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1 Beliggenhet  

Området som ønskes regulert er en del av eiendommen Gladsjø Nordre. Geografisk 
er området plassert om lag 24km i kjøreavstand fra Steinkjer, 11km til Malm og 15km 
til Namdalseid. Området ligger videre ca. 1,5km fra FV17. Adkomst til planområdet 
fra fylkesvegen skjer via privat felles gårdsveg for Gladsø. Siste strekning til bruddet 
er delvis felles veg med grunneier og siste del egen anleggsveg for steinbruddet. 
 



Planprogram Sprova steinbrudd     

3 

 

 
 
 
Planområdet ligger nord for Namsosvegen (FV17) via gårdsveg og anleggsveg.  
 

 
 
 

2 Historikk og formål  

Reguleringsplanarbeidet skal legge til rette for videre drift og utvidelse av 
eksisterende steinbrudd. Det har vært drift i bruddet siden 1999 og er av betydning 
for å opprettholde tilgangen på kortreist byggeråstoff. Derfor er en viktig målsetning 
med planen å sikre drift i bruddet i årene som kommer.  
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Bruddet driftes som et samarbeid mellom Sprova Pukk AS og Tverås Maskin & 
Transport AS. 
 
Bruddet har tidligere ikke vært regulert, og på bakgrunn av at det nå skal søkes om 
driftskonsesjon etter mineralloven må området planavklares gjennom en 
reguleringsplan. 
 
Det søkes parallelt med reguleringsarbeidet driftskonsesjon. Nylig tilbakemelding fra 
Direktoratet for mineralforvaltning informerer om at konsesjonssøknaden for Sprova 
steinbrudd er på høring. 
 
Når området nå skal reguleres er det naturlig å samtidig utvide uttaksområdet. Totalt 
ønskes det å regulere 116 daa. Arealformålet vil hovedsakelig være råstoffutvinning. 
 
Utvidelsen av bruddet er antatt å gi tilgang på om lag 1,95mill m3 med stein. Det 
legges til grunn et forventet årlig uttak på ca. 40 000m3. Et årlig uttak i denne 
størrelsesorden vil sikre drift i bruddet i lang tid fremover.  
 
Oppstartsmøte med Steinkjer kommune ble avholdt 22.08.2018. Kommunen 
anbefaler planoppstart. Referat fra møtet foreligger. 
 
 

3 Parter i planarbeidet:  

 Fagkyndig:  
Organisasjonsnummer 993 404 381 

Firma Pro Invenia AS 

Adresse Vestre Rosten 78, 7075 Tiller 

E-post anders.solheim@proinvenia.no  

Telefonnummer 93 22 90 37 

Kontaktperson for prosjektet  Anders Linge Solheim 

 
Forslagsstiller/tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 981 446 488 

Firma Sprova Pukk AS 

Adresse 
Namsosvegen 1359, 
7730 Beitstad 

E-post sv-sandh@online.no 

Telefonnummer 90 62 42 49 

Kontaktperson for prosjektet Svein Arne Sandhaug 

 
 

Eiendomsopplysninger 

Gnr./Bnr. 382/1 

Grunneier   Knut Tore Sprauten 

  

 

mailto:anders.solheim@proinvenia.no


Planprogram Sprova steinbrudd     

5 

 

4 Ressursen og driften  

 
Driften er i all hovedsak organisert mellom Sprova Pukk AS og medeier Tverås 
maskin & transport AS. Sprova pukk AS representert ved daglig leder bemanner 
ferdigvarelageret med hjullaster og sørger videre for salgsarbeidet. Avdekking av nye 
ressurser og annet forefallende gravemaskinarbeid utføres som regel av innleid 
entreprenør.  
 
Tverås Maskin & Transport AS utfører boring, sprenging, knusing og sikting med 
deres mobile utstyrspark som fraktes inn for de perioder hvor dette er nødvendig.  
 
