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§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifi-

sert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert 

14.06.2018. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utvidelse og videre drift av 

eksisterende grusuttak (fjelluttak).  

§ 1.2 Støy 

For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i lov 

og retningslinjer.  

§ 1.3 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kultur-

minner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 

deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskom-

munens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  
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§ 2 Formål med detaljreguleringen 

Området reguleres til følgende formål,  

jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse, B (1110), 0,5 daa 

▪ Masseuttak – steinbrudd, BSM1 (1201), 70,9 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Veg – offentlig, o_V1-2 (2010), 2,6 daa 

▪ Veg – privat, V1 (2010), 0,1 daa 

▪ Annen veigrunn – grøntareal (2019), 1,1 daa 

▪ Bussholdeplass, HP (2073), 0,2 daa 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Vegetasjonsskjerm, GV1-2 (3060), 20,5 daa 

Landbruks-, natur og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ Landbruksformål - skogbruk, LSK1 (5112), 0,5 daa 

§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygningslo-

vens (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

▪ Sikringssone for frisikt, H140_1-2 

Faresone (PBL § 11-8 a) 

▪ Faresone for flom, H320_1 
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§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Boligbebyggelse (B) 

 

Reguleringen stadfester eksisterende boligtomt. 

§ 3.2 Masseuttak – steinbrudd (BSM1) 

 

3.2.1 – Uttak 

Driften skal foregå i henhold til godkjente driftsplaner og driftskonsesjon fra Di-

rektoratet for mineralforvaltning. 

 

Innen det regulerte området kan det tillates oppført nødvendige bygninger og 

anlegg for driften av uttaket. Bygninger og anlegg må fjernes når driften opphø-

rer, og senest to år etter at uttaket er ferdig oppfylt, arrondert og tilbakeført til 

LNF-formål. 

 

Innenfor område BSM1 tillates uttak av fjellmasser, produksjon og mellomlag-

ring av ferdig grus og pukkprodukter, Det tillates også mottak, sortering, bear-

beiding og deponering av ikke forurensede returmasser, samt asfalt og betong 

(inerte masser), for gjenvinning og gjenbruk. Det er ikke tillatt med mottak av 

syredannende bergarter inkludert alunskifer, samt bygg- og rivningsavfall.  

 

3.2.2 - Produksjon og drift 

Driften av masseuttaket som beskrevet i § 3.2.1 skal foregå i henhold til mine-

rallovens bestemmelser, og innenfor rammene av forurensingsforskriftens kap. 

30 - "Forurensing fra produksjon av pukk, grus, sand og singel", samt øvrige og 

til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler vedrørende drift, støv, for-

urensning, trafikk, fare eller andre vesentlige miljøulemper. 

 

Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.07.00 - kl.22.00. 

 

Støy fra pukkverket ved omkringliggende boliger skal fra kl.07.00 – kl. 22.00 

ikke overstige 55 Lden.  
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Utlevering av produkter og innkjøring av returmasser kan også skje på lørdager 

mellom 07.00 - kl.20.00. Støy ved nærmeste bolig i dette tidsrommet skal ikke 

overstige 50 Lden. 

 

På søndager og helligdager tillates ingen form for virksomhet. Ved flom eller 

andre naturkatastrofer, kan uttak av steinmasser som er nødvendig for å sikre 

og avbøte skader skje hele døgnet. 

 

Sprengning skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 07.00 – kl. 

16.00. 

 

Støvflukt fra atkomstveg, uttaksområdet og åpne lagre av råvare/produkter skal 

forhindres med nødvendig vanning og/eller tilførsel av støvbindende middel. 

 

Uttaksområdet skal sikres med inngjerding og nødvendige varselskilt. Uttaks-

området skal primært avsluttes ved terrengarrondering, på en slik måte at varig 

sikring ikke er nødvendig, jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.4. Ved behov kan 

det likevel etableres permanent trådgjerde i forkant av høye/bratte partier. 

 

3.2.3 – Driftsplan og driftskonsesjon 

Det skal utarbeides driftsplan for pukkverket i samsvar med retningslinjene i Mi-

neralloven; "Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19 -

101". Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Det 

må søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht. Mineral-

lovens § 43.   

 

3.2.4 - Landskapspleie 

Avdekningsmasser skal tas vare på, og mellomlagres innenfor uttaksområdet. 

