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1. Rammevilkår 
 

1.1 Innledning  

 

På vegne av tiltakshaver Brødrene Fossheim AS / v Knut Fossheim, har Plan og Ressurs AS v / 

landskapsarkitekt Joar-André Halling fått i oppdrag å revidere/ supplerer opplysninger til 

driftsplanveileder som har vært til førstegangsbehandling hos Direktoratet for 

mineralforvaltning. Deler av tekstdelen og kart er tidligere produsert av Vidda Ressurs AS.  

 

Tiltakshaver har planer om å videreføre uttak av masse på en forekomst på eiendommen 

gnr. 32, bnr.1 i Tinn kommune (se figur 1), etter en vellykket periode med prøvedrift. 

Etterspørselen etter sten har vært stor i perioden og steinbruddet viser seg å være en 

ressurs som kan utnyttes over lang tid.  

 

1.2. Beliggenhet  

 

Planområdet har adkomst via Skirvedalsvegen og privat skogsbilveg. Avkjørselen fra 

Skirvedalsvegen ble utbedret ifm. prøvedriften. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart som viser lokalisering av masseuttak på eiendommen 32/1. Kartgrunnlaget 

er hentet fra Tinn kommune sin hjemmeside. 
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1.3. Eiendomsforhold 

 

Planområdet omfatter en del av eiendommen gnr. 32, bnr 1 - eier Knut Fossheim. Nærmeste 

nabo til området er Gudbrand Håvardsrud, 3650 Tinn Austbygd og Nils Olav Hegard, 3650 

Tinn Austbygd. Under vises kart med gnr/bnr for de nærmeste naboene.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kart viser eiendomsforhold.  
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1.4. Planstatus og tillatelse til fremtidig drift 

 

Som grunnlag for driftsplanen ligger reguleringsplan for Raje steinbrudd, vedtatt av Tinn 

kommunestyre 19.06.2013. Se vedlegg.  

 

1.5. Geologi og forekomster 
 

På Raje har det gjennom flere generasjoner blitt tatt ut stein til heller og muring. Lagdelingen 

i fjellet gjør området spesielt egnet, og en har nå gjennomført en vellykket prøvedrift. 

Gjennom prøvedriften har en tilegnet seg mer detaljert kunnskap om berggrunnen og videre 

utvikling og drift av steinbruddet. Hovedproduktet fra Raje steinbrudd er uttak av heller og 

stein til muring, skrapmassen etter uttaket blir knust i forskjellige fraksjoner og sorteringer. 
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2. Uttaksplan  
 

2.1. Uttak 
 

Planområdet omfatter totalt 70 dekar, mens areal avsatt til masseuttak, er på ca. 45 daa. Det 

vil bli avsatt grøntområder rundt uttaksområdet iht. reguleringsplan. Det søkes om 

driftskonsesjon for hele området som er regulert som stenbrudd og massetak, jf. gjeldene 

plankart for reguleringsplan. Uttaksgrensene samsvarer derfor med ytre arealformålsgrenser 

for stenbrudd og masseuttak.   

 

Volumet av masse som maksimalt kan tas ut, er anslått til ca. 400 000. m3. Et forventet uttak 

i området ligger på mellom 10 og 20 000m3 fast fjell pr år. Eksisterende masseuttak på 

forekomsten omfatter et areal på ca. 10 dekar- hvorav et uttak på ca. 5 daa.  

 

 
Figur 3. Bilde viser eksisterende uttak.  
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Det er tatt en del prøver av forekomsten som viser masse av god kvalitet i forhold til 

formålet. Radonmålinger av stenprøvene vil sendes inn så snart resultatet fra prøvene 

foreligger. Under vises noen bilder av massene og bruken av disse. 

 

 

Figur 4. Bilde viser eksisterende uttak. Utvidelse vil være i overkant av bruddkanten sett til 

venstre i bilde.  

Figur 5 og 6. Eksempler på massenes beskaffenhet og bruksmuligheter.   
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Formålet med driften vil være kombinert uttak til bruk på prosjekter tilknyttet egen 

entreprenørbedrift og for videresalg til f. eks andre entreprenørbedrifter og private. Planlagt 

uttaksmetode vil være boring, palleskyting, uttak av blokker og sortering av knusesten til 

ulike fraksjoner.  

 

Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen vil være primært salg av ulike 

fraksjoner av pukk, grus, sten og kult. Piggstein leveres til oppfylling. 

