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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PLANID: 0123-2013-0003 

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR SKJÆRSAKER 
MASSEDEPONI, DEL AV GNR./BNR. 40/1 

 

Planens dato: 27.04.2017 

Kommunestyrets vedtak: xx.xx.xxxxx (fylles ut av kommunen) 

 

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2013-

0003 og datert 27.04.2017. 

 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

        SOSI-kode 

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

Fangdam, felt FD1-2      1500 

 

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

Kjøreveg, felt V1-2      2011 

Annen veggrunn – grøntanlegg     2019 

Parkering, felt P1      2080 

 

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

Landbruk       5110 

Deponi/Skogbruk, felt MD1     5112 

Skogbruk/Vegetasjonsskjerm, felt VS1    5112 

Natur, felt NF1       5120 
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§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 

a) Fareområder (Pbl. § 12-6) 

Flom        320 

Høyspenningsanlegg      370 

 

b) Sikringssoner (Pbl. § 12-6) 

Frisiktsoner       140 

 

c) Hensynssoner (Pbl. § 12-6)  

Gammelgranskog      560 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

a) Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredede kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 

brent stein eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  

 

b) Støy: Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene som 

fremgår av retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442/2016, eller de til enhver tid 

gjeldende grenseverdier.  

 

c) Støv: Aktivitet fra og lagring av masser i massedeponiet skal ikke føre til miljøbelastning som 

overstiger grenseverdiene som fremgår av retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging T-1520. 

 

d) Estetikk: Det skal tilstrebes at alle tiltak utformes med hensyn på god landskapsmessig 

tilpasning og fjernvirkning både i driftsfase og etterbruk. Det skal spesielt legges vekt på 

visuelle uttrykk mot omkringliggende boligbebyggelse og hovedveier. 

 

e) Overvann: Overvann skal håndteres lokalt ved f. eks. fordrøyning og infiltrasjon. 

Vannhastigheten fra området skal ikke være større enn før utbygging.  

 

Det skal utarbeides et prøvetakingsprogram for kontroll av  sigevannet. 

Prøvetakingsprogrammet skal pågå i hele deponeringsperioden og minimum 5 år etter at 

deponiet er avsluttet. 

 

f) Hensynet til avfallsforskriften: Kommunen kan utføre uanmeldte revisjoner og stikkprøver for 

å sikre etterlevelse av Avfallsforskriftens kap. 9, 9.2 virkeområde for ikke forurensede 

masser, forskriftens vedlegg II. 
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§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. 12-5 nr. 1) 

1. Område for anlegg av fangdam, Felt FD1 og FD2 

a) Områdene FD1 og FD2 reguleres til område for fangdam med drenering og 

fordrøyningsmagasin for kontroll med avrenningen fra deponiet. 

b) Fordrøyningsmagasin og fangdamsystem skal dimensjoneres og utformes slik at vannets 

hastighet reduseres mest mulig, det skal ikke være større avrenningshastighet fra deponiet 

enn det er før deponiet ble anlagt.   

c) Fangdammene skal kontrolleres og tømmes regelmessig, hvor det skal foretas undersøkelser 

av bunndyr i bekken, både ved oppstart/anlegg og ved periodevis tømming, i samsvar med 

driftsplan. 

 

§ 6  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2)  

2. Område for offentlig kjørevei, Felt o_V1. 

a) Området reguleres til offentlig kjørevei. 

 

3. Område for privat kjørevei, Felt p_V2. 

a) Området reguleres til privat kjørevei. 

b) Byggeplan for kryss med fv. 122 Heliveien skal godkjennes av Statens vegvesen før 

kommunen kan gi byggetillatelse for veien. 

c) Veien skal stenges med låsbar bom når deponiet er stengt. 

d) Etter endt drift av deponiet skal veien nyttes i skogbrukssammenheng. 

 

4. Område for annen veigrunn – grøntanlegg. 

a) Områdene reguleres til offentlig og privat annen veigrunn. 

b) Arealene tillates benyttet til skjæringer og fyllinger og skal fremstå som grønne. 

c) Annen veigrunn grøntanlegg på GBNR. 40/1 skal inngå i LNF-område skogbruk etter endt 

drift. 

 

5. Område for parkering, Felt P1 

a) Området reguleres til parkeringsplass.  

 

§ 7  LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (Pbl. § 12-5 nr. 3)  

1. Område for landbruksformål 

a) Området reguleres til landbruk. 

 

2. Område for deponi/skogbruk, felt MD1 

a) Området reguleres til permanent massedeponi med etterbruk til skogbruk. 

b) Det tillates å ta ut steinmasser i det sørvestre del av område MD1, ved enden av vei V2, 

inntil 150.000 m3, med masser til eget bruk for anlegg av vei, vendehammere, snuplasser, 

fangdammer, lagertomt og plastring/sikring av deponikanter, samt 25.000 m3 som reserve 

og ev. bruk på gården.  
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c) Det er tillatt med deponi av inntil 1.200.000 m3 komprimerte masser. Midlertidig lagring av 

vegetasjonsmasser og stein/grus skal lagres i området øst for veg V2.  

d) Deponiet skal kun ta imot rene, naturlige stein-, jord- og leirmasser. 

