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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN – 
VEOMOEN MASSETAK, VÅGÅ KOMMUNE 

PLAN-ID 05152011002 
 
 

Vedtatt i Vågå kommunestyre, 26.06.2012, sak 55/12 
 
 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for de områdene som på 
plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
 
Planområdet er regulert som detaljregulering i samsvar med plan og bygningslovens § 12- 3. Formålet med 
planen er å utnytte ressursen under kontrollerte former og istandsette området etter endt uttak. 
 
Det regulerte området er vist med plangrense på kart med målestokk på 1: 2 000. 

 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

 Steinbrudd og masseuttak (sosi 1201) 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2) 

 Kjøreveg (sosi 2011) 

 Annen veggrunn, teknisk anlegg (sosi 2018) 

 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3) 

 Vegetasjonsskjerm (sosi 3060) 

 

 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert til følgende hensynssoner: 

SIKRINGSSONE 

 Frisikt (sosi 140) 
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, bygninger og 
anlegg innenfor planområdet: 

 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Steinbrudd og massetak  

a) Området M01 er regulert til steinbrudd og massetak. 

b) I området kan det drives masseuttak, lagring, knusing, sortering av masser og det kan drives med foredling 
av masser innenfor formålsgrensene. Bruk av mobile asfaltverk tillates. 

c) Innenfor formålsområdet kan det i tilknytning til masseuttaket etableres midlertidige bygninger og andre 
anlegg som er nødvendig for driften. I forbindelse med brakkerigger eller andre bygninger for opphold skal 
det legges opp til miljømessig forsvarlige løsninger for vann og avløp. 

d) Støyende virksomhet (uttak av masser, knusing/sortering, asfaltproduksjon og ev. annen støyende aktivitet) 
skal utføres mellom kl. 07.00 og kl 22.00 på hverdager. I forbindelse med prosjekt asfaltering av Valdresflya 
blir det åpna for døgnkontinuerlig drift av asfaltverk ukedagene mandag – fredag i perioden 1. juli – 15. 
september.  

e) Uttaket skal følge en etappeinndelt driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal 
til en hver tid være godkjent av Direktoratet og skal vanligvis ajourføres hvert 5. år eller etter nærmere avtale 
med Direktoratet.  

f) Ved avsluttende skråninger mellom uttaksgrense og drivkant skal tilpasses terrenget og maksimal skråning 
skal være 1:2.  

g) Uttak av masser kan skje til kote 827,5 som tilsvarer bunnivå i dagens uttak. 

h) Uttaket skal skje i tråd med plankartet og godkjent driftsplan. Istandsetting skal skje fortløpende. Hele 
området skal være istandsatt innen 1 år etter endt uttak. Ved istandsetting skal lagrede masser fra avflekking 
av massetaket legges øverst og det skal legges til rett for at vegetasjon raskt kan etablere seg igjen. Om 
nødvendig kan det i underliggende lag tilføres rene eksterne masser. Etablering av furu i planområdet inngår 
i istandsettingen. 

i) Toppdekket som graves bort før drift av uttaksområdet skal lagres for senere bruk i istandsettingen. 

j) Støvflukt fra anlegget skal begrenses ved at ikke unødvendig mye masser blir avdekket. Tiltak for støvflukt 
skal iversettes umiddelbart dersom det oppstår støvflukt fra anlegget som er til skade. 

k) Uttaksområdet skal til en hver tid være forsvarlig sikret både i forhold til dyr og mennesker. Om nødvendig 
må sikring foretas med gjerde. Adkomsten til området skal være sikret med låsbar bom eller kjetting. 
Tilfredsstillende sikkerhet ved en flomsituasjon og ved ev. andre uforutsette hendelse skal ivaretas. Av 
driftsplan for uttaksområdet skal det gå fram på hvilken måte sikkerheten ved en flomsituasjon blir ivaretatt. 

l) Inne på området kan det lages midlertidige anleggsveger som er nødvendig for driften. 

m) Byggegrensen til Fv 51er 50 meter. 

n) Byggegrensen til bekken (tørrfaret) nord i planområdet er 20 meter. 

o) Etter endt drift og istandsetting går M01 over til LNFR-formål. 
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2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 

a) Området V01 er regulert til kjøreveg. Områdene S01 og S02 er regulert til annet teknisk vegareal. 

b) Kjørevegen skal opparbeides som vist på plankartet i samsvar med tekniske planer godkjent av rette 
myndighet og i henhold til Håndbok 017 Veg og gateutforming fra Statens Vegvesen.  

c) Kjørevegen V01er regulert med en reguleringsbredde på 7,0m og en kjørebanebredde på 6,0m. 

d) Omdisponering mellom underformålene som følge av nærmere prosjektering vil kunne tillates. 
 
 
 

3 GRØNNSTRUKTUR  

3.1 Vegetasjonsskjerm  

a) Området G01 og G02 er regulert til vegetasjonsskjerm. Områda avsett til vegetasjonsskjerm skal også bidra 
til støy- og støvskjerming, og det skal ikke gjøres tiltak som reduserer skjermingseffekten 

b) G01. Vegetasjonsskjermen skal skjerme bekken og dens kantsone. Det er forbudt å grave innenfor 
formålsgrensene, for å sikre at bekken ikke endrer løp. 

c) I områdene legges det vekt på bevaring av eksisterende vegetasjon og eventuell supplering av denne ved 
planting.  

 

 

 

4 HENSYNSSONER 

4.1 Sikringssone - frisikt 

a) Innenfor frisiktsonene ved vegkryss tillates det ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 50 cm over 
veibanen. Frisiktsonen er regulert til 6x120m. 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier: 

5 KULTURMINNER 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i området. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken 
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 
meter. Melding om funn skal straks sendes Oppland Fylkeskommunes kulturavdeling, jf. lov om kulturminner §8, 
annet ledd. 
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VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og rekkefølge:   

6 KULTURMINNER I PLANOMRÅDET 

Arealet M01 i planforslaget er foreslått regulert til steinbrudd og massetak.  Inntil arealet kan nyttes jevnfør 
bestemmelser for massetak, må det foreligge endelig uttalelse fra kulturminnemyndigheten etter at det er 
gjennomført befaring.  
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