






Under
behandling

Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
with the comissioner of mines at Svalbard
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Langeidfoss vest i Kongsberg kommune
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FORSLAG TIL
Bestemmelser til reguleringsplan 495R
Langeidfoss Pukkverk
i Kongsberg kommune
495R B e stemmelser er v edtatt 1 5 . 1 1 .2017

§ 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan - og bygningsloven § 12 - 3.
Planen skal legge til rette for uttak og bearbeiding av steinmasser.
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart , vedtatt 1 5 . 1 1 .2017.
Planen vil erstatte hele reguleringsplan for Langeidfoss Vest 201 R, vedtatt 20 02.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER
Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jf. Plan - og bygningslovens
(PBL)
§§ 11 - 8, 12 - 5 og 12 - 6:

a) Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr. 1)
- Steinbrudd og masseuttak

b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr. 2)
- Kjøreveg
- Annen veggrunn - teknisk anlegg

c) Grønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr. 3)
- Vegetasjonsskjerm

d) Sikringssone (PBL § 11 - 8, 12 - 6 )
- Frisikt

e) Faresone (PBL § 11 - 8, 12 - 6)
- Høyspenningsanlegg

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 3.1 Rekkefølgekrav før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse skal adkomstveg til området asfalteres minimum 50 m inn fra fv
40 , samt at frisiktsonene skal ryddes for vegetasjon.

§ 4 FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 4.1 Kulturminner
Varsling
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.
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§ 4.2 Gjerde
Det skal etableres s ikringsgjerde som vern for dyr rundt uttaket. Bratte skrenter/ anleggsveg
skal sikres særskilt med anleggsgjerde.

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG.

§ 5.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)
a) Arealbruk

I område BSM er det tillatt å etablere og drive uttak av st einmasser med tilhørende
videreforedling, som f.eks. knusing, sikting , asfaltproduksjon og mellomlagring. Uttak av
steinmasser kan skje ned til kote 180. Uttak av masser skal skje i etapper og så konsentrert
som mulig. Mobilt knuseverk etableres inne i uttaksområdet og flyttes med i driftsretningen
etter behov. Uttaksområde skal fullføres, a vsluttes og etterbehandles i henhold til driftsplan.
Etter avsluttet masseuttak skal området tilplantes og tilbakeføres til skogbruk.

Innenfor området tillates mottak av masser i samsvar med tillatelse etter
forurensningsforskriften. Massene skal benytte s til revegetering av området. Tilkjørte masser
skal kontrolleres for å sikre at de til enhver tid har riktig klassifisering.

b) Driftsplan
Driftsplan for massetaket skal godkjennes av Direktoratet for Mineralforvaltning i samråd
med Kongsberg kommun e. Driftsplanen skal bl.a. inneholde bestemmelser om trinnvis
avslutning og tilplanting. Direktoratet for Mineralforvaltning skal føre tilsyn med uttaket.

D riftsplan skal inneholde blant annet følgende punkter;
vise bruddet i forskjellige faser av uttak et,
adkomsten til og rekkefølgen av driften på de forskjellige nivåene,
interne veger osv.

Driftsplanen skal inneholde oversikt over t ilstrekkelige og egnede masser for rehabilitering.
Tilsynet med driften skal gjennomføres av statlige myndigheter og det henvises til gjeldende
retningslinjer for innsendelse av driftsberetninger.
Virksomheten er underlagt ’Forskrift om systematisk helse - , miljø - og sikkerhetsarbeid i
virksomheter’ (Internkontrollforskriften) og driver er pålagt og føre driftsjournal for
virksomheten.

Virksomheten skal drives i samsvar med bestemmelsene i forurensningsfors kriften.

c) Støy
Ved boring på høyt terreng skal det legges opp voll mot vest/ sørvest. Topp voll skal være
4 m over terrenghøyde for boring og bryte siktlinje mellom boreaggregat og bolig/fritidsbolig.
Pigging skal skje i bunn av uttaket.

d) Støv
Det skal iverksettes støvhindrende tiltak som reduserer mulige støvulemper, til akseptabelt
nivå, i tråd med Forurensningsforskriftens Kap. 30 – Forurensninger f ra produksjon av pukk,
grus, sand og singel, jfr. § 30 - 4.

e) Driftstid
Boring, pigging og sprengning tillates kun mandag til torsdag i tidsrommet kl. 0700 - 1600 og
fredager kl. 0700 - 1400.
Grovknusing tillates kun mandag til torsdag i tidsrommet kl. 07.00 – 1 8 .00 og fredager kl.
0700 - 1400.
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Øvrig pukk og asfaltproduksjon, intern transport og inn/ ut - transportering av ferdigprodukter
tillates kun mandag til fredag i tidsrommet kl. 0700 – 2100.
På lørdager tillates kun transport ut med pukkverksproduk ter i tidsrommet kl. 0800 - 1500.

Det skal ikke foregå støyende virksomhet i bruddet i tidsrommet mellom klokka 21.00 –
07.00.

Boring skal begrenses til inntil fem uker (inntil 25 dager) per år.
Boring og sprengning skal ikke skje i perioden mellom 01.06 – 15.09.
Pigging og grovpukkproduksjon skal ikke skje i perioden mellom 20 .6. - 10 .8 .
Inn - / ut - transportering tillates ikke lørdager i perioden mellom 01.07 – 01.08.

f) Varsling
Naboer skal varsles i forkant av spreng n ing i området.

§ 6 SAMFERDSELSAN LEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

SKV1, SVT 1 og SVT2 skal være offentlig.
SKV2 , SVT3 og SVT4 skal være privat.

§ 7 GRØNNSTRUKTUR
§ 7.1 Vegetasjonsskjerm
Det er ikke tillatt med kjøring, parkering, lagring, utstilling, reklame o.l. i skjermbeltet.
I området reg ulert til skjermingssone kan det drives skogskjøtsel /skogpleie og uttak til ved.
Flatehogst er ikke tillatt. Eksisterende vegetasjon skal bevares og innarbeides i skjermbeltet.
Om nødvendig skal det plantes nye trær i området, fortrinnsvis med stedegen ve getasjon.
I området rundt masseuttak og ferdigvarelager benyttes vegetasjonslaget i masseuttaket til
skjermingsvoll der det er hensiktsmessig.
Området e r privat.

§ 8 HENSYNSSONER

§ 8.1 Sikringssone - Frisikt H140
Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et
reguleringsformål. Hensynssonen skal ivareta behovet for frisikt i kryssområder. I frisiktsonen
skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder
parkering) slik at disse ik ke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

§8.2 Faresoner – Høyspenningsanlegg H370_
Denne hensynssonen er vist med rød skravur på plankartet kombinert med et
regulerings formål. Det er ikke tillatt med høy beplantning i området (maks 4 meter).
Eksisterende høyspentledning gjennom området kan vedlikeholdes og ombygges.
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