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Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
with the comissioner of mines at Svalbard
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 REGULERINGSBESTEMMELSER 
REGULERINGSPLAN FOR HOKKSUND PUKKVERK  
ØVRE EIKER KOMMUNE  

 
Dato: Sist rev. reg.plan:  14.12. 07.    
Dato: Sist rev. reg.best:  14.12. 07. 
 
Egengodkjent 15.10.2008  

 

 
 
 

FORMÅL 
Formålet med planen er å sikre tilstrekkelig uttaksmasser for Hokksund pukkverk. 
Planen skal sikre at det gjennomføres tiltak for å minimere ulemper for omkring-
liggende bebyggelse og tilpassing til omkringliggende landskap. 

  
 
§ 1 GENERELT 
 Det regulerte området er vist på plankartet med "plangrense". 
 
1.1  Planformål  

Området reguleres til følgende formål; 
 

1. Fareområder:  Kraftlinje 
2. Spesialområder:  Steinbrudd 

  Skjermingssone 
3. Fellesområder:  Felles adkomstveg  
4. Kombinerte formål:  Lager/ videreforedling av pukkverksrelaterte masser/    
                                                                              verksted/ kontor/ administrasjon 
 Deponi av løsmasser, kvist og stubb 

 
 
 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER  

  
Kulturminner 
Dersom det fremkommer automatisk fredede kulturminner under anleggsarbeid eller 
på annen måte i planområdet, må arbeidene snarest stanse, og kulturavdelingen i 
fylkeskommunen varsles jfr. Kulturminneloven. 
 
 

§ 3 FAREOMRÅDER 
 
3.1 Kraftlinje 

Innenfor område avsatt til fareområde for høyspentledning tillates ikke oppføring av 
bygninger. 

 
 
§ 4 SPESIALOMRÅDER 

Område avsatt til masseuttak er inndelt i tre ulike områder.:  A, B og C 
 
4.1 Område A – uttaksområde  

Innenfor område A kan det drives masseuttak innenfor den terrengmessige ramme, 
og med den etterfølgende behandling som er angitt i reguleringsplanen med 



reguleringsbestemmelser, illustrasjoner og snitt. Det kan tas ut masser ned til ca kote 
232 på det laveste.  
 

 
Sprengning skal foregå på hverdager (mandag til fredag) i tidsrommet 07.00 – 16.00. 
Øvrig produksjon, intern transport og uttransportering av ferdigprodukter kan foregå 
dagene mandag til fredag i tidsrommet 06.00 til 22.00 og lørdager i tidsrommet 08.00 
til 13.00. 
 
Steinbruddet skal drives i paller på 12 - 18 meters høyde, med fall innover og en 
bredde på  5 - 8 m (jfr. prinsippsnitt). Øverste bruddkant skal klargjøres for etablering 
av fysisk hindring/gjerde, jfr prinsippsnitt. 
 
Etter hvert som bruddet drives fram skal ytterveggene i bruddet avsluttes jfr. 
prinsippsnitt,  og overgangen til omkringliggende terreng tilføres løsmasser og 
tilrettelegges for revegetering.  

 
4.2 Område B, gjenvinning av betong og asfalt/ ferdigvarelager 

Innenfor område B kan det på angitt areal drives gjenvinning av betong og asfalt ihht 
de gitte vilkår i tillatelse etter forurensingsloven. 
 
Innenfor området kan det drives produksjon/ lagring av ferdigvarer. 

 
4.3 Område C- uttak av grusmasser/ ferdigvarelager  

Innenfor område C tillates virksomhet relatert til masseuttak, jfr ferdigvarelager. I 
området kan det drives virksomhet som har de uttatte masser som hovedråstoff. 
Det kan tas ut grusmasser i området, og etter endt uttak skal områdene benyttes til 
ferdigvarelager. 
 

4.4 Driftsplan 
Det er utarbeidet et forslag til driftsplan for området. Driftsplanen skal godkjennes av 
Bergvesenet. Tilsynet med driften skal gjennomføres av statlige myndigheter og det 
henvises til gjeldende retningslinjer for innsendelse av driftsberegninger. 
 
 

§ 5 PARKBELTE I INDUSTRIOMRÅDE 
 

Innenfor området avsatt til skjermingssone skal det ikke drives flatehogst. Det kan 
drives skogskjøtsel, pleie og uttak til ved. Det skal etableres ny vegetasjon til 
erstatning for vegetasjon som blir skadet under drift av steinbruddet 
 

 
§ 5 FELLESOMRÅDER 
  

Felles adkomstveg er felles for de eiendommer som benytter adkomstvegen. 
 
 
§ 6 KOMBINERTE FORMÅL 
 
6.1 Lager/ videreforedling av pukkverksrelaterte masser/ verksted/ kontor/ 

administrasjon 
 Innenfor områdene tillates oppføring av bygningsmasse relatert til ovennevnte 

virksomhet. Maksimal utnyttelse som tillates er BYA 70 %. 
 
6.2 Deponi for løsmasser, kvist og stubb 



Innenfor angitt areal i område A2 kan det etableres mottak av ”rene” masser i 
samsvar med tillatelse etter forurensningsforskriften. Massedeponiet skal avsluttes og 
terrengformes samtidig med ferdigstilling av uttaksområdet. 

 
 
§ 7 FORURENSNING 
 

De forurensningsmessige forhold blir regulert i samsvar med forurensningsloven og 
tilhørende forskrifter. Avrenning fra bruddet skal føres gjennom sedimenteringsdam 
før utløp til vassdrag. Området skal sikres mot deponering av avfall. 

  
 
§ 8 ETTERBRUK 
 I løpet av siste driftsår skal uttaksområdet tilføres vekstmasser og tilbakeføres til 

landbruksformål. 
 
 
 






