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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 

Tøm skjema

Telemark Naturstein AS 916960921

Rising Terrasse 76 3716 Skien Norge

90620007 ragnar@sageie.com

Mjågetjønn 41/2, 42/3, 43/1, 43/3 Sauherad

118,7 300000 1500

Forekomsten består av kvartsrike metasedimenter. Den er tydelige skifrig med noe varierende 
tykkelse på skiferplatene, slik at de både kan produseres tynnskifer og større tykkere 
skiferplater. Forekomsten ligger med en skifrighet på ca. 20 grader. I området er det en 
naturlig eksponert benk på mellom 4 og 10 meter som gjør oppstart av skiferproduksjonen 
enkel. Fargen på skiferen er lys grå.
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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.  

Steinbrudd og massetak

Mjågetjønn

24.11.2014

side 4 av 5





!.

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂
_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂
_̂

_̂_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂_̂

_̂
_̂

_̂

_̂_̂
_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂_̂
_̂

_̂

_̂_̂

_̂
_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂ _̂ _̂

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

3733
Mjågetjønn
skiferbrudd

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
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1:4 000
±

Tegnforklaring

#* Annen status
#0 Ikke registrert
!( 01 Drift
!( 02 Sporadisk
!( 03 Avslutningsarbeider
!. 06 Ikke påbegynt
G 07 Nedlagt/avviklet
D 08 Ikke aktuelt
D 09 Ikke omfattet av mineraloven
D 10 Meldepliktig (til eget bruk)

96,4 DAA

0 0,35 0,70,175 Kilometers
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1 Innledning 
Driftsplanen beskriver åpning av drift av Mjågetjønn skiferbrudd og drift i perioden 2017-2023. 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). En 
arealplan er under utarbeidelse. Området er i avsatt til fremtidig skiferdrift i kommunedelplan for 
Sauherrad kommune. 
 
I skiferbruddet skal det tas ut tynnskifer og murestein. Forekomsten er kartlagt av Terje Bjerkgård, 
et.al. i 2005, og rapportert i NGU rapport 2005.060. 
 
Hovedvirksomheten skal ta ut skifer, murestein og håndbearbeidede skiferprodukter. Restmassene vil 
bli testet for bruk til pukk og hagesingel. 

1.1 Bakgrunn 
Telemark Naturstein AS skal stå for driften i det omsøkte området.  
 
Norges Geologiske Undersøkelser har som nevnt kartlagt området, og funnet ut at det er 
gode forekomster av kvartsittskifer. Det er i tillegg et godt potensial for murstein og til dels 
tynnspaltene skifer og blokk.  
 
Kartleggingen av tørrmurstein-/skiferpotensialet i Notodden kommune startet på bakgrunn av 
vurderinger fra tidligere kartlegging i området (Dahlgren 1978, 2004) og en direkte henvendelse fra 
Ole Hefre, Notodden, om undersøkelse av driftsgrunnlaget ved Grasbott på Roheimsheia. Dette førte 
til påvisning av større reserver med god kvalitet tørrmurstein / skifer ved Grasbott hvor det nå er 
regulær drift (Bjerkgård, 2001, 2002). En oppfølgende undersøkelse viste også at det var stort 
potensial for murestein og dels skifer i deler av kommunene Bø, Notodden og Sauherad, særlig i 
området mellom Sauherad kirke og Reskjemheia (Gautneb og Lund, 2004 a, b) (Fig. 1).  
 
Grunneiere og lokale entreprenører har de siste årene startet drift på både skifer og murestein i liten 
skala i noen mindre brudd i dette området. I løpet av 2004 ble den lokale interessen for å starte drift på 
spesielt murestein meget stor og drift var ønsket igangsatt flere steder. Dette skyldes blant annet at det 
er blitt et stort marked for slik stein i nærområdet, men også ellers i Sør-Norge.  
 
Kartlegging av ressursgrunnlaget er forutsetningen for at de tre kommunene Bø, Notodden og 
Sauherrad i felleskap kan utarbeide reguleringsplaner for eventuelle uttak av murestein og skifer. Det 
er også et grunnlagsdokument for å kunne lage driftsstrategier i et marked som er begrenset. En 
langsiktig drifts-, markedsførings- og salgsstrategi er nødvendig for å få en optimal utnyttelse av 
forekomstene og for å hindre at for mange forsøker å etablere uttak av stein. Overetablering kan lett 
føre til at drivere forsøker å konkurrere hverandre ut med det resultat at det blir for mange påbegynte 
og forlatte brudd, og derved en uakseptabel utnyttelse av ressursene.  
 

1.2 Mål og forutsetninger 
Driftsplanen viser planlagt drift av Mjågetjønn skiferbrudd i den neste 5-års perioden fra 2017 til 
2023. Driftsplanen viser også maksimalt planlagt uttak etter dagens kjente ressurser. Planen skal 
tilfredsstille krav til driftsplan beskrevet av Direktoratet for Mineralforvaltning. 
 
Planen beskriver drift av brudd, håndtering av skrotstein, organisering og driftsmetode. 
Arealbruksplanen viser hvordan området er tenkt utnyttet i planperioden. Andre temaer knyttet til 
driften er ytre miljø, landskapstilpasning og opprydding/etterbruk.  
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Planen skal sikre en systematisk, driftsmessig og miljømessig optimal forvaltning av ressursen 
innenfor rammene av den godkjente reguleringsplanen. 
 
Gjennomføring av planen skal sikre en langsiktig økonomisk sikker drift, ved bevisst å fokusere på 
ressursenes og landskapets muligheter og forutsetninger. 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 2023. Tekstlig del ajourføres hvert 
5. år. Ved behov oppdateres planen oftere. 

1.4 Lokalisering 
Mjåtjønn skiferbrudd ligger ca. 9 km sør-vest for Notodden sentrum. Se kart i vedlegg A. Et punkt 
sentralt i området har koordinatene UTM 32 V E511900 N6593800 i EUREF89. I hovedkartserien 
ligger Mjågetjønn på kartblad 022, Norsjø. 

