






























 

 

FRANZEFOSS PUKK AS 
FOSSBERGA. STJØRDAL KOMMUNE. 
 

DRIFTSPLAN. 
 
OMRÅDEKART MED REGULERINGSPLANOMRÅDE OG UTTAKSSONER. 
M 1:7000 
 
Tiltakets plassering: UTM 32 V 7031200, 597400. 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  24.9.2014. 

 



 

FRANZEFOSS PUKK AS 

FOSSBERGA. STJØRDAL KOMMUNE. 
 

DRIFTSPLAN. 

 

OVERSIKTSKART. M 1:50000 

 

Tiltakets plassering: UTM 32 V 7031200, 597400. 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  24.9.2014. 

 

STEINBRUDD
 

















 

Reguleringsbestemmelser for plan 2-020A Masseuttak i Fossberga  Side 1 av 3 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  
2-020 A MASSEUTTAK I FOSSBERGA, GNR/BNR 176/14 OG 
176/28 
   

PlanID:   2-020 A 
Arkivsak: 2011/1549 

   
Plankart datert:      14.09.2011   
Planbestemmelser datert:  14.09.2011  Sist revidert 14.01.2015, delegert vedtak 20/15 
Planbeskrivelse/KU datert: 14.09.2011 
Kommunestyrets vedtak:    04.10.2012  
 
 
1  Planens formål 
Planbestemmelsene og plankartet 2-020A Masseuttak i Fossberga erstatter og opphever 
tidligere plan 2-020 Steinbrudd i Fossberga. 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området innenfor plangrensen vist på plankartet.  
 
Området reguleres til følgende formål jamfør plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5 punkt 1): 

Massedeponi 
Masseuttak 
Driftsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5 pkt 2): 
Veg (avkjørsel) 
Annen veggrunn - Grøntareal 

Grønnstruktur (Pbl §12-5 pkt 3): 
Vegetasjonsskjerm 

 
 
2 Generelt 
2.1 Driften skal følge “Forskrift om begrensning av forurensing(Forurensingsforskriften) 

kap. 30. Forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Når sprenging 
skal utføres skal naboer varsles. 
 

2.2 Ved avkjørsel fra fylkesveg 705 skal det være frisiktsone beregnet etter reglene i 
vegnormalene, med dimensjon 4x115m. Innenfor frisiktsonene skal det vare fri sikt i 
en høyde av 0.5m over tilstøtende vegs planum. Bygg, anlegg eller vegetasjon som 
kan hindre sikten er ikke tillatt. 
 

2.3 Driften skal følge en driftsplan som er godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning i forbindelse med søknad om driftskonsesjon.  
 

2.4 Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom det under markinngrep støtes på 
kulturminner, jmf kulturminneloven §8.2. Kulturminnemyndigheten må underrettes 
straks, og det forutsettes at dette pålegget formidles til de som utfører markarbeid. 

 
 

.  
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3 Bebyggelse og anlegg 
3.1 Massedeponi - felt M1 
3.1.1 Felt M1 er avsatt til deponi for gravemasser. 

 
3.1.2 Det kan foretas uttak av pukk for å tilrettelegge terrenget for massedeponering. 

 
3.1.3 Det skal foretas mottakskontroll for å sikre at massene er rene. 

 
3.1.4 Det skal tas regelmessige prøver av overvann fra deponiet. 

 
3.1.5 Etter hvert som arealene fylles opp til planlagt nivå, skal terrenget tilpasses 

omkringliggende terreng, og revegeteres med stedegen vegetasjon.  
 

3.1.6 Kjøreveger, parkeringsareal og transportområder som er nødvendig for driften 
av massedeponiet kan anlegges innenfor feltet. 

 
3.2 

 
Masseuttak og driftsområde- felt M2 

3.2.1 Felt M2 er avsatt til uttak av pukk og til driftsområde. 
 

3.2.2 Dagbruddet skal drives i terrasser (paller) som skal være 12-15meter høye, med 
fall innover, slik at det blir feste for vegetasjon. Fjellskråningens 
gjennomsnittlige helningsvinkel skal ikke overstige 55-60 grader. 
 

3.2.3 Øverste bruddkant skal skråsprenges med fall 1:2, slik at det fra det 
omkringliggende terreng blir en trygg overgang mot nedenforliggende 
palletrinn. 
 

3.2.4 Dagbruddets laveste plan skal etter at bruddet er avsluttet, ikke ligger lavere enn 
kote +155. 
 

3.2.5 Etter hvert som bruddet drives frem, skal de avsluttende paller og overganger til 
omkringliggende terreng, tilføres organisk materiale, overgjødsles og gjøres i 
stand for naturlig innvandring av stedegen vegetasjon. 
 

3.2.6 Dagbruddet skal sikres mot omgivelsene etter bestemmelsene i lovgivningen 
om bergverksdrift. 
 

3.2.7 Det kan oppføres bearbeidingsanlegg for knusing og sikting av pukkprodukter. 
 

3.2.8 Kjøreveger, parkeringsareal og transportområder som er nødvendig for driften 
av dagbruddet kan anlegges innenfor feltet 
 

3.2.9 Ferdige produkter kan lagres innenfor feltet.  
 
 

3.3 Driftsområde - felt M3 
3.3.1 Felt M3 er avsatt til driftsområde. 

 
3.3.2 Det kan oppføres bygninger som er nødvendige for virksomheten i forbindelse 

med velferdsrom, ekspedisjon, administrasjon, lager og parkering. 
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3.3.3 Det kan oppføres bearbeidingsanlegg for knusing og sikting av pukkprodukter. 
 

3.3.4 Kjøreveger, parkeringsareal, og transportområder som er nødvendige for driften 
av dagbrudd og massedeponi kan anlegges innefor feltet. 
 

3.3.5 Ferdige produkter kan lagres innenfor feltet. 
 

 
 
4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
4.1 Kjøreveg 
4.1.1 Området er avsatt til avkjørsel. 
  
4.2 Annen veggrunn - grøntareal 
4.2.1 Området er avsatt til grøftearealer. 
 
 
5 Grønnstruktur  
5.1 Vegetasjonsskjerm - Felt VS 
5.1.1 Innenfor felt VS beholdes beplantningsbelte av eksisterende vegetasjon. I den 

utstrekning det er nødvendig for skjermingsformålet, tilføres tilleggsbeplantning. 
 

5.1.2 Området kan ikke benyttes til bebyggelse eller lagring. 
 

5.1.3 Tynning og nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt. 
 

5.1.4 Eksisterende terreng skal bevares i størst mulig utstrekning. 
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