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Detaljregulering for 

Masseuttak i 

Storhauggruva

Bestemmelser

Målselv kommune, Plan ID 19242011005

Vedtatt av Målselv kommunestyre i sak 33/2013 den 25.04.13
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Kjersti Jenssen Arkitektkontor – Fjellfroskvatn – 9334 Øverbygd

Mobil 95 45 45 77 – E-post: kjersti@kjerark.no - Org. Nr. 985 754 497 MVA.

Bestemmelser

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 5 og § 11 – 8 er arealet regulert til 

følgende formål:

Pbl § 12 - 5. ledd nr.1, Bebyggelse og anlegg: Steinbrudd og 

masseuttak

Pbl § 12 - 5. ledd nr.2, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg

Annen veggrunn

Pbl § 12 - 5. ledd nr.5, Landbruks- natur og friluftsområder:

Landbruksformål

Pbl § 11 - 8. a), Sikringssoner: Frisikt

Pbl § 11 - 8. c), Sone med særlige hensyn, grønnstruktur: Viltkorridor

Vegetasjonsbelte

1 Fellesbestemmelser 

1.1 Rekkefølgebestemmelser

Før masseuttaket kan tas i bruk, skal det:

A - ryddes sikttrekanter ved avkjørsel til Storhaugvegen i tråd med 

plankartet.  

B - etableres en avtale som gir garanti for at det til enhver tid er 

tilstrekkelige midler tilgjengelig for etterbehandling og 

terrengbehandling i henhold til punkt 1.2 og 1.3. Avtalen skal 

godkjennes av Målselv kommune.
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C -Kjørebanen i vegkrysset ved Årskog, skal til enhver tid være 

kostet og rengjort, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige 

situasjoner som følge av sand og grus på kjørebanen.  

1.2 Sikkerhet

Del av masseuttak i drift, skal til enhver tid være sikret mot allmenn 

ferdsel. Masseuttaket skal avsluttes på en slik måte at det ikke er 

behov for sikring i etterkant.

Sikringstiltakene må konkretiseres og det må angis når tiltaket skal 

være på plass og hvem som har ansvaret for etablering av for eksempel 

gjerder. Når godkjent driftsplan foreligger skal sikkerheten være 

ivaretatt gjennom denne.

1.3 Revegetering 

Ved avslutning av masseuttak i henhold til terrengprofiler datert 

17.08.12, skal det påføres stedlige grus– og jordmasser.  Deretter 

settes i skogproduksjon jamfør Foryngelsesplikten i Skogloven. 

(Forskrift om bærekraftig skogbruk).

Det øverste humussjiktet i en 30 cm tykkelse skaves av og lagres på en 

avsatt plass for senere bruk til revegetering. Når massetaket avsluttes 

skal området revegeteres gjennom planting av furu for å sikre rask 

etablering av ny skogproduksjon. Når godkjent driftsplan foreligger 

skal opprydding, revegetering og avslutning av massetaket være 

ivaretatt gjennom denne.

1.4 Tekniske anlegg

Eventuelle tekniske anlegg for drift av masseuttaket skal i sin helhet 

fjernes etter at masseuttaket er avsluttet.  

1.5 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal 

arbeide stanses, og melding sendes til Samediggi / Sametinget og 

Kulturetaten, Troms for videre vurdering.

2 Bebyggelse og anlegg

2.1 Steinbrudd og masseuttak

Området er satt av til masseuttak for løsmasser og stein.  Totalt 

uttaksvolum er 285 000 m3. Masseuttaket skal foregå fra sørvest mot 

nordøst.  Uttak og avsluttet terrengprofil skal utføres som vist i snitt 
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datert 17.08.12.  Terrengprofilene på begge sider av uttaket avsluttes 

etter hvert som uttaket åpnes mot sørøst.  

Driftsperioden settes til 20 år fra stadfestet reguleringsplan.   

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.1 Kjøreveg

Området omfatter del av Storhaugvegen, avkjøring og veg inn i 

området samt snuplass og vendehammer. 

3.2 Annen veggrunn

Området er satt av til grøfter og frisiktsoner.  

4 Landbruks-, natur- og friluftsformål 

4.1 Landbruksformål

Området er avsatt til landbruk, og omfatter skogsmark.  

5 Sikringssoner

5.1 Frisiktsone ved veg

Områdene er avsatt til frisiktsoner.  Vegetasjon eller andre elementer 

innenfor områdene skal ikke hindre fri sikt.

6 Sone med særlige hensyn, grønnstruktur

5.1 Viltkorridor

Områdene er avsatt til viltkorridor.  Det kan foretas vanlig skjøtsel 

innenfor området. 

5.2 Vegetasjonsbelte

Området er avsatt til vegetasjonsbelte mot veg, og det skal ikke fjernes 

frisk vegetasjon fra området.























Angående revidert søknad (16/01442-3)- Driftskonsesjon i HT. mineralloven § 43, 

Storhauggruva, 26/1 i Målselv Kommune 

 

Vi bekrefter at riktig gårds og bruksnummer er 26/1. 
 

Topp og bunnkote i uttaket er henholdsvis 75 og 60, stuffhøyden det driftes på er 60. 

Fjelluttakets høyde vil være fra bunnkote, 59 til toppkote, 75. 

Profilene er påført horisontal og vertikal skala, se tegning. 
 

Se vedlegg: 2 stk 
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