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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING HOLO PUKKVERK,  
del av gnr 31 bnr 1 i Marker kommune  
 
Planbestemmelsene er datert 24.02.2014  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
§1 Formål  
 
1.1  Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for masseuttak og midlertidig lagring av 

eksterne masser.  
 
1.2  Detaljreguleringsplanen omfatter følgende formål:  

 
Område for steinbrudd og masseuttak – dagbrudd pbl §12-5, nr 1  
Veg pbl §12-5, nr 2  
Annen veggrunn – tekniske anlegg pbl §12-5, nr 2  
Grønnstruktur - vegetasjonsskjerm pbl §12-5, nr 3  
 
Hensynssone:  
Båndlagt område etter lov om kulturminner pbl §12-5, nr 5 (H730)  

 
§2 Fellesbestemmelser  
 
2.1  I område for steinbrudd og område for mellomlagring av masser tillates midlertidig  

etablering av bygninger og andre anlegg som er nødvendige for drift av anlegget; herunder 
transportbånd, siloanlegg, knuse- og sorteringsverk og lignende. Alle midlertidige 
bygningsmessige anlegg skal byggesaksbehandles i samsvar med krav i plan- og 
bygningsloven.  
 

2.2  Det tillates ikke oppført permanente bygninger i planområdet.  
 
2.3  I område for steinbrudd og masseuttak og område for midlertidig lagring av masser skal 

virksomhet med unntak av sprengning,  foregå mandag-fredag mellom klokka 0700 og 1900,  
og unntaksvis på lørdager mellom klokka 0800 og 1500. På totalt 45 hverdager i året kan drift 
likevel pågå til kl. 2100. Det skal ikke være drift, inn- eller uttransport søndager eller 
helligdager. Disse tidsbegrensningene oppgitt i kapittel 2.3 gjelder også for ut- og 
inntransport med unntak av uttransport av strømasser som tillates i forbindelse med 
vinterberedskap.  
 
Innenfor tidsbegrensningene nevnt over,  gjelder følgende:  

 Sprengninger kan bare skje i tidsrommet mandag- fredag kl 08.00-16.00 inntil 5 
ganger per år. Naboer skal være varslet om når sprengning skal finne sted.  

 Knusing av masser bør skje mellom kl. 07.00-16.00 på hverdager. 
 
2.4  Støy i planområdet skal ikke belaste omgivelsene over grenseverdier gitt i 

forurensningsforskriften. Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom anbefalte grenseverdier 
står i fare for å bli overskredet.  



 
2.5  Regulert område med unntak av det båndlagte området, skal tilbakeføres til landbruk etter 

endt drift. Område for steinbrudd og masseuttak og område for mellomlagring av masser skal 
istandsettes etter en istandsettings-/avslutningsplan som viser hvordan bruddet skal settes i 
stand og sikres etter endt drift og ved avslutning. Avdekkingsmasser innenfor uttaksområdet 
skal tas vare på i eller ved planområdet og tilbakeføres til uttaksområdet. Det skal 
tilbakeføres tilstrekkelig med masser til området for å legge til rette for landbruksdrift.  

 
2.6  Støv og annet utslipp fra anlegget og virksomheter i forbindelse med anlegget skal ikke være  

til ulempe for grunnvannsforekomster og tilliggende støvømfintlige områder. Nevnte utslipp  
skal til enhver tid ligge innenfor gjeldende retningslinjer fastsatt av miljø- og 
forurensningsmyndigheter. Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom tillatte grenseverdier 
står i fare for å bli overskredet.  
 

2.7  Det er ved kartlegging høst 2013 ikke funnet automatisk freda kulturminner i planområdet.  
Dersom det likevel i forbindelse med tiltak i marka blir avdekket slike kulturminner, skal  
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnet inkl. en sikringssone på minst 5  
meter; jfr. Lov om kulturminner §8, 2.ledd. Slike funn skal snarest meldes ansvarlig  
kulturminnevernmyndighet for avklaring av vilkår for eventuell videre drift.  