 

Det legges opp til å drive uttaket i 2 etapper: Dagens uttak avsluttes på ca. 763 moh 

(avmerket som bruddkant – etappe 1). Neste etappe er å gå inn i øvrekant av dagens uttak 

ved å etabler en ny flate på ca. kotehøyde 770. Avslutning av denne flaten vil skje slik at man 

får en avslutning med paller på H=15 og B=10, henholdsvis kotehøyde 785 og 780 moh, mot 

eksisterende terreng. Pallvinkel er 90 0 , mens veggvinkel varierer og er vist på kart. 

Driveretning i bruddet og avslutning på flaten er vist på plantegninger og profiler. I profilene 

vises også terrenget med eksisterende og planlagt nytt terreng etter uttak.  

 

Eksisterende / ferdig uttaksområdet i sør (innenfor eksisterende brudd / etappe 1) brukes 

som lager for avdekningsmasser og/ eller produserte/sorterte masser. Når driften gradvis 

beveger seg mot nord vil større av disse områdene frigjøres til slik plass. Området vil også 

kunne brukes til tilvirkning av produkter, f. eks bearbeidelse av tilkjørte produkter med 

Figur 6 og 7. Eksempler på massenes beskaffenhet og bruksmuligheter.   
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knusing av sten/ blokker etc.  Stedet kan også brukes til mellomlagring av tilkjørte masser, 

som senere fraktet bort med lastebil. 

 

I driftsperioden skal området holdes ryddig og oversiktlig, og ferdigprodukter, 

avdekningsmasser og eventuelle skrotmasser plasseres på angitte plasser iht. uttakskart. 

Avdekningsmasser vil være øvre del av jordsjiktet (humusrik jord etc.) over 

mineralforekomsten som lagres og benyttes senere til istandsetting av areal / naturlig 

revegetering. 

 

Uttak innenfor området vil hovedsakelig utførers av innleid firma, Kjell Foss AS, men firmaet 

Brødrene Fossheim AS vil også arbeide med knusing av masser etc på området i 

driftsperioden. Under er en beskrivelse av selskapet Kjell Foss AS (sitert fra kjellfoss.no): 

 

«Selskapet ble etablert av Kjell Foss i 1966 og er i dag et heleid familiedrevet selskap med flere datter- og 
søsterselskap, med til sammen over 90 ansatte. 

Kjell Foss AS ble stiftet som aksjeselskap i 1994. Kjell Foss AS er medlem av bransjeforeningene M.E.F. og Norsk 
Bergindustri. Vi har nært samarbeid med leverandører og konsulenter innen fagene boring og sprengning. 
Ansvarsforsikring er tegnet i If Skadeforsikring NUF og vi er godkjent i StartBANKs leverandørregister. 

Bedriften med datter- og søsterselskap har to valgte verneombud. Målet for vårt HMS-arbeid er et godt internt 
arbeidsmiljø, optimal hensyntaken til det ytre miljø, og levering av kvalitetsmessig godt utførte oppdrag - hver 
gang. For å ivareta de ansattes miljø, sikkerhet og kompetanse avholdes jevnlig interne kurs og møter. Alle 
ansatte er utstyrt med personalhåndbok. Denne inneholder HMS-dokumentasjon, rutiner og prosedyrer, samt 
alle skjema som benyttes for å ivareta sikkerheten ved boring og sprengning. 

Kjell Foss AS har gjennom årene knyttet til seg mange gode samarbeidspartnere innenfor fjellsprengnings- og 
borebransjen. Flere av disse er heleide datter- og søsterselskap (se under Datter- og søsterselskap). Selskapet 
har god soliditet og likviditet, og opererer over hele Norge og Norden. 