1.5 Eierskapsstruktur 
Mjågetjønn skiferbrudd skal drives av Telemark Naturstein AS. 

2 Eiendomsforhold 

 
Planområdet ligger innenfor eiendommene:  

 
Gnr. / Bnr. Grunneier 
41/2 Anne Johanne Dahl og Erik Dahl 
42/3 Lars Roe 
43/1 Knut Nordstoga 
43/3 Anund Olav Hem 
 

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-C standarden tilsvarer i store trekk dagens økonomiske kartverk, både med hensyn til 
innhold og nøyaktighet. Nøyaktigheten i Sauherad kommune varierer (i henhold til Statens kartverk) 
fra +/- 0,20 m til +/- 10 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. 
 
Digitalt kartgrunnlag for driftsplanen (1 m høydekurver) er FKB-C data fra Statens Kartverk, 
oppdatert i 2010. 
 
Koordinatsystem er EUREF89 UTM-sone 32. 
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3.2 Forekomst - geologi 
 
Bergartene i det undersøkte området i Telemark er dominert av de såkalte Telemark-
suprakrustalene, som er overflatebergarter med aldre på 1500-1150 millioner år. Disse bergartene 
inndeles i fire hovedgrupper, som fra eldst til yngst er: Rjukan-, Seljord-, Heddal- og 
Bandakgruppen (Dons og Jorde, 1978, Dahlgren, 1993). Området mellom Bø, Gvarv og Notodden 
består vesentlig av granittiske til granodiorittiske gneisser av både intrusiv og ekstrusiv 
opprinnelse og kvartsrike metasedimenter i form av kvartsitt og feltspat-kvartsskifre (Fig. 1). I 
tillegg opptrer mindre mengder amfibolittiske skifre, metagabbro, tufflag, glimmer-skifre og 
glimmergneisser, samt konglomeratiske lag.  
 
I det aktuelle området er det kvartsrike metasedimenter (Figur 1) antakelig tilhørende 
Seljordgruppen, som har potensiale med hensyn på skifer og murestein. De opptrer hovedsakelig i 
en veldefinert sone som strekker seg fra Sauherad kirke i sørøst og nordvestover over 
Roheimsheia ned til Reshjemsvatnet og deretter videre vestover inn i Årmotdalen og til Lifjell. 
Sonen med kvartsrike bergarter har en bredde på ca. 4 km i den sørligste delen av området, mens 
det blir bredere vest for Reshjem. Bergartene har generelt et fall på om lag 20

o
, slik at 4 km 

tilsvarer en reell mektighet på i underkant av 1.5 km.  
 
I enheten med kvartsitt og kvartsskifer har det tidligere vært og er også nå småskala drift på 
spesielt murestein og større plater (Fig. 1). Alle disse bruddene ligger i området mellom 
Roheimsheia og Reshjemveien. Det har visstnok også vært noe uttak lenger vest i Årmotdalen. 
Denne rapporten er den foreløpig siste fra regionale undersøkelser av potensielt drivbare forekomster 
av tørrmurstein / skifer i Buskerud og Telemark fylker utført som et samarbeid mellom NGU og 
regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold v/ regiongeologen. Prosjektet startet opp i år 2000 og 
tørrmurstein- / skiferpotensialet er kartlagt i Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Flesberg, Sigdal, Hole, 
Notodden, Sauherad, Bø, Drangedal og Kragerø kommuner.  
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Fig. 1. Geologisk oversiktskart over området mellom Notodden, Bø og Gvarv. Kartlegging har vært konsentrert til 
kvartsitt og kvartsskifre (gule farger). Stjernene viser eksisterende brudd i området. (Gautneb og Lund, 2004 a, b). 
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Detaljert kartlegging av NGU viser at sørover fra Grasbott, som er avgrenset av en forkastning, 
dreier sonen med skifrig kvartsitt mot sørvest (Fig. 2). Området er relativt lavtliggende med større 
myrområder som omkranser lave åsrygger. Disse lave ryggene som er inntil 10-15 meter høye og 
inntil 2-300 meter lange, består av feltspat-kvartsskifer og kvartsittskifer med godt utviklet 
spaltbarhet (Fig. 3). Bergarten har et fall på 20-35 grader mot nordøst. Tre større områder peker 
seg ut på grunnlag av adkomstmuligheter som er begrenset pga. av vann, myr og elver (Fig. 2, nr. 
I-III). 
 

 
Fig.2 Detaljkart over områdene ved Mjågetjønn og Visjåstul. Brun farge er amfibolittiske bergarter, mens grønt, 
gult og rødt markerer kvartsitt og sandstein med henholdsvis ingen, dårlig og godt utviklet spaltbarhet.  

Den sørøstligste av de tre områdene ved Mjågetjønn ligger langs et myrdrag (Fig. 4) og danner en 
markert rygg i terrenget. Den totale mektigheten er på omkring 20 m og lengden i strøkretningen 
er ca. 500 m. På grunn av en forkastning i ligg av sonen, er skifrigheten godt utviklet og sonen vil 
derfor gi forholdsvis stor andel tyntspaltende skifer. Oppsprekkingen er moderat. Av årets 
undersøkte områder, har dette antakelig det største driftspotensialet. 
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Fig. 3 Godt utviklet spaltbarhet på 2-10 cm skala i det vestligste området (nr. I) ved Mjågetjønn. Bilde tatt mot nord 
fra oset av tjønna.  

 
Fig. 4 Bilde viser store partier tyntspaltende skifer fra det sørligste området (nr. III) ved Mjågetjønn. Bildet er tatt 
fra myrdrag mot nordøst.  
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4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon 
 
Reguleringsplan 
Området er i kommunedelplan avsatt til fremtidig skiferdrift. Arealplanprosessen er i gang. Fig. 5 
viser arealet som er satt av til skiferuttak. 

