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Figur 2 - Gjeldende plan fra 2017 

3. Beskrivelse av forekomst 
Massene i forekomsten er av meget god kvalitet og benyttes til bl.a. veibyggingsmasser, asfalt-

produksjon og annen anleggsvirksomhet.  

Kvalitetsstandard: 

• NS-EN 13242 Veibyggingsmaterialer 

• NS-EN 13043 Asfalttilslag 

4. Plan for uttak 

4.1. Installasjoner 
Det skal ikke etableres noen bebyggelse i forbindelse med driften, hverken fast eller midler-

tidig. Det er aktuelt å etablere bom i forbindelse med inn-/utkjøring til området. 

Etter avsluttet drift skal fjellskjæringen benyttes til vegformål. Eksisterende veg (FV.759) kan 

benyttes til gang-/sykkelveg. Området for øvrig vil ha samme funksjon som i dag. 

Området har ikke vann og/eller avløp. Det er heller ikke aktuelt å tilknytte dette i framtida. Evt. 

sanitæranlegg må baseres på tette tanker. 

Det er ikke strøm i området, og behov må evt. dekkes ved aggregat. 



4.2. Sprengning 
Videre uttak blir som tegningene viser, og som det framgår blir det varierende pallhøyde i bak-

kant, avhengig av de terrengmessige forhold. Pallene skal ha maks høyde 15 m og bredde 5 m. 

Bunnen har fall mot nord, med maks dybde på ca. kote +71. 

Sprenging må utføres slik at det tilfredsstiller statens vegvesens krav til fjellskjæring, da dette 

uttaket skal benyttes som vegskjæring etter avsluttet drift. 

Det skal utarbeides sprengningsplaner ved hjelp av dataprogram («Blast Manager» eller til-

svarende) for hver etappe. 

Sprengning varsles med rop/sirene.  

4.3. Knusing/sikting 
Det vil foregå knusing eller sikting i bruddet basert på mobile installasjoner. Utstyret flyttes inn 

i uttaket i takt med driften av og når dette er hensiktsmessig. 

4.4. Sikring av drift 
Der det er nødvendig vil bli etablert sikring i form av gjerde eller voller for å hindre ukontrollert 

adkomst av dyr eller mennesker. Dette gjennomføres i takt med etappevis ferdigstillelse av 

uttaket. 

4.5. Vrakmasser 
Eventuelle vrakmasser transporteres og planeres ut i forkant av driftsflata, innenfor område 

regulert til steinbrudd/massetak. 

4.6. Framdrift 
Som nevnt tidligere forventes et midlere årlig uttak på 20.000- 30.000 m³.  

Grunnet begrensede angrepspunkter for drift av steinbruddet, vil uttaket vil skje i full høyde 

fra vest mot øst, med deletapper fra toppen og nedover. På denne måten blir det ikke behov 

for intern transport fra pallene, da all masse faller/skyves ned i bunnen av uttaket. For å 

redusere påvirkning på trafikk og infrastruktur på eksisterende veg, FV 759, vil fjellmasser i 

kontaktpunktet med vei i øst og bli tatt helt til slutt og skytes vestover.  

 

Figur 3 – Prinsipp for etappevis drift, vist i snitt. 

Uttaket av steinbruddet tar utgangspunkt i eksisterende brudd. Ved profil 100 (vist på 

reguleringsplankartet) fortsetter vegen rett fram inn i eksisterende uttaksområde, og går inn i 

eksisterende bruddkant ca. ved profil 250. Det skal videre drives som en vegskjæring østover 

fram til den tilknyttes eksisterende veg lenger øst, ca. ved profil 700.  



Før omlegging av veg må det tas ut en del fjell i vestre del av planlagt uttak. Dette arealet skal 

benyttes til lagring av ferdige sorterte fraksjoner, før utkjøring til kunder/anlegg. 

I første etappe vil uttaket foregå videre østover fra det eksisterende uttaket, litt under dagens 

nivå (pga. planlagt oppfylling for veg), ca. kote 75. Uttaket foregår ved at man går inn fra 

bunnen i eksisterende uttak, retter opp bakveggen og driver med paller som vist nedenfor. 

Pallhøyde er maks 15 m. Ferdig pallhøyde i fremre rekke er 10 m. Bredde paller/hyller skal 

være min. 5 m langs / på sidene i skjæringen. 

 

Figur 4 - Etappevis uttak 

5. PÅVIRKNING PÅ OMGIVELSENE 

5.1. Bestående bebyggelse 
Det er begrenset med bebyggelse i nærheten av bruddet, og terrenget er skogsterreng. Det er 

en hytte i området. Denne vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men skjæringen vil komme i bakkant 

av hyttetomta, slik at tomta blir liggende på fjellryggen mellom eksisterende veg og ny skjæring. 

Det må sikres adkomst til hytta. 

5.2. Friluftsområder 
Bruddet ligger i et område som er benyttet til friluftsområde. Det går noen stier i området. Disse 

må legges om slik at området fortsatt blir tilgjengelig i forbindelse med turer / friluftsliv.  