Daglig leder er Kristoffer Foss. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kjellfoss.no/om-oss/datterselskap
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Figur 8. Etappeplan.  
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Figur 9. Eksisterende uttak + plan for etappe 1 



 
 
 

 
                                                                        

Side 12 av 23 
 

 Figur 10. Ferdig uttak 1 + plan for etappe 2 
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Figur 11. Avslutningsplan = Ferdig uttak 2 + plan for istandsettelse. 
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Figur 12. Lengdeprofil 1. Alle etapper + avslutningsplan 
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Figur 13. Lengdeprofil 2. Alle etapper + avslutningsplan 
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 Figur 14. Lengdeprofil 2. Alle etapper + avslutningsplan 
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2.2. Opprydding og sikring under drift 
 

Skråninger og flater istandsettes og påføres stedlige jordmasser. Rehabiliteringen skal 

gjennomføres så snart dette er praktisk gjennomførbart. Det legges opp til å tilføre alle 

uttaksflater finstoff etter oppfylling mot bruddvegg for å danne grunnlag for naturlig 

revegetering. Istandsettelse av arealene inkluderer også arrondering / planering av terreng, 

og det er viktig at formene får en mest mulig organisk form og linjeføring i tråd med naturen, 

f. eks avrunding av skråning / fyllingsfot opp mot bruddkant, og at det legges vekt på 

omgivelsene (hindrer negativ eksponering) og estetisk gode løsninger. 

 

Med bakgrunn i at man trenger romslig med lagringsplass for heller, stein og knuste masser 

legges det ikke opp til å pusse opp eksisterende uttaksflate 763 før driften er i 

avslutningsfasen. Plan for rens av bruddvegger skal gjøres kontinuerlig i prosessen, og 

innebærer blant annet å fjerne løse materialer som kan fall ned i senere tid og volde skade 

på mennesker og materiell.  

 

Frem til nåværende drift har området vært sikret med gjerder og bom ved adkomst for 

uvedkommende. Bruddvegger og / eller potensielt farlige stup og skrenter har i tillegg fått 

særskilt sikring. Driftsområdet skal være merket med skilt med påskrift / informasjon om 

«masseuttak» og «uvedkommende ingen adgang», samt sikkerhetsinstruks, og skal være 

strategisk plassert en rekke steder. For øvrig kan det informeres om at omgivelsene omkring 

masseuttaket er svært lite trafikkert av personer, herunder barn og unge, og dette bidrar 

også til en samlet vurdering at fremtidig drift ikke må sikres ytterligere enn sikringsgjerder 

som angitt i de ulike etappeplanene + avslutningsplan.  

 

Det skal allikevel under driftsfasen, hele tiden vurderes lokale sikringstiltak i tilknytning til 

terreng, maskiner og utstyr, enten faste og / eller mobil, f. eks knuseverk etc, oppbevaring av 

farlig væsker etc. som Brødrene Fossheim AS og / eller innleid firma disponerer. Brødrene 

Fossheim AS står ansvarlig for drift av masseuttaket (hvis ikke annet er særskilt avtalt), 

herunder publikums sikkerhet, og skal gjøre regelmessige vurderinger for eventuelle 

sikkrinstiltak på området. 
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2.3. Hensyn til natur og omgivelser 
 

Hensyn til natur og omgivelser er vurdert i tilknytning til reguleringsplanprosessen, blant 

annet gjennom planprogram og senere detaljreguleringsplan. Forholdet til naturmangfoldet 

er blant annet vurdert slik: 

 

«Etter en samlet vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12, vurderes tiltaket å medføre 

liten risiko for skade på naturmangfoldet i området rundt uttaket. På det regulerte området 

vil man i uttaksperioden ha stor innvirkning på naturmangfoldet, men med plan for 

oppusning og tilbakeføring iht. driftsplan vil gjennomføring av planlagt uttak med andre ord 

ikke være i strid med bestemmelsene i naturmangfoldloven.» 

 

Område har potensiale som et friluftsområde, men er lite benyttet til dette; kun begrenset 

til få naboer, eieren selv og i periode med jakt. Hovedområde for friluftsliv er ansett å være 

Nystaul- Skirvedalsområdet, nord- nordøst for planområdet. Hensyn til allmenne interesser 

og friluftsliv anses dermed ivaretatt.  

 

Det er ingen boligbebyggelse i nærheten av massetaket, nærmeste bolighus ligger på tunet 

til hovedeiendom med en avstand på ca. 550 meter. Det er noe annen spredt bebyggelse og 

skogshusvære i området, hvor Kvistrudhagen og Herlaugstaul ligger innenfor ca. 400 meter 

radius fra planområdet. I forbindelse med dette vil heller ikke trafikkbelastning være et 

problem for omgivelse. Planområdet har adkomst via Skirvedalsvegen og privat skogsbilveg 

frem til uttaksområdet, og avkjørselen fra Skirvedalsvegen ble utbedret ifm. prøvedriften.  

