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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUTJERN FJELLTAK I MARKER  
 

Sist revidert: 19.01.2014 av Marker kommune.  

 

GENERELT 

Avgrensing av planområdet er vist på plankartet med reguleringsgrense. Området reguleres til 

følgende formål, j.fr. plan- og bygningsloven § 12-5, nr. 1, 2, 3 og 5, samt § 12-6: 

  

§ 12-5, nr. 1 Bebyggelse og anlegg: 

- Område for råstoffutvinning (M1) 

- Annen type bebyggelse og anlegg - Fangdam (FD1 og FD2) 

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

- Veg (offentlig E18, VEG1) 

- Annen veggrunn 

- Veg (privat, VEG2 ogVEG3) 

§ 12-5, nr. 3  Grøntstruktur:  

- Turdrag 

- Vegetasjonsskjerm 

 § 12-5, nr. 5  Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift:  

- Område for landbruk, LB1 

- Område for skogbruk, SB1 

§ 12-6  Hensynssoner: 

- Sikringssone frisikt - møtesikt 

- Sikringssone mot vassdrag, mot og i deler av Butjern (H190_1, 

H190_2 og H190_3) 

 

1. Bebyggelse og anlegg  
 

1 a) Råstoffutvinning M1  

1. Området skal benyttes til råstoffutvinning/fjelltak/massetak, knusing og 

massedeponi for lagring og tilvirkning av produkter med grunnlag i 

forekomsten. Det tillates ikke lagring av eksterne masser. Når den regulerte 

virksomheten i området er avsluttet, skal området gå over til landbruksområde.  

 

2. I området for fjelltak/massetak skal inngrepene ligge innenfor grensen mot 

urørt område/vegetasjonsskjerm. Virksomheten kan videre kun skje innenfor 

sikringsgjerde langs arealformålets yttergrense.  

 

3. For område skal uttaksdybde ikke skje under kote 190,0 m.o.h., hvor 

referansehøyden er hentet fra digitalt kartverk. Fjelltaket skal drives med 

terrengtilpasset avslutning mot vegetasjonsbeltet med en skråningsfall på 10:1 

og i palletrinn på 13-15 meter.  

 

4. Skrot og avdekkingsmasse fra virksomheten skal tas vare på og plasseres 

innenfor det regulerte området avsatt til råstoffutvinning. Knusingen tillates 

kun inne på området. Ved knusing skal knuseren plasseres slik at aktiviteten 

gir minst mulig støy- og støvplager for omgivelsene, spesielt Butjernbekken, 

Butjern og myrområdet rundt Butjern. Lokalisering av området for knusing 

skal fremgå av driftskonsesjonen/driftsplanen. 
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5. Fjelltaket skal sikres mht. nødvendige avbøtende tiltak i uttaksområdet for å 

unngå forurensning og miljøulemper.   

    

6. Støv og støy fra fjelltaket og produksjonsanlegg må til en hver tid holdes 

innenfor grenser fastsatt av vedkommende myndighet. Støybelastningen i 

området utenfor fjelltaket skal ikke overstige grenser fastsatt av 

forurensningsmyndigheten, og ligge under 50 dBA (Lden) ekvivalent støynivå 

målt utendørs ved Butjernhytta, punkt A i støysonekart av 09.10.2013.  

     

 

7. Drift i fjelltaket, herunder knusing av masser, kan kun skje på virkedager 

mellom kl. 07:00-18.00. På lørdager skal drift ikke skje etter kl. 16:00. 

Støyskapende virksomhet, som knusing, boring og sprenging, kan kun skje i 

tidsrommet mandag til fredag kl. 07.00-16.00, og ikke i perioden 15. mai – 15. 

august. Det tillates sprengning inntil 4 ganger i året. Kommunen kan i eget 

vedtak innskrenke tid for drift i eget vedtak innenfor disse tidsrammene. 

