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Driftsplan for Fintlandsmoen Gnr 36 Bnr 16 

 

Regulering plan nr:  714 

Grunneier: Olav Vikøren Bjørnstad     gnr 36 bnr 16      beliggenhet Tonstad 

Uttaks firma: Risa AS Pb 14 4367 Nærbø 

 

 

Massene som tas ut skal brukes for å produsere tilslag til betongprodusenter og strøsand/ 
singel. 

Innhold fortegnelse tegninger. 

Tegninger nr, 910, 911, 912, 913, 914, 915 og 916 +  reg plan 714  

 
Driftsplan tekstdel forsetter på side 2. 

Felles for alle begge etapper der det lastes ut løs masser.   

Driftsplan: Forventet gjenstående driftstid for uttaket: 39 år (1991 – 2054) 

Sikring av løs masseuttaket: Bom med låseanordning etableres ved innkjøring og 
nødvendige skilter med eventuell sikring gjerde settes opp der det måtte være behov for 
dette. I uttaksperioden skal det sikres med bygge gjerde eller tilsvarende. Permanent sikring 
gjerde blir det ikke behov for pga av terrenget skal arronderes til gjeldene regler og tillate 
helninger. 

Behovet for sikring skal gjennomgås med HMS/K ans. i selskapet etter hvert som det tas ut 
masser. Natur og miljø skal ivaretas på best mulig måte, samt at det skal ikke foregå arbeid 
med maskiner ut forbi plangrenser uten særskilt tillatelse fra Sirdal Kommune. 

 

Pga det er noen variasjoner på sammensetningen av massene i sandtaket, kan det tas ut i 
begge etapper samtidig. 

 

 



Driftsetappe 1: tegn 912  

 

Uttaket starter i rekkefølge på etappe 1,2,3, og 4 

Etappe 1 er på ca. 24 da med et volum på ca. 229 000 fm3. Med et planlagt uttak i året på 
10000 fm3 vil driftstiden være ca. 23 år i etappe 1.  Det lastes ut henhold til tegning nr 912 på 
retning og kote høyder. Sikring av skåninger foretas før jord legges på.  Jord og avspenns 
masser legges tilbake etter endt uttak fra depot etter tegning nr 914  

 

 

Driftsetappe 2: tegn 913  

Etappe 2 er på ca 14 da med et volum på ca 160 000 fm3. Med et planlagt uttak i året på 
10000 fm3 vil driftstiden være ca 16 år.  Det lastes ut henhold til tegning nr 913 på retning å 
kote høyder. Sikring av skåninger foretas før jord legges på. Jord legges tilbake etter endt 
uttak etter tegning nr 914. 

 

 

  

Avslutting plan: tegn nr 914 

 

Avdekking masser legges ut på området og matjord fra deponer planeres ut og dyrkes. 
Område overleveres til grunneier, etter utført arbeid sendes melding til nødvendige instanser 
om at området er tilbakeført til LHF 

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

Sirdal Kommune kontaktes for og ferdig melde tiltaket. 

Det avholdes overlevering til grunneier. 

Eventuelle fond eller garantier løses ut. 
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Ferdig istandsatt og kledd
for å hindre sandflukt

PB 14, 4367 NÆRBØ
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GÅRDSKART 1046-36/16
Tilknyttede grunneiendommer:

36/16

Målestokk 1 : 2000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 22.12.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 1.5
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 1.5
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 54.4
M Skog av middels bonitet 44.4
L Skog av lav bonitet 43.4
i Uproduktiv skog 31.1 173.3
1 Myr								 4.4

Åpen jorddekt fastmark 0.0
Åpen grunnlendt fastmark 226.4 230.8
Bebygd, samf, vann, bre 5.1
Ikke klassifisert 0.0 5.1
Sum: 410.7 410.7

Ravi Rådgiving AS
Mangekantet linje

Ravi Rådgiving AS
Bildeforklaring
Grense for uttakrettigheter 








