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Detaljplan for Kleppstad massetak, Daljorda 
 

0. GENERELT 
� Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Planområdet ligger ved E10 og 

fylkesveg 864. Området har atkomst fra Fv864, 240 m fra kryss med E10.  
� Angitte koder er iht. Miljøverndepartementets veileder Nasjonal produktspesifikasjon for 

arealplan og digitalt planregister med siste endringer datert 7.2.2011. 
� Planens hovedformål er masseuttak (sprengstein), kode 1201. 
� Alle regulerte arealer er regulert som vertikalnivå 2; dvs ”på grunnen”. 
� Bestemmelsene gjelder plankart datert 1.7.2012 sist revidert 15.01.2015. 
 
 
Bestemmelser til planen: 
 
I  A: BEBYGGELSE OG ANLEGG, jf. PBL § 12-5 NR 1 
 
§1 Område A1: Steinbrudd/masseuttak, kode 1201 
1.1 Området skal brukes til uttak av steinmasser (sprengstein). Mobilt knuseverk kan 

driftes i massetaket 1 måned pr kalenderår for produksjon av grus og pukk. 
1.2 Før oppstart av drift i masseuttaket skal det foreligge driftsplan,  

sprengningsplan og avslutningsplan godkjent av DMF/Dirmin (tidl. Bergvesenet). 
Området skal, i gjennomsnitt, sprenges ned til kote 13,45. Det skal legges opp en 
midlertidig voll av stedegen masse rundt massetaket mot syd, vest og nord av hensyn 
til innsyn og støy. 

1.3 Området skal ikke bebygges. Unntak: Midlertidige bygninger/brakker som er 
nødvendig for driften av anlegget. 

1.4       Området har atkomst fra Fv 864 som vist planen. 
1.5       Parkering skal skje på egen grunn.  
1.6 Avsluttet (og nedlagt) massetak skal planeres og jevnes tilnærmet likt det 

omkringliggende, urørte terrenget. Toppdekket skal bestå av finere fraksjoner av 
stedegen masse.  Skjæringer, fyllinger og landskapssår skal revegeteres med stedegne 
masser og frøbank. 

1.7 Avsluttet massetak skal tilføres jordmasser og evt. vegetasjon slik at området fremstår 
mest mulig likt omgivelsene. 

1.8 Avsluttet område for massetak skal planeres med fall, slik at det ikke samler seg 
vanndammer i området. 

1.9       Etter avsluttet massetak skal avkjørselen fjernes/sperres. 
1.10 Det skal ikke finnes bratte skrenter og lignende etter avsluttet massetak. 
1.11 Uttaksområdene skal istandsettes og tilbakeføres til LFN(R) etter endt drift. 
1.12 Massetaket/knuseverket skal driftes i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 30 

(vedr støy, sprengninger, utslipp osv). 
1.13 Knuseverket kan driftes fra mandag-fredag kl. 07.00- 19.00, se også 1.1. Øvrig drift i 

massetaket, med unntak av sprengning, kan foregå mandag-fredag kl.07.00-21.00. 
Sprengning skal følge forurensningsforskriftens bestemmelser og skal bare skje i 
tidsrommet mandag-fredag kl. 07.00-16.00. Naboer skal være varslet om når 
sprengninger skal finne sted. 
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II S: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN. INFRASTRUKTUR, jf. PBL § 12-5 nr 2 
 
§2 OMRÅDER FOR KJØREVEI, kode 2010. 
2.1 Vei merket ”o_Vei1” er offentlig vei, fylkesveg 864. 
2.2 Regulert bredde (kjørebane) er 5,5 m + 2,25 m skulder på hver side. 
  
 
§3 ANNEN VEIGRUNN, kode 2018 
3.1 Områdene er ment som grøfter, snøopplag og lignende på hver side av veien.  
3.2 Områdene har varierende bredde fordi avgrensningen mot andre områder følger 

Vegvesenets eiendomsgrense.  
3.3 Annen veggrunn skal ikke bebygges. 
 
 
V LNFR-OMRÅDER, jf. PBL § 12- 5 nr 5 
  
§4  FR1: Friluftsformål, kode 5130 
4.1 Området skal være åpent for allmennheten. 
4.2 Området skal ikke bebygges eller bearbeides utover alminnelig landskapspleie. 

Imidlertid kan fjellknausen mellom masseuttaket og E10 med fordel senkes for en 
bedre landskapstilpasning, uten at dette inngår i steinbruddet og etter særskilt avtale 
med vegmyndighetene. 

 
 
VII H: HENSYNSSONER, jf. PBL § 12- 6 
 
§5 Frisiktsone ved avkjørsel til masseuttaksområdet Kode H140, sikringssone for 

påviste kulturminner kode H730 og hensynssone med potensiale for funn av 
kulturminner kode H570  

5.1 Frisiktsonen H140 ligger i sin helhet innenfor det området som er regulert som ”annen 
veggrunn”. Frisiktsonen må holdes fri for alle sikthindringer som er høyere enn 0,5 m, 
for eksempel vegetasjon, gjerder, plakater, midlertidige konstruksjoner osv. Unntak: 
Offentlige trafikkskilt som er oppsatt iht. lovlig fattet vedtak. Sikttrekant skal være 
6x115 m målt etter Vegvesenets regler. 

5.2 Innenfor sikringssonen H730 er det påvist automatisk fredete kulturminner 
(steinalderlokalitet med id nummer 178486 i kulturminnedatabasen Askeladden). Det 
må ikke gjøres tiltak innenfor sikringssonen. 

5.3 Innenfor hensynssonen H570 er det i hht befaringsrapport fra Nordland 
fylkeskommune - Kulturminner i Nordland datert 02.10.14. høyt potensiale for 
påvisning av ytterlige funn. Det må ikke gjøres tiltak innenfor hensynssonen. 

 
 
§6 FELLESBESTEMMELSER 
6.1 Aktsomhetsplikt. 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
 viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Nordland 
 fylkeskommune og Sametinget omgående, jf kulturminnelovens § 8, annet ledd.  
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