Naboer skal varsles om når sprengninger skal finne sted.  

 

8. Alle nedsprengningspallene bør midlertidig jordslås og tilplantes med stedegen 

vegetasjon etter hvert som det sprenges nedover. 

 

9. Når driften av fjelltaket opphører, skal det tilbakeføres tilstrekkelig masser i 

uttaket for å legge til rette for vegetasjonsetablering. Det skal benyttes masser 

som egner seg for vekst av stedegen vegetasjon, ved endelig gjenfylling. Ved 

avslutning av delområder skal disse tilplantes med stedegne treslag.   

 

10. Driften skal følge en etappeinndelt driftsplan som skal godkjennes av 

Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal til en hver tid være 

godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning og skal vanligvis ajourføres 

hvert 5. år, eller etter nærmere avtale med Direktoratet. Planen skal vise uttaket 

i de forskjellige driftsfaser, og hvordan det tenkes avsluttet med revegetering 

og sikring. 

 

 

        

1 b) Fangdam (FD1 og FD2) 

Området FD1 skal benyttes til hovedfangdam for drenering av støv, slam og overvann 

fra fjelltaket. Laveste planum skal være kote 189 m.o.h., tilsvarende minimum 1 meter 

lavere enn fjelltakets planum. Område FD2 skal benyttes som fangdam og denne skal 

ha drenering under veg 3 til fangdam FD1. Fangdam FD2 skal ha laveste planum på 

189,5 m.o.h. for å kunne dreneres til område FD1. Det kan tillates infiltrasjonsanlegg 

og/eller renseanlegg i FD1 og FD2 for å hindre forurensning til vassdrag.  

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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2 a)    Veg: Offentlig kjøreveg (E18) 

Eksisterende riksveg E18, skal benyttes som kjøreveg.  

2 b)    Annen veggrunn  

Sideareal til E18, grøft, fylling/skjæring, skal benyttes til annen veggrunn til offentlig 

kjøreveg E18. 

  

2 c)    Veg: Privat kjøreveg (VEG2 og VEG3) 

VEG2 og VEG3 er privat adkomst til fjelltaket. Regulert bredde er 8 meter, inkl. 

kjørebane og skulder/grøft/skjæring/fylling på hver side. Adkomstvegen til fjelltaket, 

VEG 3, skal stenges med låsbar bom når driften ikke er i gang. Adkomstvegen til 

Butjernhytta, VEG2 og videre nordover skal være åpen for allmenn ferdsel. 

 

3. Grøntstruktur 
 

3a) Turdrag  

Området skal benyttes til tursti. Langs stien skal stedegen vegetasjon tillates vokse og 

vegetasjonsbelte langs stien bevares. Skjøtsel som rydding og hogging av enkelttrær, 

tillates for å opprettholde stien.   

 

3 b) Vegetasjonsskjerm – Restriksjonsområde for skjermingstiltak 

 Området skal danne sammenhengende vegetasjonsskjerm i tresjikt, busksjikt og 

feltsjikt rundt tiltaket for å virke som som buffersone mot støv og støy. Snauhogst i 

skjermingsområdet er ikke tillatt. Uttak av enkelttrær er tillatt. Tiltakshaver er 

ansvarlig for skjøtsel av vegetasjonen. Skjermingstiltak skal evt. anlegges som stein-, 

grus- og jordvoll og beplantes med skog med treslag som vokser på stedet. 

   

 

 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift:  
1. Område LB1 skal benyttes til landbruksformål.      

  

2. Område SB1 skal benyttes til skogbruksformål. 

            

           Jord- og skogbruksloven skal fortsatt gjelde i områdene LB1 og SB1. 

  

 

5. Hensynssoner: 
1. Sikringssone frisikt - møtesikt 

Området langs E18 skal benyttes til sikringssone/frisiktsone/møtesikt på vist på 

plankart. Det skal ikke være sikthinder høyere enn 0,5 meter over vegens plan i 

frisiktsonene.     

