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Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
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Driftsplan for Sæland Masseuttak Gnr 43 
Bnr 1 og 2  

Dato 06.02.2017 

Regulering plan nr:   0412 

Grunneier: Ole Sæland (John O. Ueland)                            Gbnr 43/1  

                           Kari Håland Undheim, Lars Kåre Undheim      Gbnr 43/2      
   

                             

Uttaks firma: Peder Erga Transport Sandtak AS 

Nærmeste nabo er grunneier, nærmeste avstand til uttaket er på 60 meter i luftlinje, mellom uttaket 
og grunneiers bolig er det en driftsbygning og en gardsveg. 

 

Oppstartfasen: Veg og avkjøring er etablert via FV 205 med bom og nødvendige sikrings tiltak. 

Sikring av kanter /skråninger vil bli utført med midlertidig bygge gjerde/ jordbruks gjerde som og 
tilfredsstiller kravet til dette. Plasseringer er angitt i alle relevante tegninger 

 Rensepark er etablert på angitt plass som er godkjent av Time Kommune. 

Massene som tas ut skal brukes for å produsere tilslag til betongprodusenter og entreprenør masser. 
Det bli og produsert jordblandinger, samt noe vasket naturstein. 

 

Innhold fortegnelse tegninger. 

Oversikt kart, tegninger nr, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 201, 202, 203, 204 og REG plan 0412 

 
Driftsplan tekstdel forsetter på side 2 og 3 

Felles for alle etapper 1 og 2.  Det lastes i 3 nivå siden massene består av fin og grov grus i hvert sitt 
lag og fjell i bunnen. Disse ta ut ovenfra og nedover mot kote 85 til 96. For uttak under kote 96 
gjelder spesielle forholdregler. Se plan bestemmelser planid: 1121.0412.00 



Det må etableres overvanngrøft slik at det ikke kommer overflatevann ned i område mot 
Sjelsetvatnet.  Overvannsgrøftene skal ledes inn til rensebassenget før utslipp til Sjelsetvatnet. 

 

Driftsetappe 1: område M1 
Vei inn fra FV 205 og sedimenteringsbasseng er etablert i det gamle uttaket, der produksjonsanlegget 
er montert opp. 

Uttaket starter i etappe 1, det vil også bli sporadiske uttak i det gamle (eks uttak) området, alt etter 
hvilke blandingsforhold som kreves for sluttproduktet. (Beskrevet i eget avsnitt) 

Uttaks aktiviteten i det gamle uttaket vil være sporadiske. Massen her brukes til å justere siktekurven 
fra etappe 1 og 2. Og dette vil variere fra måned til måned alt etter kvaliteten på massen fra etappe 1 
og 2.  Sikteprøver tas forløpende for å holde kvaliteten på tilslaget som går til betongformål. 

Etappe 1 er på ca. 15 da med et rest volum på ca. 210000 fm3. Med et planlagt uttak i året 45000 på 
fm3 vil driftstiden være ca. 4 år. Jord transporters til depot for senere bruk. 

Grusmasser fra lag 1 og 2 transporters ned til produksjonsanlegget, via interne veger.  Masser fra lag 
1 og 2 vil veksle vis bli tatt ut etter behovet. Når disse masser er uttatt, vil det bli rensket ned til fast 
fjell og klargjort for boring og sprenging.  Skråninger tas med i sluttfasen av løsmasse uttaket, men 
før sprengingen av fjellet. Pall høyde vil være fra ca. kote ca. 103 til 95 på topp avdekket fjell og kan 
tas ned til max kote 85. Dette vil drives i en pall høyde med max 17 meter høyde differanse. 
Begrenset uttak av fjell er kote 85. 

Utdrag fra Bestemmelser til plan 0412 

Uttak av masser under kote 96 m.o.h må skje på en slik måte at det 
ikke siger inn vann fra Sjelsetvatnet. I område M1 er det tenkt tatt ut 
fjell til nivå under nivået på Sjelsetvatnet. For at ikke vannet skal sige 
inn område M1 skal en del av fjellet i ytre kant beholdes på ca. 
høyde kote 96 m.o.h. som er en meter over nivået på Sjelsetvatnet. 

