
 

    Revidert 02.04.2014                                   side 1 av 5 
 

 

Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 
 
         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 
 

2. Opplysninger om området  
  Navn på uttaksområdet/uttaket 
 
 

  Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

 Størrelse på omsøkt areal (daa) 
 
 

  Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

 
 
 
 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

                

 
3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 

råstoffet):  
 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

mailto:mail@dirmin.no
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 
 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
                
               Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 
 
               Navn på plan: _______________________________ 
 
               Vedtaksdato: ________________________________ 
 
               Hvis nei: 
 
               Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 
 
               Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
  
               _____________________________________________________________________________ 
 
               _____________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 
 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

                - For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

                - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

 
5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 

1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

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

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  
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1 Innledning 
Driftsplanen beskriver planlagt drift av Rønningsåsen i Bamble kommune. Den er utarbeidet med 
utgangspunkt i “Veileder for og krav til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og 
løsmasser i dagen” fra Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin) og reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplanen for Frier Vest.  
 
Norsk Pukkservice AS driver pukkverk på Skjerkøya med et årlig uttak på ca. 100 000 m3. Pukkverket 
leverer grus og pukk til det lokale markedet i Bamble kommune. Steinbruddet er i ferd med å bli 
avsluttet og Norsk Pukkservice AS ønsker å fortsette sin produksjon et annet sted som gir tilsvarende 
mulighet til å betjene det lokale markedet. 
 
Rønningsåsen, som ligger 2,5 km nord for Sjerkøya, skal i første omgang drives som et steinbrudd 
med sikte på å levere pukk til lokalmarkedet og til utfylling av stein til ny havn ved fjorden. Etter 
driften er ferdig er det planer om å regulere området til industri. På sikt ønsker kommunen at hele 
arealet på Vestsiden av Frierfjord fra Sjerkøya i sør til Herre i nord blir regulert til industri. 
 

1.1 Bakgrunn 
Norsk Pukkservice ble etablert i 2008 av Arne Ytterbøe. Norsk Pukkservice AS har drevet pukkverket 
på Sjerkøya etter at selskapet kjøpte opp Trafikk og Anlegg AS.  
 

1.2 Mål og forutsetninger 
Planen beskriver drift av brudd, håndtering av skrotstein, organisering og driftsmetode. Gjennom 
arealbruksplanen illustreres hvordan området er tenkt utnyttet i planperioden. Andre temaer knyttet til 
driften er ytre miljø, landskapstilpasning og opprydding/etterbruk.  
 
Gjennomføring av planen skal sikre en langsiktig økonomisk sikker drift, ved bevisst å fokusere på 
ressursenes og landskapets muligheter og forutsetninger innenfor rammene av den godkjente 
reguleringsplanen. Det skal være fokus på riktig utnyttelse av maskiner og personell innenfor rammen 
av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Et viktig grunnlag er et godt system for interkontroll. 
 
Å arbeide med naturressurser betyr at mange av de forutsetninger som planen bygger på vil kunne 
endre seg. Planen er derfor kun retningsgivende for driften i 5 års perioden.  

1.3 Ajourføring av plan 
Driftsplankartet ajourføres hvert 5. år etter innmåling. Neste gang i 2021. Tekstlig del ajourføres hvert 
5. år. Ved behov oppdateres planen oftere. 

1.4 Lokalisering 
Rønningsåsen ligger 7 km sør-vest for Porsgrunn sentrum i Telemark (fig 1). Et punkt sentralt i 
området har koordinatene UTM 32 V E535700 N6548700 i EUREF89. Det planlagte pukkverket øst 
for Fv. 353 Herreveien. Dette er en vei som går på vestsiden av Frier-fjorden. 

1.5 Eierskapsstruktur 
Norsk Pukkservice AS eies av Arne Ytterbøe. 
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Fig. 1. Oversiktskart for Rønningsåsen. 
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2  Eiendomsforhold 
En oversikt over eiendomsgrenser og nærmeste naboer vist i fig. 3. 
 
Følgende eiendommer inngår i planområdet: 

Gnr Bnr Hjemmelshaver 
7 4 TIMLAND TOM L R 
7 41 Norpolefin IS ANS 
7 46 Norpolefin IS ANS 

 
Figur 2. Kart som viser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. 

