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Dato for siste revisjon av bestemmelsene
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§1

: 20.01.2016
: 18.02.2016

AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Multiconsult AS,
datert 26.01.2015, senest endret 25.11.2015.

§2

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg
Steinbrudd/masseuttak
Landbruks-, natur og friluftsområder
Naturformål
Bestemmelser
Bestemmelsesområde Vilkår for bruk av arealer

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1

Driftsplan
Drifts- og avslutningsplanen skal være godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning før
drift i steinbrudd og masseuttaksområde 2 kan igangsettes.
Driftsplanen må særlig vise hvordan forsiktig sprenging og arbeid på toppen av
skjæringskanten langs sørsiden av bruddet skal utføres, og hvordan skråningen mot vegen
kan sikres, slik at det ikke medfører ras og nedfall av stein på fv. 704.

3.2

Istandsetting og revegetering
Pallene i bruddet skal istandsettes og revegeteres fortløpende i forhold til uttak og i
henhold til godkjent driftsplan.
Senest to år etter endt virksomhet skal området istandsettes og revegeteres i tråd med
driftsplan. Bygninger og andre midlertidige og transportable konstruksjoner skal fjernes
samtidig med at driften av bruddet opphører. Området skal da tilbakeføres til naturområde.

3.3
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Deponering av rene masser
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Området kan benyttes til mottak og deponering av rene masser. Det skal utarbeides
driftsplan for gjennomføring av deponeringen. Driftsplanen skal godkjennes av Trondheim
kommune og redegjøre for:
- Hvordan området skal fylles opp
- Framdriftsplan for oppfylling
- Håndtering av støv
- Renhold av maskiner og utstyr
- Kontroll- og rapporteringssystem for området og driften
- Drenering
- Driftstider
§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1

Steinbrudd og masseuttak
Området skal benyttes til uttak av masser fra fjell og til deponering av rene masser.
Innenfor området tillates etablert midlertidige anlegg og bygninger for produksjon og
videreforedling av produkter som har de uttatte masser som hovedråstoff.
Innenfor området ”SM2” skal alt vegetasjonsdekke tas av i etapper før sprengningsarbeider
og uttak av fjellmasser kan igangsettes. Vegetasjonsmassene skal mellomlagres på egnede
områder innenfor ”SM1” og ”SM2” og brukes fortløpende til revegetering av ferdig uttatte
paller og områder. Massene skal ikke blandes med andre masser.
Uttak av steinmasser, samt planering og istandsetting, skal til enhver tid drives i tråd med
driftsplan.

4.2

Driftstider
Drift er kun tillatt mandag-fredag kl.06-20. Dette inkluderer den totale virksomheten
innenfor regulert område.
Presiseringer av driftstidene:
- Innkjøring og utkjøring av masser tillates også lørdager kl. 08-14.
- Sprengning tillates kun i tidsrommet kl. 08 -16 mandag-fredag.
- Støvdempende tiltak nevnt i § 4.7 tillates til alle tider.
- Nødleveranser av strømaterialer og steinmasser i forbindelse med akutte
situasjoner som flom, vegbrudd og lignende tillates til alle tider.

4.3

Avgrensning
Ytre avgrensning av bruddområdet skal innmåles og avmerkes tydelig i terrenget.
Istandsatt og avsluttet uttak skal ha en bunnkote på +208 moh.

4.4
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Sikring
Bruddet skal sikres og skiltes under driftsfase og etter avsluttet uttak for å hindre uønsket
ferdsel av mennesker og dyr. Rundt området skal det etableres et permanent sikringsgjerde
som nevnt i § 5.2. Kjøreadkomsten til området skal stenges med bom når anlegget ikke
driftes.
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4.5

Varsling/skilting
Ved borings-, sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider skal nødvendige tiltak gjennom
varsling og skilting settes i verk for å sikre mot skade på person, eiendom og trafikk.
Sprenging skal varsles berørte grunneiere.

