


























Oversiktskart som viser lokalisering av Kippen 
steinbrudd, Høimyr, Flesberg kommune
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B. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KIPPEN STEINBRUDD 

GNR 10 BNR 2, FLESBERG KOMMUNE 
 

 

§ 1. Planområde og reguleringsformål  
 

1.1  Planområde 
 

Det regulerte området er på planen markert med reguleringsgrense. 

 

1.2  Reguleringsformål 
 

Planområdet er avsatt til følgende arealformål:   

 

PBL § 12-5, nr. 1: Områder for bebyggelse og anlegg  

- Råstoffutvinning 

 

PBL § 12-5, nr. 2: Områder for samferdselsanlegg og infrastruktur  

- Veg  

 

PBL § 12-5, nr. 3: Grønnstruktur  

- Vegetasjonsskjerm 

 

 

§ 2. Områder for bebyggelse og anlegg 
 

Råstoffutvinning 
 

Innenfor området kan det foregå sprengning av fast fjell, knusing og lagring av ferdige masser. 

Det kan det tas ut fast fjell ned til nivå på høyde med innkjøring steinbruddet fra Fagerfjellvegen, 

ca. 430 moh.  

 

Bunnen i steinbruddet skal opparbeides med et slakt fall mot nordøst og med en buffer som 

hindrer avrenning av overflatevann med finstoffer direkte til bekk nord for steinbruddet. Det skal 

etableres en fangdam nordøst i steinbruddet som utformes slik at finstoffer sedimenteres før 

vannet renner ut i bekk nord for steinbruddet. 

 

Det tillates ikke etablert faste bygninger med avløp i steinbruddet. 

 

Drift og avslutning herunder sikring av steinbruddet skal skje i henhold til bestemmelser i 

mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for 

mineralloven er myndighet etter loven. 

 

Driftstiden skal tilpasses gjeldende regler og forskrifter, og den til enhver tid gjeldende arbeids-

miljølov §§ 42 og 44. Drift av masseuttaket kan skje på virkedager fra mandag til torsdag fra kl. 

06.00 – 21.00. På fredag samt dager før bevegelige helligdager er arbeidstid fra kl. 06.00 til kl. 

17.00. På lørdager, søndager og bevegelige helligdager skal det ikke foregå drift i masseuttaket, 

men uttransport av ferdige masser kan foregå i tidsrommet 08.00 – 14.00 på lørdager. 

 



 

REGULERINGSPLAN KIPPEN STEINBRUDD GNR 10 BN 2                        VERSJON 27.09.2017    10 

Området for masseuttak skal til enhver tid være sikret i samsvar med forutsetningene om sikring i 

mineralloven, driftsplan og vilkår for driftskonsesjon. 

  

Støvflukt fra uttaket skal begrenses så langt som mulig. Ved store støvplager skal avbøtende 

tiltak som eks vanning iverksettes. For lagring av forurensningsfarlige stoffer vises det til kapittel 

30 i forurensningsforskriften om forurensning fra produksjon av pukk, sand og singel.  

 

Etter avsluttet steinbrudd skal området istandsettes til landbruk/skogsmark i samsvar med 

godkjent driftsplan. Rekkefølge for uttak av masser og avslutning skal foregå i samsvar med 

godkjent driftsplan. 

 

Støy  
Permanente tiltak og virksomhet i området må ikke overskride gjeldende støygrenser fastsatt av 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 om støy i arealplanlegging. 

Støykilder skal fortrinnsvis plasseres lavt i terrenget og bruk av støyende utstyr skal begrenses til 

tidsrommet mellom kl. 06.00 – 19.00 på hverdager og 08.00 – 14.00 på lørdager. 

 

 

§ 3. Områder for samferdselsanlegg og infrastruktur  
 

Veg 
Bilveg kan opparbeides opp til 6,0 meter bredde medregnet vegskulder. I tillegg til oppgitt 

vegbredde kommer nødvendig utfylling og grøft på 1 meter på hver side av vegen. Avkjøring fra 

steinbrudd utformes slik at frisikt til Fagerfjellvegen opprettholdes. 

 

 

§ 4. Områder for grønnstruktur  
 

Vegetasjonsskjerm 
Det skal etableres en voll med minimum 1,0 meter høyde som skjerm mot Fagerfjellvegen. 

Vollen pusses og sås til etter etablering. 

 

 

§ 5. Andre bestemmelser 
 

Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp automatisk 

fredede kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunens kulturvernavdeling må 

varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er viktig at de som utfører arbeid i marken gjøres kjent 

med denne bestemmelse. 

 



NATURFORVALTER

KJETIL HEITMANN
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