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1 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER  
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke 
tidligere er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller 
deres sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Melding om funn skal straks gis til 
kulturvernmyndigheten. Kulturvernmyndighet er Buskerud fylkeskommune. 

2 REGULERINGSFORMÅL  
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

- Steinbrudd og masseuttak 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 

- Kjøreveg 
- Fortau 
- Annen veggrunn - grøntareal 

 
Grønnstruktur      (PBL § 12-5 2.ledd nr.3) 

- Vegetasjonsskjerm 
 
LNFR       (PBL § 12-5 2.ledd nr.5) 

- Landbruksformål 
 
Faresone    (PBL § 12-6 jfr.§11–8 bokstav a) 

- Høyspenningsanlegg 
 
Sone med angitte særlige hensyn   (PBL § 12-6 jfr.§11–8 bokstav c) 

- Bevaring kulturmiljø 
 
Båndleggingssone    (PBL § 12-6 jfr.§11–8 bokstav d) 

- Båndlegging etter lov om kulturminner 
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De følgende reguleringsbestemmelsene er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.1  STEINBRUDD OG MASSEUTTAK  
 
3.1.1. Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa 
 
3.1.2. I områdene skal det tas ut masser i samsvar med reguleringsplan og gjeldende 

driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Masser tillates tatt ut ned til 
kote 220. Det tillates årlig uttak inntil 70.000 faste m3. 

 
3.1.3  I uttaksområdene tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er 

nødvendige for driften av uttaket. 
 

3.1.4 Uttaket skal drives med palltrinn mot uttakets permanente yttergrenser med maks. 
høyde 15 meter. Permanente palltrinn skal istandsettes fortløpende så snart det er 
praktisk mulig. Trinnene skal tilføres masser og tilplantes med stedegen vegetasjon.  
 

3.1.5.  Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Bruddkanten skal sikres med 
anleggsgjerde under hele uttaksperioden. Etter hvert som permanente bruddvegger 
etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerder.  
 

3.1.6    Sprenging i uttaket skal bare skje mandag- fredag mellom kl. 07.00-16.00. Drift i 
brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-22.00. Utlevering av 
produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 08.00 
– 14.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.  
 

3.1.7 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;  
- Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprenge og produsere akutt (f.eks. 

ved vegbrudd, ras, flom el.l). Naboer innen 600 meter skal da varsles etter liste fra 
Øvre Eiker kommune. Journal skal føres. 

- Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentes 7 dager i uka hele døgnet. 
 

3.1.8 Tiltakets bidrag til utendørs støy skal ikke overskride støygrenser gitt i 
forurensningsforskriften kap 30-7. Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene 
i forurensningsforskriften kap 30-7. 
 

3.1.9 Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe 
støvmengden under produksjon. Virksomheten skal gjennomføre de tiltak som viser 
seg å være mest effektive for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet slik som 
knusing, sikting, transport og lager. 

 
3.1.10 Det skal etableres sedimenteringsdam innenfor område regulert til steinbrudd og 

masseuttak. 
 
3.1.11 Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av 

området 
 



Reguleringsbestemmelser Renningsåsen Pukkverk Øvre Eiker kommune 3 

3.1.12 Det er tillatt med produksjon og foredling av tilkjørte masser. Det tillates også mottak 
av rene masser (ikke forurenset grunnmasse), stein, tegl – og murstein og ren betong 
uten armeringsjern for oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder, samt 
mottak og gjenvinning av asfaltflak og vrakasfalt. Det skal verifiseres at mottatte 
masser ikke er forurenset.  
 

3.1.13 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 
Området skal ryddes for maskiner og utstyr. Bygninger i området tilknyttet driften av 
uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

 
3.1.14  I område markert med SM2 tillates midlertidig etablering av bygninger og andre 

anlegg som er nødvendig for driften av uttaket. Ved avsluttet uttak skal bygninger og 
andre anlegg i området som er tilknyttet driften av uttaket fjernes dersom de ikke skal 
anvendes i etterbruken av området. 

 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 KJØREVEG 

Området skal benyttes til kjøreveg. 
 

4.2 FORTAU 
Området skal benyttes som fortau 

 
4.3 ANNEN VEGGRUNN – GRØNTAREAL  

Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål.  
 

5 GRØNNSTRUKTUR 
 
5.1 VEGETASJONSSKJERM 

Området skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. 
I skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til 
enhver tid har skjermende effekt. Området kan ikke nyttes til virksomhet knyttet til 
masseuttaket.  
 

6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
6.1 LANDBRUKSFORMÅL 
 Området skal benyttes til landbruksformål 
 

7 FARESONE     
 
7.1 HØYSPENNINGSANLEGG 
 Tiltak innenfor faresonen må godkjennes av ledningseier. 
 

8 SONE MED SÆRLIGE ANGITTE HENSYN  
  
8.1 BEVARING KULTURMILJØ 
 Registrerte ikke fredede kulturminner innenfor formålsgrensen bevares.  
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9 BÅNDLEGGINGSSONE 
 
9.1 BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER  

Området båndlegges etter lov om kulturminner som sikringssone for registrert hulvei 
som er et automatisk fredet kulturminne. 

 
Dersom det skal utføres tiltak i nærhet av kulturminnet så skal både kulturminnet og 
dets sikringssone på 5 meter fysisk merkes. Dersom det skal foretas inngrep i marken, 
avvikles skog eller andre tiltak som kan fremkalle fare for at kulturminnet med 
sikringssone skades eller skjemmes, så skal fylkeskommunen varsles. 

 


