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1. PLANENS INTENSJON 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Definisjon:  
Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende doku-
ment. Det vil bla si at det ikke er anledning til å ta i bruk, 
dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det 
som er fastsatt på plankartet og i bestemmelsene. 
 

 
Definisjon: 
Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende 
og informativ karakter. De kan ikke alene brukes som 
hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men gir føringer 
for rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og be-
stemmelser 

 
Planens intensjon er å: 

 
• legge til rette for utvidelse av 

eksisterende massetak (2 stk) på 
eiendommene 12/1/30 og 12/1/58 - 
med tilhørende virksomheter og 
adkomst.  
 

• sikre adkomst til eiendommene 
12/1/29 og 12/1/34. 

 

 

 
 

 
 
2. AREALFORMÅL 

Bestemmelser Retningslinjer 

o  AREALFORMÅL 
Området er regulert til følgende areal-
bruksformål iht. pbl § 12-5: 
 
• Bebyggelse og anlegg  

o Råstoffutvinning 
 
• Samferdselsanlegg  og teknisk 

infrastruktur 
o Kjøreveg – privat/felles   
o Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 
• Landbruks-, natur- og friluftsformål 

(LNFR): 
o Landbruks-, natur- og friluftsformål, 

samt reindrift 
 
 
HENSYNSSONER 
Det er tatt inn to typer hensynssoner iht 
pbl § 12-6, jf § 11-8; 
 
• H140 – Sikringssone - Frisikt langs veg 

 
• H130 – Faresone - Høyspenningsanlegg 
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3. GENERELLE BESTEMMELSER 

3.1 Rekkefølgekrav 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.1.1 Inngjerding 

a) Uttaksområdet skal til enhver tid være 
forsvarlig sikret/inngjerdet. Dette må 
iverksettes før drift startes. 

 

 

Valg av gjerdetype og trase skal avtales med 
reinbeitedistriktet, jf, egen avtale som er 
inngått med reinbeitedistrikt 7. 

3.1.2 Adkomstveger 

a) Utbedring/omlegging av eksisterende 
atkomstveg og avkjørsel fra/ til E6 skal 
gjennomføres i løpet av første driftsår 
etter at reguleringsplanen er vedtatt.  

b) Vegskulder/skråninger skal dekkes med 
stedegne masser så snart som mulig 
etter etablering, og revegeteres 
naturlig. Jf også bestemmelse 3.1.4. 

 

 

3.1.3 Fremtidig bruk 

a) Etter at driften i massetaket er avsluttet 
og området er rehabilitert ihht. god-
kjent driftsplan, skal arealet som i pla-
nen er regulert til råstoffområde endre 
arealbruksformål til LNFR-formål. 

 

Fremtidig bruk 

Når driften opphører i massetaket, vil kommu-
nen ved første rullering av kommuneplanens 
arealdel, oppheve den delen av planen som er 
regulert til råstoffområde og avsette dette til 
LNFR formål. Dette vil sikre at dagens og tidli-
gere bruk av området til friluftsliv og reinbeite 
kan videreføres. 

 

3.1.4 Vegetasjon 

a) Eksisterende vegetasjon innenfor plan-
området skal så langt det lar seg gjøre 
bevares.  
 

b) Området skal ordnes og revegeteres i 
takt med fremdriften. Vekstjord og 
vegetasjon tas vare på, samtidig som 
foregående etappe ordnes ved at skrå-
ninger tas ned og påføres stedegne 
masser for naturlig revegetering. Jf 
også bestemmelse 3.1.2 b). 

Vegetasjon 

Det er viktig at det allerede i oppstartfasen for 
de ulike etapper tas hensyn til revegetering av 
området. 

 

Landskapstilpasning 

Landskapstilpasning sikres gjennom bestem-
melsene i driftsplanen for massetaket. 

 

 

3.2 Annet 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.2.1 Kulturminner 

 

 

 
 

 

Kulturminner og aktsomhetsplikt 

Skulle det under arbeidet i marka komme frem 
gjenstander eller andre spor som indikerer eld-
re tids aktivitet i området, må arbeidet stanses 
omgående og melding sendes Finnmark fylkes-
kommune og Sametinget jf. Lov av 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminnelo-
ven) § 8 andre ledd. 
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Bestemmelser Retningslinjer 

3.2.2 Landskap 

a) En buffersone mellom uttaket og fly-
vesanddynene i nord/nordøst skal opp-
rettholdes for å unngå skader på disse. 

Landskap 

Buffersonen bør være 2-3 m. 

3.2.3 Fare og støy 

a) Støy fra virksomheten skal ligge innen-
for rammer beskrevet i vedlagt konse-
kvensutredning for støy. 
 

b) Alle eksisterende boliger i nærheten av 
massetaket skal ha privat uteareal der 
støynivået ikke overstiger Lden = 55 dB. 
Dersom noen av de eksisterende 
boligene blir utsatt for støy fra 
massetaket over dette anbefalte 
støynivået, må anleggseier 
gjennomføre støyskjermingstiltak.  
 

c) Stuffer skal sikres slik at de ikke er til 
fare for mennesker eller dyr. 