 
§3 Område for steinbrudd og masseuttak, pbl § 12-5, nr 1  
 
3.1  I område for steinbrudd, på plankartet avmerket som M1, M2 og M3, kan det tas ut masser  

og massene kan bearbeides og mellomlagres innenfor samme område. Uttak av masser skal  
skje fasevis fra vest mot øst.  
 

3.2  Pallhøyder i steinbruddet skal ikke overstige 18 meter og skråninger skal ikke være brattere  
enn 5:1.  
 

3.3  Nedre uttaksnivå settes til kote 150 under forutsetning av at bunnen av bruddet har  
tilstrekkelig helning til å sikre avrenning av overflatevann nordover.  

 
3.4  Ved sprenging skal ordinære sikkerhets- og varslingsrutiner følges og baseres på 

sprengingsplaner utarbeidet av kompetent fagekspertise. Sprenging kan skje inntil 4 ganger i 
året.  

 
3.5  Uttaksområdet skal til enhver tid være tilstrekkelig skiltet og merket. Skråninger brattere enn  

4:1 i høyder over 2 meter skal sikres med gjerde på topp skråning i uttaksperioden.  
 
3.6  Etter hvert som naturlige soner av steinbruddet avsluttes, skal det så langt mulig avsluttes 

mot terrenget rundt, selv om det fortsatt er drift i andre deler av anlegget.  
 
3.7  Driften i uttaksområdet skal følge en etappedelt driftsplan som skal godkjennes av  

Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
3.8  Område M2 kan etter masseuttak benyttes til mottak og mellomlagring av eksterne masser; 

herunder kald asfalt, betong, bark, matjord og sprengstein og/eller sand i ulike kvaliteter. 
Massene kan lagres midlertidig og bearbeides for uttransport så lenge det drives masseuttak 
i planområdet. Interne avdekkingsmasser kan også lagres innenfor formålsområdet. Lagring 
og drift forutsetter godkjenning fra Fylkesmannen.  

 
Mottaket forutsetter dessuten drift i henhold til avfallsforskriftens kap. 9 og gjeldende  



regelverk for øvrig.  

 
§4 Veg – Kjøreveg; pbl §12-5, nr 2  
 
4.1  Midlertidig driftsveg med maksimal bredde 5 meter kan anlegges. Driftsvegen skal anlegges 

så skånsomt som mulig i terrenget. Stedlige masser skal benyttes ved evt. påfylling av masser 
til veggrunn.  
Vedlikehold og salting/strøing av adkomstveg fram til planområdet skal utføres av  
tiltakshaver ved behov så lenge det foregår drift i anlegget.  

 
§5 Annet vegareal; pbl §12-5, nr 2  
 
Grøft og andre tiltak for drenering er tillatt.  

 
§6 Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm, pbl §12-5, nr 3  
 
6.1  Sone nærmest bruddkanten skal fungere som en overgangssone mellom uttaksområdet og  

tilgrensende utmarksområder.  
 
6.2  Tekniske tiltak er ikke tillatt. Vegetasjonsskjerm skal bevares, og flatehogst tillates ikke.  
 
6.3  Mot husmannsplassen Ilebekk skal særkilde hensyn tas, slik at en tilstrekkelig 

vegetasjonssone settes igjen mot husmannsplassen for å hindre at vegen blir synlig.  
 

§7 Båndlegging etter lov om kulturminner; pbl § 12-5 nr.5  
 
7.1  I området er et automatisk fredet kulturminne med ei vernesone rundt på 5  

meter. Ingen tiltak er tillatt på kulturminnet eller innenfor vernesonen.  

 
§8 Rekkefølgekrav; pbl§ 12 - 7  
 
8.1  Før virksomhet i området som overskrider opprinnelig reguleringsplan kan starte må det  

foreligge driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Likeledes skal det sendes  
melding om virksomheten til Fylkesmannen i Østfold; jfr. Forurensningsforskriften §30-11.  

 

8.2  Maksimum 5 år etter endt drift i masseuttaket skal område for steinbrudd og masseuttak, 

område for midlertidig lagring av masser og område for grønnstruktur med unntak av 

båndlagt område, være tilbakeført til landbruksområde. 




















































