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VÅLER KOMMUNE 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

REGULERINGPLAN FOR SORMBRUA MASSEUTTAK 
PLAN ID 2013002 
Sist revidert  31.01.2014 

Plankart datert 31.01.2014 

Reguleringsbestemmelser av 31.01.2014 

Planbeskrivelse og varslingsbestemmelser datert  19.03.2015 
    
Vedtatt av Våler kommunestyre:   K-sak 06/16 16.02.2016 
 

§ 1. Generelt 

Reguleringsplanen ble fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter PBL § 

12-11. Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i planen ikke satt i gang senest 5 år 

etter vedtak av planen, kan tillatelse til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt 

planvedtak ref. PBL§ 12-4. 

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser, innenfor denne 

grensen skal arealene brukes som vist på planen.  

Det regulerte området omfatter følgende:  

 Bebyggelse og anlegg – PBL § 12-5, 1. ledd nr. 1 

 Steinbrudd/ masseuttak SM 1201 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – PBL § 12-5, 1. ledd nr. 2 

 Veg V2010 

 Annen veggrunn – grøntareal VG 2019 

 Grønnstruktur – PBL § 12-5, 1. ledd nr. 5 

 Vegetasjonsskjerm VS 3060 

 

§ 2. Arealformål i reguleringsplan  

Formålet med planen er å tilrettelegge for en miljøvennlig bearbeiding og uttak av ca. 

250 000 m3 med sprengstein fra steindeponiet ved Sormbrua, samt istandsette og 

revegetere området. All drift skal være innenfor kravene i Forskrift om begrensning 

av forurensing kapittel 30, Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 

1. Område for uttak og bearbeiding av sprengstein, benevnt steinbrudd/masseuttak 

SM1201.  
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2. Område for adkomstveg er benevnt V2010. 

Området skal benyttes som kjøreveg.  

3. Område for vegetasjonsskjerm VS 3060. 

 Vegetasjonsskjerm rundt uttaksområde. Området fungerer som en buffersone mot 

omgivelsene. 

4. Område for annen veggrunn- grøntareal VG 2019.  

Annen veggrunn grøntareal skal sikre arealer til vegformål. 

§3 Fellesbestemmelser 

1. Rettigheter til uttak av massene disponeres av leietaker Våler mobilknusing 

AS. 

2. Alle faser av driften skal skje innenfor kravene i de til enhver tid gjeldende 

lover og forskrifter og retningslinjer, eller innenfor evt. krav stilt i egen 

utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene. 

3. Avkjørsel fra felles skogsbilvei skal utformes i henhold til vegnormalens krav. 

4. 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 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent 

med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes 

fylkeskommunens kulturminneavdeling, jfr. Lov om kulturminner §8. annet 

ledd. 

5. I uttaksområdet tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg 

som er nødvendig for driften av uttaket. 

6. Uttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden skal området 

sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. Ved ferdigstilling skal 

det etableres permanente sikringsgjerder med høyde 2 meter. 

§4 Driftsplan 

1. Driften skal følge driftsplan som er godkjent i Norges Vassdrags- og 

energidirektorat og av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 

for Svalbard. Driftsplanen skal være godkjent før driften igangsettes, og  

fornyes hvert 5. år fra godkjennelsesdato. 

2. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard vil på 

grunnlag av driftsplanen føre tilsyn med virksomheten. 

§5 Rekkefølgebestemmelser 

1. Avkjørsel fra rv. 2 må etableres iht. vedtatte reguleringsplan for Sorma 

rasteplass før massetaket kan tas i bruk. 
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2. Reguleringsformålet steinbrudd og masseuttak opphører når kommunen har 

fått melding om at uttaket er avsluttet og re vegetert. Uttaksområdet endrer da 

reguleringsformål fra steinbrudd og masseuttak til LNF. 
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