3 Grunnlagsmateriale 

3.1 Kartgrunnlag 
Det er i Norge (Statens Kartverk) beskrevet en samling primærdatasett (Felles Kartdatabase – FKB) 
med et standardisert minimumsinnhold, standard bearbeidingsgrad og med 4 nøyaktighetsklasser, A, 
B, C, D. FKB standarden tilsvarer i store trekk dagens økonomiske kartverk, både med hensyn til 
innhold og nøyaktighet.  
 
Digitalt kartgrunnlag for driftsplanen (1 m høydekurver) er FKB data fra Statens Kartverk. 
 
Koordinatsystem er EUREF89 UTM-sone 32. 
 
Ortofoto er utarbeidet av Statens Kartverk. 
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3.2 Forekomst - geologi 
Området omfatter ca. 240 daa og inneholder mer enn 5 mill m3 med pukk av god kvalitet.  
 
Området er kartlagt av NGU til å bestå av amfibolitt og metagabbro - lokalt amfibolgneis. Det er 
samme pukk-kvalitet som er drevet ut på Sjerkøya. Dette er vist på figur 4 under.  
 
 

 
 
Fig. 3. Geologisk kart utarbeidet av NGU. 

Det er tatt … prøver i området og disse viser at kvaliteten av prøvene er tilsvarende eller bedre enn de 
prøvene som er tatt i bruddet på Sjerkøya. 
 
 

4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon 
 
Reguleringsplan 
 
Området er under regulering, og fig 2. viser kartutsnitt for planområdet. 
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Figur 4. Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet og varslingsgrensa for reguleringsplanen 

 
Krav i Mineralloven og Forskrift til Mineralloven 
Ressursen driftes i samsvar med krav i Mineralloven. Det foreligger i dag ingen form for konsesjon for 
driften, hverken ervervskonsesjon med driftsvilkår eller driftskonsesjon for. Etter mineralloven § 69-6 
og § 43 skal det være søkt og gitt driftskonsesjon innen oppstart. 
 
Produksjonssjef Arne Ytterbøe søker godkjennelse som bergteknisk ansvarlig for bruddet i samarbeid 
med Dr. Ing. Magne Martinsen. 

5 Drift 

5.1 Driftsmetode 
Uttaket drives som palldrift. Pallhøydene ligger på rundt 10 meter. Det drives på to pallhøyder. 
Forekomsten skal åpnes på nivå 30 moh. Deretter skal det åpnes en ny pall i vest på nivå 40 moh. 
Topp av åsen er på 82 moh, dvs at det etableres pallhøyder på 50 moh, 60 moh og 70 moh. Bruddet er 
planlagt ned til 20 moh. 
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Driftsretningen skal være mot sør og mot vest. 
 
 

5.2 Organisering 
Det er planlagt to årsverk knyttet til driften av foretaket. Det vil bli leid inn sprengningsentreprenør for 
å bore og sprenge. I tillegg leies inn bergteknisk ansvarlig som deltar i planlegging av driften. 
 

5.3 Brudd 
 
Uttaket skal gjennomføres i tråd med vedlagte driftsplankart er vist i vedlegg 1 til 5. 
 
Det er planlagt en årlig produksjon på ca. 100 000 m3 pr år. 
 
Sålen i åpningspallen i bruddet er planlagt 30 moh. Det skal etableres et plan vest for veien 
Asdalstrand hvor driften skal startes. På dette planet skal det etableres et mobilt knuseverk og 
lagerplass. Deretter skal det åpnes en ny pall i vest på nivå 40 moh. Toppen av åsen er på 82 moh, dvs 
at det etableres pallhøyder på 50 moh, 60 moh og 70 moh. Bruddet er planlagt ned til 20 moh.  
 
Driften skal foregå fra øst og driften skal hovedsakelig forgå mot vest.  
 
I området hvor driften er planlagt startet er det et tynt og usammenhengende morenedekke. Lenger sør 
et det et område med relativt tykt morenedekke. Morenemassen er tenkt siktet og solgt på det lokale 
markedet. 
 
Det totale volum på det berørte området er beregnet å utgjøre om lag 4,7 mill. m3. Av dette forventer 
vi et årlig uttak på 100 000 m3.  Med dagens uttaksvolum regner vi at det er nok masser i ca. 27 år. 
Driften utføres av 2 egne ansatte, men boring og sprengning utføres av et eksternt firma. 
 
I reguleringsplanen er driften begrenset nedad til kote 20 moh.  
 
Området skal i ettertid brukes til industriformål. 
 