4.6

Støy
Driften skal tilfredsstille grenseverdier angitt i Miljøverndepartementets forskrift om
begrensning av forurensning, kapittel 30: forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand
og singel, fastsatt september 2009. Grenseverdiene, beregnet som frittfelt lydtrykknivå,
skal være tilfredsstilt ved mest støyutsatte fasade på omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager.
Driften skal følge støygrensene angitt i tabellen nedenfor (frittfeltverdier ved mest
støyutsatte fasade, Lden definert som døgnmiddel):
Mandag- Kveld, kl.19-23
fredag
mandag-fredag
<55 Lden <50 Levening

Lørdag
<50 Lden

Søn-/
helligdag
<45 Lden

Natt (kl.23-07)
<45 Lnight

<60 LAFmax

Støygrensene skal skjerpes i henhold til definisjoner i forskriften ved impulslyd. Unntak fra
støygrensene kan tillates i perioder og enkeltdager som angitt i forskriften.
4.7

Støv
Borerigg skal enten ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å dempe
støv fra borerigg. Knusere, siktere, matere, transportører, omlastings- og utlastingspunkter,
samt andre deler av det maskinelle utstyret, skal være konstruert slik at utslipp av støv til
omgivelsene minimaliseres. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir
minst mulig utsatt for vind som gir støvflukt, og skal om nødvendig i tørre perioder, fuktes
med vann for å unngå støvflukt.
Kjøretøy som benyttes til transport av masser skal vaskes, og lasten tildekkes. Det skal
settes av et eget område innenfor planområdet som skal benyttes til vask av
transportkjøretøy. Transportkjøretøy skal vaskes tilstrekkelig slik at berørte veger ikke
tilsmusses. Dersom det ikke er mulig å vaske transportkjøretøy tilstrekkelig, og vegene
tilsmusses, må driver av bruddet fjerne tilsmussing av vegene ved vask. Vasking må skje
umiddelbart.
Driftsprosedyrer for støvdempingstiltak skal tas inn i bedriftens internkontrollsystem.

4.8

Avrenning og VA
Utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer inkl. suspendert stoff i avrenning fra området,
skal til enhver tid unngås. Tilførselen av suspendert stoff til resipienten skal alltid holdes på
et akseptabelt nivå i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 30-6.
Det skal til enhver tid være god nok kapasitet i forhold tilhåndtering av internt overvann i
bruddområdet. Nedenforliggende overvannsrør/bekkelukking må ikke overbelastes, og
nedenforliggende bekk må sikres mot erosjon. Dersom det blir aktuelt med utslipp av
sanitæravløpsvann skal dette renses i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav som
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kommunen setter. Ved behov skal det etableres sedimentasjonsbasseng.
§5

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER

5.1

Naturformål
Innenfor området tillates ikke terrenginngrep eller lagervirksomhet. Området skal gi en best
mulig skjermende effekt ut fra hensynet til innsyn, støy og støv.
Eksisterende vegetasjon og landskap skal i størst mulig grad bevares. Området skal
beskyttes og pleies slik at det opprinnelige naturpreget blir ivaretatt. Terreng og vegetasjon
skal få utvikle seg fritt.
Det skal ikke drives hogst innenfor området, og det skal tilrettelegges for etablering av ny
vegetasjon der det i dag ikke er vegetasjon. Ved større skogskader som vindfellinger m.m.
kan det tas ut trevirke for å unngå ytterligere skade på skogen.

5.2

Sikringsgjerde
Innenfor området skal det etableres et permanent sikringsgjerde minimum 4 meter fra
bruddkant som vist på plankartet. På innsiden av sikringsgjerdet tillates kjøring for drift og
vedlikehold langs bruddkanten.

§6

BESTEMMELSER

6.1

Vilkår for bruk av arealer (#1)
Innenfor området skal det etableres en terrengvoll mellom bruddkant og bakenforliggende
myr for å sikre grunnvannstanden og hindre drenering av myrområdet inn i bruddområdet.
Jordmasser til denne vollen skal ikke inneholde rester eller frø av uønskede/svartelistede
arter. Jordvollen må ha et tettelag av morene eller leire i bunnen, og beplantes med
stedegne busker/trær.
Plassering og etablering av jordvollen skal gjøres i samråd med faglig sakkyndig og
godkjennes av Trondheim kommune.

§7
7.1

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Ny adkomstveg
Adkomstveg fram til bruddet fra ny fv 704 skal sikres gjennom reguleringsplan for ny fv 704.
Samtidig med at ny fv 704 bygges, skal ny adkomstveg til bruddet etableres.

7.2

Jordvoll
Jordvoll innenfor bestemmelsesområde #1 skal være etablert før drift i steinbrudd og
masseuttaksområde 2 kan igangsettes

Dato og signatur (Ordfører ved bystyrevedtak, byplansjefen ved delegert).
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