e) Alle inntransporterte masser  skal underlegges mottakskontroll, kontrollregimet skal 

godkjennes av kommunen. 

f) Deponiet kan maksimalt ta imot 200 000 m3 komprimerte masser pr. år. 

g) Deponiet kan ta imot maksimalt 50 lass pr. døgn. 

h) Massedeponiet skal drives med terrengtilpasset avslutning mot vegetasjonsbeltet, felt VS1, 

med et skråningsfall på 1:2. 

i) I området skal det etableres drenering og fangdamsystemer med gode og store 

fordrøyningsmagasin for kontroll med avrenning fra deponiet. Fangdammer og 

fordrøyningsmagasin kan etableres der de vil ha størst nytte etter hvert som deponiet 

utvikles. 

j) Avfall fra anlegget og avdekkingsmasse skal tas vare på og plasseres innenfor det regulerte 

området avsatt til massedeponi. Bearbeidingen tillates kun inne på området. 

k) For å unngå spredning av svartelistede planter så skal slike masser legges i bunn av deponiet 

med minimum 2 meter overdekning. Det skal anlegges vaskeplass hvor det er mulighet til å 

spyle hjul og tippkassene på bilene. Vaskeplassen skal anlegges slik at frø fra svartelistede 

planter ikke spres.  

l) Drift i massedeponiet, skal skje på virkedager mellom kl. 07:00 og kl. 19:00. På lørdager skal 

drift skje mellom kl. 09:00 og kl. 16:00. På lørdager tillates ingen sprengning, tipping av 

steinmasser eller flytting av steinmasser. På søn- og helligdager tillates ingen form for 

virksomhet. 

m) Når driften av massetaket opphører, skal det tilbakeføres tilstrekkelig vegetasjonsmasser i 

området for å legge til rette for vegetasjonsetablering. Ved avslutning av delområder skal 

disse tilplantes.  Skråningene mot deponiets permanente yttergrense behandles fortløpende. 

n) Driften skal følge en etappeinndelt driftsplan. Planen skal vise massedeponiet i de 

forskjellige driftsfaser, og hvordan det tenkes avsluttet med revegetering og sikring. 

Etappene istandsettes fortløpende og så snart som praktisk mulig. Istandsetting og 

revegetering skal skje i tråd med driftsplanen. Driftsplanen skal til enhver tid være godkjent 

av kommunen og skal ajourføres minimum hvert 5. år. 

o) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksarealer innen 

10 år etter oppstart av massemottaket og senest innen 1. oktober 2029. 

 

3. Naturformål, felt NF1 

a) Området reguleres til LNF-område – naturformål. 

b) Det skal ikke tas ut virke fra området regulert til NF1. 

 

4. Skogbruk, felt VS1. 

a) Området reguleres til LNF-område – skogbruk. 

b) Området har som formål å danne en skjem rundt tiltaket.  

c) Hogst i VS1 tillates ikke før deponiet er ferdig opparbeidet og arbeidet med deponiet er 

avsluttet.  
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§ 8 HENSYNSSONE FAREOMRÅDE (Pbl. § 12-6) 

1. Område for flom H320_1. 

a) Området reguleres til fareområde for flom. 

b) Det tillates ikke å etablere tiltak som vil påvirke vassdraget. 

 

2. Område for høyspenningsanlegg H370_1. 

a) Området reguleres til fareområde for høyspentlinje. 

 

§ 9 HENSYNSSONE SIKRINGSOMRÅDE (Pbl. § 12-6) 

Område for frisikt H140_1-2. 

Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over tilstøtende 

veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp til 3 meter over 

tilstøtende veibaner kan tillates. 

 

§ 10 HENSYNSSONE BEVARING (Pbl. § 12-6) 

Område for naturmiljø H560. 

Innenfor område H560 tillates ikke hogst eller annen type skjøtsel. 

 

§ 11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

a) Før bebyggelse og anlegg tas i bruk, skal tilhørende tekniske anlegg, vann og avløp, 

elektrisitet, nødvendige sikringstiltak, atkomstvei og internveier på planområdet være 

etablert. 

b) Det er krav om byggeplan for krysset mellom atkomstvei (V2) og fv. 122 Heliveien (V1) som 

skal godkjennes av Statens vegvesen. Krysset skal være godkjent og etablert før igangsetting 

av resten av anlegget. 

c) Det er krav om driftsplan med etappevis framdrift av deponiet og fortløpende etablering av 

etterbruk til LNF-område skogbruk. 

d) Det krav til miljøoppfølgingsplan med milepeler. 

e) Nødvendige målinger av vannføring i vassdrag skal være utført før utbygging. 

f) Terrengmodell over eksisterende terreng skal være utarbeidet før utbygging. 

g) Driftsplanen og miljøoppfølgingsplan skal være godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. 

h) Etappeplan og landskapsplan for deponiet skal godkjennes av kommunen sammen med 

tillatelse til tiltaket. 

i) Det skal inngås en utbyggingsavtale som skal sikre gjennomføring og sluttføring av planen 

samt sikre prøvetakingsprogrammet etter at deponiet er avsluttet. Utbyggingsavtalen skal 

være underskrevet før det kan gis igangsettingstillatelse for arbeider innenfor planen. 

 

Dato: 27.04.2017, revidert 09.11.2017. 