Figur 15. Bildet viser avkjøring ved Skirvedalsvegen  
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Landskapshensyn, herunder negativ eksponering på avstand, er vurdert i reguleringsplan. 

Området ligger skjermet til, og vil ikke føre til negative landskapsbilde. Nødvendige tiltak vil 

også iverksettes for å forhindre eventuelle negative konsekvenser for omgivelsene. Dette 

gjelder f. eks støyvoller og voller / vegetasjonsskjerm for å hindre innsyn, jf. avsatte 

grøntområder i reguleringsplan.  Den samme «bufferen» vil være behjelpelig med 

forurensing som støy og støv som i teorien også kan høres / synes også på avstand.  

 

Som tidligere nevnt skal alle uttaksflater tilføres avdekningsmasser under / etter avsluttet 

drift av delområder og / eller avslutningsvis, og dette danner grunnlag for en naturlig vekst 

av stedlige plantearter (naturlig revegetering). Arrondering av arealer med organisk form vil 

også bidra til at området etter hvert blir mer i tråd med omgivelsene omkring.   

 

Forurensningsnivåene av støy, støv (herunder støvflukt) og lukt i forbindelse med 

masseuttak skal til enhver tid holdes så lav som mulig, og være i tråd med «Forskrift om 

begrensning av forurensing (forurensningsforskriften)», retningslinjene i T-1442 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» som gjelder tabell 3, og andre 

gjeldene regelverk. Dette gjelder også potensiell forurensning for maskiner og utstyr, både 

under drift og arbeid i anleggene samt under lagring og etterfylling av drivstoff.  

 

Det er imidlertid vurdert at grunnen ikke er forurenset i dag, og at det under fremtidig drift 

vil oppbevares drivstoff og sprengstoff innenfor området etter gjeldene lovverk, med 

konsekvens at forurenset sigevann / avrenning til vassdrag anses som meget liten / ikke 

eksisterende. Avrenningen har etter det vi kjenner til ikke vært noe tema i de årene hvor 

masseuttaket har vært i drift. Det er videre ingen bekker eller elver i nærheten. Nærmeste 

vannkilde er den gamle sagdammen som har blitt rustet opp (gjenskapt vannspeil), men 

avrenningen fra denne bekken er begrenset til noen perioder i året med høy vannstand. 

Med periodisk drift anses ikke avrenningen eller faren for forurensning større enn 

byggearbeider på boligtomter eller sluttavvirkning i skogbruket. 
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Området ble undersøkt for kulturminner 24-25/4 2012 av Telemark Fylkeskommune. Det ble 

ikke funnet automatiske fredede kulturminner innenfor planområdet.  

 

Til Kvistrud har det vært en egen sag med tilhørende etablert sagdam. Sagen er i dag borte, 

men den gamle sagdammen har blitt pusset opp og skal bli bevart i landskapet og sikret i 

planen som grøntområde/LNFR-område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Sagdammen slik den er istandsatt.  
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2.4. Plan for opprydding og sikring etter endt drift (avslutningsplan).  
 

Når uttaket innenfor konsesjonsområdet anses ferdig skal stedet planeres og istandsatt til 

LNFR, friluftsliv, i tråd med gjeldene reguleringsplan og avslutningsplan (flere detaljer vises i 

kart med avslutningsplan – se figur 11-14). Uttaksflatene skal tilføres avdekningsmasser og 

danne grunnlag for en naturlig vekst av stedlige plantearter (naturlig revegetering), jf. 

tidligere beskrivelser. Eventuelt kan det sås med en naturlig frøblanding tilpasset stedet. 

 

På eks uttaksflate C+ 763 moh. tenkes det å tilføre jordmasser for å etablere jordbruksareal. 

Eventuelle bygg/ bygninger som er benyttet i forbindelse med masseuttaket er tenkt 

omdisponert som landbruksbygg etter endt uttak. På uttaksflate C+ 770 moh. tilrettelegges 

det for skogbruk.  

 

Plan for rens av bruddvegger innebærer blant annet å fjerne løse materialer som kan fall ned 

i senere tid og volde skade på mennesker og materiell. Dette skal for øvrig gjøres 

kontinuerlig i prosessen, med ved avsluttende drift (før revegetering etc.) skal det 

gjennomgås en runde til.  