De mellomlagrede massene skal benyttes ved arrondering og revegetering av 

ferdig uttatte områder.  

 

Områder som er ferdig uttatt og ferdig oppfylt, og som ikke er nødvendig for 

driften av pukkverket, skal fortløpende istandsettes og revegeteres. Istandset-

ting skal skje ved deponering/oppfylling av rene (ikke forurensede) masser, 

samt bruk av mellomlagrede avdekningsmasser. Vegetasjonsetablering for et-
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terbruk til skogbruksformål skal skje ved tilførsel av et topplag med mellomlag-

rede avdekningsmasser som får naturlig frøforyngelse fra omkringliggende 

skogsområder.  

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Veg – offentlig (o_V1) 

 

o_V1 omfatter deler av eksisterende, offentlig fylkesveg F62. Reguleringen 

stadfester eksisterende situasjon. 

§ 4.2 Veg – offentlig (o_V2) 

 

o_V2 omfatter deler av eksisterende, offentlig kommunal veg (Øvre Istadveg). 

Reguleringen stadfester eksisterende situasjon. 

§ 4.3 Veg – privat (V1) 

 

V1 omfatter privat adkomstveg til Håseth grusuttak. Regulert vegbredde er  

5 meter, inklusive vegskulder. 

§ 4.4 Annen veigrunn – grøntareal 

 

Areal regulert til annen veigrunn – grøntareal omfatter eksisterende sideareal 

langs F62 og Øvre Istadveg. 

§ 4.5 Kollektivholdeplass – bussholdeplass (HP) 

 

HP omfatter eksisterende bussholdeplass. Reguleringen stadfester eksiste-

rende situasjon. 

§ 5 Grønnstruktur 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 
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Eksisterende vegetasjon innenfor område GV1 og GV2 skal opprettholdes og 

videreutvikles så lenge det er drift i BSM1. Vegetasjonen skal pleies slik at 

denne gir skjermingseffekt mot uttaksområdet.  

 

Det tillates ikke installasjoner eller oppbevaring av utstyr i området regulert til 

vegetasjonsskjerm.  

§ 6 Landbruks-, natur og friluftsformål 

§ 6.1 Landbruksformål – skogbruk (LSK) 

 

I områdene regulert til landbruksformål - skogbruk tillates arealbruk og tiltak 

som er i samsvar med arealbruksformålet LNF.  

§ 8 Hensynssoner 

§ 8.1 Sikringssone for frisikt (H140_1) 

 

Frisiktsoner knyttet til utkjørsel til o_V1 reguleres med frisiktlinjer 6 m x 140 m. 

Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer som er høyere enn 0,5 

m over kjørebanenivå. Enkeltelementer som oppstammede trær, stolper eller 

lignende, med diameter mindre enn 0,15 m, kan tillates. 

§ 8.2 Sikringssone for frisikt (H140_2) 

 

Frisiktsoner knyttet til utkjørsel til o_V2 reguleres med frisiktlinjer 10 m x 60 m. 

Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer som er høyere enn 0,5 

m over kjørebanenivå. Enkeltelementer som oppstammede trær, stolper eller 

lignende, med diameter mindre enn 0,15 m, kan tillates. 

§ 8.3 Faresone for flom (H320_1) 

 

Innenfor regulert faresone for flom er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller 

faste installasjoner.  
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§ 9 Rekkefølgebestemmelser 

§ 9.1 Område massetak – steinbrudd (BSM1) 

Deponering av masser som angitt i reguleringsbestemmelse § 3.2.1 kan først 

finne sted når den aktuell delen av steinressursen er tatt ut.  

 

Området BSM1 skal etter avsluttet uttak istandsettes, revegeteres og gå over 

til LNF – skogbruk. 

 

Før det tillates videre drift i uttaksområdet BSM1 skal det være etablert støy-

skjermingstiltak i form av ferdigvarelager, slik kap. 7.8 i planbeskrivelsen og 

støyberegning vedlagt reguleringsplanen forutsetter.  

§ 9.2 Område vegetasjonsskjerm (GV1-2) 

Området skal, når steinbruddet er avsluttet, gå over til landbruksformål LNF – 

skogbruk. 

§ 9.3 Sikringssone for frisikt (H140_2) 

Siktforberedende tiltak som nevnt i reguleringsbestemmelse § 8.1 skal gjen-

nomføres før det kan tillates videre drift i uttaksområdet BSM1.  

 


