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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 området regulert til følgende formål: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM) 

1.2 Industri (BI) 

 

2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg (SV) 

2.2 Kjørevei (SKV) 

2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

 

3.  GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

 

5.  LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

5.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

 

 

 

 

 

 

 

III 



I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 

hensynssoner/Bestemmelsesområder: 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Frisikt (H140) 

 

 

 

IV 

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 og masseuttak (BSM) 

 a) Området er avsatt til steinbrudd/masseuttak. 

 b) Området skal benyttes til uttak av stein ved sprenging, bearbeiding av materialet 

ved knusing og sikting. 

1.2  Industri 

 a) Området er avsatt til industri.  

 b) Området skal benyttes til asfaltfabrikk. 

 

2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg (SV) 

a) Område o_SV er avsatt til offentlig trafikkareal - veg. 

2.2 Kjøreveg (SKV) 

a) Område SKV er avsatt til privat kjørevei. 

2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

a) Område SVT er avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg. 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

a) Område GV er avsatt til vegetasjonsskjerm. 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner 

og bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 

1. HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDER 

1.1 Frisikt (H140) 

a) Området avsatt til frisikt H140. 

b) I frisiktsone skal det til enhver tid være fri sikt 0,5 m over tilstøtende vegers plan. 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

 



 

a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram 

gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet 

stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene, jfr. lov om kulturminner.  

b) Forurensning: Forurensning fra virksomheter innenfor område BI skal innrettes i 

henhold til kapittel 24 i forurensningsforskriften - Forurensninger fra asfaltverk. 
Forurensning fra virksomheter innenfor område BSM skal innrettes i henhold til 

kapittel 30 – Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.  
c) Støy: Støy fra virksomheter på område BI skal innrettes i henhold til § 24-8 i 

Forurensningsforskriften – Støy. 

Støy fra virksomheter på område BSM skal innrettes i henhold til 

Forurensningsforskriften § 30-7 i– Støy. 

d) Måling og beregning av utslipp: asfaltverk skal gjennomføre målinger av støy i 

henhold til § 24-9.  

Steinbrudd/masseuttak skal gjennomføre måling og beregning av utslipp i henhold 

til Forurensingsforskriften § 30-9.  

e) Utslipp til vann: asfaltverk skal gjennomføre målinger av støy i henhold til § 24-

9.  

Steinbrudd/masseuttak skal innrettes i henhold til Forurensningsforskriften § 30-6 

Utslipp til vann.   

f) Lukt: Asfaltverk skal gjennomføre tiltak i henhold til Forurensingsforskriften § 

24-7 Lukt. 

g) Støv: Asfaltverk skal gjennomføre tiltak i henhold til Forurensingsforskriften § 

24-4 Støvflukt og §24-5 Utslipp av støv til luft. 

Steinbrudd/masseuttak skal gjennomføre tiltak i henhold til 

Forurensingsforskriften § 24-4 Støvflukt og §30-5 Utslipp av støv. 

h) Sprengninger: Steinbrudd/masseuttak skal gjennomføre støvdempende tiltak i 

henhold til Forurensingsforskriften § 30-4.  

i) Nye byggetiltak: Nye tiltak må oppføres innenfor de byggegrenser som angitt på 

plankartet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