       

2. Sikringssone mot vassdrag, i kanten av Butjern  

Området mellom fjelltaket/adkomstvegen til fjelltaket og Butjern skal benyttes til 

sikringssone mot Butjern. Området mellom myrområdet ved Butjern og ny kjøreveg 

skal beplantes med gran og stedegen vegetasjon skal tillates. Det tillates ikke fylling 

med masser i myrområdet i sikringssonene. Hensikten for H190_1 er å bevare myr 

og tjern og dets flora og fauna.  
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Det tillates i H190_2 oppføring av en mindre jordvoll eller vegg i tremateriale som 

skal dempe innsyn i og støy fra masseuttaket. Vollen kan være maksimum 2 meter i 

høyde og ikke være i konflikt med naturmangfold eller landskapshensyn. Vollen skal 

beplantes med gran for å fange opp støvpartikler.  

  

6. Fellesbestemmelser 

1.  Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dersom det i 

forbindelse med tiltak i marka blir funnet slike kulturminner, som ikke er kjent, 

skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 

sikringssone på 5 meter, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 

sendes til kulturvernmyndigheten i Østfold fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 

gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  

2.  Det må sikres at tilført masse ikke inneholder frø eller vekster av fremmede 

plantearter.  

3.  Driver av fjelltaket er ansvarlig for eventuell forurensning av naturmiljø eller 

vassdrag i området som følge av drift av fjelltaket, jf. forurensningsloven mesd 

tilhørende forskrifter, naturmangfoldloven og drikkevannsforskriften. 

Tiltakshaver må som del av egen overvåking minimum 1 gang per år ta en 

vannprøve fra fangdammene i planområdet, og og disse skal analyseres. Før 

virksomheten startes opp skal det ogås tas vannprøver fra Butjernbekken og 

Butjern nærmest masseuttaket. Det må også vurderes å ta prøver fra Butjern og 

Butjernbekken for å vurdere effekt av fangdammene. Dersom det er fare for 

miljøskadelige utslipp fra fangdammene og jordsmonn, må det søkes 

utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten.  

 

7. Rekkefølgebestemmelser 

1. Driftskonsesjon og driftsplanen skal gi rekkefølgekrav til fjelltakets etapper. 

Før virksomheten starter, må det foreligge driftskonsesjon fra Direktoratet for 

minrealforvaltning. Det må i god tid før virksomheten starter, sendes melding 

om virksomheten til Fylkesmannen i Østfold i tråd med Forskrift om 

begrensning av forurensning §30-11. Nærmere beskrivelse av opparbeidelse av 

fangdam og avbøtende tiltak for  skal inngå i melding til Fylkesmannen i 

Østfold og søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning. 

 

 2.  Før iverksetting av tiltak i henhold til reguleringsplanen skal området sikres 

 med terskler og fangdam.       

  

3.  Flytting av kjøreveg fra eksisterende trasé til ny trase, VEG3, i henhold til 

plankartet samt revegetering av eksisterende veg, må skje før det tillates drift i 

planområdet. Fyllmasse av eksisterende kjøreveg skal fjernes og stedegne 

jordmasser skal fylles i eksisterende vegtrase.  

 

4.  I regulerte sikringssoner, H_190_2 og H_190_3 samt i turdragets nordlige del  

mellom ny kjøreveg og myrområdet skal planting av gran skje før det tillates 

drift i området. Plantingen skal skje slik at det kan dannes et belte med gran 

langs kjøreveg, VEG3, samt mellom masseuttakets åpning og turstien. 
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5.  Fjelltaket må sikres med gjerde langs bruddets framtidige sluttkant før det 

tillates drift i planområdet.  

 

6.  Fyllmasse/tilført steinmasse må fjernes i planområdet fra myra ved tjernet før 

det tillates drift i planområdet, jf. naturmangfoldrapport.   

 

   




