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D E T A L J R E G U L E R I N G S P L A N  
MURTNES MASSEUTTAK 

del av gnr 126 bnr 1 

Reguleringsplan er datert 04.11.15, rev. 06.06.17 
Reguleringsbestemmelser er datert 04.11.15, rev 06.06.17 

RAKKESTAD KOMMUNE 

1  FORMÅL 
BSM:  Råstoffutvinning - Steinbrudd og masseuttak, dagbrudd (1201)   pbl § 12-5, nr 1 
SKV:  Samferdselsanlegg – kjørveg (2011), annen veggrunn/grøft (2019)   pbl § 12-5, nr 2 
GV: Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm (3060)     pbl § 12-5, nr 3 
L: Landbruk (5110)         pbl § 12-5, nr 5  

Hensynssone – frisikt (h_140)       pbl § 12-6 

2  FELLESBESTEMMELSER 
2.1 Forhold til annet lovverk 
Drift ved Murtnes masseuttak forutsetter innvilget driftskonsesjon og driftsplan i henhold til 
mineralressursloven og godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning, samt nødvendige tillatelser i samsvar 
med krav i forurensningsloven og avfallsforskriften.  

2.2 Drifts- og transporttider 
Tillatte drifts- og transporttider: 

Mandag - Fredag Lørdag 
Drift Transport ut/inn Transport ut/inn 

07:00 – 19:00 07:00 – 21:00 09:00 – 16:00 

Det skal ikke være drift i eller uttransport fra masseuttaket søndag eller helligdager. Uttransport av strømasser 
tilknyttet vinterberedskap og ekstraordinært veivedlikehold er tillatt uavhengig av fastsatte driftstider. 

Boring, sprenging og knusing av masser tillates kun i perioden 1. november til 1. mars. Det tillates kun 1 
utsprenging pr. år. Perioden for sprengning og pukking skal ikke strekke seg over en lengre periode enn 
maksimum 3 uker innenfor denne perioden. 

2.3 Støy fra masseuttak og transport 
Drift og transport skal tilfredsstille støykrav i «retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442. 
Støy fra virksomheten skal ligge innenfor grenseverdier gitt i Forurensningsforskriften kapittel 30: 

 
Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom forskriftens grenseverdier overskrides. 

2.4 Støv 
Nedfallsstøv/steinstøv fra virksomheten målt ved plangrensen skal ikke overstige 5 g/m2 i løpet av 30 dager, jfr. 
Forurensningsforskriftens § 30 -5.  

Adkomstveg, plasser og åpne lager skal vannes etter behov. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres 
slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Adkomstveg til masseuttaket skal vannes ved 
behov for å hindre støvplager for omgivelsene. 
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2.5 Avrenning 
Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til ferskvannsresipient dersom 
maksimalkonsentrasjonen av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom 
utslippet ikke medfører nedslamming av resipienten, jfr. forurensningsforskriftens § 30-6. Ved konsentrasjon av 
SS over gitte grenseverdier skal prosessvann/avrenning fra masseuttaket føres til sedimenteringsbasseng med 
tilstrekkelig kapasitet til å kunne felle ut faste stoffer før vannet ledes ut i eksisterende bekkedrag. Utslippet skal 
ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres. 

2.6 Istandsetting og etterbruk 
Området skal istandsettes i samsvar med godkjent etterbruksplan. Planen skal utarbeides i tråd med 
temaveileder «Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven» og vise framtidig 
terrengutforming. 

3  BEBYGGELSE OG ANLEGG, pbl §  12-5, nr  1 
3.1 Område for masseuttak - BSM  
I område BSM1 kan det foretas uttak, knusing og lagring av steinmasser i samsvar med reguleringsplan og 
godkjent driftsplan. Masser tillates tatt ut ned til bunnkote c +121. Totalt uttaksvolum er estimert til ca 140 000 
m3 fast fjell.  

Masseuttaket skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret i samsvar med gjeldende krav, bl.a. ved låst bom på 
adkomstveg, gjerder/markering av bruddkant og skilting 

Uttaket skal følge en etappeinndelt driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal 
ajourføres regelmessig etter føring fra Direktoratet. 

I uttaksområdene tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er nødvendige for driften av 
uttaket, herunder transportbånd, siloanlegg, knuse- og sorteringsverk og lignende. Alle midlertidige 
bygningsmessige anlegg i uttaksområdet skal behandles i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Mobilt 
pukkverk skal være godkjent i samsvar med forurensningslovens krav. 

Område BSM 2 kan benyttes til deponi og mellomlagring av masser. 

4  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5,  nr 2)  
SKV1 er privat adkomstveg fra Murtnesvegen til masseuttaket på gnr 126 bnr 1 og til eiendommen 126 bnr 15.  
Det er driver av masseuttaket sitt ansvar at vegen holdes fri for stein og skitt som følge av transport fra 
masseuttaket. 

5  GRØNNSTRUKTUR – VEGETASJONSSKJERM (pbl § 12-5 nr 3)  
5.1 Skjermsone GV 

Sonen nærmest bruddkanten skal fungere som en overgangssone og vegetasjonsskjerm mellom tilgrensende 
utmarksområder (LNF-formål) og uttaksområdet. Terrengvoll for skjerming kan etableres i sonen. Eksisterende 
vegetasjon skal bevares så langt mulig, og ny skjermplanting av stedegen vegetasjon skal etableres ved behov. 
Ordinær skjøtsel kan gjennomføres. Flatehogst er ikke tillatt. 

6  HENSYNSSONER (pbl §  12-6) 
6.1 Frisikt 
Innfor frisiktsoner skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over 
terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 

7  LANDBRUK (pbl § 12-5 nr  5)  
Området LL1 skal istandsettes og tilbakeføres til dyrkbar landbruksjord, jf § 2.6, innen 1 år etter planvedtak.  