 

Som avslutning av uttaket skal bruddveggene avsluttes med stabil veggvinkel og tilstrekkelig 

med sikringshylle. Hyllene skal tjene to hovedformål: 

• Fange opp stein som løsner og faller ut på grunn frostsprenging etc. 

• Danne grunnlag for vegetasjonsetablering, ved utlegging av avspenningsmasser eller 

finstoff fra knuseprosessen. Det er viktig at hyllene tilføres finstoff som kan danne 

vekstmedium (minimum 0,3 m). 

 

Videre skal skjemmende knauser og rette vinkler sprenges ned for å avrunde til mer 

naturlige terrengformer. 

 

Det er ikke tidligere ikke gjort spesielle tiltak mot erosjon og frostsprengning fra 

overflatevann. Det er liten løsmassemektighet innfor området og jorderosjon er utelukket. 

Det er heller ingen elver eller bekker i nærheten og det er ellers lite tilsig med vann inn mot 
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området som f. eks kan skape frostsprengning ved at overflatevann trenger ned i sprekker i 

fjellet. Hvis dette eventuelt viser seg problematisk i fremtiden må det gjøres tiltak, 

avskjærings / dreneringsgrøfter etc. kan være aktuelle tiltak for å lede overvannet ut av 

uttaksområdet.  

 

Sikring alternativ 1: Det er vurdert at en eller annen form for permanent sikring av 

uttaksområde ved endt drift vil være nødvendig. Iht. kart for avslutningsplan er 

sikringsgjerde vist rundt hele ytre kant (samsvarer med ytre uttaksgrense / omsøkt 

konsesjonsområde).  Da Fossheim planlegger å tilføre større mengde med løsmasser mot en 

del av bruddveggene ved avsluttet drift (enten delvis og / eller helt fylt opp mot bruddvegg), 

er kartet for avslutningsplan gjort noe mer fleksibelt, og viser også alternative for sikring av 

paller internt på området. Dette betyr at hvis det f. eks fylles opp med løsmasser opp til total 

pallhøyde så kan sikringsgjerder unnlates for slike områder. Da det er uvisst hvor mye 

løsmasser som vil være tilgjengelig ved avslutningsstadiet for endt uttak er det derfor 

ønskelig med denne fleksibiliteten. Flere alternativ vises under.   

 

Sikring alternativ 2: Hvis området bare delsikres med gjerde ved ytterkant (samsvarer med 

ytre uttaksgrense / omsøkt konsesjonsområde), dvs. kun sikring av skrenter og paller med 

stor høydeforskjell, men ingen sikring av områdene med liten og / eller ingen høydeforskjell, 

må interne paller naturligvis sikres med sikringssgjerde som vist på kart for avslutningsplan. 

Dette henger naturligvis sammen med at områdene gjøres tilgjengelig for publikum på et 

eller flere steder, med mulig fallulykker i forbindelse med usikrede skrenter internt på 

området. Unntakene for sikring med gjerder gjelder som tidligere nevnt for paller som har 

fått en oppfylling med løsmasser og hvor skrent ikke muliggjør en trussel.  

 

Sikring alternativ 3: Oppsettelse av permanent sikringssgjerde som samsvarer med ytre 

uttaksgrense / omsøkt konsesjonsområde betyr at sikringssgjerder ved paller internt på 

området kan sløyfes helt.  

 

For øvrig skal alle løsmasser ha en stabil vinkel, dvs. 1:2 helning.  
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På bakgrunn av dette er det vurdert at behov for å stille økonomisk sikkerhet for 

gjennomføring skal både gjelde oppryddings- og sikringstiltak. Nærmere om kostander for 

oppryddings- og sikrings plikt finnes i vedlegg til denne driftskonsesjonen.  

 

En viktig del av avslutningsplanen er opprydding innenfor området. Skrotmasser etc. som 

tidligere er lagret i driftsperioden, samt alle spor av materiell, infrastruktur og mobile 

konstruksjoner skal nå fjernes innenfor området. Eventuelle tiltak for overvannshåndtering 

og avrenning, f. eks forhindre oppsamling av vann etc, skal være gjennomført inne på 

område.  

 

Planbestemmelser som omhandler opprydding og sikring i driftsperioden og avslutningsvis 

er som følger (sitert fra reguleringsbestemmelsene): 

 
§4.a) «(…) Når den regulerte virksomheten i masseuttaket er avsluttet, skal området 
tilbakeføres til LNF-område.»  
 