Bruddet skal drives slik at det er til minst mulig sjenanse for friluftsinteressene i området. 

5.3. Støy 
Støy av betydning kommer fra: 

• Boring 

• Sprengning 

• Transport 

Adkomst er direkte fra bruddet ut på Fv. 759, som vist på bildet under. Fv. 759 er planens ytre 

avgrensning mot Leksdalsvatnet. Fylkesvegen er sikret mot Leksdalsvatnet med autovern langs 

strekningen ved eksisterende uttaksområde. Støy vil forekomme i forbindelse med sprengning, 

knusing, opplasting og transport. All opplasting vil foregå inne i uttaksområdet.  

Uttaksområdet ligger et godt stykke unna bebyggelse, slik at både støy- og støvplager vil være svært 

begrenset. Området skal i anleggsperioden benyttes til uttak og knusing og sortering av fjellmasser, 



og opplasting og transport til kunder. Det totale planområdet er på ca. 45 daa, og av dette er 19 

daa regulert til masseuttak.  

Normalt vil det bli foretatt ca. 8-12 sprengninger i året.  

Transporten vil i stor grad skje med bil og henger/semitrailer som til sammen tar ca. 18 m³. 

Med et årlig uttak på ca. 20.000 -30.000 m³ kan det i gjennomsnitt forventes ca. 45 lass pr uke. 

 

Figur 5 – dagens veg og avkjørsel 

Etter hvert som man kommer inn i fjellskjæringa, vil selve uttaksområdet ligge godt skjermet 

for ferdselsveg og bebyggelse. Dette medfører at støy fra uttaket vil bli ubetydelig i forhold til 

omkringliggende bebyggelse.  

Krav til maks støynivå som er satt i” Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442)” skal tilfredsstilles. 

Eventuelle skjermingstiltak gjøres ved støykilden. 

5.4. Rystelser/lufttrykk 
Rystelser av betydning skjer under sprengning.  

Lufttrykket får stor spredning på grunn av det åpne landskapet, og vil således ikke være til noen 

sjenanse. 

5.5. Støv 
Både i forbindelse med uttak, sortering, eventuelt knusing og transport vil det bli noe støv. 

Steinknuseverket overrisles med vann, og andre nødvendige tiltak gjennomføres slik at støv 

ikke medfører problemer eller sjenanse, spesielt for drikkevannskilden og trafikken langs Fv. 

759. Bestående bebyggelse ligger slik til i forhold til steinbruddet at støvet ikke vil nå dit.  



5.6. Avrenning 
Bunn uttak ligger lavere enn eksisterende veg, og denne vegen vil hindre avrenning fra uttaket 

til Leksdalsvatnet.  

Overflatevann fra terrenget vil i størst mulig grad ledes utenfor fjellskjæringen ved hjelp av 

voller (avdekningsmasser) på oversiden av uttaket. 

Etter avsluttet uttak vil avrenning fra vegskjæringen ledes i veggrøfter. Detaljering av dette 

avklares gjennom prosjektering av veg. 

5.7. Fornminner 
Fornminner er ikke registrert innenfor det aktuelle området. Det er ikke registrert verne-

interesser i området.  

5.8. Dyreliv/planteliv 
Området består av grunnlendt mark med svært lav bonitet for skog. Området er i dag bekledt 

med barskog. Det er ikke påvist noe spesielt med tanke på dyreliv i området. Uttaket vil ha et 

begrenset omfang, og det er store naturområdet omkring bruddet. 

5.9. Innsyn 
Bruddets beliggenhet i forhold til bebyggelse er slik at ingen har innsyn til bruddet. Det er ikke 

nødvendig å ta spesielle hensyn til dette gjennom driften av uttaket. 

6. FERDIGSTILLING 

6.1. Økonomisk sikkerhetsstillelse 
Det er et krav at tiltakshaver skal stille økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og 

oppryddingstiltak.  Alternative former for økonomisk sikkerhetsstillelse er fondsavsetning med 

pant i sperret konto eller bankgaranti i form av påkravsgaranti.  

I dette tilfellet er det andre forutsetninger enn for vanlige steinbrudd. Bruddet drives som en 

vegskjæring, og fjellskjæringer skal tilfredsstille Statens vegvesens krav. Det vil si at pallene 

ikke skal beplantes, og det skal ikke transporteres avdekningsmasser tilbake til uttaket etter 

avsluttet drift. Det er heller ikke aktuelt å sette igjen utstyr eller installasjoner tilknyttet driften 

inne i veiskjæringen. Alt etterarbeid vil bestå av vegbygging og arbeid i forbindelse med dette, 

og vil være vegeiers kostnad. 

Når det gjelder tilpasning av eksisterende veg på begge ender av skjæringen, så vil også dette 

være en del av framtidig vegprosjekt. 