Driftsetappe 2: område M1 
Etappe 2 er på ca. 14 da med et volum på ca. 246800 fm3. Med et planlagt uttak i året på 45000 fm3 
vil driftstiden være 5 år.  

 Grusmasser fra lag 1 og 2 transporters ned til produksjonsanlegget, via interne veger.  Masser fra lag 
1 og 2 vil veksle vis bli tatt ut etter behovet. Når disse masser er uttatt, vil det bli rensket ned til fast 
fjell og klargjort for boring og sprenging.  Skråninger tas med i sluttfasen av løsmasse uttaket, men 
før sprengingen av fjellet. Pall høyde vil være fra ca. kote ca. 100 til 95 på topp avdekket fjell og kan 
tas ned til max kote 85. Dette vil drives i en pall høyde med max 17 meter høyde differanse. 
Begrenset uttak av fjell er kote 85. 



Utdrag fra Bestemmelser til plan 0412 

Uttak av masser under kote 96 m.o.h må skje på en slik måte at det 
ikke siger inn vann fra Sjelsetvatnet. I område M1 er det tenkt tatt ut 
fjell til nivå under nivået på Sjelsetvatnet. For at ikke vannet skal sige 
inn område M1 skal en del av fjellet i ytre kant beholdes på ca. 
høydecote 96 m.o.h. som er en meter over nivået på Sjelsetvatnet. 

Sikring av skåninger foretas før jord legges på. Jord legges tilbake etter endt uttak etter tegning nr 
907 fra jorddepot  

Driftsetappe 3 Fjell uttak: område M2 
Etappe 3 er på ca. 2,5 da med et rest volum på ca. 10 300 fm3. Med et planlagt uttak i året på 6 000 
fm3 i dette område vil driftstiden være ca. 1,5 år.  

 Jord masser fjernes og transporters ned til depot, via interne veger.  Det renskes ned til fast fjell og 
klargjøres for boring og sprenging. Pall høyde fra start 10 til 6 meter. Begrenset til kote 96. 

Det lastes ut på 96 og fylles opp med renske masser fra depot, etter uttak av fjell. 

Området er klargjort for å starte oppfyllingen i jan 2017. 

 

Eksisterende uttak, ca. 6 daa 
Massene i dette området består av hovedsakelig fin sand som må gjennom en vaskeprosessen i 
anlegget. Jordlaget er avtatt og transportert til deponi for senere bruk i gjenleggingen. 

I denne delen av masseuttaket blir det sporadisk tatt ut masser for å justere inn finheten på 
siktekurven for ferdig produsertes varer.  Dette gjøre for å kunne holde en konstant stabil kurve, då 
det er lokale variasjoner på grovheten i hoved uttaket M 1. 

Gjenstående mengder er ca. 30 000 fm3 og en forventer dette brukes opp før hele uttaket skal legges 
igjen. Skulle det fortsatt være noe masser igjen etter at alle etapper er ferdig uttatt, blir massene 
planert ut. 

Felles for alle etapper. 
Alle ikke nyttbare masser, som etter vaskeprosessen og andre ikke tilfredsstillende masser skal 
brukes i tilbakeføringen for å oppnå koter etter reguleringsplanen. Det tilføres og rene gravemasser 
fra andre kunder av masseuttaket etter hvert som det tas ut masser. Dette er et ledd i tilbakeføringa 
av masseuttaket til jordbruksformål.   

 



Avsluttings plan: 2011 -2026 
Masseuttak skal gjenleggas og overleveres grunneiere før mars 2026. 

Ingen etapper legges igjen før alle masser er uttatt. 

Alle etapper blir grovplanert etter avsluttingsplaner, etter uttak av råmasser er ferdig. 

Sikring av skåninger foretas etter tegning med max helling på 35 grader før jord legges på.  

Eventuelle brudd og pallkanter skal tildekkes og sikres med avspenn masser fra depot og tilpasses 
eksisterende terreng. Hellingen på skråningen skal kontrolleres før jordlaget legges på. (Tegn 907).  

Jord legges tilbake etter endt uttak fra jord depot på alle flater med tykkelse på min 50 cm. 

Områdene overtas av grunneiere etter hvert som di ferdigstilles før 2026 

Anleggsvei og andre installasjoner fjernes og anleggsvei gjøres om til jordbruksvei. 

