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REGULERINGSPLANEN

MASSETAK FORLOTTEN

PLANBESTEMMELSER

Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist på plankartet med 
reguleringsgrense datert 2011-03-30.

Reguleringsformål:

  1 Pbl §12-5 nr.1 - Bygninger og anlegg, Masseuttak

  2 Pbl §12-5 nr.2 - Samferdselsanlegg og 
   teknisk infrastruktur Kjøreveg

  3 Pbl §12-5 nr.3 - Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm

  4 Pbl §12-5 nr.5 - Landbruks-, natur- og frilufts-
  områder, samt reindrift LNFR-område

  5 Pbl §11-8a nr.1  Sikringssoner Frisikt

  6 Pbl §11-8c - Hensynssoner Friluftsliv

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 sikringssone på fem meter. Det er viktig at også de som 
utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal 
straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.
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1 MASSEUTTAK

1.1 Masseuttak 1
1.1.1Masseuttak 1 krever driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning før drift tillates. 

Driften tillates med uttak ned til kotenivå 488,5. Det tillates drift på hverdager fra kl. 06.00 
til kl. 20.00. Støy og annen forurensning skal holdes innenfor forurensningsloven samt 
gjeldene retningslinjer fra SFT. Driftsplan utarbeides i samråd med Tolga kommune.

1.1.2Driver er ansvarlig for nødvendig sikring av uttaket iht. gjeldene lover og regler.

1.1.3Innen området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften 
av uttaket og videreforedling av grus. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg 
oppføres. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest to år 
etter siste uttak av masser fant sted.

1.1.4Når grusressursene i masseuttaket er ferdig uttatt, skal området tilbakeføres til jordbruk / 
skogbruk.

1.1.5 Innregulert adkomst til massetaket angir oppstartspunkt sentralt i masseuttaket. Av 
miljøhensyn skal de sentrale områdene av masseuttaket utdrives før en avskoger og tar i 
bruk de perifere delene av grustaket.

1.2 Masseuttak 2
1.2.1I eksisterende Masseuttak 2 tillates drift fram til 31.12.2014. Driften tillates med uttak ned 

til kotenivå 488,5. Det tillates drift på hverdager fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Det skal ikke 
avskoges større områder enn det som er nødvendig for et rasjonelt grusuttak. Avtatt 
humusmasse/skremasse skal mellomlagres i uttaket og fortløpende tilbakeføres som 
vekstmedium ved revegetering. Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i 
driften, skal fortløpende istandsettes, tilsåes og revegeteres med stedegen vegetasjon. 
Maksimal tillatt skråningsvinkel er 1:2, og alle skråninger skal utføres med avrundet topp 
og fot. Området kan være aktuelt for mottak av store fyllmasser ved en evt. utbygging 
av Tolgafallene. I så tilfelle tillates en oppfylling opp til og med opprinnelig terrengnivå 
forutsatt samme krav til istandsetting som nevnt over. Området tillates ikke benyttet til 
lagring av grusmasser etter at driftsperioden er utløpt. Støy og annen forurensning skal 
holdes innenfor forurensningsloven samt gjeldene retningslinjer fra SFT. Området skal 
være endelig istandsatt innen 31.12.2016.

1.2.2Driver er ansvarlig for nødvendig sikring av uttaket iht. gjeldene lover og regler.

1.2.3Innen området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften 
av uttaket og videreforedling av grus. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg 
oppføres. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest to år 
etter siste uttak av masser fant sted.

1.2.4Når grusressursene i masseuttaket er ferdig uttatt, skal området tilbakeføres til kjøreveg 
og LNFR-område.

2 KJØREVEG

2.1 Kjøreveg Fv 30
2.1.1Eksisterende fylkesveg 30 er lagt inn med en total vegbredde 7,0m.
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2.2 Kjøreveg 1
2.2.1Kjøreveg 1 skal benyttes som felles adkomstveg til til landbrukseiendommene 

gnr.10/bnr.21, gnr. 10/bnr.28, gnr.10/bnr.119, gnr.10/bnr.12 og gnr.10/bnr.31. I tillegg 
skal vegen benyttes som adkomst til masseuttak 2 (på gnr.10/bnr.12) og masseuttak 1 
(på gnr.10/bnr.12 og gnr.10/bnr.28). Inntil masseuttak 2 er avsluttet og kjøreveg 1 er 
opprettet benyttes eksisterende adkomstveg. Etter denne tid tas den eksisterende 
kjørevegen ut av drift som kjøreveg, men vil fortsatt være tilgjengelig som gangveg.

2.2.2Vegen utføres med bredde kjørbar veg lik 3,5 til 5,5 m. I tillegg tillates kurveutvidelser 
og etablering av møteplasser.

2.2.3Alle arbeider i området skal utføres så hensynsfullt som mulig mot terreng og 
vegetasjon. Utgravde masser skal henlegges på steder hvor de ikke virker 
skjemmende. Planering i større utstrekning tillates ikke.

2.3 Kjøreveg 2
2.3.1Eksisterende kjøreveg 2 er del av eksisterende adkomstveg til eiendommene 

gnr.10/bnr.12 og gnr.10/bnr.119. Denne skal fortsatt nyttes og knyttes inn på ny 
kjøreveg 1 når denne opparbeides.

2.3.2Vegen utføres med bredde kjørbar veg lik 3,5 til 5,5 m. I tillegg tillates kurveutvidelser 
og etablering av møteplasser.

2.3.3Alle arbeider i området skal utføres så hensynsfullt som mulig mot terreng og 
vegetasjon. Utgravde masser skal henlegges på steder hvor de ikke virker 
skjemmende. Planering i større utstrekning tillates ikke.

3 VEGETASJONSSKJERM
3.1 Formålet med vegetasjonsskjermen er klimaskjerming samt skjerming av innsyn til 

Massetak 1.

3.2 I skjermingsbeltet skal vegetasjonen pleies for å gi best mulig skjemingseffekt. Uttak av 
hogstmoden skog tillates kun som plukkhogst. For å sikre at vegetasjonsskjermen 
fungerer iht. formålet tillates ytterligere beplantning av lokale arter som bjørk og furu.

4 LNFR-OMRÅDE
2.1 Områdene skal benyttes til landbruks-, natur- og friluftsformål.
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PBL KAP. 12 REGULERINGSPLAN

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, nr 1)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL §12-5, nr. 2)

LNFR OMRÅDER (PBL §12-5, nr. 5)

HENSYNSONER (PBL §12-6)

Sikringssoner:

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3)
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