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Forord 

Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør i forståelsen av 
planarbeidet for Gråsteinlia Steinbrudd i Rissa kommune  

Dette forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9, 
som gjelder behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger. 
Formålet med dette planprogrammet er således å gi berørte myndigheter, 
interessenter og naboer informasjon om hva som planlegges, hvordan 
planprosessen vil foregå og opplyse om mulighetene for uttalelse.  

Pro Invenia AS vil kommentere innkomne merknader til forslag om planprogram og 
revidere planprogrammet om nødvendig.  Programmet og alle høringsuttalelser vil bli 
oversendt Rissa kommune som fastsetter endelig planprogram.  

Under punkt 9, om medvirkning, er det oppgitt alle opplysninger om kontaktperson for 
uttalelser og frister for dette. 
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Dette dokumentet er utarbeidet av Pro Invenia AS, og er en del av oppdragsleveransen for prosjektet som 
dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Pro Invenia AS og dokumentet må bare benyttes til det 
avtalerettslige formål i oppdraget. Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre dette dokumentet uten tillatelse 
fra Pro Invenia. 
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2 Formål med planarbeidet 

2.1 Bakgrunn 
Sverre Schei entreprenører levrer stien og pukk til flere forskjellige formål. Deres 
eksisterende ressurser er i ferd med å gå tomme, og det er derfor behov for å åpne 
et nytt brudd. Dette vil sikre levering av masser i flere år fremover. 

2.2 Målsetting 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for uttak av glimmerskifer på eiendommen 
9/1 i Stadsbygd, Rissa kommune. Glimmerskifer er en naturstein, som bl.a. benyttes 
som tørrmurstein, til fasade og som byggeråstoff til kommunaltekniske formål. Det vil 
også bli levert til NVE, som skal bruke massene til sikring av bekker  

 

Arealet er i dag avsatt til LNF, og består av skogområder samt noe beiteareal. 

 

3 Planavgrensning  
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4 Organisering 
 

Fagkyndig:  
Organisasjonsnummer 993 404 381 

Firma Pro Invenia AS 

Adresse Kalfarveien 72a, 5022 Bergen 

E-post Andreas.lindheim@proinvenia.no  

Telefonnummer 908 54 692 

Kontaktperson for prosjektet  Andreas Lindheim 

 
Forslagsstiller/tiltakshaver: 
Organisasjonsnummer 989 984 764 

Firma Sverre Schei Entreprenør AS 

Adresse Schei, 7105 Stadsbygd 

E-post Elsiabeth.scheias@online.no  

Telefonnummer 990 46 324 

Kontaktperson for prosjektet Elisabeth Fætten 

 

5 Dagens situasjon 

5.1 Eiendomsforhold  
Eiendomsopplysninger 

Gnr./Bnr. 9/1 

Adresse - 

Eiers navn Asbjørn Martin Berg (1/2) 

 Berit Myrtel Berg (1/2) 

 

5.2 Enkel stedbeskrivelse  
Området består i dag av jord- og skogsbruksarealer. I sør er det flere gårdsbruk, 
mens det mot nord er større myr- og skogsområder. Det er ca. 2 km til Stadsbygd, og 
ca. 14 km til kommunesenteret på Rissa.  
 

Fylkesvei 717 går sør for planområdet. Denne veien har den ÅDT på 11301 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~)/hvor:()/@600000,7225000,3 
 

mailto:Andreas.lindheim@proinvenia.no
mailto:Elsiabeth.scheias@online.no
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~)/hvor:()/@600000,7225000,3
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5.3 Ressursen 
Området består av Glimmerskifer2 som er under kategorien naturstein.  Denne 
bergarten brukes blant annet som tørrmurstein og byggestein ute og inne. Eksempler 
er gulvflis, takstein, trapper og murer. Som byggeråstoff kan glimmerskifer benyttes til 
forskjellige formål som ikke stiller for høye krav til mekanisk styrke og flisighet. 
Eksempler på dette vil være kommunaltekniske formål, og til bygg- og 
anleggsbransjen 

 

6 Rammer og premisser 

6.1 Overordnede planer 
Området er avsatt i kommuneplanen til LNF, og tiltaket er således ikke i samsvar 
med overordnet plan. Kommuneplanen er under rullering, og det vil bli sendt innspill. 
Kommunen anslår at innspill til rulleringsarbeidet sendes til kommunen parallelt med 
planarbeidet.  

