Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:
Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse,
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

*

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

**

Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:
Navn.

*

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Beskrivelse av kompetanse.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7.

Økonomi

7.1

?

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010

?

7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan
Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum
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Finansieringsplan

Sum

Egenkapital.
Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

7.1.2 Budsjett
Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale. ?

7.2

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

?

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

8.

Økonomisk sikkerhet

?

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven
(Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til
sikkerhetens størrelse skal begrunnes.). ?
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Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
Bakgrunn
Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.
DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til
bergfaglig forsvarlig drift1, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling2.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
•

Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende
areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.

•

Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.3
For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier.

•

Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik
området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene
for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir
nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.

•

Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette
formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for arealdisponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.
I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges
som omsøkt konsesjonsområde.

•

Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse
av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet
DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det
fastsatte konsesjonsområdet.4 Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.
DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes
utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

1
2
3
4

Mineralloven § 41.
Mineralloven §§ 1 og 2.
Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).
Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.
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1. RAMMEVILKÅR
1.1

BAKGRUNN

Tillatelse til første uttak fra eiendommen ble gitt av Levanger Bygningsråd,
sak. 2360/90.
Steinbruddet ble åpnet i 1990 og drevet av entreprenør frem til 1992. Fra
1992 til 1994 var det ikke drift i bruddet. Fra 1994 ble bruddet drevet under
navnet Hottran Steinbrudd AS av grunneier og Trond Aunan.
T. Aunan Maskin AS overtok i 01.05.2009 alle aksjer i bruddet.
Reguleringsplan for bruddet utarbeidet av NT Consult ble innsendt Levanger
kommune i 2001, og endelig vedtatt av Levanger kommunestyre den
31.01.2002.
Selskapet T Aunan Maskin AS har siden 12.12.2009 hatt avtale om rett til drift
og uttak av masser i bruddet.
Anne Johanne og Amund Hatlinghus eier i dag eiendommen Hottran, gnr. 96
bnr. 01 i Levanger kommune, som T Aunan Maskin AS drifter.
Ny avtale om rett til uttak av steinmasser i henhold til gjeldende
reguleringsplan og tidligere avtaler er utarbeidet og underskrevet av partene
september 2020.
Denne driftsplan erstatter eldre driftsplan datert 14.11.2001.
1.2

STEINBRUDDETS BELIGGENHET OG TOPOGRAFISKE FORHOLD

Steinbruddet ligger i Skogn på eiendommen Hottran på gnr. 96 bnr. 01, ca. 1
km. vest for E6 og ca. 2 km. Sørvest for Norske Skogs anlegg på Fibortangen.
Kjøreveg fra og til bruddet mot øst ligger på egen eiendom helt frem til
Fylkesvegen. Tidligere midlertidig veg over landbruksareal er avsluttet og
tilbakeført til landbruksformål.

Koordinater sentralt i bruddområdet:

N 63.70062 Ø 11.13836.

Uttaksområdet ligger i en jevn nordvendt skråning og avgrenses i hovedsak
av dyrkamark / skogsmark, men grenser i nord mot kårbolig på eiendommen.
Nordre del av bruddet mot kårboligen er ferdig uttatt, og avsluttet på en god
måte. Uttakshaugen her er gjenfylt med jordmasser og isådd, slik at den i dag
fremstår som en grønn buffersone mot boligbebyggelsen. Bruddet ligger i
terrenget som en U form, med brudd kanter mot vest, sør og øst. Dette
skjermer disse retningene godt fra direkte støy ved sperengning og knusing.
Nord for bruddet går det en privat veg til denne eiendommen, og til
nabobruket Valan. Ellers grenser bruddet mot egen gårds dyrkamark med
randskog. Det legges opp til en grønn buffersone mellom ferdig brudd og
dyrkamarka.
1.3

GRUNNEIER OG BERØRTE NABOER

Hele området som er regulert til steinbrudd og adkomstvei til uttaksområdet
ligger på eiendommen Hottran, gnr. 96 bnr. 01. dagens eiere er Inger
Johanne og Amund Hatlinghus.
Boligadresse:
Mailadresse:
Mobil:

Brokstien 36 – 7620 Skogn
ah@advokatlevanger.no
9970 73 253

Uttaksområdet er svakt hellende mot nord og mot nord- øst. Det er ingen
direkte naboer i denne retning. Nærmeste boligbebyggelse (Valan - gnr. 97
bnr. 1) foruten fradelt kårbolig til bruddets eiere, ligger ca 270 meter nordvest for bruddet. Neste nabobebyggelse ( gnr. 97 bnr. 2 og 7 ) ligger ca. 460
meters avstand nord for bruddet. Disse eiendommene ligger i tillegg 50
meter lavere i terrenget enn bruddets laveste nivå.