§ 4. b) I området for masseuttak skal inngrepene ligge innenfor plangrensen. Skrot og 

avdekkingsmasse skal tas vare på og plasseres innenfor det regulerte området avsatt til 

masseuttak. Bruddveggen i dagbruddet skal avsluttes med stabil veggvinkel. Uttaksflatene 

skal tilføres avdekningsmasser og danne grunnlag for en naturlig vekst av stedlige 

plantearter. 

 
§ 4. c) Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig sikring av bruddet.  
 
 

Joar-André Halling 
Plan og Ressurs AS 
24.10.2018 
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Koordinatsuystem: Utm euref89 sone 32
Kartgrunnlag: FKB
Ekvidistanse: 1 m
Høyder: NN1954 høyder

Uttakskart - etappeplan
Raje steinbrudd, gnr./bnr. 32 /1, Tinn kommune
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Koordinatsuystem: Utm euref89 sone 32
Kartgrunnlag: FKB
Ekvidistanse: 1 m
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Raje steinbrudd, gnr./bnr. 32 /1, Tinn kommune
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Koordinatsuystem: Utm euref89 sone 32
Kartgrunnlag: FKB
Ekvidistanse: 1 m
Høyder: NN1954 høyder

Avslutningsplan

Raje steinbrudd, gnr./bnr. 32 /1, Tinn kommune

Ferdig uttak 2 + plan for istandsettelse
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Raje steinbrudd, gnr./bnr. 32 /1, Tinn kommune

Alle etapper + avslutningsplan
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Raje steinbrudd, gnr./bnr. 32 /1, Tinn kommune

Alle etapper + avslutningsplan
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8 Reguleringsbestemmelserfor:
Raje steinbrudd på del av eiendom Gnr 32, Bnr 1 i Tinn kommune.

§ 1. Avgrensning:
Reguleringsbestemmelsenegjelderinnenfordet området somer vistmedreguleringsgrensepå
plankartet.

§2.Reguleringsformål:
Områdetregulerestil følgendeformål i hht. Plan-ogbygningslovens§ 12-5.
• BEBYGGELSEOGANLEGG

- Steinbruddogmasseuttak
• SAMFERDSELSANLEGGOGTEKNISKINFRASTRUKTUR

- Adkomstveg
• LANDBRUKS-NATUROGFRILUFTSFORMÅL

- Friluftsformål

§ 3. Fellesbestemmelser:
Dersomdet framkommerautomatiskfredetekulturminner vedanleggsarbeidereller annen
virksomheti planområdet,måarbeidetstraksstansesogutviklingsavdelingeni fylkeskommunen
varsles,jmf, kulturminneloven§ 8.2.

§ 4. Bebyggelseoganlegg,steinbruddogmasseuttak
a)Områdetskalbenyttestil steinbrudd/knusingogmassedeponifor lagringogtilvirkningav
produktermedgrunnlagi forekomstene.Nårdenregulerte virksomheteni masseuttaketer avsluttet,
skalområdettilbakeførestil LNF-område.

b) I områdetfor masseuttakskalinngrepeneliggeinnenforplangrensen.Skrotogavdekkingsmasse
skaltasvarepåogplasseresinnenfordet regulerte områdetavsatttil masseuttak.Bruddveggeni
dagbruddetskalavsluttesmedstabilveggvinkel.Uttaksflateneskaltilføresavdekningsmasserog
dannegrunnlagfor en naturligvekstavstedligeplantearter.

c) Driftenavmasseuttaketskalfølgekravenesatt i kap.30 i forskrift om begrensningavforurensning.

d) Driften skalfølgeendriftsplansomskalgodkjennesavDirektoratfor Mineralforvaltning.

e) Tiltakshaverer ansvarligfor nødvendigsikringavbruddet.

f) Påområdetkandet settesopp lagerhallfor lagringavmasserog/ eller utstyr.Områdettillattes
bebygdmeden utnyttelsesgradpåinntil 10%BYA.Makshøydepåbebyggelsesettestil 9 m fra
gjennomsnittligplanert terrengrundt byggettil høyestepunkt påbygningenstak.Etablerte
bygningerkanomdisponerestil landbruksbyggetter endt drift ogavsluttetuttak.

28.01.13
VIDDARESSURSAS
Sten-RuneJensen
REV12.12.12
REV04.12.12
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