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RØROS KOMMUNE 

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 

Plankart er datert 31.10.2014, med revisjon B – 15.01.2016 

Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjon B – 15.01.2016 

Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: 

__________________________________________________________ 

 Dato           Ordfører 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bestemmelser i reguleringsplan i henhold til PBL § 12-7. 

§ 1 GENERELT 

§ 1.1 Reguleringsområde

Det regulerte området er vist på plankartet med planid. 20140002. 

Dato 31.10.2014, med revisjon B – 15.01.2016. Planområdet omfatter totalt 

175,3 daa. 

Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: 

 Planbeskrivelse, datert 31.10.2014, revidert 05.01.2015.

 Reguleringsbestemmelser, datert 31.10.2014, med revisjon B – 15.01.2016.

 Plankart, detaljregulering (M 1:2000), datert 31.10.2014, med revisjon B –

 15.01.2016 

 Vedlegg nr 1 – nr 7

I tillegg til disse bestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven. 

§ 1.2 Reguleringsformål

I planen er det regulert områder for følgende formål: 

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

 Massetak - Steinbrudd, BSM1-2 (1201), 51,1 daa

 Andre typer bebyggelse og anlegg -  Garasje/gruveinngang, BAB1 (1500), 1,0 daa
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5, nr.2) 

 Veg – privat, SV1-2 (2010) 1,8 daa

Grønnstruktur (Pbl §12-5, nr.3) 

 Vegetasjonsskjerm GV1, (3060) 121,4 daa

Hensynssoner (Pbl §11-8c, jf §12-6) 

 Bevaring av kulturmiljø 570_1, (570) 6,6 daa

Bestemmelsesområde (Pbl §12-7, nr.2) 

 Anlegg- og riggområde, #1-2, 34,3 daa

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Kulturminner

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 

kulturminner, som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning 

det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn 

skal straks sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune, jf. lov om kulturminne § 8, annet 

ledd. 

§ 2.2 Bestemmelsesområde

2.2.1 -Midlertidig rigg- og anleggsområde (#1) kan benyttes som midlertidig 

lagerområde for ferdigvare, oppsett av hvilebrakke, nødvendig parkering av biler og 

utstyr for driften av pukkverket (Jf. § 3.2). Når det er etablert tilstrekkelig plass i 

uttaksområdet BSM1, skal rigg- og anleggsområde etableres her. Anlegg- og 

riggområde i BSM2 skal da istandsettes og inngå som en naturlig del av 

Lergruvbakken gruveområde, samt som LNF-område. NVE sitt beredskapslager av 

sprengstein, sørøst i området, tillates opprettholdt som deponi. Adkomstvegen til 

uttaksområdet tillates brukt som adkomstveg så lenge det er drift i fjelluttaket. Når 

driften er avsluttet, skal vegen fjernes og området skal inngå som en del av 

Lergruvbakken gruveområde.  

2.2.2 -Midlertidig rigg- og anleggsområde (#2) kan benyttes som midlertidig 

lagerområde for avdekningsmasser, for opparbeidelse av avskjærende grøfter, 

oppsett av sikringsgjerde og opparbeidelse av driftsveger.  

Når ferdig uttatte områder i BSM1 skal istandsettes og revegeteres, skal 

avdekningsmassene benyttes til dette. Anlegg- og riggområde (#2) skal da 

istandsettes, driftsveg fjernes, revegeteres og inngå i GV1. Grøfter og 

sikringsgjerde tillates opprettholdt innenfor GV1.  

§ 2.3 Rekkefølgebestemmelser

2.3.1 – Utslipp til Litlstubekken skal overvåkes og journalføres med tanke på 

suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at 

reguleringsplanen er vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative 
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konsekvenser for vannkvalitet, skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig innen 

rimelig tid.  

2.3.2 – Område steinbrudd og massetak (BSM1), skal etter avsluttet uttak, 
revegeteres og istandsettes og gå over til formål LNFR - landbruksformål. 

2.3.3 - Område vegetasjonsskjerm (GV-1) skal, når steinbruddet er avsluttet, gå 
over til formål LNFR - landbruksformål. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Massetak – steinbrudd (BSM1)

3.1.2 Uttak 

Driften skal foregå på en slik måte at steinressursen utnyttes best mulig. 

Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og 

anlegg for driften av uttaket. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg 

oppføres. Bygninger og anlegg må fjernes når driften opphører, og senest to år 

etter siste uttak av masser fant sted. 

3.1.3 Produksjon og drift 

Fjelluttaket skal drives i henhold til minerallovens bestemmelser, og innenfor 

rammene av forurensingsforskriftens kap. 30 - "Forurensing fra produksjon av pukk, 

grus, sand og singel". 

