes / isåes vegetasjon som har naturlig tilhørighet 
i området. Maksimal pallhøyde (vertikale vegger uten vegetasjon) skal etter 
istandsetting ikke være over høyere enn 15 m. 
 
Etter avsluttet drift tilbakeføres steinbruddet og deponiområdet til landbruksformål. 

2.1.4 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner som ikke er kjent, skal 
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone 
på 5 meter, jfr lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminne-
myndighetene i Nord–Trøndelag fylkeskommune for vurdering.  

3 Arealformål  

3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.1.1 Masseuttak 

I området kan det drives uttak, evt. knusing og sikting av fjellmasser, samt lagring av 
ferdigvare. Steinbruddet skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret.  
 
Uttaket skal drives i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for Mineralfor-
valtning.  
 
All aktivitet skal skje i hht de krav og bestemmelser som blir fastsatt av forurensnings-
myndighetene.  
 
Innenfor området tillates oppført bygninger som naturlig hører til driften av stein-
bruddet. 
 
I området tillates etablert mobilt asfaltverk, med tanke på bruk av tilslagsmaterialer fra 
uttaket. Virksomheten skal til en hver tid følge gjeldende regelverk for denne type virk-
somhet. 

3.1.2 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – deponi 

Området skal benyttes til deponi for inerte masser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det 
tillates uttak av fjellmasser i forkant, for å øke volum på deponi. 
 
Området tillates benyttet til mellomlagring av asfalt. Disse massene holdes separat far 
de andre deponimassene, og benyttes ved asfaltproduksjon og veiformål. 
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.2.1 Veg 

Området er privat, og benyttes som adkomst til masseuttak og skogsdrift. Avkjøring til 
fv. 755 skal være utformet og ha tilstrekkelig siktforhold i samsvar med gjeldende 
vegnormal. 
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