1.4

ANSVARLIG FOR DRIFT AV STEINBRUDDET

Maskinentreprenørfirmaet T Aunan Maskin AS, org.nr. 979 631 022, er
ansvarlig for driften av steinbruddet.
Brudd ansvarlig:
Forretningsadresse:
Mailadresse:
Mobil:
1.5

Trond Aunan
T Aunan Maskin AS - Gilstadlia 246 – 7608 Levanger.
taunanmaskin@outlook.com
906 24 191

DAGENS SITUASJON

Bruddet drives i henhold til gjeldende reguleringsplan, med et planområde
for steinbrudd på ca. 40.000 m2. Bruddet er avsluttet og tilbakeført til
grøntareal mot kårbolig i nord. Kårboligen ligger ca. 140 meter fra hvor en nå
ønsker å ta ut stein i den sør- vestre delen av bruddområdet
1.6

FASER

Fase E mot kårbolig er avsluttet og sluttstilt. Fase 1 er ferdig uttatt, og skrent
er ferdig arrondert med avdekkingsmasser.
Bruddaktiviteten foregår nå vest – sørvest i planområdet som fase 2. Fase 2
er nå startet opp. Fase 3, og delvis fase østre del av 4 vil få lave bruddvegger,
som fase 1. Det er i dette området det vil taes ut mest steinmasser. Bruddets
laveste punkt ligger på kote 58, og bruddets høyeste punkt vil kunne bli kote
80 – 82 i sør- vest ( del av fase 2 ). Det er i dette høyeste bruddskrentområde
tillagt en jordvoll med avdekkingsmasser på toppsiden. I bunnen av denne
bruddveggen er nivået vesentlig høyere enn bruddets nedre snittflate på
kote 58. Det er oppbygd med større steinmasser for å miske høydeforskjellen
fra topp til bunn.
1.7

PLANSTATUS OFFENTLIG MYNDIGHET

Reguleringsplan for HOTTRAN STEINBRUDD – del av eiendommen gnr. 96
bnr. 01 i Levanger kommune – vedtaksdato 31.01.2002.

2

MINERALFOREKOMSTEN

2.1 TYPE MINERALFOREKOMSTER
Byggeråstoff ( fast fjell ).
2.2 MINERAL- BERGARTSKVALITET
Jfr. Kartinnsynsløsninger fra NGU er det innenfor området følgende
bergart.
Hovedbergartstype: Sedimentær bergart. Dominerende bergart: Gråvakke.
Analyseresultater for pukkområde og feltprøver er lagt til som vedlegg.
2.3

ANTATT VOLUM MINERALFOREKOMST

Det ble tatt ut ca.
m3 steinmasser fra bruddet i 2019, og en antar at
bruddet har en ca. restkapasitet på rundt 120.000 m3 ved full utnyttelse.
Det antas at en fremtidig årlig uttaksvolum i gjennomsnitt vil ligge på mellom
2.500 – 3.500 m3 fjell.
2.4

SALGSPRODUKTER

Steinbruddet på Hottran er planlagt og etabler som et dagbrudd.
Bruddvirksomheten omfatter uttak av fjellmasser til produksjon av
steinleveranse og pukkmasser til egne prosjekter, samt til andre mindre
entreprenører i Skogn, Levanger og omegn for bruk til bygge- og
anleggsformål.
3
3.1

UTTAKSPLAN
ADKOMST

Uttaket har adkomst fra FV 6818 ( asfaltert veg ). Kjøreveg Brokestien inn til
området, ca. 750 meter, på privat veg på egen eiendom. Det er oversiktlige
T- kryss ved begge inn- av kjøringer med gode frisiktsoner på åkerareal.

