REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL
REGULERINGSPLAN FOR RYEM STEINBRUDD GNR. 12 / BNR.
9 I VIKNA KOMMUNE.
Dato for kommunestyrets godkjenning/stadfesting av planen: ……………………….
§ 1.
GENERELT.
1.1. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er
vist med reguleringsgrense.
1.2.

Planområdet omfatter areal til følgende formål:
Landbruksområder:
- Område for jord og skogbruk
Spesialområder:
- Privat vei og parkering
- Steinbrudd/grustak
- Bevaringsområde
- Vegetasjonsbelte
§ 2.

SPESIALOMRÅDER
2.1. Privat veg og parkering.
Privat veg og parkeringsplasser skal anlegges som vist på planen.
Reguleringsbredden for privat veg er 5,0 m.
2.2.

Steinbrudd/grustak.
Området for steinbrudd/grustak skal avskjermes og sikres som vist på planen.
I området kan det drives uttak av stein og virksomhet knyttet til knusing og
produksjon av steinprodukter, asfaltproduksjon etc. med på stedet uttatte
masser som råstoff.
Drift av anlegget skal kun foregå på dagtid mellom kl. 07.00 og 19.00.
Knuse-/sikteverk skal ikke plasseres nærmere boligen på gnr. 12, bnr. 14 enn
140 m uten nærmere støyfaglig vurdering.
Total årlig produksjon av knust fjell skal ikke overstige 50.000 m3 uten
nærmere støyfaglig vurdering.
Ved all boring- og knuse-/siktevirksomhet skal det benyttes kontinuerlig
vanning. For atkomstvegen skal det i nødvendig utstrekning foretas vanning
event. salting for å hindre støvproblemer.

2.4.

Bevaringsområde.
Området skal sikres i hht. gjeldende lover for fredet kulturminne.

2.5.

Vegetasjonsbelte.
Området for vegetasjonsbelte skal etableres som vist i planen. Vegetasjon skal
være av type som finnes i området og som har tett og helårig blad-/nålstruktur,
for eksempel gran, furu eller lignende.
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§ 3.
FELLESBESTEMMELSER
3.1. Driftsplan
”Driftsplan for Ryem steinbrudd” legger grunnlaget for all fremtidig drift og
etterbehandling i uttaksområdet. Driftsplanen skal kunne revideres hvis det blir
større endringer i driftsformene. Driftsplanen skal godkjennes av Vikna
kommune.
3.2. Bygninger og konstruksjoner.
Oppføring og utførelse av bygninger, samt andre konstruksjoner behandles i
henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.
3.3.

Innlagt vann i bygninger er betinget av at det er etablert avløpsanlegg som er
godkjent av bygningsmyndigheten.
------------------------------------------------------------
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