 
 
Fig. 5. Reguleringsomriss for Mjågetjønn. 

 
 
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 01.01.2015. Det vil derfor bli søkt om 
driftskonsesjon i god tid før denne fristen. Produksjonssjef vil være Lars Roe og bergteknisk ansvarlig 
vil være Dr. Ing. Magne Martinsen. 

5 Drift 

5.1 Driftsmetode 
Uttak av blokker drives som dagbruddsdrift.  
 
Hovedprosesser for produksjon er: 
 

• Bruddet er planlagt med palldrift. Skifrigheten faller ca. 20 grader mot NØ. Boringen skjer 
med større vinkel enn 90 grader for å frigjøre kubben. Det skytes mot skifrighet i bunnen av 
kubben. 

• Pallhøyden er planlagt til 4 meter. I oppstarten kan pallhøyden være noe høyere.  
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• Kubber frigjøres med boring og sprengning. Det bores typisk med 50 cm avstand. En typisk 
kubbe vil være 5 meter lang, 2 meter bred og 4 meter høy. 

• Kubben deles med boring og kiling til mindre emner. 
• Emnene deles i mindre skiferplater med håndkiling. 
• Hovedproduktene vil bli skiferplater og murestein. Restproduktene vil kunne bli brukt til  

 
 
 

5.2 Organisering 
Det er planlagt å ha 2 mann ansatt i bruddet for å produsere primærkubber.  
 
En normal god produksjon vil være 2.000-3.000 t/ansatt. Med to ansatte vil da produksjonen ligge på 
minimum ca. 4.000 t/år, hvis en regner egenvekt på rundt 2,7 t/m3, vil årlig produksjon ligge på 
omtrent 1.500 m3.  
  
 

5.3 Brudd 
Det er planlagt en årlig produksjon på 1.500 m3 salgbar blokk i årene fremover. Det vil ta 2 år å 
komme opp i denne produksjonen. Det første året vil være et oppstartsår med veibygging og åpning av 
brudd (nåsituasjon med planlagt veitrase er vist i vedlegg B). Produksjonen vil være liten. Det andre 
året vil man kanskje ta ut rundt halv normal produksjon. Estimert uttak de første 5 år er estimert til ca. 
5.000 m3 med skifer og murestein av diverse typer. Med en blokkprosent på antatt 25 % vil bruddet i 
løpet av de neste 5 år, ta ut rundt 20.000 faste m3 (se vedlegg C). Det er laget to vertikalprofiler 
gjennom forekomsten. Et lengdeprofil NV-SØ er vist i vedlegg D, og et tverrprofil SV-NØ vist i 
vedlegg E. 
 
Det vil være mye av restmaterialene som også kan utnyttes til produkter av lavere kvalitet. Det krever 
mye sortering og håndtering. I tillegg vil det også kjøres tester for å se om det går an å lage knust 
skifer bruk som havesingel ol. 
 
Samlet utgjør dagens kjente ressurser ned til kote 367 moh. ca. 300 000 m3. Driften skal starte i sør-
vest og driften foregår mot nord og øst. Antatt levetid for bruddet med et uttak på 1.500 m3 salgbare 
blokker pr år, dvs. rundt 6.000 m3 fast masse, er derved rundt 50 år. Dette er en foreløpig 
avslutningsplan (vedlegg F). Driften kan gå videre mot NV i følge arealplanen. Hvis man driver mot 
dypet vil hver meter man går ned øke ressursen med rundt 18.000 m3.  
 
Vedlagt driftsplanen er følgende kart i A1-format: 
 

- Plankart – dagens situasjon i målestokk 1:2000.  
- Plankart – 5 års uttak med driftsretninger i målestokk 1:2000.  
- Plankart – 1 langsgående vertikalsnitt og 1 tverprofil gjennom forekomst for dagens situasjon, 

5 år frem i tiden, og planlagt avslutning. Lokalisering av snittene er inntegnet på plankart over 
dagens situasjon. 

- Plankart - avslutning 
 

 
 
Driften i området begrenser seg til et konsentrert område, og deponiene er svært nære. 
 
Angrepspunktet på bruddet vil ligge på kote 367. På dette nivået er det et naturlig platå å starte 
produksjonen fra. Toppen av forekomsten i den sørlige delen ligger på kote 380. Det vil naturlig å ha 
noen høyere paller i oppstarten, men bør prøve å strebe mot 4 meters pallhøyder ved ordinær drift.   
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Figurene 6 viser bruddet. Bildet er tatt fra sør-vest mot nord-øst, som også er driftsretningen i 
oppstartsfasen. Senere vil driftsretningen være hovedsakelig mot nord-vest. 

 
 
Figur 6. Dagens situasjon. Bilde tatt fra vest mot øst. 

 

5.4 Håndtering av skrotstein 
Ved produksjon av skiferen blir 25 % av uttatt bergmasse skiferplater og murestein av diverse typer, 
dvs. 75 % blir restmateriale. Man vil søke å utnytte en del av denne restmassen til knust hagesingel og 
andre typer produkter, så behovet for deponi vil reduseres. Det vil anslagsvis være behov for å 
deponere rundt 12.000 faste m3 de neste 5 år. I hele driftsperioden er det vanskelig å estimere behovet 
for deponi fordi andelen som utnyttes vil øke. Deponiet for de neste 5 år mer vist på vedlegg C. 
 

6 Andre driftsforhold 

6.1 Sikringstiltak 
Berg 
Skiferen faller ca. 20 o mot nord-øst. Det det bores mer enn 90 o på denne vinkelen for å redusere 
sprengskadene, og få ut skiferen så hel som mulig. Dette vil føre til relativ flat driftsvegg, og 
sprekkene vil falle vekk fra bruddkanten, slik at behov for sikringshyller er minimal. 
 
Ytterkanten av bruddet sikres med viltgjerder. 
 
Det er få sprekker i berget og vanligvis lite behov for bergsikring. Sikring av berget utføres ved behov 
i den daglige driften. 
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Sprengstoff 
Bruddet har ikke sprengstofflager. Sprengstoff transporteres inn ved sprengning. 
 
