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1 Planens hensikt 

________________________________________________________________________________________ 

Reguleringen skal legge til rette for uttak av masser med tilhørende infrastruktur.  
 
FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Jf. plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6 reguleres området til: 
 
§ 12-5. NR 1- Bebyggelse og anlegg 

- Massetak 

 

§ 12-5. Nr.2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
- Kjøreveg (2011) 

§12-6 LNFR  
§ Hensynssone 

- Frisikt (H140) 

§12-7 Bestemmelsesområder 

 

 

2 Fellesbestemmelser 

________________________________________________________________________________________ 

2.1 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet 
i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og Nordland 
fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
2.2 Adkomster og skog 

Atkomst til skogsområder i drift skal opprettholdes i anleggsperioden og etter endt driftsperiode.  
 

2.3 Støvdempende tiltak 

I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre 
støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring/kalking av massene. 
Kommunen kan gi pålegg om støvdempende tiltak uavhengig av målingene. 
 



Dersom fyllingsområdet omkranses av fjell i undergrunn og det er fare for at infiltrerende vann blir 
stående i grop skal det vurderes dypere dreneringstiltak for å få drenert området og ført vannet 
under vegen og videre mot bekken i øst. 
 

2.4 Utslipp til vann 

Prosessvann uten miljø- og helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø eller 
ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i 
utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten. 
Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for 
resipienten endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder skal 
benyttes ved vurdering av tilstandsklasser. Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige 
stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille 
kravene i første og andre ledd, skal prosessvannet renses ved hjelp av et sedimenteringsbasseng 
vist i vedlagt illustrasjonsplan.  
 

2.5 Driftsplan 

Det skal utarbeides driftsplan for gjennomføring av uttaket. Planen skal beskytte omgivelsene mot 
ulemper i anleggsperioden. Driftsplan skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning og 
leveres sammen med søknad om igangsettingstillatelse. 
 
Driftsplanen skal beskrive støv- og støyreduserende tiltak, i henhold til Forurensningsforskriften. 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støv og støy, løsninger for massetransport, 
trafikkavvikling og tiltak for å ivareta framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter skal ligge 
til grunn. Nødvendige tiltak skal være gjennomført før oppstart av arbeidene. Driftsplanen skal vise 
og redegjøre for: 

 
- Hvordan masser skal tas ut og området igjen fylles opp. Oppfyllingen av området skal ta 

utgangspunkt i utarbeidet koteringsplan, vedlagt reguleringsplanen datert 13.11.2017.  
- Plan for mellomlagring av masser som skal tilbakeføres til området.  
- Kontroll- og rapporteringssystem for området og driften. 

 

2.6 Driftstider 

Det tillates maksimalt 5 dager med sprengninger i året. Sprengninger skal kun skje mandag til 
fredag innenfor anleggets driftstider. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted. 
I perioder med spesielt store nedbørsmengder tillates det ikke sprengning i området. 

Drift av knusverk skal normalt skje mandag til fredag mellom 07.00-16.00. Det skal ikke være drift 
av knusverket lørdager, søndager eller helligdager.  

Drift av knusverket skal normalt være fra 1. mars til 15. juni hvert år. Ved ytterligere behov tillates 
det tilleggsdrift i opp til 2,5 måned i perioden 15. august til 1. desember, med unntak av perioden 
20. sept til 20. okt. Samlet drift av knusverket skal være maksimalt 4 måneder. 

Massetransport inn og ut av uttaket tillates mandag til torsdag mellom 07.00-23.00, fredager mellom 
07.00-16.00 og lørdager mellom 08.00-15.00. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19 kan det søkes om dispensasjon fra plan for driftstider. 
Dispensasjon fra plan skal behandles av Saltdal formannskap i henhold til krav i plan- og 
bygningslovens § 19. 

 

 

 



3 Bestemmelser til arealformål 

________________________________________________________________________________________ 

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

a) Det tillates kun tiltak knyttet til driften av massetaket. Annen bebyggelse tillates ikke 
innenfor planområdet. 

b) De masser som ikke kan brukes tillates deponert tilbake i anlegget etter gjennomført uttak 
av ressurser. 

c) Nedre tillatte uttaksdybde innenfor SM1 er kotehøyde +75. 

d) Nedre tillatte uttaksdybde innenfor SM2 er kotehøyde +75. 

e) Støyende prosesser skal utføres og plasseres slik at støyproblematikken for 
omkringliggende områder blir så liten som praktisk mulig. 

f) Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensen. 

g) I området skal det tas ut masser i samsvar med reguleringsplan. 

h) SM1 og SM2 kan benyttes til lagerplass for masser og knusing av masser. 

i) I uttaksområdet tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er 
nødvendige for driften av uttaket. 

j) Uttaket skal drives med palltrinn mot uttakets sørlige yttergrense med maks. høyde 10 
meter. Permanente palltrinn skal istandsettes fortløpende så snart det er praktisk mulig. 
Trinnene skal tilføres masser og tilplantes med stedegen vegetasjon. 

k) Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden skal området være 
sikret ved hjelp av anleggsgjerde. 

l) Ved endt anleggsperiode skal uttaksområde ligge på minimum kote +95. 

m) Det etableres jordvoll langsmed eksisterende skogsbilveg der det er hensiktsmessig og

 hindrer sikt inn i anleggsområdet. Jordvoll skal beplantes med stedegen trevegetasjon som 

demper fjernvirkningen fra områdene i øst.  

 

 

4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 
11-8) 

________________________________________________________________________________________ 

4.1 Sikringssone (§ 11-8 a) (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 
vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter eller tilstøtende 
vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. 
 
Kryss mot fv 516 skal belyses. Belysning gjøres i h.h.t. Statens vegvesens normaler for kryss og  
avkjørsler. 
 

4.2 Bestemmelsesområde (#1) 

Under anleggets driftsperiode tillates det uttak og deponering innenfor bestemmelsessområde #1. 



Ved første sommersesong etter endt drift skal området etableres som formål vist i plankart og være 
klar til bruk.   
 
 
 
 
 
 
 

5 Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr.10) 
________________________________________________________________________________________ 

5.1 Rekkefølge i tid 

Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av første sommer etter ferdigstillelse av anlegget, 
skal alle berørte områder være ferdig istandsatt. Naturlig revegetering skal gjennomføres der dette 
er hensiktsmessig og ny veg gjennom planområdet skal være klar til bruk.   
 

 


