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§ 1 Planbeskrivelse 

Reguleringsplanen omfatter området for råstoffutvinning i kommunedelplan Hemnesberget vedtatt 2001. 
Planarealet er 50 da mens selve steinbruddet vil dekke 25 da. I bruddet er det tatt ut om lag 50 000 m3 stein 
og planen gir anledning å ta ut om lag 325 000 m3. Planen tillater at steinbruddet utvides inntil 40 meter fra 
gang- og sykkelvegen mellom Juvika og Hemnesberget og inntil 100 meter fra nærmeste bolighus. Stein-
bruddet vil ha tilgang til sjøen med mulighet for lasting og lossing av båter. Bruddet avsluttes med terrasser 
som tilføres vekstmasse. Planen har bestemmelser som skal sikre at virksomheten foregår på en trygg måte. 
Driften av bruddet krever konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning og godkjenning fra Kystverket. 

§ 2 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

Bebyggelse og anlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
 

Landbruk, natur og friluftsliv samt reindrift 
 

Juridiske linjer 
 

Steinbrudd/masseuttak 

Kjøreveg, privat veggrunn 
Annen veggrunn - tekniske anlegg 
Havn 

Friluftsformål 
Friluftsformål kombinert med annen veggrunn 

Plangrense, formålsgrense, byggegrense, regulert 
senterlinje, avkjørsel 

SOSI 1201 

SOSI 2010 
SOSI 2018 
SOSI 2040 

SOSI 5130 
SOSI 5900 

 

§3 Steinbrudd og massetak 

Rekkefølgebestemmelse 1: Før det startes drift i steinbruddet skal det foreligge driftskonsesjon fra 
Direktoratet for mineralforvaltning og godkjenning fra Kystverket etter havne- og farvannslovens § 27. 

Rekkefølgebestemmelse 2:  Før det startes drift utenfor gjerdet rundt dagens brudd skal det etableres nytt, 
sammenhengende gjerde i bruddets formålsgrense med høyde minst 1,8 m. 

Gjerdet skal ikke berøre arealet utenfor steinbruddets formålsgrense. Avstanden mellom gjerdet og 
bruddkanten skal være minst 4,0 m. Alle kjøreveger inn til bruddet skal ha låsbar bom. 

Foruten masseuttak kan arealet brukes til produksjon av knust stein, lasting og lossing av båt og lagring av 
slike masser. Avdekningsmasse kan lagres på arealet. Mot sjøen kan det være havneaktivitet. 

Driftstider 
 
 

 

 
 

 

På hverdager mandag - fredag kan det foregå a) sprengning i tidsrommet 0700 - 1600, b) 
boring og knusing i tidsrommet 0700 - 2200 og c) annen produksjon og transport i 
tidsrommet 0600 - 2200. På lørdager kan uttransport skje i tidsrommet 0800-1300. 

Døgnet rundt hele året kan det transporteres ut strøsand og det kan foregå reparasjoner, 
snøbrøyting o.l. på anlegget. 

Ved uønskete hendelser som vegbrudd, jernbanebrudd, stormflo, ras, flom o.l. kan all 
produksjon foregå hele døgnet alle dager i året når det er nødvendig for å reparere eller 
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 forebygge skade. Ved sprengning utenom tidsrommet 0700 - 1600 skal alle naboer i 
Nordvegen 1 - 33 og Bekken 1 - 16 varsles ved personlig besøk eller per telefon. All 
aktivitet ved slike anledninger, inkludert varsling, skal journalføres. 

Støvutslipp Produksjonsutstyr, lager og transport og plassering/organisering av virksomheten skal 
være slik at utslippet av støv til omgivelsene blir minst mulig. 

Tiltak for å hindre støvflukt kan være bygging av levegger og tak, asfaltering, strøing med 
kalsiumklorid eller liknende og overrisling med vann. Vannet skal om nødvendig ha 
tilsetninger som effektiviserer fukting av løsmasser. 

Driften skal ikke slippe ut vann som er blakket eller forurenset på annen måte. 

Støyutslipp Steinbruddets totale bidrag til støy i omgivelsene skal ikke overskride følgende grenser for 
ekvivalent kontinuerlig lydnivå i dBA, målt eller beregnet som frittfeltverdi ved nærmeste 
bolig eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt: 

• 55 dBA på hverdager i tidsperioden 0600 - 1800 
• 50 dBA på hverdager i tidsperioden 1800 - 2200. 

Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for 
ekvivalentnivået med mer enn 10 dBA. 

Palleboring fra en posisjon der støyskjerm inkludert bruddkant er lavere enn 10,0 m kan 
foregå i inntil to arbeidsuker per år med boreutstyr som har maksimalt lydeffektnivå Lw = 
118 dB. Når støyskjermingen er 10 m høy kan det bores i seks arbeidsuker per år. 

Knuseverk kan bare drives i en posisjon der støyskjerm inkludert bruddkant er minst 20 m 
høy. 

Andre 
bestemmelser 

Planmyndigheten kan pålegge tiltakshaver å utføre måling av støy og rystelser. Den kan 
også gi pålegg om skjermingstiltak nevnt ovenfor under Støvutslipp. 

Etterbruk:  Steinbruddet skal avsluttes med terrasser som tilføres vekstmasse og beplantes. Det skal være 
atkomst til alle terrassene fra bruddet. Bruddbunnen kan til enhver tid brukes til det som er angitt i § 3 fjerde 
ledd. Etterbruk som innebærer vesentlig endring av denne arealbruken, skal hjemles i egen detaljregulering.  
Låsbar bom skal erstattes med heltrukket gjerde. Støyvoller kan saneres. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg er permanent, privat atkomst mellom bruddbunnen og offentlig veg. Annen veggrunn markerer 
fylling eller skjæring. På havnearealet kan det bygges anlegg for lasting og lossing av båter. Tiltak i sjø 
krever godkjenning etter havne- og farvannsloven og sendes Hemnes kommune. 

§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

På arealet med kombinert formål kan det anlegges transportveger mellom bruddområdet og offentlig veg og 
lagres avdekningsmasse fra steinbruddet. Når driften er ferdig skal transportveger og massedeponi 
tilbakeføres og kombinasjonsformålet opphører. 


