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Detaljreguleringsplan for Rudsbygd steinbrudd i Lillehammer 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER   sist revidert 23.12.2021. PlanID 2020P170E03
 

 
Saksbehandling 

 
Dato 

 
Sak nr 

 
Saksbehandler 

Oppstartmøte 08.05.2020  Lillehammer kommune/Røneid 

Varsel om oppstart 06.08.2020  Monset Arealplan 

Reguleringsplan, planutvalget 1. gang    

Reguleringsplan, offentlig ettersyn    

Reguleringsplan, planutvalget 2. gang    

Reguleringsplan, vedtak i kommunestyret    

 

 PLANENS FORMÅL 

Formålet med planen er å legge til rette for videre utvikling og drift av Rudsbygd steinbrudd, i samsvar med 

kommuneplanens arealdel. 

 

 PLANAVGRENSNING – PLANMATERIALE 

Planmaterialet består av reguleringsplankart,  disse reguleringsbestemmelsene, planbeskrivelse med vedlegg, 

illustrasjonsplan, og ROS-analyse.  

 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på reguleringskartet, sist revidert 27.10.2021.   

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensene.  

 

Hoveddelen av planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for Rudsbygd steinbrudd (planId 2015P170E0). 

En del av Fv255 inngår også i planområdet, her er det også en tidligere godkjent reguleringsplan (Plan-167). 

Ny plan erstatter tidligere planer for de aktuelle arealene.  

 

 REGULERINGSFORMÅL 

Planområdet blir regulert til disse formål:  

 

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

• Boligbebyggelse (B) 

• Steinbrudd og masseuttak (BSM) 

• Bebyggelse og anlegg (BA, lagerområde etc) 

 

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

• Kjøreveg (SV) 

• Gang-sykkelveg (SGS) 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

• Annen veggrunn, grøntareal (SVG) 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL §12-5, 2. ledd, nr 5) 

• Landbruk (LL) 

 

Hensynssoner (PBL §12-6, 11-8)) 

• Frisikt (H140) 

• Bevaring naturmiljø (H560) 
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 FELLESBESTEMMELSER   

4.1 Kulturminner 

I planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner.  

 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er 

kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. 

lov om kulturminner § 8. Melding om funn skal straks sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 

fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 

gjennomføres, og eventuelt vilkårene for dette. 
 

4.2 Støy  

All aktivitet skal foregå innen støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2021 fra Klima- og miljødepartementet, forurensningsforskriftens kapittel 30, og til enhver tid gjeldende 

lover, forskrifter og regler.  

 

Støyrapport merket AKU 01, datert 21. juni 2021, som er vedlagt planen, skal legges til grunn ved tiltak i 

planområdet. Det skal benyttes utstyr med støyutslipp LwA som angitt i støyrapporten.  
 

4.3 Støvbinding 

Det skal ved behov gjennomføres tiltak for støvbinding, slik at utslipp av støv fra området unngås, jfr 

driftsplanens bestemmelser.. 

 

4.4 Drift og driftstider 

Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter 

loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineralloven. Driftsplan skal til enhver tid 

være godkjent av DMF.   

 

Boring, pigging, knusing, sortering, og interntransport, skal kun skje mandag-torsdag kl 07.00-21.00,  

fredager 07.00-16.00, og dager før helligdager kl 07.00-16.00. Drift på helligdager er ikke tillatt. 

 

Sprengning skal kun skje på hverdager i tidsrommet kl. 08 – 16. Det tillates ikke sprengning på lørdager, 

helligdager og høytidsdager. Eiere av naboeiendommer skal varsles én dag i forkant, og på ny, minimum 1 time 

før sprengning skjer. 

 

Lasting og transport kan skje i tidsrommet 07.00-23.00. Lasting og uttransport av strøsand/-grus etc kan skje 

alle dager, hele døgnet, når det er behov for slike masser. 

 

4.5 Overvann 

Bekk gjennom området skal føres i åpent løp. Bekkeløp kan legges om ved behov knyttet til driften, men skal 

ledes ut til eksisterende bekkeløp i nedre grense av reguleringsområdet.  

 

Alt overflatevann skal føres til terreng på området, og videre til bekkeløp nedstrøms området. Det skal til enhver 

tid være fordrøyningsanlegg innenfor området som hindrer partikkelutslipp og forhindrer økt 

avrenningshastighet til vassdrag nedstrøms. 

 

4.6 Sikring av uttaksområdet 

Uttaksområdet skal i driftsfasen sikres med inngjerding slik at ingen deler av bruddet er til fare for alminnelig 

ferdsel eller dyr. Minste høyde på gjerde skal være 1,2 meter. Eventuelt behov for viltgjerde, med høyde 

minimum 1,8 meter, fastsettes gjennom driftsplanen.  

 

Tiltakshaver plikter også å sette opp permanent gjerde ved avslutning av massetaket, der dette er nødvendig i 

forhold til skrenter som kan være til fare for alminnelig ferdsel og vilt. 
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 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

5.1 Boligformål (B) 

Tillatt bebygd areal (BYA) er 25% av tomtas nettoareal, inklusive parkeringsarealer i henhold til kommunale 

parkeringsbestemmelser, 18m2 pr plass. Største tillatte BYA er 250 m2, inklusive parkeringsarealer. 