 

6 Andre driftsforhold 

6.1 Sikringstiltak 
Berg 
Kanten av driftsveggen sikres med gjerde. Driftsveggen er planlagt avsluttet med pallkant er på 10 
meter. Veggen skal sikres med bolting og nett ved behov. 
 
Veger 
For å hindre utforkjøring fra utsatte driftsveger i bruddet, skal vegskulderen fortrinnsvis sikres med 
blokker. 
 
Sprengstoff 
Det skal ikke lagres sprengstoff i området. 
 
Elsikkerhet 
Drift forholder seg til gjeldende lover og regler og § 11 i reguleringsbestemmelsene; “Ved arbeid i 
nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. Eventuell 
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flytting/kabling, må bekostes av utbygger”. 
 
 
Sikring av bruddet i forhold til 3. person 
Område avsatt for massefylling av overskuddsmasser fra bygg og anlegg (jord-, grus og steinmasser) 
vil avsperres fysisk med vippebom og store steinblokker for å hindre urettmessig tømming av 
overskuddsmasser. 
 
Område avsatt for masseuttak / steinbrudd vil fysisk avsperres med gjerde, steinblokker, vippeporter 
og kjettinger eller lignende for å forhindre skader på tredjeperson der dette vurderes som nødvendig. 
Spesielt vil høye skjæringer som grenser til LNF-området fysisk sikres mot kontakt med tredjeperson 
etter endt masseuttak.  
 
Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i bruddet. 

6.2 Bygningsmasse 
Kontorer, verkstedbygg og betongstasjon ligger i et område som er stengt med bom for alminnelig 
ferdsel. 

6.3 Adkomstveg og driftsveger 
Adkomstveien er fra øst. 

6.4 Arbeidstid 
Arbeidstiden er regulert i forslag til reguleringsbestemmelser. 
 

6.5 Internkontrollsystem 
Et internkontrollsystem med vernerunder vil bli etablert. 

6.6 Vedlikehold av maskiner 
Det er etablert serviceavtaler med alle leverandører for vedlikehold av maskiner. 

7 Ytre miljø 

7.1 Støy 
Støyen fra bruddet skal ikke overstige grenseverdier som er fastsatt i ”Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442)”. I forbindelse med drift i steinbrudd, utgraving, opplasting, knusing, 
sikting og transport av masser kan det forekomme støyulemper. Spesielt ved bruk av knuseverk, vil 
støy oppstå. Det vil da bli lagt vesentlig vekt på å gjøre disse ulempene så små som mulig for naboene. 
 
Et slikt knuseverk skal man søke å plassere lengst mulig vekk fra bebyggelsen. Mot den nærmeste 
boligbebyggelsen i nordvest vil det bli beholdt en naturlig skråning / voll, som vil bidra til å dempe 
støyen. 
 

7.2 Støv 
Det kommer noe støv fra wiresaging og boring (ikke støvflukt ved selve sagingen pga. vannkjøling), 
samt noe støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan først og fremst være en utfordring for de 
som jobber i bruddet. Det er støv fra knuseverket som kan medføre ulemper for omkringliggende 
områder. 
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Ved knusing i tørt vær vil det være aktuelt å vanne for å unngå slike ulemper. Ved sterk vind i tørt vær 
kan det også forekomme støv og sandflukt fra selve masseuttaket. Høydeforskjellen mellom bunnen av 
masseuttaket og omkringliggende vegetasjonsskjermen som blir beholdt, vil medføre at ulempene 
reduseres. 
 

7.3 Vannforurensning 
Det ligger ingen brønner for lokal vannforsyning nedstrøms masseuttaket. Oljesøl fra driftsutstyret er 
den mest aktuelle kilden til forurensning. Skulle det imidlertid forekomme oljesøl i masseuttaket, vil 
det være meget enkelt å avgrense forurensningen, samle opp de forurensede massene og transportere 
dem ut av området. 
 
Mobilt utstyr (hjullastere, lastebiler, dumpere) er sjelden opphavet til vannforurensning av noen 
betydning. 

7.4 Avfallshåndtering 
Det er søppelkontainer for restavfall. Leveres til godkjent deponi. Metallavfall samles opp på stedet. 
Spillolje lagres i fat for befordring til godkjent mottak. 

8 Landskapstilpasning 
Bruddet vil bli planlagt som en del av en stor reguleringsplan for Friar Vest, og derfor tilpasset 
omgivelsene på en optimal måte. 

