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§ 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: 
 
- §12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

 
1.3 Dersom det innenfor planområdet oppdages automatisk fredete kulturminner 

som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet/driften stanses iden utstrekning det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. De som utfører 
arbeide i planområdet skal gjøres kjent med denne bestemmelsen, jfr. Lov om 
kulturminner § 8, 2. ledd. 

 
 
§ 2       Bebyggelse og anlegg  
 Steintak/Landbruk 
 
2.1 I området kan det drives masseuttak. Det tillates oppført bygninger og 

installasjoner samt øvrige tiltak knyttet til driften av foran-nevnte bruk innenfor 
området. Før drift skal settes i gang skal driftsplan godkjennes av Direktoratet 
for mineralforvaltning.   
 

2.2 Det skal ikke tas ut masser under kote 48. 
 

2.3 I området tillates borring, sprengning, knusing og sortering av utsprengt fjell, 
samt annet virksomhet som naturlig hører til fjellarbeid. 
 

2.4 Driften skal følge en etappeinndelt driftsplan godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning. 

 
2.5 All drift i området skal skje innenfor tidsrammen kl. 07:00-20:00 (mandag-

fredag) og 9:00-16:00 (lørdag). Det skal ikke være drift på høytids- og 
helligdager.  



 
Iht. forurensingsforskriftens § 30-8 skal sprengning bare skje i tidsrommet 
07:00-16:00 (mandag-fredag). 
 

2.6 Området tillates tilført overskuddsmasser fra annen anleggsvirksomhet til 
klargjøring for revegetering.  
Overskuddsmasser skal være rene, og ikke inneholde frø og plantedeler fra 
uønskede plantearter.  
Det tillates ikke innfylling av bearbeidet materiale som f.eks. betong, leca, tegl, 
treverk eller asfalt. Det skal søkes om tillatelse etter avfallsforskriftens 
deponiregelverk hvis ovennevnte masser er tenkt brukt som innfylling. 
 

2.7 Steintaket skal avsluttes med tilbakeføring av avdekkingsmasser på horisontale 
flater slik at vegetasjon med stedlige planter og trær etablerer seg.  
Fjellvegger skal anlegges med paller med helning inn mot fjellveggen for 
bevaring av fuktighet. 
 

  2.8 Etter endt uttak skal området tilbakeføres til landbruk. 
  
  2.9 Steintaket skal være fullført istandsatt innen 5 år etter endt uttak. 

 
 
 