Elsikkerhet 
Drift forholder seg til gjeldende lover og regler og § 11 i reguleringsbestemmelsene; “Ved arbeid i 
nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. Eventuell 
flytting/kabling, må bekostes av utbygger”. 
 
Sikring av bruddet i forhold til 3. person 
Vegen inn til bruddområdet er sikret med en bom, som kun er åpen i bruddets driftstider. 
 
Selve bruddområdet er ikke inngjerdet. Terrenget omkring bruddet er imidlertid oversiktlig og med lite 
vegetasjon. For eventuelle uvedkommende er det derfor god oversikt over bratte pallkanter og 
lignende fra omkringliggende terreng. Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i 
bruddet. 

6.2 Bygningsmasse 
Velferdsbygg (med avfallsstasjon og oljetank) er inntegnet på arealbrukskartet i vedlegg C. 

6.3 Løsmassedeponi 
Det er avsatt et areal i bruddet til deponi av jord-/løsmasser. Deponiet er planlagt på riggplassen. 
Løsmasser skal senere brukes til tildekking av skrotdeponier og avsluttede bruddområder. 

6.4 Område for skiferproduksjon 
Formatering av blokker gjøres i bruddfronten, og ferdige blokker transporteres til blokklageret. 

6.5 Adkomstveg og driftsveger 
Adkomstveien er fra øst, og er vist på vedlegg B. 

6.6 Arbeidstid 
Arbeidstidsbestemmelser vil bli gitt Sauherad kommune under godkjennelse av arealplan. 

6.7 Internkontrollsystem 
Det foreligger et internkontrollsystem med vernerunder hver andre måned. 

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

7 Ytre miljø 
I forbindelse med KU vil krav til det ytre miljø bli fastsatt. 
 

7.1 Utslipp til vann 
De viktigste kildene til finstoffavrenning er boring og eventuelt av stein, nedknusning av pukk på de 
interne veier i bruddene, samt avrenning fra deponiene. Hovedsakelig er det siltfraksjoner og finere 
partikler som følger avrenningen fra bruddet og ut i resipientene. Sålen i bruddet vil til enhver tid falle 
inn mot nord-øst, dvs. inn i bruddet på grunn av fallet på skiferen. Det medfører at man til enhver tid 
vil ha kontroll på det vannet med finstoff som produseres i brudd. Driftsområdet vil være meget 
begrenset, og mengden av nedbør vil derfor være liten. 
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Eventuelt overløp vil drenere ut i myrområdet vest for bruddet. Myrområder har vist seg å være meget 
effektiv for å absorbere finstoff fra turbid vann. 
 

7.2 Støy 
Gjennom hele driften skal det etableres nødvendige tiltak slik at drifta til enhver tid skal ligge innenfor 
de gjeldende grenseverdier for støy. 
 
Der det er mulig skal det etableres naturlige skjermvegger i bruddet. Det er derfor viktig å drive fra 
vest mot øst slik at bruddkanten i nord og sør vil virke som naturlige støyskjermer mot omgivelsene. 
 
Det er først og fremst ved boring på toppen av terrenget behovet for støyreduserende tiltak er størst. 
Ved boring på lavere nivåer i bruddet er behovet for tiltak mindre. Skjermingstiltak kan enklest gjøres 
ved å legge blokker/dekningsmasse i voller nær boreriggen. 

7.3 Støv 
Det kommer noe støv fra boring, samt noe støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan først og 
fremst være en utfordring for de som jobber i bruddet. Det er derfor viktig at utstyret har gode 
støvsugere, slik at støvmengden blir så liten som mulig. 
 
Når det gjelder støvflukt fra veger, særlig i sommerhalvåret, kan dette føre til støv i tilstøtende 
beiteområder til driftsveg. Det skal derved iverksettes salting av driftsveg ved behov. 
 

7.4 Avfallshåndtering 
Inert mineralavfall vil bli deponert lokalt. All annet avfall vil bli lagt i søppelcontainer som vil bli 
hentet av godkjent avfallsbedrift ved behov. 

8 Landskapstilpasning 
Forekomsten som er tenkt tatt ut er en markert fjellknatt med myrer på både ned- og oversiden. Fjellet 
har et markert stup som går rett ned i myra på nedsiden, mens toppen av fjellet ligger med en liten 
overhøyde mot myra ovenfor. Forekomsten ligger i en dalbunn, og er ikke spesielt eksponert på 
avstand. 

9 Opprydning og etterbruk 
Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer for etterbruk av arealene, da grunnleieavtaler og 
forekomstens størrelse tilsier at drift vil pågå i flere tiår. 
 
Bruddet skal ryddes og skrenter skal sikres når driften avvikles. Bruddområdet vil i utgangspunktet 
disponeres tilbake til skogsmark. Alternativt kan området benyttes til bolig eller næringsareal. 
 
I figur 9 viser snitt etter at uttaket er avsluttet. 
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Figur 9. Snitt NV-SØ etter avslutning. 

10 Vedlegg 
 

• A. Oversiktskart 1:50 000 – bruddets lokalisering – A4 
• B. Plankart 1:2000 – dagens situasjon – A1 
• C. Plankart 1:2000 – situasjon etter 5 år – med driftsretninger – A1 
• D. Lengdeprofil med inntegnet uttaksfase etter 5 år og avslutning – A1 
• E. Tverrprofil SV-NØ  
• F. Avslutningsplan 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Formål og bakgrunn 
Reguleringsplanen fremmes av Feste Grenland AS på vegne av Lifjell naturstein as. Planen 
er en detaljert reguleringsplan. Hovedformålene for reguleringsplanen er massetak (uttak og 
deponi), samferdselsanlegg (atkomst) og grønnstruktur (vegetasjonsskjerm). Hensikten med 
planarbeidet er å legge tilrette for uttak av skifer og murestein. 

