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 Arealbruk, Plantegning   Reguleringsplan  

 Reguleringsbestemmelser  

  

  

1  FORORD  

Driftsplan er utarbeidet på oppdrag fra Bjarne Erling Elden. Saksbehandlere hos 

rådgivende ingeniører Siv. ing. Jan Lian AS har vært Ing. Jorleif Lian.   

  

2  INNLEDNING/PLANPROSESS  

Bakgrunn for utarbeidelse av driftsplan er krav i godkjent reguleringsplan i området (se 

reguleringsplan med bestemmelser datert 01.07.2007 sist rev. 15.11.2007).  Grunneier 

har forespørsel om grusleveranser og ønsker å få på plass en driftsplan så raskt som 

mulig.  

  

3  GRUNNEIER  

Området ligger på eiendommen gnr 149 bnr 4,5 som eies av Stein Borkmo.  

  

4  RETTIGHETSHAVER  

Det er grunneieren Stein Borkmo som har alle rettigheter i grustaket og som vil stå 

ansvarlig for driften av massetaket.  
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5  PLANSAMMENHENG  

Massetaket ligger innenfor reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgården massetak og er 

i planen regulert til massetak/Landbruk (se vedlagt plankart og bestemmelser)  

  

6  GODKJENNINGER  

Driftsplanen skal til en hver tid være godkjent av tilsynsmyndigheten.  

Tilsynsmyndigheten er Bergvesenet. Planen skal  ajourføres hvert 5. år. Dette kan 

fravikes, men skal da godkjennes av Bergvesenet. Eventuelle avvik fra driftsplanen skal 

også godkjennes av Bergvesenet.  

  

7  ADKOMST  

Det regulerte området ligger ved Nausthaugen på Fautgården i Namdalseid kommune. 

Ca 10 km fra krysset mellom Rv 17 og Fv 715 i retning mot Osen (se tegning 01)  

  

  

8  DRIFT AV MASSETAKET  

Massetaket er beregnet til ca 340000 fm3 og tas ut i sin hele bredde fra sør mot nord iu 

full høyde (ikke under kt 125) (se tegning 03 og 04). Antatt uttak pr. år avhenger av 

etterspørsel i markedet.  Sorteringsverk vil bli stående sentralt i uttaket og vil bli et 

mobilt verk som lett kan flyttes etter hvert som det tas ut grus. Det etableres 

fraksjonshauger rundt knusverket på et avgrenset område. (se tegning 05) Dette gjør at 

en rastkt kan tilbakeføre områder til landbruk etter hvert som uttaket skrider frem.  

  

 I planen er det planlagt at adkomstvei skal være trukket ned i massetaket når driften i 

massetaket opphører. Dette vil ikke bli gjort førs når masseuttaket passerer snitt A-A. 

Veien vil midlertidig få adkomst et stykke inne i grustaket for å ikke være til hinder for 

uttak av grus der hvor veien går i dag.   

  

  

  

  

  

9  DRIFTSTANS  

Ved evt. opphør av driften i massetaket skal berørte områder gis etterbehandling jfr. pkt 

12, senest 1 år etter at driften har opphørt.  

  

Nedlegging eller innstilling av driften skal meddeles tilsynsmyndighet i god til i 

forveien.  

  

10  SIKKERHET/ARBEIDSTID  

Tiltakshaver har til en hver tid ansvar for at uttaket er forsvarlig sikret. Adkomstvei til 

området er sikret med bom. Det er derfor ikke nødvendig med egen bom ved 

massetaket.  
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Uttaksområdet ligger som en ”rygg” som strekker seg mellom Nausthaugen i vest og 

Monsslættklumpeni øst. Uttaket treffer her fjell på begge sidene. Mot nord og sør er det 

flatt, delvis med grunn myr med grus under. Det er prøvegravd ei grop innenfor området 

regulert til grustak. Det ble inne funnet annet enn grus i den dybde gravemaskina klarte 

å grave. Et uttak av grusmasser vil føre til mindre press på grunnen og dermed minke 

rasfaren i området. Det vurderes derfor å ikke å være fare for ras i området pga planlagt 

uttak av grus.  