Sprengning i uttaket skal bare skje mandag til fredag mellom kl. 07.00 – 16.00. 

Naboer skal være varslet om når sprengning skal skje. 

Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.07.00 - kl.21.00. 

Støy ved nærmeste bolig skal fra kl.07.00 - kl 19.00 ikke overstige 55 Lden og fra kl 

19.00 - 21.00 ikke overstige 50 Levening.  

Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på 

lørdager mellom 08.00 - kl.13.00.  

Det skal normalt ikke være drift i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager 

skal det ikke være drift i anlegget.  

Alle masser som deponeres i området skal tilfredsstille tilstandsklasse 1 angitt i TA-

2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». 

Støvflukt fra atkomstveg, uttaksområdet og åpne lagre av råvare/produkter skal 

forhindres med nødvendig vanning og/eller tilførsel av støvbindende middel.  

Kjøretøy, som blir benyttet til transport av masser fra fjelluttaket, skal vaskes og 

last skal tildekkes slik at det ikke oppstår støvflukt og tilsmussing ved transport.  

I tillegg skal vegnettverk som benyttes til transport, sikres nødvendig vask i tråd 

med vilkår fra Statens vegvesen. 
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3.1.4 Driftsplan og driftskonsesjon 

Det skal utarbeides driftsplan for pukkverket i samsvar med retningslinjene i 
Mineralloven;  "Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19 -
101". Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.  
Det må søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht. 

Minerallovens §43.  

 

Uttaket skal sikres med permanent sikringsgjerde.  

 

3.1.5 Landskapspleie 

Avdekningsmasser og vrakmasser skal tas vare på, og mellomlagres i GV1/#2. 

De mellomlagrede massene skal benyttes ved arrondering og revegetering av ferdig 

uttatte områder. 

 

Det tillates mottak og mellomlagring av returasfalt for produksjon av ulike 

graderinger med asfaltgranulat, mens fjelltaket er i drift. Mottatt returasfalt skal 

ikke inneholde tjære. 

  

Det tillates mottak av ikke forurensede returmasser, samt mellomlagring av masser, 

mens fjelltaket er i drift.  

Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i driften, skal fortløpende 

istandsettes og revegeteres  

 

Vegetasjonsetablering skal skje enten ved tilførsel av mellomlagrede 

avdekningsmasser/returmasser og naturlig foryngelse, eller suppleringsplanting ved 

behov.  

 

§ 3.2 Massetak – steinbrudd (BSM2) 

Området kan benyttes som midlertidig lagerområde for ferdigvare, oppsett av 

hvilebrakke, nødvendig parkering av biler og utstyr for driften av pukkverket,  

jf. § 2.2.1. 

 

§ 3.3 Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB1) 

Reguleringen stadfester eksisterende situasjon for bygning (verksted) og inngangen 

til Lergruvbakken gruve. Før eventuelle inngrep og endringer finner sted, skal 

kommunens kulturminneavdeling godkjenne tiltakene. 

 

 

§ 4 Samferdsel og infrastruktur 

 

§ 4.1 Veg - privat (SV1) 

SV1 omfatter og stadfester eksisterende privat adkomstveg til skytebane, 

gruveområdet og fjelluttaket. 

 

§ 4.2 Veg - privat (SV2) 

SV2 omfatter opparbeidelse av ny adkomstveg til fjelluttaket. Vegen skal legges 

utenom nærområdet til Lergruvbakken gruve. Når fjelluttaket er avsluttet skal 
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vegen fjernes, og området skal inngå som en del av Lergruvbakken gruveområde, jf. 

§ 2.2.1.  

  

 

§ 5 Grønnstruktur 

 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm (GV1) 

Vegetasjonsskjermen skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et 

sammenhengende vegetasjonsbelte rundt uttaksområdet.  

  

Ved en eventuell supplering av vegetasjon, skal det etableres busk og trevegetasjon 

av stedlige arter. 

 

 

§ 6 Hensynssoner 

 

§ 6.1 Bevaring av kulturmiljø (570_1) 

Hensynssonen omfatter adkomstveg og verksted/gruveinngang med tilliggende 

områder. Inngrep og endringer innenfor hensynssonen skal avklare og godkjennes av 

kommunens kulturminneavdeling før iverksettelse av tiltak.  

Det tillates bruk av SV1 for kjøretrafikk til og fra skytebane og fjelluttaket. Det 

tillates nødvendig vedlikehold av kjørevegen.  

For nærområdet til gruveinnslaget og området BAB1 henvises det til §§ 2.2.1 og 3.3. 
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