I 2008 ble kommunedelplan for skifer- og murestein i Bø og Sauherad kommuner vedtatt. 
Mjågetjønn var ett av seks områder som ble avsatt til massetak i kommunedelplanen. 
Områdene ble valg ut blant 11 interessante forekomster, utpekt av Norges geologiske 
undersøkelser (NGU rapport nr. 2005.060). Mjågetjønn har stort driftspotensiale og kom inn i 
gruppen over prioritet 1, som beskriver hvilke forekomster som skal tas ut først i 
kommunene. Området består i dag av skog og myr. 

Formålet med planarbeidet er at steinressursene som ligger i dette område blir utnyttet på 
best mulig måte i form av en effektiv drift. Samtidig skal driften foregå på en skånsom måte i 
forhold til landskapet, naturmiljøet og andre samfunnsinteresser.    

Det er utarbeidet og vedtatt planprogram for Mjågetjønn (27.05.2013) for å avklare premisser 
og utredningsbehov for reguleringsplanarbeidet med tilhørende KU. Hydrologi er det temaet 
som er konsekvensutredet for dette planforslaget. 

 

 

 

2 PLANSTATUS 
 

2.1 Overordnede planer 
 

2.1.1 Nasjonale føringer 
 

Plan- og bygningsloven 

Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft 1.juli 2009. Denne er førende for 
planarbeidet. Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk 
som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av 
arealene. 

 

Forskrift om konsekvensutredning 

Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/ eller samfunn, skal i 
henhold til plan- og bygningsloven konsekvensutredes. Forskriften om 
konsekvensutredninger av 26.06.09 skal følges. Konsekvensutredninger skal sikre at 
planens og tiltakenes virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen og i 
beslutningsprosessen. Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og 
andre får informasjon om konsekvensene av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for omgivelsene. Retten til slik informasjon om konsekvensene av inngrep i 
miljøet, er grunnlovsfestet i Norge (Grunnloven § 110b). 

 

2.1.2 Andre sentrale lover av spesiell betydning fo r reguleringsplanområdet 
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Lov om erverv og utvinning av mineralresursser (LOV  2009-06-19 nr. 101) 

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (LOV 20 03-11-28 nr 98) 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (LOV 19 81-03-13 nr. 6) 

Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 nr. 82 ) 

Naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 nr. 100) 

 

2.1.3 Nasjonale retningslinjer 
 

Planforslaget skal forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og 
bestemmelser: 

RPR for vernede vassdrag 

 

2.1.4 Lokale føringer 
 

Kommunedelplanen for skifer- og murstein i Bø og Sa uherad kommuner (2008) 
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Planforslaget samsvarer med formålet i Kommunedelplanen for skifer- og murstein i Bø og 
Sauherad kommuner, hvor området er avsatt til massetak (R7). Usikkerheten i forhold til 
hydrologi og drenering av myra gjør at det må utarbeides planprogram og gjennomføres en 
konsekvensutredning for dette temaet. 

 

Strategiplan 2013-2016, Regiongeologen 

Strategiplan for regiongeologene for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. 
Prosjekter vedrørende geologiske ressurser mot år 2300 har førsteprioritet i denne 
planperioden.  Fylkeskommunene skal få en best mulig oversikt over forekomster av ulike 
geologiske byggeråstoffer og mineralressurser i regionen og bidra til at disse ressursene 
gjennom langsiktig arealforvaltning kan være grunnlag for utbygging og næringsutvikling i 
dag og i framtida. De tre fylkene skal også bidra til en forutsigbar, langsiktig regional tilgang 
på geologiske byggeråstoffer (sand, grus, pukk, tørrmurstein) 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger nord i Sauherad kommune, ikke langt fra grensen til Notodden og Bø 
kommuner. 
 

 

Figur 2: Planområdet (markert med rød sirkel) nord i Sauherad kommune, på grensen mot 
Notodden og Bø kommuner.  

Landskapet i området er småkupert og variert. Området er relativt lavtliggende med store 
myrområder som omkranser lave skogkledde åsrygger. Åsene er runde og med slake sider. 
Her og der er det mer markerte åser som stikk seg fram, av og til med bratte stup på ei side. 
Skogen er dominert av furu. Noe lauv og blandingsskog innimellom.  
 
Det er flere små og mellomstore tjern i området. Disse henger sammen i et hovedvassdrag 
som strekker seg fra Mjågetjønn og renner sørover mot Gvanntjønn. Der slår det seg 
sammen med Klevaråa og renner så ut i Heddalsvatnet. Det er og spor og anlegg etter 
tømmerfløting langs vassdraget Mjågetjønn- Klevaråa. 
 

Planområdet ligger i ca. 2 km fra nærmeste bolig, Roheim i Notodden. Det er ca 5 km til 
nærmeste bolig i Sauherad, i Myrenveien. 
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3.2 Landskapsbilde 
 
Terreng og landskap 
 
Området hvor Mjågetjønn ligger, hører til under landskapsregion 07; Skogtraktene på 
Østlandet (NIJOS 45 landskapsregioner). 
Landskapet er dominert av skogkledde åser med daldrag i mellom. Åsene er runde og med 
slake sider. Her og der er det mer markerte åser som stikker seg fram, av og til med bratte 
stup på ei side. Daldraga er noe vide og flate i dalbunnen. Andre er smale med bratte sider. I 
konsekvensutredningen for KDP for Skifer og murestein i Bø og Sauherad kommuner, har 
området som helhet fått middels verdi . 
 
Det går en nord-sør gående høgspentlinje vest for planområdet som til tider er svært 
dominerende i det store landskapet. 
 
Terrenget i planområdet danner terrasser ned mot Mjågetjønnåa. Åpne myrflater avgrenses 
av bånd med vegetasjon i form av furuskog og lyng. I disse båndene ligger det forkastninger 
med fjell i dagen i varierende høyder. 
 