Ressursen i bruddet er fordelt på to bergarter. Det er rødlig granittisk gneis og mørk 
grå amfibiolittisk gneis. Bergartene opptrer i soner med varierende mektighet på 
mellom 5 og 40m. både den røde granitten og den mørke grå amfibiolitten har gode 
mekaniske egenskaper for å brukes til ulike byggeformål. NGU har foretatt prøver av 
granitten for registrering i pukkdatabasen; analysene viste særskilt god 
slitasjemotstand. Det antas at amfibiolitten kan ha enda større motstand mot 
nedknusing, da den er mindre sprø og mer seig. 
 
Ferdigknust stein selges til entreprenører, bønder og privatpersoner i området og 
anvendes som byggeråstoff til veifundament, grøfter og byggeprosjekter. Steinen har 
potensial for å anvendes i asfalt på grunn av den gode slitasjemotstanden. 
 
 

5 Forholdet til Mineralloven 

Formålet med denne loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig 
forvaltning av landets mineralressurser. Direktoratet for mineralforvaltning vil være 
høringsinstans for både dette planprogrammet og for øvrige plandokumenter.  
Det er utarbeidet en driftsplan for uttaket og det vil når planarbeidet er kommet noe 
lengre bli sendt inn konsesjonssøknad etter reglene i mineralloven.  
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6 Planavgrensning  

Nedenfor er det limt inn en oversikt over ny foreslått plangrense. Bruddet ønskes 
utvidet fra nord mot sør-øst.  
 
Etter ønske fra grunneier vil de nordligste områdene i planavgrensningen ikke bli 
berørt av uttaksvirksomheten de første 15-20 år. Dette er med hensyn til umoden 
tømmerskog 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Planområdet er større enn det som er avsatt til samme formåle i kommunedelplanen 
og det vil i planprosessen bli lagt vekt på hvilke konsekvenser et uttak i dette 
størrelseomfang vil medføre av  for nærmiljøet.                                                                                                                                
 

 
Figur 1 Sort linje angir planavgrensningen.  
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7  Gjeldende kommuneplan  

Deler av området er i kommunedelplanen satt av til råstoffutvinning, mens resterende 
deler av arealet har status som LNF-formål. 

 
 

Figur 2 Lilla polygon viser planområdet i kommuneplanens arealdel 

8 Gjeldende reguleringsplan og tilgrensede planer:  

Det foreligger ingen reguleringsplan for området. En av hovedhensiktene med dette 
arbeidet er å avklare området planmessig.  

9 Planprosess 

9.1  Organisering 

Det er tiltakshaver Svein Arne Sandhaug som har tatt initiativ til 
reguleringsplanarbeidet. Pro Invenia AS bistår som plankonsulent.  

9.2 Fremdrift 

Fremdriftsplanen tar som utgangspunkt at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i 
planprosessen.  
 
 

September  
2018 

September 2018  Nov/Des 2018  Feb/mars 2019  Mai/juni 2019 Sept/Okt 2019 

Oppstart av 
planprosess 
varsles i 
Trønderavisa 
og på 
kommunens 
nettside 
Berørte 
parter og 
naboer 
tilskrives 
samtidig.  
 

Forslag til 
planprogram 
legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Frist for å komme 
med 
merknader/innspill, 
02.11.2018 
 
 
 

Plan-
programmet 
fastsettes av 
kommunestyret  

Førstegangsbehandling 
av planforslag 

Andregangsbehandling 
av planforslag med 
merknader fra 
høringsrunde 

Sluttbehandling 
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9.3 Medvirkning 

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen vil bli kunngjort i avisa Trønderavisa 
samt på kommunens og Pro Invenia sin hjemmeside. Naboer og andre som blir 
spesielt berørt vil få varsel direkte tilsendt, og vil i den anledning få mulighet til å 
uttale seg. Det vil også være muligheter for medvirkning i høringsrundene etter 
førstegangsbehandling. 
 