Frisiktssonene skal kontinuerlig overvåkes. Eventuelle sikthindringer som
vegitasjon og snømasser skal fjernes uten unødig opphold.
3.2

AVDEKKINGSMASSER

I steinbruddet er det antatt et volum på rundt 10.000 m3 avdekkingsmasser.
Avdekkingsmasser er lagt, og vil bli lagt i randsonen/skogsbeltet som
omkranser steinbruddet mot vest og mot sør. Massene er lagt opp som en
jordvoll mot bruddkantene, og fugerer derfor som en god sikkerhetssone
mot de bratteste bruddkantene. Det er hensiktsmessig å lagre
avdekkingsmasser, slik da en sparer mye transportering, det forbedrer
sikkerheten mot brudd kant, og de ligger tilgjengelige når de igjen skal brukes
for istandsetting av uttaket etter endt bruk. Det lagres og brukes kun stedlige
masser til dette. Massene lagres på fast grunn.
Massene er rene stabile masser som består i all hovedsak av jordmasser,
stein- og grusmasser. Bruddkant mot kårbolig på nordsiden av bruddet er
ferdig arrondert og igjenfyllt. Etappe 1-, vest i bruddet ble nylig igjenlagt med
avdekkingsmasser, hvor det ble brukt doser på tvers av hellingen til å jevne
ut skråningen, noe som sier litt om avdekkingsmassenes kvalitet og stabilitet.
Da bruddet etter endt uttak skal tilbakeføres til landbruksvirksomhet,
åkerareal og ev. skog-, juletre-, frukttre produksjon, ønsker en i hovedsak å
bruke avdekkingsmasser i stedet for høye delvis oppfylte paller. Mengden av
avdekkingsmasser og den relativt lave høyden på bruddets skjeringskant gjør
dette mulig.
I henhold til « Avtale om rett til uttak av steinmasser» på området, er det
avsatt og vil avsettes kroner
pr. m3 utkjørt masse til grunneier for
avsetning av midler til avslutning og rehabilitering av bruddet i henhold til
reguleringsplanens bestemmelser.

3.3

RAMMER FOR UTTAK

Regulert område for bruddet er på ca. 40.000 m2 hvorav ca. halvparten av
området i m2 nå er ferdig uttatt. Det antas at bruddet har en reskapasitet på
ca. 120.000 m2 fjellmasser igjen.

Nedre uttaksdybde er satt til kote 58, høyeste kote vil ligge i fase 2 på snitt
kote 80. Denne haugen vil bli nedsprengt fra toppen av bruddet, slik at den
reelle maks høyden vil bli vestentlig lavere. Bergmasser i bunnen av bruddet,
vil tas etter at toppen er tatt av.
3.4

DRIFTSTID

Den daglige driften av bruddet foregår kun på hverdager, ikke hellig- og
helgedager. Drift i bruddet er kun timer pr dag, men utføres kun mellom kl.
08.00 og 16.00. Sprengning utføres kun maks. en gang pr. år, og utføres etter
gjeldende lover og regler.
Bruddet er kun betjent i et par timer maks. pr dag, og kun enkelte dager.
Ansvarlig for dette arbeidet bor i umiddelbar nærhet. Ved arbeid over flere
timer og dager, brukes en godkjent mobil arbeidsbrakke på stedet.
3.5

HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER

Forurensing av støv, vann, støy og visuell « forurensing» reguleres av
reguleringsbestemmelser og av forurensingsforskriften § 30.
Støy vil forekomme fra et steinbrudd. Det er som oftes aktivitet i bruddet kun
noen timer de dagene det tas ut, eller knuses stein. Denne aktiviteten er på
hverdager, og på dagtid. Sprengning foregår maks. en gang pr. år, sansynligvis
en gang pr. andre år. Boring vil ikke bli særlige plage for naboeiendommer
pga. avstand til disse og bruddets plassering i terrenget.
Skrentvegger skjermer mot tre retninger, og bruddet åpner seg fra den siste
mot nord. Nærmeste bebyggelse mot nord ligger ca. 460 meter fra bruddets
nordside og ligger ca. 50 meter lavere enn bruddet laveste punkt. Ingen
naboer vil få vesentlige støy og støvplager fra bruddet. Det skal kun sprenges
maks. en gang pr år, og driften ( knusing og utkjøring av ferdige masser med
biler ) vil ikke være en heldags affære. En skal ta hensyn til vær og vind ved
sprengning i bruddet, slik at en unngår dette på tørre, varme dager med vind.
Bruddets topografi gir ingen avrenning til bekken på bruddets nord- østside.
Vegen mellom bruddets nordside ligger høyere enn bruddets jevne flate. Ved

