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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Detaljregulering:  URSTADBERGET 2 
PlanID:   2013003 
 
Reguleringsplankart  datert 14.03.14. Revidert 13.08.14. 
Reguleringsbestemmelser datert 14.03.14. Revidert 13.08.14. 
 
 
§ 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL § 12-5) 
Bebyggelse og anlegg 

- Steinbrudd og masseuttak (SM) 
 
 
§ 2 Kulturminner og aktsomhetsplikten 
Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nord-
Trøndelag fylkeskommune omgående. jfr. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 
annet ledd. 
 
 
§ 3 Steinbrudd og masseuttak 
I området kan det drives masseuttak, foredling og mellomlagring av stein. Det kan tillates 
etablert annen industri basert på behandling av sprengt stein og jord. Slik industri skal 
opphøre samtidig med opphør av steintaket. 
 
Det tillates uttak av masser ned til kote +142,0. 
 
§ 3-1 Driftsplan 
Drift av steinuttaket skal følge egen driftsplan som skal være godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning.  
 
§ 3-2 Forurensning 
Driften skal skje ihht. forurensningsforskriftens kapittel 30 «Forurensninger fra produksjon av 
pukk, grus, sand og singel». 
 
§ 3-3 Geoteknikk 
Dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet umiddelbart stanses og geoteknisk 
fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås. Lagring av avdekkingsmasser og knuste 
masser skal skje direkte på fjellgrunn.  
                                                                                                                                            
§ 3-4 Sikring 
Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret.  
Adkomstvegen skal sikres med låsbar vegbom inn til anlegget. 
Sikringen vil bli vurdert fortløpende under driftsperioden. 
Bruddet sikres med gjerde mot nord og vest. 
 
§ 3-5 Bygninger og anlegg 
Det tillates oppført bygninger og anlegg som er tilknyttet driften av uttaket.  
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§ 3-6 Istandsetting etter endt uttak 
Uttaket skal istandsettes forløpende og tilbakeføres til skogsområde. Etter endt uttak skal 
området være istandsatt i samsvar med gjeldende driftsplan.  
 
Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift. 
 
 






