Steinkjer kommune har i oppstartsmøte ikke stilt som krav at det skal avholdes 
informasjonsmøter. Om det underveis i prosessen viser seg at det er behov for et 
slikt møte med naboer eller andre berørte vil dette bli gjennomført.   
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10 Utredningsbehov i planprosessen  

10.1 Konsekvensutredning og ROS analyse.  

I oppstartsmøte med Steinkjer kommune ble det avklart at tiltaket krever planprogram 
og konsekvensutredning. Videre ble det avtalt at konsekvensutredningen kan 
begrense seg til enkelte tema; tiltakets virkning på Gladsevatnet og naturtypen rikmyr 
som finnes i tilgrensende områder. I forbindelse med utredning av de øvrig nevnte 
tema vil det også bli drøftet forurensingsproblematikk ifht. støv og avrenning.  
Temaet støy vil ikke bli utredet da nærmeste støysensitive bebyggelse ligger lenger 
enn 500m sør for bruddet og vil således ikke få overskridelse av grenseverdien på 
55dB gitt i forurensningsforskriften kap. 30.  

 
Det anses som tilstrekkelig å begrense konsekvensutredningen til å gjelde et utvalg 
tema da det er snakk om et beskjedent uttak og årlig uttaksmengde skal ligge på 
samme nivå som tidligere. 
 
Metodikk for konsekvensutredning:   

 

Forholdene er basert på kartleggelse etter følgende; 

 

• Statens Vegvesens håndbøker, spesielt V712.  

• Oppstartsmøte med kommune 

• Forskrift om konsekvensutredning  

• Bruk av sentrale fagdatabaser 

 
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 Vegvesen1. Alle 
vurderinger blir gjort opp mot 0-alternativet.  
 
 
 

                                                 
1http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekven
sanalyser.pdf 
 

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
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Det vil også bli gjennomført en komplett ROS–Analyse.  
 
 
Nedenfor følger en oversikt over aktuelle tema og hvor de vil bli omhandlet i 
plandokumentene; Konsekvensutredning (KU) eller risiko og sårbarhetsanalyse 
(ROS) Flere tema vil bli drøftet i både ROS analysen og i Konsekvensutredningen.  
 
 
 Aktuelle Utredningstema;   
 

10.2 Biologisk mangfold, naturmangfold og naturmiljø (ROS og KU)   

Konsekvensene for biologisk mangfold, naturmangfold og naturmiljø vil være sentralt 
for denne utredningen. 
 
I tillegg til Gladsevatnet og rikmyras egenverdi er det registrert flere arter av særlig 
stor forvaltningsinteresse i tilknytning til disse naturmiljøene; bl.a. gråtrost, 
horndykker og havørn..  
 
Det vil i utredningen av disse temaene bli benyttet ekstern hjelp. Det er engasjert en 
fagkyndig fra Sweco som gir oss følgende beskrivelse for gjennomføring av 
undersøkelsen:  
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«For å vurdere påvirkningen av Sprova steinbrudd må det innhentes informasjon om 
naturfaglige verdier i og rundt Gladsevatnet. Dette gjøres ved gjennomgang av 
offentlige databaser og eksisterende naturfaglige rapporter, samt dialog med 
Fylkesmannens miljøavdeling, kommunen og lokale kjentfolk. Vi tar utgangspunkt i at 
kunnskapsgrunnlaget vil være tilfredsstillende etter informasjonsinnhentingen (merk 
opsjon 1 – naturfaglige undersøkelser). Det legges opp til befaring i området av en 
person med miljøfaglig kompetanse. Det er nå sent i vekstsesongen og flere 
plantearter f,eks tilknyttet rikmyra vil ikke kunne oppdages, men det forventes at det 
vil være godt nok for vurderinger av konsekvens på naturmangfold.» 
 
 
Tiltakets virkninger på naturmangfoldet vil bli vurdert med hensyn på bestemmelsene 
i Naturmangfoldsloven §§ 8-12:  
 
§ 8, kunnskapsgrunnlaget:  
Offentlige avgjørelser skal så lang som mulig, og innenfor rimelighetens grenser, 
være vitenskapelig dokumentert.  
Kunnskap om naturmiljøet vil bli hentet inn fra tilgjengelige kilder som 
Miljødirektoratet sin Naturbase og Artsdatabasen, samt opplysninger fra grunneier. 
Slik kartlegging vurderes som tilstrekkelig for innsikt i de ulike naturtyper i og nær 
planområdet. 
 