 

6.2 Riks og fylkespolitiske retningslinjer 
Det er vedtatt i regjeringsplattformen til Solberg-regjerningen punkt 5 avsnitt Industri 
og Mineralnæring heter det; «I mange deler av Norge kan mineralnæringen føre til 
økt aktivitet og sysselsetting. Det er store verdier i fjellene våre. Mineralnæringen vil 
derfor være et viktig satsingsområde3» Videre skal regjeringen «Legge til rette for 
vekst i mineralnæringen, blant annet ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte 
planprosesser» 

 

Det foreligger ikke regionale føringer for Rissa kommune, men rapporten «Grus og 
pukk i Trondheimsregionen del I og II» datert 27.09.2006 lister opp en del 
problemstillinger og mulige løsninger for regionen. Da Rissa kommune er i 
umiddelbar nærhet vil disse rapportene også være aktuelle for tiltaket 

 

6.3 Forholdet til mineralloven 
Masseuttak krever driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Oppstart 
skal ikke skje før det foreligger godkjent driftsplan og innvilget konsesjon. Formålet 
med driftsplanen er bl.a. beregne økonomisk sikkerhetstillelse for opprydningstiltak, 
tilbakeføring og sikringstiltak. Videre regulerer driftsplanen etappeinndeling, pall 
høyder, driftstider, kotebegrensninger o.l. 

 

                                                      
2 http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id743014/#okonomi_naring 
 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id743014/#okonomi_naring
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7 Aktuelle problemstillinger 

7.1 Generelle og konkrete problemstillinger ved 
masseuttak 

Masseuttak generelt fører til økt støv og støyforurensning i et område, samt en 
forringelse av naturmiljøet. I dette tilfellet er det få naboer, og til dels stor avstand til 
flere av dem. Ulempene med økt støv og støyforurensing vil derfor være mindre i 
dette tilfellet, enn andre områder som ligger nærmere bebyggelse. Det vil allikevel 
være behov for utredning angående støy, støv og avrenning. Videre vil tungtrafikken 
øke i område. 

 

7.2 Konsekvensutredning  
Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter Forskrift om 
Konsekvensutredning. Forskriftens § 2 lister opp planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes, og henviser til vedlegg I punkt 2 for denne type tiltak. Dersom 
tiltaket innebærer mer enn 2 millioner m3 masse eller omfatter minst 200 daa 
overflate, kommer krav om konsekvensutredning. Da område overstiger 
størrelseskravene og det ikke er samsvar med overordnet plan, vil det bli utført 
konsekvensutredning på de temaer som erfaringsmessig bør utredes ved slike tiltak. 
Etter avtale med kommunen er det temaene støv, støy og avrenning som blir 
omhandlet av konsekvensutredning.   
 
I de tilfeller plankonsulent ikke har kompetanse til å vurdere konsekvenser vil 
eksterne fagkyndige bli innleid. 
 
Videre vil det bli utført ROS analyse. 

 
Følgende forhold vurderes i konsekvensutredning: 
Forholdene er basert på kartleggelse etter følgende; 

 Statens Vegvesens håndbøker, spesielt V712.  

 Oppstartsmøte med kommune 

 Forskrift om konsekvensutredning  

 Bruk av sentrale fagdatabaser 
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Konsekvensutredningen blir utført etter alminnelig anerkjent metodikk. Det blir satt 

opp verdi for området, deretter vurderes omfanget av tiltaket. Summen av disse 

faktorene gir en konsekvens, etter konsekvensviften til Statens Vegvesen4. Alle 

vurderinger blir gjort opp mot 0-alternativet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 
Mulige 
utfordringer/problemstillinger 

Metode/vurderinger 

Støv 
Masseuttak kan medføre økt 
støvbelastning i nærmiljøet.  

Det vil bli foretatt 
støvmålinger etter bruddet er 
i drift. Dette gjøres i henhold 
til NS4852. Generelle 
utfordringer vil bli omhandlet 
og forslag til eventuelle 
avbøtende tiltak blir 
omhandlet i KU. 

Støy 
Uttak av masse innebærer sprenging 
og bruk at anleggsmaskiner. Dette kan 
generere støy utover lovlig grense. 

Det vil bli utarbeidet 
støyrapport etter T1442 
Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging5. 
Dette utføres av ekstern 
fagkyndig konsulent. 