Småkupert furuskog og fjell i dagen blir avløst av flat dalbunn med myrdrag. Til venstre i 
bildet er forekomsten som er foreslått å ta ut. 
 
Forekomsten som er tenkt tatt ut er en markert fjellknatt med myrer på både ned- og 
oversiden. Fjellet har et markert stup som går rett ned i myra på nedsiden, mens toppen av 
fjellet ligger med en liten overhøyde mot myra ovenfor. Forekomsten ligger i en dalbunn, og 
er ikke spesielt eksponert på avstand. Steinbruddet i Grasbott i nord reduserer graden av 
uberørthet i området pga. dens plassering i høyden. Dette fører til at bruddet er eksponert i 
forhold til innsyn og støy.  
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Foto tatt fra planområdet og inn mot Grasbott. 

 
 
Vann 
Det er små bekker og elver i området som henger sammen i et hovedvassdrag som strekker 
seg frå Mjågetjønn med myrene rundt, via Mjågetjønnåa, og videre sørover mot Gvanntjønn. 
Der slår det seg sammen med Klevaråa og renner så ut i Heddalsvatnet. Vassdraget er viktig 
for landskapsopplevelsen i området fordi det gir variasjon, dramatikk og særpreg til 
småskalalandskapet omkring. Sammen med Klevaråa utgjør vassdraget et 
sammenhengende, urørtvassdrag i skogsterreng som er omfatta av verneplan III for 
vassdrag. I konsekvensutredningen for KDP for Skifer og murestein i Bø og Sauherad 
kommuner, har vassdraget med tjern, bekker og elver fått stor verdi og stor sårbarhet . 
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Mjågetjønnåa som ligger 100-150 meter nedenfor og sørøst for fjellet som er tenkt 
benytta til uttak. 
 

 

3.3 Jordvern og landbruk 
Det er ingen jordbruksområder innenfor planområdet. Området er ikke dyrkbart i henhold til 
registreringer fra MiS http://kilden.skogoglandskap.no (miljøregistrering i skog). 
Skogsområdet er i dag lite brukt til å ta ut tømmer og vegetasjonen består av i hovedsak 
gammel skog (MiS) mellom Golidmyrene og Mjågetjønnåa. Det er ikke registrert elementer 
som er av interesse når det gjelder viktige miljø/naturverdier (MiS og naturbasen).  
 
Det er og spor og anlegg etter tømmerfløting langs vassdraget Mjågetjønn- Klevaråa. 
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3.4 Friluftsliv 
Området har et preg av uberørt villmark. Terrenget er småkupert og variert og i stor grad 
skogdekt. Variasjonene i landskap og vegetasjon gjør området spennende og egnet for 
turgåing utenom merkede stier. Området er lettgått, spesielt hvis du beveger deg i samme 
retning som åsryggene. Sørenden av Mjågetjønn kan trekkes fram som et fint sted for 
telting/leirslåing. Noen hogstområder og traktorveger i sør mot Visjå, samt noe støy fra 
steinbruddet Grasbott i nord reduserer graden av uberørthet. Grasbott ligger høyt i terrenget, 
uten noe form for skjerming verken visuelt eller for å dempe støy. 
 
Det er to skogsbilveger som går inn daldraget mellom Mjågetjønn og Gvanntjønn på hver 
side av forekomstområdet, noe som gjør at området er lett tilgjengelig for allmennheten. 
 
Området er et normalt bra småviltterreng, hvor det i dag i første rekke drives småviltjakt av 
grunneierne. Mjågetjønn benyttes i dag en viss grad til sportsfiske. Det er fine moltemyrer i 
området, og disse benyttes til bærplukking på høsten. Området er moderat brukt til friluftsliv i 
dag. 
 
Tjønnene Visjå og Hem Svarttjønn er innenfor influensområdet til uttaket. Av disse er det 
spesielt Visjå som er mye brukt i friluftssammenheng. Skogsbilvegen fra Sauherad kirke til 
Roheim passerer på en liten strekning nesten helt ned i vannkanten av Visjå og gjør 
tilgjengeligheten til tjønna svært lett. Tjønna og strandsonen er derfor mye brukt til 
sportsfiske og som leirplass. 
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Området er moderat brukt i dag, men har landskap- og naturmiljøkvaliteter av stor betydning. 
Området er del av et større noe berørt villmarksområde. Deler av influensområdet ligger 
innenfor området avsatt som viktig natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. 
Området vurderes å ha stor verdi for friluftslivet i konsekvensutredningen for 
kommunedelplanen for skifer- og murestein. 
 

3.5 Naturmiljø 
I henhold til naturbasen http://www.dirnat.no/kart/naturbase/ (kartbasen til direktoratet for 
naturforvaltning) er det innenfor planområdet ikke registrert leveområder for sjeldne, sårbare 
eller truede dyre- og plantearter. Området fungerer heller ikke som hekke- eller yngleområde, 
beite-, skjulområder og lignende, eller gir grunnlag for rik biologisk produksjon.  
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        Tegnforklaring  
 
       VERN 

        
       FORESLÅTT VERN 

        
       ARTSDATA 

        
        

 

 
NATURTYPER ETTER 
DNS HÅNDBØKER 

        
 
       KULTURLANDSKAP 

        
       STATLIG SIKRA FRILUFTSLIVSOMRÅDER 

        
       ANDRE VIKTIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER 

        

Oversiktskart  

 

 

  Utskrift fra DNs 
Naturbase. 
  Grunnkart : Statens 
kartverk 
  Utskriftsdato : 15.01.113 

 

 

Artskart http://artskart.artsdatabanken.no har ingen registrerte forekomster innenfor 
planområdet. Ved Svarttjønn er det registrert flere fuglearter (livskraftig) og Lamellfiolkjuke 
(nær truet). Det er og registrert flere arter ved Vidsjå med rødlistekategorien livskraftig. 
 
