




















































§1 Felles bestemmelser 

 

1.1 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

og Sør-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre 

til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

1.2 Støv 

Utslipp av støv i forbindelse med transport av masser skal oppfylle krav i 

forurensningsforskriften kap.30 (forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel). 

Ved eventuelle problem med støvflukt, er det pålegg om vanning av trafikkarealer i de 

perioder hvor driften medfører støvflukt som er til sjenanse for omgivelsene. I forbindelse 

med uttransport av masser gjelder følgende: 

- Spylepunkt med dyser for hjul og underspyling ved utkjøring fra området 

- Dersom det ikke er mulig å vaske transportkjøretøy tilstrekkelig, må driver av bruddet 

fjerne eventuell tilsmussing av fylkesvegnettet ved vask 

- Lasten må tildekkes ved transport slik at støvflukt unngås. 

 

§2  Område for steinbrudd og masseuttak 

2.1 Plankrav 

Det skal utarbeides en plan for drift og avslutning som skal godkjennes av Direktoratet for 

Mineralforvaltning.   

 

2.2 Utnytting 

Innenfor området for steinbrudd og masseuttak kan det foregå sprenging, pigging, knusing, 

lagring og uttransportering av masser. Det tillates oppført midlertidige brakker og bygninger 

som et ledd i den daglige drift. Interne veger kan anlegges etter behov i tilknytning til driften. 

 

2.3 Utforming av uttaksområdet 

Toppdekket og øvrige overskuddsmasser som ikke kan nyttiggjøres skal lagres i 

uttaksområdet til bruk ved avslutning av uttaket.  Virksomhet som skaper støy og støv skal 

anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i størst mulig grad vil skjerme 

aktivitetene i bruddet og for å begrense innsyn fra naboer. Bruddkantene og kantsonene mot 

de øvrige formålsområdene skal avrundes og planeres der det er mulig. Uttaksområdet skal 

klargjøres i etapper. Vegetasjon skal bevares lengst mulig og fjernes ved klargjøring av ny 

uttaksetappe. 
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2.7 Støv (jf. forurensningsforskriftens § 30-7)   

I tørre perioder med mye og synlig støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å 

hindre støvulemper for omgivelsene.  Aktuelle tiltak kan være tilføring av vann med 

overflateaktivt stoff.  

 

2.8 Avrenning   

Utslipp til Gaula og Rugla skal overvåkes og journalføres med tanke på suspendert stoff. 

Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at uttak av masser i fra steinbruddet er 

igangsatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative konsekvenser for fisk eller 

vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig og innen rimelig tid. 

Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende (i låst container el) og skal være sikret for å hindre avrenning og forurensing 

til grunnen. Det skal etableres rutiner og tiltak som hindrer forurensing i grunnen.  

 

2.9 Avslutning  

Etter endt grusuttak skal samtlige anlegg og installasjoner fjernes. Gjenstående planering skal 

være sluttført senest to år etter endt grusuttak. Området istandsettes for fortløpende 

revegetering, hvis det ikke foreligger konkrete planer for etterbruk. Arealet kan fylles igjen 

med rene masser etter uttaket. Hvis ikke annen etterbruk blir aktuelt endres områdets formål 

til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk basert på gårdens ressursgrunnlag, og 

avslutning kan da tilpasses landbrukets behov.  

 

§ 3 Veg 

Veg V1 skal opparbeides med minimum standard skogsbilveg klasse 3 og kan benyttes som 

landbruksvei og anleggsvei til steinbruddet.     

 

§ 4 Hensynssone – Faresone høyspenningsanlegg  

I faresonene tillates kun bebyggelse som er en del av høyspenningsanlegget. Faresonene 

oppheves ved en evt. nedleggelse av høyspentlinjen, eller ved en omlegging av linjetraseene 

utenom planområdet.     

 

§ 5 Sikringssone – Anleggstrafikk  

Hver gang anleggsmaskiner skal innenfor sikringssonen skal netteier, Gauldal Nett AS, 

varsles.   

 

 

  

27




