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Kåfjord kommune      Vedtatt dato: 

        Dato for siste mindre endring: 

 

 

Detaljregulering for Storhammaren steinbrudd, Kåfjord 
kommune – reguleringsbestemmelser  
Plan ID: 54262021_002 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planforslaget er å selge stein til lokal bruk, men også tilby råstoff til 
framtidige vegprosjekter, havneutbygginger mm.  

2. Planens avgrensning 
 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er avgrenset med 

reguleringsgrensen, datert 20.05.21. 

3. Oversikt over arealformål og hensynssoner 
 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

• BSM1 Steinbrudd 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

• SKV1 Kjøreveg 

• SV1 Veg  

• SV2 Veg  

• SV3 Veg  

• SVT Annen veggrunn 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

• GV1-3 Vegetasjonsskjerm 

• GT1-3  Turveger 

3.4 Hensynssoner (§ 11-8a) 

• Frisiktsoner (H140_1-2) 

• Høyspentlinjer H370_1-2 
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4. Bestemmelser til arealformål 

4.1 Fellesbestemmelser  
  

a) Kulturminner  

Dersom det under arbeid i planområdet kommer frem ting, strukturer eller andre forhold av 

kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.  

 

b) Universell utforming  

Det skal så langt det er hensiktsmessig tilstrebe god tilgjengelighet til hele planområdet. 

c)  Driftsplan  

Driften i bruddet skal følge en driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for   mineralforvaltning. 

 

4.2 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 

4.2.1 Råstoffutvinning BRU1| 

Bruk av området 

a) Innenfor området for råstoffutvinning kan det foregå sprenging, pigging, knusing, sikting, 

lagring og transport av masser. Interne veger kan anlegges etter behov i tilknytning til drift. 

b) Mindre bygg og konstruksjoner i tilknytning til driften tillates oppført. 

 

Drift av området 

c) Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med forskrifter, samt vilkår i tillatelse 

etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter loven. 

d) Uttak skal skje i etappevis. Avdekkingsmasser deponeres innenfor området, for bruk til 

istandsetting av områder som er avsluttet. Tilbakeføring og ferdigstilling av arealet skal skje 

etappevis etter hvert som uttaket er ferdig.  

e) Drift tillates mellom kl. 07 og kl. 22 på ukedagene mandag - fredag. Arbeid med borerigg og 

steinknuser tillates mellom kl. 07-16 på lørdager. 

f) Sprenging tillates mellom kl. 07-16 på ukedagene mandag-fredag. Naboer skal varsles om når 

sprengninger skal skje. 

 

Sikring under drift 

g) For å hindre ukontrollert ferdsel av dyr og mennesker, skal arealene sikres i henhold til 
sikring fastsatt i driftsplan. 

h) Ved boring-, sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider skal nødvendige tiltak gjennom 

varsling og skilting settes i verk for å sikre mot skade på person, eiendom eller trafikk. 

 

Støy og avbøtende tiltak 

i) All støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert transport, lossing og lasting, skal ikke 

overstige krav satt i Miljøverndepartementets retningslinje T – 1442/2021. 

j) Det skal bygges støyvoller som skjermer mot støy. Støyvollene skal bygges i min. 3 m høyde 

og steinknuser skal lokaliseres i maks. 10 m avstand fra støyvollen. 



Side 3 av 4 Reguleringsplan for <navn på planen> PlanID <XXXXXXX> 

k) Det skal foretas støymålinger ved drift, for å sjekke støynivået ved de nærmeste bebodde 

bygninger. De målte støyverdiene vil avgjøre ev. andre tiltak. 

 

Støv og avbøtende tiltak 

l) Utslipp av støv til omgivelsene skal minimeres og ikke overstige tillatte nivåer i gjeldende 

forurensningsforskrift kap. 30. 

m) Det skal foretas støvmålinger ved drift, for å sjekke luftkvalitet ved utsatte bygninger. De 

målte verdiene vil avgjøre ev. andre tiltak. 

