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§ 1 REGULERINGSFORMÅL 

Hovedmålet med ny plan er å sikre at sand- og grusforekomsten reguleres til område for 

råstoffutvinning - masseuttak i samsvar med kommuneplanen for Nesset kommune, og for å 

sikre framtidig drift av Fredsvika massetak.  
 

FORMÅL, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-5 

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

Steinbrudd og masseuttak - BSM1-2 

 

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

Kjøreveg – SKV1 - offentlig 

Kjøreveg – SKV2 - privat 

Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT1-2 - offentlig 

Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT - privat 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3): 

Vegetasjonsskjerm - GV1-3 

 

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

Jordbruk - LJO1 

 

Hensynssoner (PBL § 11-8, 12-6): 

Faresone - Høyspenningsanlegg - H370_1-3 

Faresone - Ras og skred - H310_1 

Bevaring naturmiljø - H560_1 

Båndlegging etter Energiloven – H740_1 

     
 

§ 2 GENERELLE BESTEMMELSER 

2.1 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører 

kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 

Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Møre og Romsdal 

fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare 

om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

2.2 Nesset Kraft AS og Statnett skal kontaktes for avklaringer vedrørende endring av 

linjelokalisering der kraftlinjene med master blir berørt av uttak innenfor planområdet. 

Det er 30 meters sikkerhetssone i forhold til bruk av gravemaskin under og inntil 

kraftlinjen. Arbeid under og inntil kraftlinjen skal avklares med netteier. 

2.3 Drift skal skje i henhold til bestemmelser i Mineralloven med gjeldende forskrifter, 

samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er 

myndighet etter Mineralloven. 

   



§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG – BSM1-2 

3.1 Områdene BSM1-2 skal driftes i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

3.2 Driftsansvarlig skal sette i verk og holde vedlike sikringstiltak for hele området for å 

sikre at driften ikke fører til fare for mennesker og dyr. I uttaksperioden skal området 

være sikret med gjerde med minimum høyde på 2 m.  

 For etablering av sikringsgjerde skal det settes av et areal med 7-8 meters bredde 

straks utenfor og inntil avgrensningen av områdene BSM1-2, og der dette vil være 

terrengmessig påkrevet. Sikringstiltakene skal gå klart fram av til enhver tid godkjent 

driftsplan. 

3.3 Løsmasser/ avdekningsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og 

revegetering av masseuttaket. Lagring skal skje slik at forurensning ved avrenning 

hindres. Det kan tas i mot rene masser som jord etc., til bruk for istandsetting av 

terreng for revegetering etter endt uttak og i samsvar med godkjent driftsplan. 

3.4 Det skal gjennomføres tiltak som er nødvendige for å redusere støvutslipp fra all 

støvende aktivitet; jf. Forurensningsforskriften § 30.4. Utslipp av støv skal ikke 

overstige 5 g/ m2 i løpet av 30 dager, målt ved nærmeste nabohus; jf. 

Forurensningsforskriften § 30-5. 

3.5 Støy fra virksomheten skal ligge innenfor grenseverdiene i Støyretningslinje T-1442-

2016.  

Anleggsvirksomhet skal skje mandag-fredag kl. 07.00-18.00. Det skal ikke være 

uttaksvirksomhet i området på lørdager, søndager eller høytidsdager. 

Området skal være låst med bom etter kl. 18. 

Uttransport er tillatt på lørdager kl. 07.00-17.00. 

Reparasjoner, snøbrøyting og annet som er nødvendig for driften, kan utføres utenom 

nevnte driftstider.  

I beredskapssammenheng – ved glatte veger, skal en kunne hente strøsand fra lager – 

til enhver tid alle ukedager. 

3.6 Det er tillatt med bygninger innenfor området som er tilknyttet driften av 

masseuttaket. 

3.7 Massetaket skal utformes med slake skråninger 1:1,5 eller slakere, og drives til 

kotehøyder i samsvar med godkjent driftsplan.  

3.8 Ved avsluttet uttak skal området settes i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 

3.9 Dersom ikke annet blir bestemt i kommuneplanen, skal området føres tilbake til LNF-

område – skogbruk – evt. jordbruk, etter endt uttak.  

3.10 Innkjøringen til masseuttaket kan stenges med bom. Bommen skal plasseres minimum 

25 fra veikant Fylkesveg 62, målt langs adkomstvei, slik at store biler får plass foran 

bommen uten å stikke ut i fylkesveien. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKUR – SKV1- 2–SVT1- 2- SVT 

4.1 Fylkesveg 62 – veg SKV1, er offentlig veg med en regional viktig transportfunksjon, 

og samleveg for planområdet. Veg SKV2 er privat veg, og skal nyttes som atkomst til 

sandtaket med innkjøring fra fv. 62.  

Avkjørsel SKV2 skal ha frisikt på 10x140 meter. Det skal ikke være sikthindrede 

elementer med høyde over 0,5 meter innenfor siktsonene. 

Avkjørsel SKV2 skal ha fast dekke.  

Masseuttaket skal ha beredskap for umiddelbar opprydding av søl på avkjørsel SKV2 

og fylkesveien SKV1.   



Avkjørselen med frisiktsoner skal være etablert i henhold til gjeldende normaler, før 

videre drift i området. 

4.2 Annen veggrunn - SVT1-2, er offentlig areal og ligger inntil kjøreområde for 

fylkesvegen.  

Område SVT er privat areal og ligger inntil kjøreområde for veg SKV2. Alle SVT-

områdene skal nyttes til grøfter og snøopplag, sikre frisikt mv.  

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR – GV1-3 

5.1 I områdene GV1-2 skal eksisterende vegetasjon skjøttes på en slik måte at den gir best 

mulig visuell skjerming av sandtaket. Flatehogst er ikke tillatt. Området skal 

tilbakeføres som LNF-område/ skog etter endt uttak. Det kan legges opp jordvoll 

innenfor sonene – inntil og i en bredde på ca. 10 m fra grensen for uttaksområde. 

 I område GV3 skal det bygges opp jordvoll og plantes naturlig stedegen vegetasjon for 

fremtidig skjerming av massetaket mot fylkesveg 62. 

 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER – LJO1 

6.1 Område LJO1 skal sikre innmarksområde innenfor nordøstre del av planområde, 

knyttet til eiendommen  

 

§ 7  HENSYNSSONER 

  7.1 Faresoner – Høyspenningsanlegg – H370_1-2 

Det skal være klausuleringsbelte på 15 m i horisontalplanet fra senter av 

høyspentlinjene H370_1-2 som eies av Nesset Kraft AS.  

Det er 30 meters sikkerhetssone i forhold til bruk av gravemaskin under og inntil 

kraftlinjene. Arbeid under og inntil kraftlinjen skal avklares med netteier. 

 

  7.2 Faresoner – Ras og skred – H310_1 

I Faresone H310_1 skal det ikke oppbevares utstyr, før uttak av masser i området 

starter. Masseuttak skal starte fra toppen, slik at vinkel og høyde av bratte skråninger 

reduseres.  

 

  7.3 Soner med angitte særlige hensyn – Bevaring naturmiljø – H560_1 

Hensynssone H560_1 sikrer hensynet til naturen etter nordvestsiden av Fredsvikelva. 

Det skal ikke foretas inngrep i terreng og vegetasjon innenfor sonen. 

  

 7.4 Båndlagt etter Energiloven – H740_1 

Høyspentlinje der Statnett er netteier. Klausuleringsbredden er 38 meter.  