Time Kommune kontaktes for å sjekke om rensepark skal / kan fjernes. 

Det avholdes overlevering til grunneier og sendes avslutting rapport til nødvendige instanser. 

Fond og garantier løses ut etter anmodning fra Direktoratet for mineralforvaltning. 

 

Sæland den   _____________________    

Petter Erga    _____________________                             
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TIME KOMMUNE 
 
Detaljregulering for masseuttak Sæland 
 
Med tilhørende reguleringsbestemmelser 

 
PLAN NR: 
1121.0412.00 
 

TEGNFORKLARING 
PBL § 12 REGULERINGSFORMÅL 

1. Busetnad og anlegg (PBL § 12-5. nr 1) 
 
 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 
 
 
 
5. Landbruks- natur- og friluftsformål 
(PBL § 12-5, nr. 2) 
 
 
Hensynsoner 
 
 
 
 
 

Linjesymboler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 
 

DATO SIGN 

Varsel om regulering:  20.06.08  
Lokal utvikling, vedtak 1. gang 24.08.10  
Offentlig ettersyn i tidsrommet: 30.08.10 – 15.10.10   
Lokal utvikling, vedtak 2. gang 25.01.11  
Kommunestyrets vedtak 08.02.11  
                                                                                        
Planen er utarbeidet av  
Brunes arealplan 
Planen er revidert: 26.10.09, 16.06.10, 05.01.11 
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Time

Bestemmelser til:
DETALJREGULERING FOR 
MASSEUTTAK, SÆLAND

Planid:. 

1121.0412.00

Vedtatt av Time kommunestyre den xx.xx.xx i sak nn/nn Arkivnr: 

§ 1. Planenes målsetting

Formålet med planen er å legge til rette for fortsatt drift av masseuttak. Området skal 
benyttes til uttak av løsmasser, samt til sprenging og knusing av fjell innenfor en 
driftsperiode på 15 år. 

§ 2. Planområdet

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1) Område for steinbrudd/masseuttak

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (§ 12-5 pkt 2) 

Veg
Kjøreveg

Landbruksformål (§ 12-5 pkt 5) Jordbruk

§ 3. Bestemmelser til de enkelte formål

§ 3.1 Steinbrudd/masseuttak:

§ 3.1.1 Fellesbestemmelser:

§ 3.1.1.1 Driftstid
Uttak av løsmasser samt utkjøring skal til vanlig kun foregå mandag til 
fredag fra kl. 07.00-18.00 og lørdager kl. 08.00-15.00. Boring 
sprengning og knusing av fjell skal kun tillates i tidsrommet mandag til 
fredag i tidsrommet 07.00-16.30.  

§ 3.1.1.2 Sikring
Under driftsperioden skal de deler av masseuttaket som kan medføre 
fare for mennesker eller husdyr holdes forsvarlig sikret. Det skal 
monteres bom inn til masseuttaket.

§ 3.1.1.3 Hensyn til omgivelser
Driften skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet 
ikke blir unødig skjemmet, og følge gjeldende retningslinjer vedrørende 
utslipp av støy. Ved problemer med støvflukt i tørre perioder, må tiltak 



iverksettes, for eksempel vanning. Området skal ikke nyttes til lagring 
av utstyr eller annet som ikke har vært nyttet eller kan nyttes i 
forbindelse med driften av masseuttaket. Utrangert utstyr skal fjernes 
innen rimelig tid.

§ 3.1.1.4 Sedimenteringsbasseng
Det skal anlegges sedimenteringsbasseng som fanger opp sand- og 
gruspartikler før overvann fra masseuttaket når frem til vassdrag. 
Bassenget skal ha et areal på minimum 2 % av det til enhver tid åpne
uttaket. Plan for basseng med rutiner for tømming må utarbeides av 
kvalifisert fagperson og godkjennes av kommunen.

§ 3.1.1.5 Tilbakeføring
Masseuttaket skal ettersom driften går frem planeres og arronderes 
som vist med stiplete koter på plankartet. Masser som tilføres skal 
være rene naturlige masser som sand, stein, jord og skal ikke 
inneholde miljøskadelige stoffer. Øverste lag av massene skal være fri 
for store steiner, og topplaget må være minst 40 cm matjord som tilsås 
og tas i bruk til jordbruksformål etter hvert. Steingard skal reetableres
med en høyde lik eksisterende steingard, ca 60 – 70 cm, i grense 
mellom gnr 43 bnr 1 og gnr 43 bnr 2. 

