
')(' Direktoratet for mineralforvaltning 
rocg ~rgmesrc: ren for SvllltwQ. 

Tt8ms4cjema 

Sc&knad om driftskonsesjon 15/ool\~, ... , 
i hen hold til mineralloven § 43 

Skjemaet med vedlegg sendes til: 
Direktoratet for mineralforvaltning 
med Bergmesteren for Svalbard 
Postboks 3021 lade 
7441 Trondhelm 

1\J; 0'\~f,s-
E-post: mail@dirmin.no 
Telefon Sentralbord: {+47) 73 90 40 50 
Hjemmeslde: http://www.dirmin.no 

I LES VEILEDNINGEN F0R DU FYLLER UT SKJEMAET I 

1. Opplysninger om stDker 

' 

Fullstendlg navn/fkma G \.) fJ f'J t'\ fl m j{(JI'\tJ(r ~8q
51

J0bm5-~ 3 
Postadresse ~ On\}d s e{ s I .J o:- I'~,U' ~.-~ 
Tetefonnummer Mobiltelafon 

LJ110 sJ;~l 

2. Opplysnlnger om omrAdet 

Ni vn ~ uttabomrAdet/uttilket 

Postnummer Sted K'!Q .t.L\) Land 

-'"1_'-f~O ..._ fffl' (r 
E-postadresse :J HJemmes~de 

~ -~~~ 

Uttaksomr;\dets&Ardr og.tJruh r •!"'mer Kommune 

~7Vfl,.. fWQ'-tL 

~- --; 

l.qNf~-;-ftJ Gt2Jb 1~1< 
St frrelse ~ omsekt areal (daa) -

(r~n. 16, f3fle·. 5" ___ _ 
Anslag rotalvolum uttak (m ) Forventet Arug uttak (m ----• 

5 ,ooJ --~ '1..1..0 1. 11 v. uoo 

3. Opplysnlnaer om forekomsten 

3.1. Hvilken mineralkategori t ilhr6rer forekomsten? Grunneiers mineraler 

Statens mineraler 
---- ~-- --- ---- ----

3.2. Drives det ~ forekomsten l dag? Ja @ Nei Q 

I1J 
0 

3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvali tetsvurdering, anvendelser av 

ristoffet): f flC.. f2 
"""'f JfV'\ ~ S ~ fl\. I sll.c €:-'vv AU 5 f-Tl"t I\) {I'. ea.~ U ttl 

\tE-£r-t S \ '1f'l' o & It c. &~'E-tvlrG-lJ & fA M c. v ~v 5 o& 
puKV- 1.) fYirt~ ~Sf . f 
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r -- - ------ ---, 
4. f.orholdet t il plan- og bygnfnptoven (pbl.) I 

I 
,4.1. Angi hvilket arealformal omrMet har i kommuneplanens arealdel ___________ _ 

R4 s\ oF~ v ( J frJtJc A) 6 1 6-tt uscr:rLC J 
4.2. Firm~ ) det en godkJ~l'lt tegulerlng-spl:m for onwAd~t det ~~~~k~s om koltse!iJM? N1H 0 

HVIS 11. oppgi navn J.la planen Og vedtak~dalo. 

Navn pa plan. TAN t- E-\7 f-1° (f-ll J j I~ K 

Vedtaksdato: l ~ ' 1\ • l. \) \1- • 

Hyls nel: 

Er det varslet oppstart av regulenngsplanarbeid for omradet ? Ja 0 Net Q 
Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i oms~&kt omrade., Opplys om hvilke 

- - -- __. 

5. VedleggtliSfknaden 

--------
5.1. Dokumentasjon .p~ utvinningsrett til forekomsten 

5.2. 

- For grunneiers mineraler: 

- For statens minera ler: 

Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon pA grunnbokshjemmel 

Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

Kart der oms!llkt omrade hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet I malestokk 
1:1000-/1~000. 

f 53 Gl en kort f irmapresentasjon. 

5.4. 

5.5. 

RedegjQlrelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen . 

Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal vaere i samsvar med DMFs krav 
t il ddtsplaner. 
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5.6. Oversikt over ~konomiske forhold: 

f 5.6.1. For uttak scm allerede er i drift: 
- GodkJent arsregnskap for de siste to ar 

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: 
- DrtftsbudSJelt for det o~kte. uttaket for de 3 f~rste driftsar 

Vurdering av behovet for at det stifles ~konomisk sikkerhet for gjennomff)ring av sikrings- og 
oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og stll}rrelse pa sikkerheten. 

Adresseliste over saerlig berll}rte parter (naermeste naboer, eller brukere av omradet) 

Dokumentasjon pa at behandlmgsgebyret er betalt. 

Kontonummer for inn beta ling: 7694 05.05883 

Gebyret er kr. 10.000. Qerssm s~knaden gJelder Yttak som krever konsekvenst~tredn• ng etter 
forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000. 

Merk innbetalingen med Driftskon5esjoo, navn pi uttaket/uttaksomridet og navn pi s!)ker 

6. ·EventueUe titleggsopptysnlnger 

r- - ------ -
Direktoratet for mmera/forvaltning kan kreve flere opp/ysnmger dersom man /inner det n(ldvendig for 
behandling av s¢knaden. 

7. Underskrift 
Stediigdalo 

12__ljOLI -1 S c~~ 
-~ 
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Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS

Tanfetten grustak i Stor-Elvdal kommune
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Reguleringsbestemmelser for Tanfetten grustak 
 (Plan-ID- R69 43020110400) 

i  
Stor-Elvdal kommune 

Vedtatt ..............2012 
 
Det regulerte området er vist på plankartet med saksnr. 31399, tegn. nr. 01.  
Dato 29.02.2012. Planområdet omfatter totalt ca 362 daa. 
 
Detaljreguleringen fremmes av grunneier Gunnar Myrvang. 
 
Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: 
 - Planbeskrivelse, datert 29.02.2012 (revidert 11.09.12) 
 - Reguleringsbestemmelser, datert 29.02.2012 (revidert 11.09.12) 
 - Plankart, detaljregulering (M 1:2500), datert 29.02.2012 (revidert 11.09.12) 
  
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense.  
I tillegg til disse bestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven. 
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune 
v/kulturvernseksjonen , jf. lov om kulturminne § 8, annet ledd. 

 
 
Planområdet er regulert til følgende formål: 
   
§12-5, 1.   Bebyggelse og anlegg 
   Fritidsbebyggelse - eksisterende, FB, ca 1,8 daa 
   Massetak - grustak, M, 211 daa 
§12-5, 2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg - offentlig, V1 
Veg - privat, V2 
Annen veggrunn - teknisk anlegg 

§12-5, 3.  Grønnstruktur 
  Vegetasjonsskjerm, VS, ca 144 daa 

§11-8a, jf. § 12-6. Hensynssoner 
  Faresone - høyspent, H370_1 
  Bevaring kulturminne - kullgrop, H570_1-7  

   
   
§ 1 Bebyggelse og anlegg 
 

1.1 Uttak 
Uttak i grustaket skal skje i henhold til driftskonsesjon fra Direktoratet for 
mineralforvaltning.  
 
Det tillates ikke uttatt masser mellom Rv3 og byggegrense (50 m målt fra midtlinje veg). 
 
Avdekningsmasser skal tas vare på og mellomlagres.  
Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i driften, skal fortløpende istandsettes og 
revegeteres med mellomlagrede avdekningsmasser.  
Driften skal foregå på en slik måte at grusressursene utnyttes best mulig.  
Det tillates uttak av masser ned til en dybde på 1 m over normalt grunnvannsnivå. 
 
Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for 
driften av uttaket. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Bygninger og 
anlegg må fjernes når driften opphører, og senest to år etter siste uttak av masser fant 
sted. 
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Det tillates oppsett og drift av asfaltverk innen uttaksområdet. 
 
1.2 Produksjon og drift 
Arbeider skal utføres med varsomhet, og slik at arbeidene ikke fører til unødvendig 
forurensing eller skade på miljøet (jf §48 i Mineralloven). 
 
Støv og støy fra uttaket/anleggstrafikk må til enhver tid holdes innenfor generelle 
retningslinjer fastsatt av SFT eller fylkesmannens støykonsesjon etter forurensingsloven. 
Som støydempende tiltak skal bevisst plassering av ferdigmasser, nærmest mulig 
støykildene, benyttes. 
 
Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.06.00 - kl.23.00. Støy ved 
nærmeste bolig skal fra kl.06.00 - kl 19.00 ikke overstige 55 Lden og fra kl 19.00 - 23.00 ikke 
overstige 50 Levening. 
Uttransport tillates også lørdag og søndag kl.06.00 - kl.20.00. Støy ved nærmeste bolig i 
dette tidsrommet skal ikke overstige 50 Lden. 
Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager skal 
det ikke være aktivitet i grustaket.  
 
Jfr. §49 i Mineralloven skal driver iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området 
slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker eller husdyr. 
 
Jfr. §50 i Mineralloven skal driver sørge for forsvarlig opprydding av området mens 
arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet. 
 
1.3 Driftsplan 

 Det skal utarbeides en driftsplan for grustaket i samsvar med retningslinjene i Mineralloven; 
 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19-101.  Driftsplanen skal 
 godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.  

Det må søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht. Minerallovens 
§43. Drift av grustak kan ikke igangsettes før driftskonsesjon foreligger. 
 
1.4 Landskapspleie 
Avdekningsmasser skal tas vare på og lagres i depot i uttakene. Disse 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. Returmasser skal benyttes til å få en helhetlig landskapspleie. 
Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i driften, skal fortløpende istandsettes og 
revegeteres. Overgang mot eksisterende terreng skal tilpasses dette og avslutta skråing i 
massetaket skal være min 1:3.  
 
Vegetasjonsetablering skal skje enten ved tilførsel av humus og naturlig foryngelse, eller 
suppleringsplanting ved behov.  
 
Jfr. §49 i Mineralloven skal området være varig sikret når arbeidene avsluttes. 
 
Område for grustak skal ved ferdigstilling gå over til formål LNFRS -skogbruk. 

 
§ 2 Samferdsel og infrastruktur 

 
2.1-V1 
V1 omfatter og stadfester eksisterende Rv3. 
 
2.2-V2 
V2 er privat atkomstveg til grustaket.  
Vegen skal ved behov saltes og vannes for å dempe støvoppvirvling. 
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2.3-Annen veggrunn 
Områder regulert til annen veggrunn skal sikre areal til grøfter, snøopplag og 
terrengutslag. Innen områder som omfattes av frisiktlinje og i forbindelse med 
avkjørselen til grustaket, tillates ikke sikthindrende etableringer høyere enn 50 cm over 
tilstøtende vegs nivå.  
 
2.4-Adkomstveg til hytteeiendom 
Det skal til enhver tid i uttaksområdet sikres adkomstveg til hytteeiendom 17/612. 
 
 

§ 3  Grønnstruktur 
 

Vegetasjonsskjerm (VS), skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende 
vegetasjonsbelte rundt uttaksområdet. Det tillates ikke lagring og deponering innen 
områdene regulert til VS.  
 
Vegetasjonen skal pleies slik at denne gir best mulig skjermingseffekt mot uttaksområdet. 
Uttak av hogstmoden skog kan skje ved plukkhogst. 

 Ved en eventuell supplering av vegetasjon, skal det etableres busk og trevegetasjon av 
 stedlige arter. 

 
Etter avsluttet uttak skal det regulerte området vegetasjonsskjerm,  gå over til formål 
LNFRS -skogbruk. 
 
 

§ 4  Hensynssoner 
 

4.1- Faresone høyspent 
 Området i tilknytning til eksisterende 22 kV høyspentlinje reguleres til faresone.  
 Faresonen skal være minst 6 meter, målt i horisontal retning fra hver ytterfase på linjen. 
 Ved veg/kryssing under høgspentlinje, skal det være en høyde på minst 7 meter til 
 faselinje og 6 meter til jordlinje.     

 
4.2- Båndlegging etter lov om kulturminne - kullgrop 
Det er registrert 9 kulturminner som er automatisk fredet etter Lov om kulturminne av  
9. juni 1978 §§ 4,6 og 8. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge 
eller utilbørlig skjemme kulturminne og deres sikringssoner. 
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