Biofokus har gjort tilleggsregistrering av naturmangfold innenfor planområdet iht. DNs 
håndbok 13. Det ble i den forbindelse registrert og avgrenset en naturtypelokalitet av typen 
«gammel sump- og kildeskog» med antatt verdi B – viktig (endelig rapport foreligger ikke per 
dato). Det ble gjort funn av flere signalarter, samt 3 rødlistede sopp og en rødlistet hengelav.  
 

 
Naturtypelokalitet er markert med blå strek. 

 
I viltkart for Sauherad kommune er det registrert en orreleik 100 - 150 m fra det inntegnede 
forekomstområdet. Fra kjentmann er det gitt opplysninger om at det også er en annen 
orreleik i umiddelbar nærhet til forekomstområdet. 
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Store sammenhengende og lite berørte naturområder som her har spesiell verdi som 
leveområde for planter og dyr. 
 
 

3.6 Kulturminner og kulturlandskap 
Planområdet er visuelt overflateregistrert i juli 2013 av arkeolog fra Telemark 
fylkeskommune. Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og 
planen er derfor ikke i konflikt med kulturminner jmf. Kulturhistorisk registrering fra Telemark 
Fylkeskommune (vedlegg 15). 

Det er tidligere ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet 
http://www.kulturminnesok.no/. Langs Mjågetjønn ble det drevet tømmerfløting fram til 1950-
tallet. Spor etter dette kan man finne langs bekken i dag. 
 
Det er ingen sefrak-registrerte bygninger innenfor planområdet. 
 

 

3.7 Grunnforhold 
Planområdet inneholder i hovedsak forekomster av skifer (kvartsittiske bergarter). NGU har 
kartlagt området og har vurdert forekomstene i området til å være av god til middels god 
kvalitet når det gjelder kvartsittskiferskifer. Det er i tillegg et godt potensial for murstein og til 
dels tynnspaltene skifer og blokk. 

 
 
Forekomstområdet er forholdsvis stort, ca 150 daa. Dette forekomstområdet er delt inn i tre 
delområder i NGU-rapport nr. 2005.060. 
 

Sagåsen 

Kariklevåsen 

Tvedalen 
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Kartutsnitt fra Rapport 2005.060. NGU. Som viser området Mjågetjønn og Visjåstul. 
Mjågetjønn er delt inn i tre delområder. I denne reguleringsplanen går en videre med 
delområde II og III. Brun farge er amfibolittiske bergarter, mens grønt, gult og rødt markerer 
kvartsitt og sandstein med henholdsvis ingen, dårlig og godt utviklet spaltbarhet. 
 
Bergartene i det undersøkte området i Telemark er dominert av de såkalte Telemark-
suprakrustalene, som er overflatebergarter med aldre på 1500-1150 millioner år. Disse 
bergartene inndeles i fire hovedgrupper, som fra eldst til yngst er: Rjukan-, Seljord-, 
Heddal- og Bandakgruppen (Dons og Jorde, 1978, Dahlgren, 1993). Området mellom 
Bø, Gvarv og Notodden består vesentlig av granittiske til granodiorittiske gneisser av 
både intrusiv og ekstrusiv opprinnelse og kvartsrike metasedimenter i form av kvartsitt og 
feltspat-kvartsskifre (Fig. 1). I tillegg opptrer mindre mengder amfibolittiske skifre, 
metagabbro, tufflag, glimmer-skifre og – gneisser, samt konglomeratiske lag.  

 

I det aktuelle området er det de kvartsrike metasedimentene antakelig tilhørende 
Seljordgruppen, som har potensiale med hensyn på skifer og murestein. De opptrer 
hovedsakelig i en veldefinert sone som strekker seg fra Sauherad kirke i sørøst og 
nordvestover over Roheimsheia ned til Reshjemsvatnet og deretter videre vestover inn i 
Årmotdalen og til Lifjell.  

 

3.8 Veg- og trafikkforhold 
Det er flere skogsbilveger i området. 

Vest for planområdet går Roheim– Vidsjåvegen (Klybbestulvegen) parallelt med Mjågetjønn-
åa. Denne vegen strekker seg fra Bø kommune i nord og går sørover til Nybu-vegen, 
passerer Sauherad kirke før den kobler seg på RV 360- Sauheradvegen. Fra Planområdet til 
RV 360 er det ca 8,8km. 
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Øst for planområdet ligger Vidsjålivegen. Skogsbilvegen går ned til Myrenvegen og videre via 
FV 555 før det kobler seg på RV 360 – Sauheradvegen. Fra Planområdet til RV 360 er det 
ca 9,7km. 
 
 

 

 

4 EIENDOMSFORHOLD 
 

4.1 Eiendomsstatus 
Planområdet ligger innenfor eiendommene: 

gnr /bnr 41/2, eier: Anne Johanne Dahl og Erik Dahl 

gnr /bnr 42/3, eier: Lars Roe 

gnr /bnr 43/1, eier: Knut Nordstoga 

gnr /bnr 43/3, eier: Anund Olav Hem 

 

 

 

5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Oppstartmøte ble avholdt med kommunen 19.12.2012. (vedlegg 4) 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert i avis 05.02.13.  

Varslingsbrev til berørte ble sendt den 01.02.2013 (vedlegg 6). 

Kulturmyndigheten ved Telemark fylkeskommune har foretatt registrering i planområdet juli 
2013 (rapport, vedlegg 15). 

 

5.1 Organisering 
Lifjell-Naturstein AS skal stå for driften. Bedriften driver i dag på en skiferforekomst som 
ligger noen km nord for Mjågetjønn. De leverer maskinstein, håndstein, hageheller, 
forblendingsstein, trappetrinn, kantsteiner og lignende. Selskapet ble etablert i 2005.  

 

5.2 Medvirkning 
Under følger adresseliste for høringsinstanser og parter som er varslet om igangsatt 
planlegging og utkast til planprogram. 

