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§ 1. AVGRENSNING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID: 201333 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

§ 2. Reguleringsformål 

Reguleringsplanen har følgende arealformål (iht Pbl §12-5): 

1. Bebyggelse og anlegg 

· Steinbrudd og masseuttak (1201) 

· Energianlegg (1510) 

· Massedeponi (1590) 

· Lager/Parkering (1800) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

· Kjøreveg (2011) 

· Gang-/sykkelveg (2015) 

· Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 

· Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

· Parkering (2080) 

3. Grønnstruktur 

· Turdrag (3030) 

· Vegetasjonsskjerm (3060) 

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

· LNFR (5100) 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr 6) 

· Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001) 
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Hensynssoner(§ 12-6) 

a.1) Sikringssoner 

· Frisiktsone (H140) 

· Sikringssone bruddkant (H190) 

a.3) Faresoner 

· Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370) 

Områdebestemmelser (§12-7) 

· Bestemmelsesområde 

§ 3. Fellesbestemmelser 

§ 3.1. Terrengbehandling 

Landskapsmessige skader på terrenget som følger av anleggsarbeid utenom areal på 

steinbrudd skal utbedres umiddelbart. 

Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt det er mulig, og beskyttes under anleggs- og 

byggearbeidet.  

§ 3.2. Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal kulturminnemyndigheten i Møre og Romsdal kontaktes 

umiddelbart jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

§ 3.3. Byggegrenser 

Byggegrense langs Fv 405 er 50 meter målt fra senterlinje på veg. 

§ 3.4. Støy  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 

legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen.  

§ 3.5. Privatrettslige avtaler 

Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen. 

§ 3.6. Rekkefølgebestemmelser 

Bruddet skal drives etappevis i henhold til godkjent driftsplan. 

Sikring gjøres i henhold til minerallovens § 49 Sikringsplikt, og fastsettes i driftsplan. Sikring 

skal gjøres for å sikre området for dyr og mennesker både sommer og vinter. 

Ny turløype i samsvar med §6.1 skal være opparbeidet før gammel løypetrase blir fjernet. 
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§ 3.7. Krav om driftsplan 

Mineralloven krever driftskonsesjon med driftsplan, godkjent av Direktoratet for 

mineralforvaltning. Driftsplanen utformes etter gjeldende lovverk. 

§ 4. Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1. Steinbrudd/masseuttak 

a) Uttak av stein tillates bare innenfor arealet avmerket på reguleringsplankartet, og i 

henhold til godkjent driftsplan. 

 

b) Uttak av stein fra utvidet reguleringsområde skal ikke overstige 2 millioner kubikk. 

c) Humuslaget skal tas vare på før steinmassene tas ut. Etter at steinmassene er tatt ut, skal 

humus og andre masser tilbakeføres og planeres, og området tilplantes med skog.  

d) Ved ferdigstillelse skal helningsvinkelene på uttaket reduseres til 30 grader ved ytterligere 

skjæring og eventuelt fylling.  

e) Tilbakeføring og ferdigstilling av arealet skal skje etappevis etter hvert som uttaket er 

ferdig.  

f) Bygg i tilknytning til steinbruddets drift kan oppføres innenfor området regulert til 

steinbrudd. Oppførte bygg tilknyttet driften må fjernes når driften av pukkverket opphører. 

g) I området for steinbrudd kan det foretas uttak, knusing og lagring av stein. I området kan 

det også mellomlagres betong og asfalt, dersom det foreligger løyve fra 

forurensningsmyndighetene 

Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrense mot LNFR-område, og ikke under kotenivå 

175. 

h) På området kan det lages midlertidige anleggsveger som er nødvendig for driften. 

§ 4.2. Energianlegg 

Området reguleres til energianlegg, og omfatter trase for høgspentlinjer, koblingsanlegg, 

trafostasjon og nødvendig adkomstveg. 

§ 4.3. Massedeponi 

Området skal benyttes til midlertidig massedeponi, og kan brukes til lagring og mellomlagring 

av rene masser.  

§ 4.4. Lager/parkering 

Området kan brukes til lager og parkering knyttet til drift i pukkverket. 
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§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1. Kjøreveg (o_SKV) 

Området skal brukes til offentlig kjøreveg, Fv 405.  

Reguleringsgrense og byggegrense er angitt i plankart. 

§ 5.2. Kjøreveg (SKV) 

Området skal brukes til privat kjøreveg. 

§ 5.3. Gang- og sykkelveg (GVS) 

Det er regulert langsgående gang- og sykkelvei ved Fylkesveg 405 i 3 meter bredde. 

§ 5.4. Parkering (SPA) 

Området brukes til privat parkering.  

§ 5.5. Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

Område merket SVT omfatter veggrunn som er nødvendig for å ivareta vegen samt gang-

og-sykkelvegens funksjon, utenom selve trafikkarealet. Dette omfatter vedlikeholdssoner 

med bl.a., grøfter, frisiktsoner, fyllinger, skjæringer og nødvendige tekniske installasjoner. 

§ 5.6. Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Område merket SVG kan nyttes til skjæringer, fyllinger, grøfter, støyvoller, grøntanlegg, 

grøfter og tilplantninger.  

 

§ 6. Grønnstruktur 

§ 6.1. Turdrag (GTD) 

I område regulert til turdrag kan det opparbeides turløype som kan brukes til ski og sykling. 

§ 6.2. Vegetasjonsskjerm (3060) (GV) 

Områdene GV er regulert til vegetasjonsskjerm. Områdene skal også bidra til støy- og 

støvskjerming. Det skal legges vekt på bevaring av eksisterende vegetasjon. 

 

§ 7. 5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

§ 7.1. LNFR (5100) 

Området regulert til LNFR skal benyttes til landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift. 
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§ 8. 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  

(PBL § 12-5 nr 6) 

§ 8.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001) 

Området omfatter Lomtjønna med tilhørende strandsone. 

§ 9. Hensynssoner (§ 12-6) 

§ 9.1. a.1) Sikringssoner 

a. Frisiktsone (H140) 

Områdene reguleres til frisiktsone. Frisikt skal tilrettelegges som vist i 

reguleringsplanen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, 

murer, gjerder eller lignende med høyde over 50 cm over tilstøtende veg. 

b. Sikringssone bruddkant (H190) 

Sikringstiltak har som formål å sikre området for dyr og mennesker både sommer 

og vinter.  

Området sikres med jordvoll og gjerde. Dersom det gjennom driftsperioden er 

andre sikringstiltak som viser seg mer hensiktsmessige for å oppfylle formålet 

med sikringen, kan sikringstiltak tilpasses. Sikringstiltak fastsettes og følges opp 

gjennom driftsplan. 

§ 9.2. a.3) Faresoner 

a. Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370) 

Fareområdet omfatter området under og rundt eksisterende høyspentlinje, samt 

område rundt kraftanlegg. Det tillates ikke noen form for bygningsmessig aktivitet 

eller øvrige tiltak innenfor dette området uten godkjenning fra linjeeier. 

 

§ 10. Områdebestemmelser (§12-7) 

§ 10.1. Bestemmelsesområde 

Området reguleres som isolasjonsbelte, og har til hensikt å skjerme omgivelsene for innsyn og 

støy fra anlegget. 