 

Utslipp til vann 

n) Overvann skal ledes til infiltrasjonsmagasin (laveste punkt i bunn av steinbrudd) og infiltreres 

i grunnen, slik at finstøv fra bruddet ikke spres til omgivelsene. Avrenning til bekk må unngås. 

o) Det skal tas vannprøver fra bekken nedstrøms steinbruddet. Prøvepunktene skal kartfestes i 

samråd med vannforvaltningsmyndighet, og kartet skal legges ved driftsplan. Resultat fra 

prøver skal journalføres. Dersom prøvene viser negativ miljøpåvirkning for vannkvaliteten, 

skal det gjøres tiltak for å redusere negativ effekt. 

 

Utslipp av kjemikalier 

p) Det skal etableres rutiner som i størst mulig grad reduserer utslipp av kjemikalier i form av 

oljesøl fra anleggsmaskiner, påfyllingsstasjoner og riggområder. 

q) Det skal etableres rutiner som i størst mulig grad reduserer utslipp av nitrogen fra 

sprengstoff. 

 

Oppbevaring av sprengstoff 

r) Oppbevaring av håndtering av sprengstoff skal skje i samsvar med Brann- og 

eksplosjonsvernloven med gjeldende forskrifter. 

 

Avslutningsplan 

s) Ved avslutning skal bruddområdet tilpasses de store formene i landskapet. 

t) Helningsgraden skal ikke være brattere enn 1:3. 

u) Ved avslutning av uttaket skal området istandsettes i samsvar med godkjent driftsplan. 
 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
 
4.3.1 Veg (f_SV1, f_SV2 og f_SV3) 

a) Området f_SV1 er avsatt til felles veg for alle eiendommer som grenser til vegen.   

b) Området f_SV2 er avsatt til felles veg for eiendommene 1/1 og 1/8.   

c) Området a_SV3 er privat veg for eiendommen 1/47. 
 
4.3.2 Kjøreveg (o_SKV1) 

a) Området er avsatt til offentlig kjøreveg. 

b) For tiltak som berører E6 og tilhørende veggrunn, skal det inngås gjennomføringsavtale 
med Norske veier AS.   
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4.3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-11) 

a) Områdene merket o_SVT1-3 er avsatt til veggrunn for E6. 

b) Områdene merket SVT4-7 er avsatt til veggrunn for veg merket f_SV1. 

c) Områdene merket SVT8-9 er avsatt til veggrunn veg merket f_SV2. 

d) Områdene merket a_SVT10-11 er avsatt til veggrunn for veg merket a_SV3. 

 

4.4 Grønnstruktur (§ 11-8 nr. 3) 
 

4.4.1 Vegetasjonsskjerm (GN1-5) 
 

a) Området GV1-5 skal fungere som vegetasjonsskjerm mellom bruddet og omkringliggende 

areal. Eksisterende vegetasjon skal beholdes i størst mulig utstrekning.   

b) Støyvollene tillates oppført i vegetasjonsbeltene, unntatt i GV3. Endelig plassering skal 

framgå av konsesjonssøknad. 

c) Støyvollside som grenser mot vegetasjonsbeltet, skal tilrettelegges for naturlig revegetering. 

 

4.4.2 Turstier (GT1-3) 
 

e) Området merket GT1-3 er eksisterende turstier som skal opprettholdes. 

 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  
 

Frisiktsoner veg 

a) Innenfor frisiktsonene merket H140_1-2 skal det være fri sikt over en høyde på 0,5 meter. 

 

Høyspentlinje 

b) I områder som på plankartet er vist som høyspentlinjer, merket H370 (rød skravur), tillates 

ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet. 

 

6. Rekkefølgebestemmelser  
 

6.1 Før igangsettingstillatelse (felt x, x, x) 
 

a) Det skal ikke gis igangsettelsestillatelse før vedtak om konsesjon er gjort av Direktoratet for 
mineralforvaltning. 
 

b) Støyvollene skal være bygd innen 1 år etter at igangsettelsestillatelse er gitt. Tillatte 
driftstider i denne perioden fastsettes i konsesjonssøknaden. 

 

 