bommen inn til bruddet er det lagd en utsprengt fordrøyning med kum.
Herfra går det rør ned til godkjent kum ved Fylkesvegen.
Transport utføres på egen eiendom frem til asfaltert Fylkesveg, og derfra til
E6, slik at naboer ikke får transport til hovedvegene gjennom sine
eiendommer.
Bruddet kan ses fra Fylkesvegen og E6, fra nord mot sør. Bruddkanten har en
maks synlig sprengtflate på under 20 meter, så det vil ikke vises særlig i
terrenget.
3.6

DRIFTSMETODE, TEKNISKE INNRETNINGER OG BYGNINGER.

Ved uttak av masser benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Ved sprengning
benyttes nødvendig overdekning ved uttak av fjell. Ved sprengning varsles
nærmeste naboer ved telefonoppringning eller direkte hjemme. Den private
vegen ( Brokestien ) som går over egen grunn til naboeiendom stenges i to
ender på sikker avstand fra sprengningsområdet.
Anleggsutstyr i bruk under drift vil være gravemaskin, hjullaster, doser
borerigg og mobilt knuseverk.
Mobilt knuseverk plasseres fortløpende mest mulig hensiktsmessig i forhold
til uttak av fjell, men samtidig slik at de gir minst mulig støy og støvplager for
omgivelsene.
Ferdige knuste masser lagres på egnet lagringsplass i bruddet, på bruddets
nord- vestre del.
Det er ingen faste innretninger som kontorlokaler eller lager i bruddet. Ved
større aktivitet i bruddet over lengre perioder, vil det benyttes mobil
godkjent anleggsbrakke, plassert lengst nord i bruddet. Alt tilkjørt utstyr,
maskiner og annet skal fjernes etter at bruddvirksomheten er avsluttet.

3.7

SIKKERHET OG DRIFT

Steinbruddet skal til en hver tid være forsvarlig sikret. Med sikring menes
både tiltak for å avverge fare for omgivelsene og tiltak for å trygge forholdene
internt. Behov for sikring og forbedring av sikring skal vurderes fortløpende
under hele driftsperioden.
Det har foregått bruddvirksomhet her siden 1990 – tallet, og det er ennå ikke
oppdaget geologiske forhold som større sprekker, slepper/svakhetssoner
som kan ha innvirkninger på stabiliteten i bruddveggene.
3.7.1 SIKKERHET AV HENSYN TIL OMGIVELSER
Anleggsområdet er sikret med låst bom ved ny innkjøring til bruddet merket
« Anleggsområde adgang forbudt». Avdekningsmasser er lagret i randsonen
av bruddet, og fungerer som en jordvoll mot bruddkantene. Ved midlertidige
bruddkanter er det satt opp flettverksgjerde med orange farge og en høyde
på 1 meter i god avstand fra bruddkanten. Ved eventuelle permanente
bruddkanter vil det settes opp permanent gjerde med varslingsmerking.
Midlertidige gjerder og eller permanente gjerder skal etterses regelmessig.
Ved skader skal reperasjon utføres umiddelbart. Tidligere innkjøring til
bruddet er avsperret med egnede steinblokker.
3.7.2

DRIFTSRENSK

Det forutsettes at nødvendig driftsrensk utføres under arbeidets gang slik at
sikkerheten ivaretas for arbeidere og trafikkanter. Driftsrensk utføres etter
hver salve, og planlegges i samråd med driftsleder før igangsetting.
Gravemaskinfører skal etter en fornuftig plassering av maskinen, renske
skjæringssidene for løse steinmaterialer samtidig med utlasting av salve. Det
skal påses at maskinen står høyt nok i røysa slik at rensk kan foregå uten at
løse stener kan falle inn over maskinen. Det skal brukes gitter på fronrute for
værn.
3.8

HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER.