Naturmiljø – Avrenning 
Avrenning i form av sedimenter og 
annen forurensing kan forekomme 

Det blir gjort analyser av 
våtmark og bekker i området, 
og vurdert om disse bekker 
blir berørt av tiltaket. 

 

                                                      
4http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekven
sanalyser.pdf 
 
5https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/ 
 
 

http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
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7.3 Øvrige utredningstemaer 
 

Det vil bli utført fullstendig ROS-analyse. Det er gjort søk i enkelte databaser i 
forbindelse med oppstartsmøte. Disse har ikke medført treff. 

 

Forholdene blir videre utredet i planbeskrivelsen og ROS. 

 

Nedenfor følger en liste over spesielle hensyn nevnt fra kommunen under 
oppstartsmøte, som ønskes omhandlet i ROS-analysen og planbeskrivelse.  

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Sikkerheter i forbindelse med sprengning og bruk av store anleggsmaskiner blir 
vurdert, både i ROS analyse og planbeskrivelse. I ROS analysen vil tema blir delt 
opp i flere undertemaer, bl.a. fare for sprengningsulykker, håndtering av sprengstoff, 
skogbrann, utrykningstid brannvesen o.l. Det vil også blir gjort en risikovurdering mot 
fallfare for vilt, husdyr og mennesker.   

 

Landskapsbilde 

Masseuttak medfører endret landskap, da en ås i landskapet vil bli tatt ut. Det vil bli 
gjort ROS analyse og enkel utredning i planbeskrivelse. Utgangspunktet for 
vurderingene vil være Miljødirektoratets «Metode for landskapsanalyse i 
kommuneplan» 

  

Naturresurser 

Mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs, og det er en mål at disse ressursene 
skal utnyttes før de blir bygget ned. Det blir vurdert ingeniørgeologisk rapport på 
ressursen. Utover dette blir NGU sin database undersøkt.  
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Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø og friluftsliv vil bli vurdert både i ROS og planbeskrivelse. Plankonsulent vil 
kontakte lokale friluftsorganisasjoner for uttalelse vedrørende bruken av området. Det 
vil videre bli gjort en vurdering opp mot støv og støy i konsekvensutredningen. Det er 
ikke registrert statlig sikrede friluftsområder innenfor planavgrensningen.  

 

Kulturmiljø og kulturminner 

Det er gjort søk i kulturminnebasen til Riksarkivaren, uten treff. Utover dette gjelder 
den generelle aktsomhetsplikten i kulturminnelovens § 7. Saken blir sendt på høring 
til kulturminnemyndighet i Fylkeskommunen for uttalelse.  

 

Teknisk infrastruktur 

Det vil bli gjort vurderinger i forhold til veien, og om denne tåler økt belastning av 
tungtrafikk. ROS-analysen vil videre ta for seg ulykkespotensiale mot annen trafikk, 
og mot mye trafikanter. Det er foreløpig satt inn to alternative avkjørsler. Endelig 
avkjørsel vil bli bestemt på et senere tidspunkt i planarbeidet.  Den ene avgjørelsen 
vil gå dirkete til FV 717, den andre via vei til skytebanen som leder til fylkesveien. 
FV717 har en ÅDT på 1130. Som følge av driften i bruddet er det beregnet en økning 
av ÅDT på ca. 30 (1160).  

 

8 Planprosess 
Januar 2016 Mars 2016 Mai 2016 Juli 

2016 
September 2016 Oktober 2016 

Varsel om 
planoppstart 
 
Planprogram 

Fastsetting av 
planprogram 
 
Konsekvensutr
edning 

Konsekvensutredning 
 
Planforslag 
 
1.Gangsbehandling av 
planforslag 
 

Ferie 2.gangs 
behandling av 
planforslaget 
med merknader 
fra høringsrunde 

Sluttbehandling 

 

9 Medvirkning 
Oppstart av planarbeid blir kunngjort i lokalavisen Fosna-Folket, Rissa kommunene 
sin hjemmesider samt på Pro Invenia sin hjemmeside, www.proinvenia.no. Samtidig 
blir forslag til planprogram lagt ut til høring. Grunneiere, berørte parter og offentlige 
organer får eget varselbrev.  

 

FRIST FOR MERKNADER ER SATT TIL: 22.02.2016 

 

Etter at planforslaget er utarbeidet vil det blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring.  
Dette vil bli kunngjort i Fosna-Folket og kommunens hjemmesider.  

http://www.proinvenia.no/