Vi finner det derfor ikke nødvendig for dette tiltaket å sette av tonnøre. Vi ser heller ikke behov 

for at det skal garanteres for et grunnbeløp på kr 300.000,-. Et grunnbeløp skal dekke kostnad 

for nødvendige sikrings- og oppryddingsarbeider dersom tiltakshaver går konkurs kort tid etter 

at den økonomiske sikkerheten er etablert. Når uttaket skal drives på denne måten vil all 

ferdigstillelse skje i forbindelse med driften. Dette er en vegskjæring, og denne må gjennom-

føres iht. planer selv om driver går konkurs. Avslutning og istandsettelse på et tidligere tids-

punkt er ikke aktuelt. 

Etterarbeid vil kun bestå av fjerning av mobilt utstyr. 



6.2. Under drift 
I forbindelse med driften er det nødvendig å benytte seg av flata inne i uttaket til knusing, 

sikting opplasting og lager.  

Driften må utføres på en slik måte at skjæringen kan benyttes til vegbygging uten at det er 

nødvendig med nye tilpasninger i forhold til statens vegvesens krav. 

Det skal i forbindelse med driften gjennomføres fortløpende arbeidssikring av bruddveggen i 

form av pigging og rensking. 

6.3. Etter avsluttet drift 
Etter avsluttet drift av steinbrudd skal området benyttes som vegformål, i form av omlegging 

av Fv. 759. Anlegget skal tilfredsstille vegvesenets krav til utforming, både når det gjelder 

skjæringer, og traubunn. Sprenging av evt. grøfter for veg omfattes ikke av driften av stein-

bruddet.  

  

Figur 6 – Skissert framtidig skjæring 
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6.4. VEDLEGG 
• Z001 - Driftsplan etappe 1 

• Z002 - Driftsplan etappe 2 

• Z003 - Driftsplan etappe 3 

• Z004 - Driftsplan etappe 4 



• Z005 - Avsluttet uttak 

• Z101 - Driftsplan tverrprofiler 

• Z102 - Driftsplan lengdeprofil 

• Z201 - Arealdisponering 

• Z301 - Tverrsnitt ferdig uttak 

• Z401 - Oversiktskart 

• Z501 – Eiendomskart 

• Z502 – Eiendomskart grenser 





























Klinga steinbrudd, Verdal kommune 

Reguleringsplan Klinga steinbrudd,  
Verdal kommune 

BESTEMMELSER 
 
Reguleringsplanen er datert: 15.09.2016 
Siste revisjon av bestemmelsene:  24.02.2017 
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 

 Fritidsbebyggelse, kode 1120 
 Steinbrudd og masseuttak, kode 1201 

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

 Veg, kode 2011 
 Annen veggrunn – grøntareal, kode 2018 

 
§ 12-5. Nr 5 – Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 

 Landbruksformål, kode 5110 
 Friluftsformål, kode 5130 

 
§ 12-7. Bestemmelsesområde 

 Anlegg- og riggområde 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 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  

 



Klinga steinbrudd, Verdal kommune 

2.2 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. 

2.3 Etterbruk 

Etter hvert som deler av uttaket ferdigstilles iht. godkjent driftsplan, skal avdeknings-
masser tilbakeføres i pallene og iplantes / isåes vegetasjon som har naturlig tilhørighet i 
området. Ferdig bunn uttak skal tilfredsstille krav til ferdig traubunn veg med tanke på 
utbedring av Fv. 759.  
 
Etter avsluttet drift tilbakeføres steinbruddet til vegformål. 

2.4 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 kulturminnemyndig-
hetene i Nord–Trøndelag fylkeskommune og Sametinget for vurdering.  

3 Arealformål  

3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.1.1 Fritidsbebyggelse 

Området omfatter eksisterende hytte på festet tomt. 

3.1.2 Steinbrudd og 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.  
 
Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt 
vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet 
etter mineralloven.  
 
Lagring av olje og oljeprodukter tillates ikke i større mengder enn det som er nødvendig. 
Maks størrelse på tanken er 3 m3. Tanken må stå fritt, under tak på støpt underlag med 
høye kanter høye nok til å samle hele tankens volum. Tanken må også sikres for eventuell 
steinsprut ved sprengning.  
 
Lagring av sprengstoff tillates ikke i området. 
 
Det tillates ikke oppført bygninger i forbindelse med driften av steinbruddet. 



Klinga steinbrudd, Verdal kommune 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.2.1 Kjøreveg 

Området omfatter eksisterende Fv. 759 med omlegging/utbedring gjennom dagens 
steinbrudd. 

3.3 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 

3.3.1 Landbruksformål 

Området omfatter eksisterende landbruksområde (skog) mellom dagens Fv. 759 og ny 
vegskjæring. Det tillates ikke bygging i området. 

3.3.2 Friluftsformål 

Området tillates brukt til friluftsliv. Det tillates ikke oppført bygninger eller andre 
bygningsmessige anlegg. 

3.4 Bestemmelsesområder  

3.4.1 Anlegg- og riggområde 

Området omfatter arealer langs ny vegskjæring som tillates benyttet til anlegg- og rigg-
område i driftsperioden. Disse områdene skal istandsettes i takt med driften av 
skjæringen. 




