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Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
with the comissioner of mines at Svalbard

214900,000000 215000,000000 215100,000000 215200,000000 215300,000000 215400,000000 215500,000000 215600,000000 215700,000000 215800,000000 215900,000000 216000,000000 216100,000000 216200,000000

66
57

90
0,00

00
00

66
58

00
0,00

00
00

66
58

10
0,00

00
00

66
58

20
0,00

00
00

66
58

30
0,00

00
00

66
58

40
0,00

00
00

66
58

50
0,00

00
00

66
58

60
0,00

00
00

66
58

70
0,00

00
00 Djupgrop masseuttak i Modum kommune

Konsesjonsområde

1:5 000
± 0 0,5 10,25 Kilometer Kart produsert ved DMF 09.10.2017

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
GeocacheBasis

62 DAA





Utklipp fra Natrubase. 
Søk utført av DMF 04.08.2017



Utklipp fra Artskart.
Søk utført av DMF 04.08.2017









































PLANBESTEMMELSER 
DETALJPLAN FOR MASSEUTTAK - GNR.63/BNR.9 
AMUNDRUD - MODUM KOMMUNE 
 
Dato:  20.09.2010 
 
Vedtatt av kommunestyret: 20.09.2010, sak nr. 48/10. 
 
 
§ 1 Planens intensjon 
 
Planen skal legge til rette for ressurseffektiv og miljøvennlig utnyttelse av sand- og 
pukkressursene innen planområdet.  
 
 
§ 2  Planens formål 
 
Innenfor planområdet er det angitt følgende reguleringsformål jamfør plan- og 
bygningslovens § 12-5 og § 12-6: 
 
PBL. § 12-5, Arealformål PBL. § 12-6, Hensynssoner 
Ledd 1. Bebyggelse og anlegg 
- Steinbrudd og masseuttak 
 

Ledd A.1. Sikringssoner  
- Frisikt 

Ledd 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur 
- Kjøreveg (offentlig) 
- Annen veggrunn 
 

Ledd A.3. Faresoner 
- Høyspenningsanlegg 
 

Ledd 3. Grønnstruktur 
- Vegetasjonsskjerm 

 

 

Ledd 5. Landbruks-, natur- og friluftsområder 
- Naturformål 
 

 

 
 
§ 3  Generelt. 
 
1. Alle faser av driften skal skje innenfor kravene i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 

og retningslinjer, eller innenfor krav stilt i egen utslippstillatelse fra 
forurensningsmyndigheten. 

 
2. Avkjørsel fra offentlig veg skal utformes og ha frisikt i henhold til vegnormalenes krav. 

 
3. Driften skal utføres innefor støyretningslinjene T-1442. Når det bores og knuses skal støynivået ikke 

overstige Lden=50 dBA, for øvrig Lden=55 dBA.  Når boring og knusing skal utføres skal naboer 
varsles. 

 
 
 
 
 



§ 4 Rekkefølgebestemmelser

1. Det skal utarbeides drDriftskonsesjon og driftsplan godkjent i henhold til
mineralloven skal foregigge før drift kan igangsettes.

2. Det skal utarbeides beredskapsplan for masseuttaket som skal være godkjent av
kommunal myndighet før drift kan igangsettes. Beredskapsplanen skal inneholde:

- undersøkelsesprogram for støvflukt, og tiltak for å hindre støvflukt 
- plan for nedsettelse av overvåkingsbrønner med tilhørende prøvetaking i 

Dokkene naturreservat 
- tiltaksplan for uforutsette hendelser vedrørende forurensningsrisiko 

§ 5  Bebyggelse og anlegg - steinbrudd og masseuttak. SM1, SM2.

1. Det kan gjøres uttak ned til kote 169moh i SM1 og kote 207moh i SM2.

2. I område SM2 kan det oppføres driftsbygninger. De kan ha en høyde på inntil 15m.

3. I SM1 kan det oppføres anlegg for behandling og interntransport av masser.

4. I SM2 skal følgende anlegges:
- brønn og infiltrasjonsanlegg for avløp og overvann 
- asfaltert platting for oppstilling og fylling av drivstoff 
- transformatorkiosk (plasseres i samråd med nettleverandør). 
- anlegg for sikting og finknusing 

5. SM1 og SM2 skal tilbakeføres til skogbruksformål etter avslutting av masseuttak. Aktuelle
arealer for ferdigstillelse og tilbakeføring skal fremgå av ajourført driftsplan. Skråninger i
løsmasser skal ha maks helningsvinkel på 1:2, og det skal sås til med strølaget fra avdekte
områder for å tilrettelegge for spontan etablering av stedegen vegetasjon

§ 6 Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm

1. I område med formål vegetasjonsskjerm skal det etableres voll mot fylkesveg 148.
Vollen skal ha en minimumshøyde på 2m over stedlig veghøyde, og maks helningsvinkel
skal være 1:1,5 mot veg, og 1:2 mot uttaksområdet. Skråninger skal sås til med strølaget
fra avdekte områder. Voll skal være etablert før bakenforliggende områder tas i bruk til
masseuttak.

2. Området med formål vegetasjonsskjerm skal tilbakeføres til skogbruksformål etter drift av
steinbrudd og masseuttak er avsluttet.

§ 7 Landbruks-, natur og friluftsområde - Naturformål

1. Naturlig vegetasjon skal beholdes i område NF1, og inntil drift av steinbrudd og
masseuttak avsluttes, tillates ikke flatehogst.

2. NF1 skal tilbakeføres til skogbruksformål etter drift av steinbrudd og masseuttak er
avsluttet.



3. NF2 skal bestå av naturlig vegetasjon som skal fungere som buffersone mot Dokkene
barskogreservat. Flatehogst tillates ikke.

§ 8 Hesynssone - Fareområde, høyspenningsanlegg

I området skal det ikke oppføres bygninger eller anlegg. Beskjæring av vegetasjon under 
kraftlinjen er tillatt. 

§ 9 Hensynssone - Sikringssone, frisikt

I frisiktssoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over tilstøtende vegbane. Bygg, 
anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
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