9 Opprydning og etterbruk 
 
Bruddet skal ved avslutning istandsettes og brukes til industriformål. Istandsetting gjennomføres etter 
hvert som uttaket går fram. Den endelige bruddveggen sprenges ved forsiktig sprengning for å 
redusere faren for fragmentering av endelig vegg. Veggen skal inspiseres sikres ved bolting ved 
behov. Det er planlagt sikringshyller på 5-7 meter. Ytterst på sikringshyllene skal et etableres en 
steinmur for å stoppe ras av stein fra veggene.  
 

10 Vedlegg 
 

• Vedlegg 1. Plankart 1:1500 – dagens situasjon - A2 
• Vedlegg 2. Plankart 1:1500 – drift etter 5år – med driftsretninger – A2 
• Vedlegg 3. Plankart 1:1500 – drift avslutning – A2 
• Vedlegg 4. Lengdeprofil AB (A2) 
• Vedlegg 5. Lengdeprofil CD (A2) 
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Ekvidistanse 1 m

Koordinatsystem er EUREF89 UTM-sone 32.

Rønningsåsen

Koter i sjøen

A

A
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Rønningsåsen

(A1)

Toppen av pallene skal tilføres rene løsmasser, tilsåes og tilplantes med skogplanter
av løv- og barskog. Stedegne arter skal benyttes. Etterbehandlingen skal skje
fortløpende.

Pallhøyde 10 m
Pallbredde 8mSikringsgjerde

Sikringsgjerde

Konsesjonsgrense-uttaksgrense

Konsesjonsgrense-uttaksgrense

Pallhøyde 7 m
Vinkel 52 grader

23 moh

30 moh



Sikringsgjerde
Konsesjonsgrense-uttaksgrense

Konsesjonsgrense-uttaksgrense

Støyskjerm/sikring

Toppen av pallene skal tilføres rene løsmasser, tilsåes og tilplantes med skogplanter
av løv- og barskog. Stedegne arter skal benyttes. Etterbehandlingen skal skje
fortløpende.

(A1)

Rønningsåsen

8 meter
pallkanter

10 meter høyder

Vinkel 52 grader

Rønningsåsen

7 meter høyde 23 moh

30 moh

40 moh
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BAMBLE KOMMUNE 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR RØNNINGÅSEN PUKKVERK 

Dato for siste revisjon:19.9.2016 

Kommunestyrets godkjenning: 15.9.2016 

 

§ 1 – GENERELT 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder som på plankartet er vist innenfor 
planens begrensning. 

 

§ 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (§ 12-5): 

 

I BEBYGGELSE OG ANLEGG 

”herunder steinbrudd og massetak ” 

 

II SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

”herunder areal for kjøreveg, GS-veg og annet vegformål” 

 

III GRØNNSTRUKTUR  

”herunder vegetasjonsskjerm” 

  

§ 1.2 Hensynssoner (§ 11-8 a, Jf. § 12-6): 

 

I SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN 

”herunder bevaring naturmiljø og bevaring kulturmiljø” 

 

II BÅNDLEGGINGSSONE 

 «båndlegging etter lov om kulturminner» 

 

 

§ 1.3 Planens hensikt 

Hensikten med reguleringsplanen er på kort sikt å legge til rette for pukkverksdrift for 
å sikre leveranser av grus- og pukkprodukter til lokalmarkedet. På lengre sikt 
forutsettes det at området skal tas i bruk til industriformål som en del av første etappe 
av utbyggingen på Frier Vest. 
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§ 2 – FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 Krav om driftsplan 
Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, 
samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er 
myndighet etter mineralloven.   
Det er krav om driftskonsesjon med driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning skal 
godkjenne driftsplanen og stå ansvarlig for at drifta skjer i henhold til 
detaljreguleringen. Driftsplanen skal innsendes senest 6 måneder etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  
Driftsplanen skal oppgraderes hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Direktoratet 
for mineralforvaltning. 

§ 2.2  Miljøforhold 

1. Støy 
Støy fra bruddet skal ikke overstige grenseverdiene som er fastsatt i 
forurensingsforskriftens § 30-7. Normal driftstid er mandag-fredag kl. 07-21. 

2. Sprenging 

Støy fra sprengninger er i henhold til forurensingsforskriftens § 30-8 unntatt fra 
bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til 
fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne 
sted. 

