Andøy kommune
BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR
” GRUSUTTAK RISE, BJØRNSKINN”
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I
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrensen.
II
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål:
PBL.12-5. Nr.1: Bebyggelse og anlegg
BSM1 – BSM3 Steinbrudd og masseuttak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer,
bygninger og anlegg innenfor planområdet:
1 LANDSKAPSPLEIE
Avdekningsmasser skal tas vare på, og mellomlagres på avtalt område innenfor eksisterende uttak.
De mellomlagrede massene skal benyttes ved arrondering og revegetering av ferdig uttatte områder.
Det tillates mottak av ikke forurensede returmasser, samt mellomlagring av masser, mens grustaket
er i drift.
Områder som er ferdig uttatt, og som ikke er nødvendig for driften, skal fortløpende istandsettes og
revegeteres.
Istandsetting skal skje ved utplanering av mellomlagrede avdekningsmasser og rene returmasser.
Vegetasjonsetablering skal skje ved tilførsel av mellomlagrede avdekningsmasser/ returmasser som
får naturlig foryngelse fra omkringliggende tre- og buskvegetasjon.

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Masseuttak BSM1 – BSM3
I området avsatt til masseuttak kan det foretas uttak, sortering, transport og lagring av masser.
Inngrepene etter avsluttet uttak, inklusive terrengtilpasning og nødvendig sikring med skråning 1:1
skal ligge innenfor formålsgrensene.
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Masseuttaket skal foregå på en forsvarlig måte slik at mest mulig av ressursene kan utnyttes, og slik
at naturen og omgivelsene ikke blir unødig skjemmet.
Det skal foretas nødvendig vedlikehold av grusveien SV8 fra ferist ved slutten på kommunal vei KV29
og frem til masseuttaket.
Etterbruken av området skal være LNF-område. Masser som skal benyttes til tildekking må ikke være
forurenset.
3 STØY
Grenseverdien for støy for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål settes til: Uten impulslyd: Lden 55 dB og Levening 50 dB. Med impulslyd: Lden 50 dB og
Levening 45 dB
Drivetid settes til 07.00 – 19.00 mandag til fredag. Lørdag og søn-/helligdager tillates ikke drivetid.
Dersom bestemmelsene i §3 STØY ikke blir overholdt, kan kommunen stille krav til tiltakshaver om
avbøtende tiltak.
4 FORURENSING
Reparasjoner på anleggsmaskiner må utføres på en slik måte at væsker, oljer og andre miljøfarlige
bestanddeler ikke belaster miljøet. Alt spesialavfall skal samles og leveres til godkjent mottak.

5 ADKOMST
Adkomst til uttaket er avmerket i plankartet med adkomst pil.

6 REKKEFØLGEKRAV
Driftsplan:
Uttaket krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Søknaden om konsesjon skal
inneholde driftsplan, avslutningsplan, garanti for opprydding m.m. i henhold til direktoratets krav.
Uttaksrekkefølgen:
Massene i området BSM2 kan ikke tas ut før masseuttak i BSM1 er avsluttet.
Massene i området BSM3 kan ikke tas ut før masseuttak i BSM2 er avsluttet.

7 Automatisk fredet kulturminner
Dersom en under gravearbeider / anleggsvirksomhet støter på kulturminner, skal arbeidet
umiddelbart stanses, og regionale kulturvernmyndigheter skal varsles i samsvar med §8 i
kulturminneloven av 9. juni 1978. Melding skal snarest sendes til Nordland fylkeskommune, kulturog miljøavdelingen og Sametinget slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare
om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.
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8 Oppfølging og kontroll
Andøy kommune er ansvarlig for at reguleringsplan og dens bestemmelser følges. Direktoratet for
Mineralforvaltning skal føre tilsyn med uttaket. Dette i henhold til gyldig driftsplan. Fylkesmann er
klagemyndighet etter forurensningsforskriften kap.30. Forskriften regulerer bl.a. støy og utslipp av
støv og partikulært materiale til vann.
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