§ 9, føre-var-prinsippet:  
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 
mangel på kunnskap benyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  
 
Vi vil sikre at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at denne planen ikke vil 
medføre fare for vesentlig skade på naturmiljøet. 
 
§ 10, økosystemtilnærming og samlet belastning:  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Tiltakshaver vil bære kostnadene for å hindre og begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket evt volder, så lenge dette ikke er urimelig ut i fra tiltakets og skadens 
karakter.   
 
§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering 
Uttaket skal driftes med tanke på miljøet og etterbruk. Se nærmere om dette i 
uttakets driftsplan. 
 

10.3 Landskap (ROS)  

Et masseuttak vil følgelig føre til endringer i landskapets estetiske fremtoning og 
sammensetning. Området er allerede preget at det er blitt drevet råstoffutvinning over 
lengre tid. I ROS vil det vurderes hvordan utvidelsen av bruddet vil innvirke på 
landskapet og eventuell risiko dette fører med seg.  
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10.4 Landbruk, (ROS) 

Som nevnt så er området som ønskes regulert i dag preget av at det er foregått drift 
over tid. Umiddelbart tilgrensende områder består av skog; adskilt av vei er det også 
åkerlapper. Etter undersøkelser i NIBIOs «kilden» kommer det frem at deler av 
tilgrensende åkerareal er egnet for oppdyrking og at tilgrensende skog er 
grandominert med middels til høy bonitet.  Tiltakets driftsmessige konsekvenser, 
arronderingsmessige endringer for disse områdene vil bli grundig vurdert både i 
planbeskrivelsen og ROS-analysen. Ved behov vil avbøtende tiltak bli presentert.  
  

10.5 Kulturminner og kulturmiljø (ROS)  

Etter undersøkelser av kartdatabasen til kulturminnesøk er det registrert at det 
nordøst, i grenseområdene til planområdet befinner seg et kulturminne. Ca. 190 
meter fra dagens bruddkant. Av databasen kommer det frem at det er registrert fem 
dyregraver fra førreformatorisk tid og minnet har status som automatisk fredet. 
Nærmeste registrerte kulturminne foruten dyregravene ligger om lag 500 meter fra 
bruddkanten i sydlig retning. Dette skal være bosetningsspor fra jernalderen og 
minnene har status som automatisk fredet; planen vil ikke ha innvirkning på dette 
kulturminnet. 
Det ble i oppstartsmøte ikke lagt ned krav om at temaet vies sin egen utredning i 
konsekvensutredningen, likevel vil temaet bli nøye utredet i både ROS-analysen og i 
tiltakets planbeskrivelse. Det generelle aktsomhetskravet vil bli sikret i 
planbestemmelsene.   
 

10.6 Friluftsliv (ROS) 

Sprova steinbrudd ligger akkurat innenfor grensene til friluftsområdet Kvinnhalla. 
Området er i naturbase registrert som et viktig utfartsområde. Friluftsområdet er stort 
og steinbruddet berører en svært beskjeden andel av det totale arealet. Likevel så vil 
det bli vurdert hvordan tiltaket antas å innvirke på bruken av Kvinnhalla som 
friluftsområde i ROS-analysen. 
 
   

10.7 Grunnforhold (ROS)  

Av undersøkelser i NVEs kartdatabase over aktsomhetsområder kommer det frem at 
det innenfor planområdet er potensiell fare for løsmasseskred. Videre er det ikke 
registrert fare for snøskred og andre skredtyper. Det er ikke registrert forekomster av 
kvikkleire innenfor planområdet. Verdt å notere seg er at området ligger under marin 
grense hvilket betyr at kvikkleire likevel kan forekomme, selv om området ikke står 
registrert som fareområde i NVEs databaser. Temaet vil ha en sentral plass i ROS-
analysen for tiltaket. Avbøtende tiltak vil bli vurdert om det anses som nødvendig for 
å opprettholde akseptabel risiko.  
 