 

Fare og støy 

Miljøverndepartementets retningslinjer for be-
handling av støy i arealplan, T-1442, skal leg-
ges til grunn ved behandling av enkeltsaker et-
ter plan- og bygningsloven. 

 

3.2.4 Miljø 

a) Støvfluktuasjon i forbindelse med uttak 
skal motvirkes med vanning.  

 

 

4.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Steinbrudd og masseuttak 
Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Tillatt bebyggelse/virksomhet 

a) Det er kun tillatt drift i området i 
tidsrommet 07:00 – 17:00 i perioden 1. 
juni til ut september/oktober. 
 

b) Innenfor området tillates bearbeiding, 
produksjon og lagring av masser, herunder 
knusing, asfaltproduksjon og andre 
relaterte aktiviteter. 
 

c) Parkering for ansatte er tillatt på området. 
Dette organiseres av tiltakshaver. 
 

d) Utelagring på tomta skal skje på en måte 
som ikke er til unødig sjenanse for 
omkringliggende omgivelser. 

 

e) Produksjonen skal foregå med mobilt utstyr 
og med mobil rigg, som ikke forutsetter 
utslipp til grunnen. 
 

f) Uttakets dybde skal maksimum gå ned til 
ca. kote +45. 

 

g) Drift skal skje i henhold til driftsplan 
godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning. 
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Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.2 Tilgang 

a) Atkomst til tomta skal være fra veg f_KV1 
som angitt på plankart, både for 
transportkjøretøy og ansatte. 

 

b) Området skal avstenges med bom ved 
veien, slik at det ikke er mulig å ta seg inn 
på området med bil utenom arbeidstid. 

 

c) Virksomhet i perioder hvor området 
benyttes av reindriften vår og høst må 
tilpasses slik at flokken ikke blir forstyrret. 

 

 

 
 
 
 

5. SAMFERDSEL OG TEKNISK 
INFRASTRUKTUR 

5.1 Kjøreveger 
Bestemmelser Retningslinjer 

5.1.1 Generelt 

a) Vegene skal opparbeides innenfor det 
arealet som fremgår av plankartet, med 
fast toppdekke som bidrar til å redusere 
partikulært støv. 

 
b) Innenfor området tillates opparbeidelse 

og vedlikehold av adkomstveien til 
massetaket. 
 

c) Avkjørsler og interne parkeringsplasser 
skal være i henhold til Statens 
Vegvesens Håndbok N100. 

 

Generelt 

Jfr. Statens Vegvesens Håndbok N100 og 
N200. 

 

5.1.2 f_KV1  

a) Kjørevegen f_KV1 skal tilrettelegge for 
felles adkomst til eiendom 12/1/58, 
12/1/30, 12/1/34 og 12/1/29. 

 

b) Vegen reguleres som adkomstveg 
klasse A2 (håndbok N100) og skal være 
dimensjonert for vogntog. 

 

f_KV1  

Jfr. Statens Vegvesens Håndbok N100 og 
N200. 

 

5.1.3 f_V1 og f_V2  

a) Kjørevegene f_V1 og f_V2 er felles 
adkomstveier for eiendommene 
12/1/34 og 12/1/29 
 
 

f_V1 og f_V2  

Jfr. Statens Vegvesens Håndbok N100 og 
N200. 

Det forutsettes at f_V1 og f_V2 beholdes som i 
dag, men at kryssløsningene fra f_KV1 forbed-
res som vist på plankartet. 
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6. LNFR 

6.1 LNFR 
(Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
6.1.1 LNFR 1-4 

a) Det tillates ingen tiltak innenfor dette 
området som reduserer områdets verdi 
som LNFR-område. 
 

b) Grønne områder rundt massetaket er 
buffersoner som ikke skal berøres av 
uttaket.  
 

c) Eksisterende vegetasjon skal bevares, 
jf bestemmelse 3.1.4. 
 

 

 
 

7. HENSYNSSONER 

7.1 Sikringssoner – H140 
Bestemmelser Retningslinjer 

7.1.1 Frisiktsoner 

a) Frisiktsonene skal til enhver tid holdes 
ryddige. 
 

b) Vegetasjon og andre potensielle 
sikthindringer skal ikke overstige 0,5m 
høyde. 

 

 

 

 
 
 

7.2 Faresone - H370 
Bestemmelser Retningslinjer 

7.2.1 Høyspenningsanlegg 

a) I hensynssone H370_1 er det ikke 
tillatt å sette i verk tiltak som kan bidra 
til fare eller ulemper for kraftlinjen.  

Høyspenningsanlegg 

Hensynssonen har en bredde på 10 m fra yt-
terste leder på hver side, jf plankartet.  

 

 
 


