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I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål: 
 
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 
Steinbrudd/masseuttak (S1 og S2)                   Sosi 1201 

 
 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1  Steinbrudd/masseuttak (S1 og S2)  

 
a) Områdene er regulert til steinbrudd/massetak.  
b) Innenfor områdene tillates uttak av steinmasse / blokker med tilhørende virksomhet 

som sortering, knusing, mellomlagring o.l.  
c) Virksomheten skal drives i overensstemmelse med godkjent driftsplan, herunder 

uttaksplan og avslutningsplan.  
d) Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, 

samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er 
myndighet etter loven. 

e) Åpne vannveier skal hensyntas i uttaksplanen.  
f) Evt. skade som tiltaket volder på naturmangfoldet skal forhindres eller begrenses. 
g) Bunnen i massetaket planeres med et fall på minst 1:100.  
h) Avslutningsplanen skal beskrive revegeteringsmetode for bruddet. 
i) Uttaksgrensene skal settes ut i terrenget etter koordinater på plankart og merkes 

tydelig, for kontroll.  
j) Tiltaksområder skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret. Hele eller deler av 

planområdet tillates gjerdet inn.  
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k) Ev løse blokker, stein og andre løsmasser i skråninger som kan være en fare for 
ferdsel i området, skal fortløpende og endelig renskes ned. 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om 
bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 
1.  BESTEMMELSESOMRÅDER  

1.1  Sikringstiltak (#1)  

a) Innenfor bestemmelsesgrensen tillates det etablert nødvendig sikring av 
steinbruddet/massetaket. Merk likevel generelt krav om nødvendig sikring av 
tiltaksområder.  

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 6 gis følgende bestemmelser om 
verneverdier: 

 
a) Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd.  

 
VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 -7 nr. 10 gis det følgende bestemmelser vedr. 
vilkår og rekkefølge: 

 
a) I god tid før utvidelsen fra S1 til S2 iverksettes skal det foreligge melding om oppstart til 

Fylkesmannen, jf. § 30-11 i forurensningsforskriften. 
 

VII 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-7 nr.12 gis følgende bestemmelser om nærmere 

undersøkelser: 
 
a) Før ytterligere uttak igangsettes skal det utføres en ingeniørgeologisk vurdering av 

uttaksområdene med hensyn til sikkerhet i forhold til sprengning og fare for utrasing. 
b) Driver av uttaket skal utarbeide driftsplan iht mineralloven som gir oversikt over hvordan 

uttak, istandsetting og avslutning er tenkt å foregå, hvilke driftsmåter som skal benyttes, 
samt ev. avbøtende tiltak. 

 


