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§ 1. GENERELT 

1. Det regulerte området er vist på plankart, datert 30.04.2019 med reguleringsplangrense. 

2. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kvartsittbrudd ved 

Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru. 

 

§ 2. REGULERINGSFORMÅL 

BEBYGGELSE OG ANLEGG, Jfr. Pbl. § 12-5. NR.1 

• Steinbrudd og masseuttak - BSM 

SAMFERDSELSANLEGG, jfr. Pbl. § 12-5. NR.2 
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• Kjøreveg - SKV 

• Annen veggrunn, grøntareal – SVG 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT, Jf. Pbl § 12-5. NR. 5 

• Reindrift 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, Jf. Pbl § 12-5 NR. 6 

• Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone- VAA 

HENSYNSSONER, Jfr. § 12-6. 

• H570 Bevaring kulturmiljø 

• H320 Flomfare 

• H520 Hensyn reindrift 

 

§ 3. FELLESBESTEMMELSER 

1. Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

2. Driften skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende driftskonsesjon fra Direktoratet 

for mineralforvaltning. 

3. Utslipp av støy, støv og annen type forurensning til luft, vann og grunn skal ligge innenfor 

rammer bestemt av forurensningsmyndigheten og gitt i utslippstillatelse.  

4. Kommer det under graving fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet som 

omfattes av kulturminneloven, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Nordland fylkeskommune, jfr. Lov av 9.juni 1978 nr. 50 kulturminner, § 8. 

 

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG – Steinbrudd og masseuttak BSM 1 - 6 

1. I bebyggelses- og anleggsområde for steinbrudd og masseuttak BSM 1, BSM 3-6 kan det 

foretas uttak, transport og deponering av stein og avdekkingsmasser. Inngrepene skal ligge 

innenfor formålsgrensen. 

2. BSM 2 fungerer som anleggsområde. Her er det etablert knuseverk, områder for 

mellomlagring av masser, transportband, ferdigvarelager, dypvannskai for utskipning av 

kvarts, lagerbygninger, verksteder, servicebygg, kontor og administrasjonsbygg. Videre drift i 

henhold til dette, samt eventuelt oppføring av nye bygg tillates innenfor BSM 2. 

3. Når all kvarts fra et bestemmelsesområde er utvunnet skal området ryddes og opparbeides 

etter godkjent istandsettingsplan. Revegetering skal gjøres med stedegne masser. 

4. Innenfor BSM 1 skal det etableres sedimenteringsbasseng. 
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5. Ved etablering av BSM 6 skal avrenning fra deponiet i barmarkssesongen overvåkes månedlig 

med dokumentasjon og ev. sedimenteringsbasseng bygges ved tegn på avrenning til 

Mielkeveaijávri.  

6. Som avbøtende tiltak for reindriften kan BSM 5 og BSM 6 ha driftsstans opp til 4 uker totalt, 

fordelt på 2 til 4 perioder, i reindriftens mest sårbare perioder fra 15. juli til og med oktober. 

Driftsstans må avtales årlig i nært samarbeid med reindriften.  

 

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG 

5.1 Kjøreveg – SKV 1-3 

1. Formålet SKV 1-3 omfatter areal til privat kjøreveg. Innenfor formålet tillates etablert 

konstruksjoner, nødvendige installasjoner og teknisk infrastruktur, etter gjeldende tekniske 

krav.  

2. Vegen skal være stengt for allmenn ferdsel med bom.  

3. Vegen skal opparbeides og drives i henhold til enhver tid godkjente driftsplan og 

konsesjonsbetingelser for bruddet. Fyllinger og skjæringer utover reguleringsbredden skal 

ikke forekomme.  

4. Når all kvarts er utvunnet skal området ryddes og opparbeides etter godkjent 

istandsettingsplan. Revegetering skal gjøres med stedegne masser.  

 

5.2 Annen veggrunn, grøntareal – SVG 

1. Det tillates etablert fyllinger og skjæringer innenfor formålet. 

2. Formålet omfatter areal til annen veggrunn, grøntareal. Innenfor formålet tillates ikke 

etablert konstruksjoner, nødvendige installasjoner eller teknisk infrastruktur. Områdene skal 

gis ett grønt preg og kan brukes til snøopplagring.  

 

§ 6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT – LNFR – Reindrift 

1. Formålet LNFR – Reindrift omfatter areal til reindrift.  

 

§ 7. ANGITT FORMÅL I SJØ OG VASSDRAG MED ELLER UTEN TILHØRENDE STRANDSONE – VAA 

1. Formålet er regulert til angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone – 

VAA.  

 

§ 8. HENSYNSSONER 

1. Området regulert til bevaring kulturmiljø, H570, skal sikres mot ødeleggelse av enhver art. 

Området markert med hensynssone H570 skal avgrenses med gjerde.  

2. Området er regulert til hensynssone flomfare, H320.  

3. Innenfor område regulert til hensyn reindrift, H520, skal vegens legges slik at 

skjæringer/fyllinger blir så slake som mulig.  
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§ 9. REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

1. Kjøreveg SKV 2 skal ikke etableres før det er aktuelt å starte med utvinning fra BSM 5.  

2. Kjøreveg SKV 3 skal ikke etableres før det er aktuelt å starte med utvinning fra BSM 6.    

 