Steinbruddet er planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme
omgivelsene for støv, støy og innsyn. Beskrevet i 3.5.

Driftav masseuttaket skal til enhver tid skje i hht. Forurensningsforskriftens
kapittel 30. «Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel».
Grenseverdier fastsatt i veileder T- 1442/2016 – «Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging» skal legges til grunn. Støy fra
steinbruddet skal ikke føre til at noen bebyggelse utenfor planområdet
kommer inn under støysone som defineres som sone gul eller rød. Det skal
kunne dokumenteres ved målinger at grensekrav overholdes».
Avrenning. Beskrevet i 3.5. Ved bruddets laveste punkt på nord- østsiden er
det nedlagt fordrøyningskum, med rørføring ned mot ny kum ved
Fylkesvegen. Det er ingen vassdrag som blir berørt av masseuttaket. Det
Ivaretagelse av naturmangfold og kulturminner. Dette er sjekket ut i
Miljødirektoratets miljøkart. Det ligger et fornminne i åkeren sør for bruddet,
men dett ligger utenfor plangrensen, og vil ikke bli berørt. Utsnitt av miljøkart
vedlagt.
4

AVSLUTNINGSPLAN

4.1

SLUTTRENSK AV BRUDDVEGGER

Bruddvegger skal bearbeides i henhold til plan og slik at veggvinkler er
stabile. Det bør søkes i størst mulig grad å skape naturlig overgangssone mot
omkringliggende områder. Dette gjelder spesielt for lavere bruddvegger i
vest og i sør- øst, og øst.
Aktuell sluttrensk av bruddvegger.
- Bearbeiding av bruddvegger. Forsiktig sprengning mot endelig
steinbruddvegg. Kontursprengning ved bruddets høyeste bruddvegg. –
sikre gode steinmasser i bunnen av bruddvegg, påføring av stedlige stabile
og gode løsmasser, beskrevet i 3.2, for vegitasjonsetablering.
- Restsprengning – lave bruddvegger – fase 3 og delvis fase 4 – for å kunne
avrunde
terrenget
til
mer
naturlige
terrengformer
for
vegitasjonsetablering.

- Restsprengning – lave bruddvegger – fase 3 og delvis 4, for å kunne øke
åkerarealet på bruddets østside inn i ferdig avsluttet brudd. Påkjøring av
egnede toppmasser som gir dyrkbart og god dyrkamark i toppsjiktet.
Sluttrensk av bruddvegger vil fungere som tiltak mot erosjon og
frostsprengning.
4.2

OPPRYDDING OG SIKRING AV ANLEGGET ETTER DRIFT

Istandsetting av ferdig uttatte områder gjennomføres etter hvert som uttaket
frem. Avslutningsplanen danner grunnlaget for minerallovens krav om
økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydding og sikring.
I henhold til « Avtale om rett til uttak av steinmasser» på området, er det
avsatt og vil avsettes kroner
pr. m3 utkjørt masse til grunneier for
avsetning av midler til avslutning og rehabilitering av bruddet i henhold til
reguleringsplanens bestemmelser.
Avdekkingsmasser, finstoff fra knuseprosessen og de store mengdene
deponerte stedlige rene masser, påføres bruddvegger og bunnflater for å
kunne forme terrenget slik det er tiltenkt etter at bruddet avsluttet.
Det sikres naturlig avrenning av overflatevann ut av bruddet.
Etter endt uttak, skal området ryddes for alt unaturlig tilkjørt materiell, for en
tilbakeføring av området til landbruksvirksomhet.
Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift.
5.

TIDSPLAN

Ny avtale om rett til uttak av steinmasser mellom driver av bruddet og
grunneier ble underskrevet september 2020 og har en varighet på 10 år.
Vedlagt.
5.1

REGULERINGSPLAN MED BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Reguleringsplan med beskrivelse og bestemmelser er vedlagt.

5.2

GRUNNEIERAVTALE.

Ny grunneieravtale er vedlagt.
5 ANDRE VEDLEGG OG ILLUSTRASJONER
Illustrasjoner – tegn – utsnitt ngu – naturbasekart – gårdskart.
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