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REGULERINGSPLAN BREDING GRUSTAK 139/1, VUKU. 
BESTEMMELSER. 
 
 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato Revidert Saksbehandler 
98/05102 - L12  VERDAL 10.06.96 12.01.01 Åge Isaksen 
 
 
Vedtatt av Verdal kommunestyre; 29.01.01, sak nr. 06/01, 
 
Revisjon vedtatt av kommunestyret; 25.11.2013, sak nr. 78/13 …………………………… 
    ordfører 

 
§ 1. Generelt. 
1.1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
1.2. Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 

Landbruksområder: Jord- og skogbruk. 
 Spesialområder: Privat veg. 
    Frisiktsone. 
 Kombinert område: Massetak/landbruk 
 
§ 2. Spesialområder. 
2.1. Spesialområde privat veg gjelder som adkomst til masseuttaket. Avkjørsel fra rv. 757 

skal utformes i henhold til vegnormaler fra Statens vegvesen og forskrifter til 
veglovens § 43. 

2.2. I spesialområdet frisiktsone skal det være fri sikt på 10x100 m i høyde 0,5 m over 
tilstøtende vegers plan. 

 
§ 3. Kombinert område. 
3.1. Innenfor kombinert område massetak/landbruk kan det drives uttak av sand- og 

grusmaterialer med tilhørende virksomhet som sortering og knusing. Det kan også 
tillates etablert annen industri basert på råstoff fra stedets grusforekomst. Slik industri 
skal opphøre samtidig med opphør av masseuttak. 
Etter endt uttak skal massetaket tilbakeføres til landbruksområde. 

3.2. Uttak av masser skal foregå i samsvar med plan og profiler alt. 4 i NT Consult A/S sin 
rapport dat. nov. 1995, samt til driftsplan godkjent av Bergvesenet og kommunens 
planutvalg. Masseuttaket underlegges tilsyn av Bergvesenet og kommunen. Driftsplan 
skal ved behov framlegges for Bergvesenet og kommunens planutvalg til vurdering, 
og første gang innen 4 mndr. fra denne plans vedtaksdato. Driftsplanen skal forelegges  
fylkesmannens miljøvernavdeling for uttalelse. 

3.3. Massetaket skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret. Støv- og støyforurensning skal 
ligge innenfor de grenser som forurensningsmyndighetene setter. 

3.4. Avdekkingsmasser og andre brukbare masser til etterbehandling av uttaksområdet skal 
 lagres innenfor området for masseuttak. 
3.5. Etter endt uttak i deler av området, skal terrenget planeres og etableres med nytt 
 vegetasjonsdekke. Ny vegetasjon skal etableres i henhold til plan som skal godkjennes 
 av planutvalget. Etterbehandlingen av hele uttaksområdet skal være gjennomført 
 samtidig med driftsavslutning. 
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