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§ 1 GENERELT 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for masseuttak innenfor det definerte 
planområdet. 

§ 1.1 Planens avgrensning 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området avgrenset av reguleringsgrensen på 
plankartet. Totalt er planområdet på ca. 176 daa, hvorav selve uttaksområdet utgjør 
ca. 117 daa. 

§ 1.2 Planformål 

Innen planområdet er arealene regulert til følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL 2008 § 12-5 Nr.1) 
 Steinbrudd og masseuttak (BSM, sosikode 1201) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.2) 
 Veg (SV, sosikode 2010) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT, sosikode 2018) 
 
Grønnstruktur (PBL § 12-5 Nr.3) 
 Vegetasjonsskjerm (GV, sosikode 3060)  



§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Automatisk fredede kulturminner 

Dersom det ved arbeider i marken eller under vann blir påtruffet automatisk fredete 
kulturminner, jfr. Kulturminneloven § 3, § 4 og § 14, må arbeidene straks stanses i den 
utstrekning de kan berøre kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at rette 
vedkommende kulturminnemyndighet i enten Trøndelag fylkeskommune, Sametinget 
eller NTNU Vitenskapsmuseet varsles umiddelbart, jf. lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
Vedkommende kulturminnemyndighet avgjør snarest mulig, og senest innen 3 uker, 
om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under gitte forhold 
forlenges. 

§ 2.2 Drift 

Av hensyn til reindriftsnæringa skal det i utgangspunktet ikke være drift i massetaket 
i perioden 1. januar til 1. april. Dersom det oppstår behov for drift i denne perioden 
må dette på forhånd avtales direkte med Skjækerfjell reinbeitedistrikt. I perioden 1. 
april til 1. mai kan Skjækerfjell reinbeitedistrikt av hensyn til reindriften ved behov 
stanse driften i massetaket. Med «drift» menes også opplasting og uttransportering 
av masser. 

§ 2.3 Vurdering av driftsform 

Tiltakshaver skal løpende vurdere driftsformer som er til minst mulig belastning for 
omgivelsene, blant annet når det gjelder støy, støv, avrenning og trafikkforhold. 

§ 2.4 Rekkefølgebestemmelser 

Før uttak av masser på område BSM3 kan skje skal SV2 etableres. Denne skal erstatte 
eksisterende veg over planområdet. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM1, BMS2 og BSM3) 

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.  

a) Innenfor området BSM1 kan det drives lagring, knusing og sortering av masser. 
b) Innenfor området BSM2 og BSM3 kan det drives masseuttak, lagring, knusing og 

sortering av masser.  
c) Adkomst til BSM1 – BSM3 skal skje fra angitt avkjørselspil. For øvrig skal det 

etableres interne veger inne på området. 
d) Drift av masseuttaket skal til enhver tid følge driftsplan godkjent av Direktoratet 

for mineralforvaltning.  
e) Drift av masseuttaket skal til enhver tid skje iht. Forurensningsforskriftens kapittel 

30 «Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel». 
f) Bunn av masseuttaket skal ha fall ned mot Koltjønnbekken. Uttakets nivå mot 

Koltjønnbekken skal minimum være 1 meter høyere enn Koltjønnbekken, for å 
unngå at bekkeløpet over tid vil finne seg nye løp inn i masseuttaket. 

g) Permanente skråninger skal maksimalt ha skråningsvinkel 1:2 (høyde:lengde). 
h) Det er ikke tillatt å benytte området til lagring av eksterne masser. 
i) Dersom svartelistede arter oppdages i Koltjønngruva skal disse sprøytes med 

egnet ugrasmiddel så snart forholdene ligger til rette for dette. 
j) Masseuttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Sikringen skal vurderes 

fortløpende i driftsperioden. Som minimum skal sikringsutstyr bestå av låsbar bom 
og varselskilt ved avkjøring til anlegget. 



k) Det tillates oppført midlertidige bygninger og anlegg i forbindelse med driften av 
uttaket. Disse skal fjernes senest ett år etter avsluttet drift. 

l) Uttaket skal istandsettes forløpende og tilbakeføres til skogbruksområde. Etter 
endt uttak skal området være istandsatt i samsvar med gjeldende driftsplan. 
Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift. 

 
  



§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 Veg (SV1 – SV2) 

SV2 skal bygges etter vegklasse 3 (landbruksbilveg) iht. Normaler for landbruksveger. 
Vegtrasé er regulert med 6,0 meters bredde. Opparbeidet veg inkl. skulder skal være 
4,0-4,5 meter bred. 

§ 4.2 Avkjørsler 

Utforming og vedlikehold av avkjørsler skal skje iht. vegnormalene fra Statens 
vegvesen og forskrifter til Veglovens § 43. 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

Området skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende 
vegetasjonsbelte som skjerm mellom masseuttaket og omgivelsene. Innenfor 
vegetasjonssonen skal det være mest mulig vegetasjon og skog. 