 

Største gesimshøyde er 6,5 meter og største mønehøyde er 8,5 meter, begge målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng rundt bygningen. Ny bebyggelse skal ha saltak med takvinkel 20-35 grader. Tak med ensidig fall kan 

godkjennes på mindre deler av bygget. Tak kan ha oppbygg/ark som ikke bryter med hovedformen. Tak skal 

tekkes med ikke-reflekterende materialer. Yttervegger skal ha fasademateriale i tegl, tre eller naturstein.   

 

 

5.2 Råstoffutvinning (BSM) 

Områdene merket BSM1-2 skal benyttes til råstoffutvinning i form av steinbrudd, dvs boring, sprengning, 

knusing og mellomlagring av masser, interntransport og uttransport. Tillatte uttaksnivå er vist på tegning 01-02. 

Laveste nivå for nye uttaksområder, er angitt til kote 295, men det kan tas ut dypere, dersom dette fylles opp 

igjen med løsmasser. Det skal være fall mot laveste drenspunkt. 

 

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

Deponering av masser tilført utenfra tillates. Slike masser skal være rene, ikke forurensede, stabile masser.  

Som topplag/overdekning skal stedlige masser benyttes. 

 

Innen områdene kan oppføres bygninger som er nødvendige for driften, med et samlet areal på inntil 1000 m2, 

med gesimshøyde maks 8 meter og mønehøyde inntil 10 meter. 

 

Etter at masseuttak er avsluttet, skal området benyttes til landbruksformål, jfr bestemmelser for områdene LL. 

Tilstrekkelige løsmasser for etablering av skog skal påføres. De øvre pallene skal så raskt som mulig avsluttes 

og tilplantes. Utforming av paller og bestemmelser om tilplanting blir fastlagt i driftsplan. 

 

 

5.3 Bebyggelse og anlegg (BA) 

Innenfor området kan det drives knusing og mellomlagring av masser, interntransport og uttransport.  

Her kan oppføres bygninger med et samlet areal på inntil 2500 m2, med gesimshøyde maks 8 meter og 

mønehøyde inntil 10 meter.  

 

 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

I områdene kan det anlegges kjøreveger, gang-sykkelveger og fortau, med nødvendig annet trafikkareal til 

fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer. Intern fordeling av arealer mellom formålene kjøreveger, 

gangs-sykkelveger, fortau og annen veggrunn kan endres, uten at dette utløser krav om reguleringsendring. 

 

6.1 Kjøreveger (SV) 

Dette er deler av Fv255 Gausdalsvegen (o_SV1), og privat intern veg (SV2). SV2 skal ha fast dekke de første 

100 meter opp fra fylkesvegen, for å unngå sand/grus på gang-sykkelvegen eller fylkesvegen.  

 

6.2 Gang-sykkelveg (o_SGS) 

Dette er offentlig gang-sykkelveg i tilknytning til Gausdalsvegen.  

 

6.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

Dette er en snulomme/parkeringslomme. 
 

6.4 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 

Områdene skal benyttes til nødvendig annet trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, 

drensgrøfter, murer med stabiliserende tiltak, kabel- og ledningstraséer. Områdene skal planeres og gis en 

tiltalende form, tilsås og tilrettelegges for etablering av stedlig vegetasjon. 
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 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  

Område merket LL1-LL2 er landbruksområde. I en 10 meter sone, ut mot bruddkanter, kan det hogges og evt. 

planeres, for å tilrettelegge for sikringstiltak/gjerder.   

 HENSYNSSONER 

8.1 Frisiktsoner og frisiktlinjer 

Frisiktlinjer og frisiktsoner i vegkryss er vist på planen. Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthinder 

høyere enn 0,5 meter over kjørebanenivå på Fv255. 

 

8.2 Bevaring naturmiljø (H560) 

Sone merket H560 gjelder bevaring av naturmiljø. Det er ikke tillatt med inngrep som forringer 

naturtypelokalitetene i området.  

 

I en 10 meter sone, ut mot bruddkanter, kan det hogges for å tilrettelegge for sikringstiltak som gjerder.   

  

 BYGGEGRENSE 

Langs fylkesveg 255 Gausdalsvegen er byggegrense 30 meter fra senter veg. Internt i planområdet gjelder plan- 

og bygningslovens generelle bestemmelser om byggegrense 4 meter fra nabogrense. 

 

 BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE 

Uttak i område BSM1 skal ferdigstilles før uttak i område BSM2 kan startes.  

 

Driftsplanen skal vise aktuell etappeinndeling av BSM2.  

 

Privat intern veg (SV2) skal ha fast dekke de første 100 meter opp fra fylkesvegen, for å unngå sand/grus på 

gang-sykkelvegen eller fylkesvegen. Fast dekke skal legges innen 1. juli 2022. 

 