10.8  Forurensing (ROS OG KU)  

De vanligste utfordringene ved råstoffutvinning er støy, støv og avrenning. 
Forurensingsforskriften kapittel 30 angir grenseverdier for forurensing fra slike tiltak. 
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Dersom uttaket overstiger grenseverdiene vil det være behov for avbøtende tiltak. 
Disse problemstillingen er allment kjent i bransjen, og avbøtende tiltak er teknisk 
relativt enkle, med god effekt. 
 
Det vil bli sendt melding til Fylkesmannen jfr. § 30-11 i forurensningsforskriften.  
 
Støv (ROS og KU) 
I tilknytning til råstoffutvinning vil det alltid være støvflukt. Det er ventet at støvflukt 
ikke vil representere et problem for husstander i området da det er god avstand til 
nærmeste bolig. Det som likevel kan bli problematisk vil være støvflukt til 
Gladsevatnet.  
 
Støy (ROS) 
Støy fra maskiner i bruddet og i forbindelse med transport til og fra bruddet vil bli 
kartlagt i ROS-analysen. Det anses å ikke være behov for en fullkommen utredning 
av støy da nærmeste støysensitive bebyggelse ligger lenger enn 500m unna 
uttaksområdet. Avbøtende tiltak som f.eks regulering av driftstid vil bli vurdert ut fra 
resultatet av dette støysonekartet.   
 
Avrenning (ROS og KU) 
Det vil være viktig å kartlegge virkningene av avrenning på Gladsevatnet. Avrenning 
fra råstoffutvinning kan være problematisk da det vil bli benyttet maskiner som 
benytter olje og andre petroleumsprodukter. Det vil i planbestemmelsene bli inntatt 
bestemmelser som regulerer bruk og oppbevaring av petroleumsprodukter.  
Videre kan avrenning med finstøv fra uttaket føre til tilslamming av tilgrensende 
områder. Sammen med støv vil avrenning være sentrale tema i 
konsekvensutredningen for Gladsevatnet. 
 
Når det gjelder overvannshåndtering vil det bli laget en plan for håndtering av store 
nedbørsmengder på en forsvarlig måte.   
 

10.9 Trafikk og trafikksikkerhet (ROS)  

Utvidelsen av bruddet er for å sikre fremtidig drift og tilgang på lokalt byggeråstoff. 
Det er ikke planlagt en økning i aktiviteten i forbindelse med utvidelsen.  
Altså vil ikke dette medføre noen økning i trafikken som bruddet genererer, men 
heller at det vil være trafikk fra bruddet over lengre tid. ÅDT langs Namsosvegen er i 
dag på 2490. Med et årlig uttak på om lag 67.500 tonn stein og en kapasitet per 
lastebil på 30 tonn tilsvarer dette en økning i  ÅDT på om lag 12 biler.   
I planarbeidet vil trafikkbildet i området bli kartlagt og transportruten til/fra uttaket bli 
belyst 
 
For trafikksikkerheten sin del er det viktig at veinettet holdes mest mulig rent. Om det 
i planarbeidet viser seg at det dette vil bli et problem, kan det i bestemmelsene settes 
inn krav til avbøtende tiltak, det være seg regelmessig rengjøring av veinettet etter 
egnet dekke på avkjøringen som bidrar til renere dekk på biler fra planområdet.  
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10.10 Nærmiljø/Bomiljø/Barn og unges interesser (ROS og KU)  

Området slik det fremstår gir ingen indikasjon på at man vil komme i konflikt med slikt 
miljø eller barn og unges interesser. Det er lang til nærmeste bolig og utover denne 
boligen er bosetningsmønsteret spredt. 
Når det er sagt kan lek og ferdsel i skog aldri utelukkes og stort maskineri kan for 
mange være interessant og spennende. Derfor vil det gjennom planbeskrivelse og 
ROS være viktig å vurdere temaet og samtidig vurdere passende avbøtende tiltak for 
å hindre uønskede hendelser. 
 

11 Alternative planforslag 

Det foreligger per i dag ingen alternative planforslag for området. Kommer det inn 
forslag om dette under høringsrunden er dette noe forslagsstiller fortløpende vil ta 
stilling til. 
 

12 Vedlegg 

Kart, forslag til plangrense.  
  
 