3. Rystelser 

Rystelser skal ikke overskride grensene i gjeldende regelverk, jf krav i NS 8176 
for maksimalverdier. 

4. Støv 
Støvutslipp fra virksomheten skal ikke overskride grenseverdi angitt i 
forurensingsforskriften §30-5. Det skal foretas støvnedfallsmålinger. Antall og 

plassering av prøvepunkt bestemmes i samråd med Fylkesmannen i Telemark. 
Tiltakshaver er ansvarlig for at målinger blir gjennomført. 

 
5. Utslipp til vann 

Utslipp av prosessvann fra virksomheten  skal gjennomføres i henhold til krav angitt i 
forurensingsforskriften §30-6. Det skal etableres fangdam lavt i bruddet for 
sedimentasjon av finstoff. 

 

§ 2.3 Automatisk freda kulturminner 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk 
fredet kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter første 
ledd sendes med det samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan 
berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest 
innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – 
om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. 

 

§ 2.4  Nettstasjon 

Utbygger skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare plassering og utforming av 
nettstasjon. 
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§ 3 – BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 § 3.1   Steinbrudd og masseuttak 

Innenfor området tillates uttak av stein og etablering av produksjonsanlegg for  
videreforedling av steinprodukter.  

Av hensyn til skjerming skal bestående skog innenfor området opprettholdes så lenge 
som mulig. Hogst skal skje etappevis etter hvert som steinbruddet utvides.  

Området skal sikres ved oppsetting av sikringsgjerde i formålsgrensa eller på 
innsiden av denne. Uttaket skal skje etappevis i henhold til driftsplan godkjent av 
Direktoratet. Uttak kan skje ned til kote + 20 meter. Bruddet skal drives i paller med 
maksimum pallehøyde på 12 - 15 meter og med minimums hyllebredder på 8 -10 
meter.  

Toppen av pallene skal tilføres rene løsmasser, tilsåes og tilplantes med skogplanter 
av løv- og barskog. Stedegne arter skal benyttes. Etterbehandlingen skal skje 
fortløpende. 

 

 

§ 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1  Kjøreveg, KV1 
 KV1 er kommunal veg, Asdalstrand. 

§ 4.2  Kjøreveg, KV2 
 KV2 er privat adkomstveg til steinbruddet. 
 
 

§ 5 – GRØNNSTRUKTUR 

§ 4.1  Vegetasjonsskjerm V1 
Vegetasjonsskjerm skal skjerme for innsyn mot pukkverksområdet. Eksisterende 
vegetasjon skal pleies og suppleres i nødvendig grad for å gi best mulig skjerming. 
Flatehogst tillates ikke. Plukkhogst kan gjennomføres for å sikre nødvendig 
foryngelse av skogen. 
Sikringssone langs kanten av steinbruddet inngår i delområde V1. 

 

§6 – HENSYNSSONER 

§ 6.1 Sone med angitt særlig hensyn – Bevaring kulturmiljø (c) H570_1 
Omfatter bufferareal for automatisk fredete kulturminner – steinalderboplasser og 
veganlegg. Formålet med hensynssonen er å ivareta nasjonale kulturminneinteresser 
i/utenfor planområdet, jf pbl § 12-7.6 og 12-7.2. Det tillates ikke virksomhet som kan 
virke skjemmende. Eksempel på dette er flatehogst, etablering av traktorveger og 
lagring av materialer eller masser. 

 

§ 6.2 Sone med angitt særlige hensyn – bevaring naturmiljø H560_1 
Omfatter lågurt-eikeskog. Innenfor sonen tillates ikke tiltak som kan redusere 
naturtypelokalitetens verdi eller på annen måte gjøre skade. Grove og/eller hule 
eiketrær skal ivaretas. Lokaliteten bør opprettholdes urørt uten hogst. 
 

§6.3  Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (d) H730_1, H730_2 
og H730_3 

1. Omfatter 6 lokaliteter med steinalderboplasser og 1 veganlegg, som er automatisk 
fredete kulturminner, samt sikringssone på 5 meter. Tiltak som kan ødelegge, skade 
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eller skjemme kulturminnene eller fremkalle fare for at det kan skje, er ikke tillatt jfr. 
Lov om kulturminner. Inngrep i bakken tillates ikke.  
 

2. Før oppstart av pukkverket skal båndleggingssonene stikkes ut i terrenget og sikres 
med solid godt synlig byggegjerde langs grense mot område SM1. 
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