  

Det vil ikke bli stilt noen krav til arbeidstid da massetaket ligger langt fra bebyggelse.  

  

  

11  NATUR OG MILJØ  

Driften skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig 

skjemmet.  Grustaket er relativt langt fra nærmeste bebyggelse og dette medfører at det 

ikke vil bli noen problemer med verken støy eller støv.   

  

12  ETTERBEHANDLING  

Etterbehandling skal skje så snart som praktisk mulig og da etter hvert som det tas ut 

masser i området. Det etableres vegetasjon av stedlige planter og trær både på bunn og 

skråninger på massetaket.  Skråningene skal i topp og bunn avrunnes slik at de får en 

naturlig avslutning likt med tilstøtende områder.  

  



SVAR PÅ YTTERLIGERE INFORMASJON VEDR SØKNAD OM DRIFTSKONSESJON 

FAUTGÅRDEN MASSETAK I NAMDALSEID KOMME, TILTAKSHAVER NILS 

KALDAHL ANLEGG & TRANSPORT 

 

DRIFTSPLAN 

- Vedlagt revidert driftsplan pr juli 2017 

- Geotekniske vurderinger: Belastninger på terrenget reduseres gjennom årlige uttak av 

masse. Viser til pkt 10 i driftsplan. 

- Beskrivelse av forekomst: Forekomsten består i all hovedsak av velgradert grus med lommer 

av kvabb/silt. Forekomsten vil for det meste bli brukt til oppbygging av veier, plasser, tomter, 

omfyllingsmasser, kabellegging, og strøsand/pussand.  Kvaliteten vurderes som godt egnet til 

veifylling, da den har god bindings og bæreevne. 

- Vedlegger kart og bilde som beskriver dagens situasjon. Det er pr dags dato tatt ut ca 25000 

fm3. Massetaket er beregnet til ca 340000 fm3. Gjenstående 310000 fm3. 

- Det antas at årlig uttak vil ligge på ca 2000 lm3.  

- Det omsøkte området er på 53,7 dekar 

 

ØKONOMISK SIKKERHETSSTILLELSE 

- Vi foreslår at det opprettes en sperret konto hvor det årlig avsettes  kr pr tonn uttatt 

masse. Dette kan gjøres i forbindelse med den årlige innrapportering til DMF. 
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REGULERINGSPLAN NAUSTHAUGEN/FAUTGÅRD MASSETAK 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
   
del av eiendommen gnr 149, bnr 4,5 i Namdalseid kommune 
 
Overhalla 01.07.2007 
Sist rev. 15.08.2007 og 30.10.2007 
Vedtatt i kommunestyret: 15.11.2007 
 
§ 1 Generelt 
 
1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
1.2 Planområdet som er beskrevet på planen er inndelt i reguleringsområder med  

følgende formål: 
 

- Kombinert formål: Landbruk (PBL §25.1 ledd nr. 2) og  
      masseuttak (PBL §25.2) 
- Spesialområder, (PBL §25.1 ledd nr. 6) 

 
 
§ 2       Kombinert formål  
  Området for steinbrudd, jord- og skogbruk. 
 
2.1 I området kan det drives masseuttak. 
2.2 Det skal ikke tas ut masser under kote 125. 
2.3 Det kan tillates etablert annen industri basert på behandling av grusmasser. Slik 

industri skal opphøre samtidig med opphør av massetaket. 
2.4 Før drift settes i gang, skal det utarbeides en driftsplan. Driftsplanen skal være 

etappeinndelt og skal godkjennes av Bergvesenet og kommunen. Driftsplanen 
skal vanligvis ajourføres hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Bergvesenet. 
Ajourføring skal godkjennes av Bergvesenet. 

2.5 Når deler av massetakene avsluttes skal områdene tilbakeføres.  
2.6 Før masseuttak iverksettes må det foreligge geotekniske vurderinger om 

tiltakene. 
 
§ 3       Spesialområde 
  Området for privat bilvei 
 
3.1 Veien skal brukes som privat bilvei. Veien kan brukes av eiendommene 149/1-2, 

145/2, 145/3, 145/4-5. 
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