Det skal utarbeides en plan for deponering av masser/tilbakeføring av 
terreng. Planen skal godkjennes av kommunen og være sendt inn 
senest 1 år etter at uttak fra område M1 er startet opp.  

§ 3.1.1.6 Avslutning
Arealene skal tilbakeføres til landbruksformål i samsvar med 
avslutningsplan som skal inngå som en del av driftsplanen. 
Tilbakeføring/revegetering skal være fullført senest 1 år etter avsluttet
drift i den aktuelle etappe. Adkomstveg skal være fjernet innen 6
måneder etter endt uttak.

§ 3.1.1.7 Igangsetting
Tiltak etter planen må være igangsatt innen 5 år etter vedtak, jf. Pbl § 
12-4.

§ 3.1.2 Område M 1

§ 3.1.2.1 Uttaksdybde
Det kan tas ut grus og fjell ned til kote 85 m.o.h.

§ 3.1.2.2 Sikring mot innsig fra Sjelsetvatnet
Uttak av masser under kote 96 m.o.h må skje på en slik måte at det 
ikke siger inn vann fra Sjelsetvatnet. I område M1 er det tenkt tatt ut 
fjell til nivå under nivået på Sjelsetvatnet. For at ikke vannet skal sige 
inn område M1 skal en del av fjellet i ytre kant beholdes på ca  
høydecote 96 m.o.h. som er en meter over nivået på Sjelsetvatnet.



§ 3.1.3 Område M 2

§ 3.1.3.1 Uttaksdybde
Det kan tas ut grus og fjell ned til kote 96 m.o.h.

§ 3.1.3.2 Midlertidige bygninger 
Det tillates oppført midlertidige bygninger som er nødvendig for driften 
av masseuttaket, herunder bygning for opphold (spise/hvilerom) samt 
bygning for reparasjon/vedlikehold av biler/anleggsmaskiner.
Bygninger skal fjernes innen 6 måneder etter endt uttak.

§ 3.1.4 Område M 3

§ 3.1.4.1 Terrengtilpasning
Det tillates ikke tatt ut mer masser enn det som er nødvendig for å få til 
en fornuftig terrengtilpasning i forhold til område M1 og område M2.

§ 3.2 Samferdselsanlegg
I krysset mellom privat veg og fylkesveg 205, skal det innenfor frisiktsonene til 
enhver tid være fri sikt i 0,5 m høyde over tilstøtende veiers nivå. Byggegrense mot 
fylkesveg er 15 m fra senterlinje veg.

§ 3.3 Landbruksformål
Område L1 og område L2 skal nyttes til jordbruk. 

§ 3.4 Kulturminne
Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området, jf. Lov om 
Kulturminner §§ 3 og 8. 

§ 4. Rekkefølgebestemmelser

§ 4.1 Støy
Før oppstart av uttak av masser fra område M1 kan ta til, skal det anlegges 
støyskjerming i henhold til støyrapport. Støynivå ved nærmeste nabo skal ikke 
overstige Lden 50 dB. For å oppnå dette skal det i henhold til støyrapport datert 
09.01.09, anlegges en depothaug med høyde 3-4 som vist på vedlegg 2b i 
støyrapport.

§ 4.2. Sedimenteringsbasseng
Før oppstart av uttak av masser fra område M1 kan ta til skal 
sedimenteringsbassenget være klargjort.

§ 4.3 Frisiktsoner
Senest 30 dager etter at reguleringplan er godkjent/vedtatt skal frisiktsonene være 
ryddet og søknad om avkjørselstillatelse være sendt Statens vegvesen for 
behandling/godkjenning.



§ 4.5 Grunnvann
Før uttak iverksettes skal det kartlegges hvordan grunnvannsspeilet ligger i forhold til 
masseuttaket, og eventuelt hvilke avbøtende tiltak som er nødvendige for å unngå 
negativ påvirkning.

Revidert: 27.07.10, 05.01.11
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