 

NABOER OG BERØRTE: 

Sveinung Tinnes Mork, Myrennvegen 26, 3812 Akkerhaugen 
Ole Bjørn Kåsin, Myrennvegen 98, 3812 Akkerhaugen 
Aslaug Moen, Myrennvegen 104, 3812 Akkerhaugen 
Knut Nordstoga, Hegniv. 7, 3840 Seljord 
Anund Olav Hem, Klevarsida 1123, 3812 Akkerhaugen 
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Ragnhild Hem Vevstad, 4980 Gjerstad 
Anne Johanne og Erik Dahl, Dalsveien 88, 3960 Stathelle 
Mathias Berge, Sauheradvegen 1215, 3812 Akkerhaugen 
Aslaug Marie Li Klevar, Klevarvegen 35, 3812 Akkerhaugen 
Hans Kortner Ryen, Klevarsida 319, 3812 Akkerhaugen 
Eivind Klevar, Klevarvegen 14, 3812 Akkerhaugen 
Øystein Klever, Heddalsvegen 984, 3677 Notodden 
Ole Aadbe Hefre, Søndre Vestsidaveg 202, 3677 Notodden 
Einar Mattis Særsland, Søndre Vestsidaveg 228, 3677 Notodden 
Marit Hefre, Søndre vestsidevn. 206, 3677 Notodden 
Anne Grete Juvang, Søndre Vestsidevn. 312, 3677 Notodden 
 

LAG, FORENINGER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER: 

Direktoratet for mineralforvaltning og Bergm. på Svalbard, pb 3021 Lade, 7441 
Trondheim 
Bravida Norge AS, Porsgrunnsvn. 188, 3735 Skien 
Bø kommune, Pb. 83, 3833 Bø i Telemark 
Notodden kommune,  
Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien 
Midt- Telemark Landbrukskontor, Bøvegen 271, 3810 Gvarv 
Midt- Telemark Næringsutvikling, Gvarvvegen 50, 3800 Bø 
Midt- Telemark Energi, Grønvoldvn. 1, 3830 Ulefoss 
Miljøhygenisk avdeling, Notodden kommune, Pb 193, 3672 Notodden 
Naturvernforbundet i Midt- Telemark v/ Christine Hvitsand, Hesteskoen 5, 3800 Bø 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Pb.1076 Gimsøy, 3704 Skien 
Norges vassdrag og energidirektorat, Region Sør, Pb. 2124, 3103 Tønsberg 
Regiongeologen v/ Sven Dahlgren, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg 
Saude og Nes Bondelag v/ Anne Grete Evju, Sætrevegen 62, 3810 Gvarv 
Saude og Nes Skogeierlag v/ Nils Angard, Sauheredvegen 1928, 3683 Notodden 
Sauherad Jeger og Fiskeforening v/ Joar Sættem, Kåsingrenda 56, 3810 Gvarv 
Sauherad kommune- barnas representant v/ Hilda Sørum, Idunsvoll 3, 3812 
Akkerhaugen 
Sauherad pensjonistlag v/Jon Åse, Nesoddvegen 40, 3810 Gvarv 
Sauherad historielag v/Bjørn Holta, Norsjø Terrasse 15, 3812 Akkerhaugen 
Skagerak Nett, Pb. 80, 3901 Porsgrunn 
Statens vegvesen, region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal 
Telemark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3706 Skien 
Vidsjåvegen V/ Lars Roe, Klevarsida 106, 3812 Akkerhaugen 

 

 

 

6  INNKOMNEFORHÅNDSMERKNADER 
 

Innen høringsfristen (20.03.13) var det kommet inn 4 høringsuttalelser: 

Anund Olav Hem 
Telemark fylkeskommune 
Direktoratet for mineralforvaltning 
NVE 
 

Etter fristens utløp kom det inn 3 nye innspill: 
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Skagerak nett 
Fylkesmannen i Telemark 
Miljøhygensik avdeling 
 

 

6.1 Liste over innspill med kommentarer: 
 

Anund Olav Hem 

Innspill: 

• Eier av eiendom 43/3, hytte innenfor den varslede plangrensa. Nytt for han at hytta 
skulle være med i planen, kun atkomstareal. 

 

Kommentar: 

Den varslede plangrensen inneholder et større areal enn den endelige plangrensen. 
Det er tatt godt i for å sikre nødvendig areal. Det er kun tenkt å benytte eksisterende 
traktorveg som går forbi hytta som atkomst til uttaket. 

 

Telemark fylkeskommune 

Innspill: 

• Det må gjennomføres arkeologiske registreringer etter § 9 i kulturminneloven i hele 
planområdet. Disse registerringene må foreligge før de kan gi endelig uttalelse til 
planen. Automatisk fredede kulturminner skal som hovedregel vises som 
hensynssone i plankartet og følges av bestemmelser som sikrer hensynet til 
kulturminnet, jf pbl § 12-7. 

• I tillegg til de utredningstemaer som nevnes i kap. 4.1 i planprogrammet, bør også 
temaene: Arrondering, støy, trafikkvurdering/sikkerhet, samt plan for sikring av 
steinbruddet under og etter driftsperioden (avslutningsplan) tas opp i planprosessen. 

 

Kommentar: 

Arkeologisk registrering er utført og tiltaket er ikke i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner. 

De nevnte temaene er vurdert i planbeskrivelsen i tillegg til at en driftplan som sier 
mest om dette, utarbeides parallelt. 

 

 

Direktoratet for mineralforvatning 

Innspill: 

• Ingen spesielle kommentarer til oppstarten, men minner om at et hvert uttak av 
naturstein skal ha driftskonsesjon (§43 i mineralloven). Dette må fremgå av 
reguleringsplanarbeidet. Foreslår at det utarbeides en foreløpig driftsplan i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
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Kommentar: 

 Driftskonsesjon vil bli utarbeidet. 

 Driftsplan utarbeides parallelt med reguleringsplanarbeidet 

 

 

Norges vassdrag og energidirektorat, NVE 

Innspill: 

• Viser til at planområdet berører det verna vassdraget Lifjellområdet, og skal forvaltes i 
henhold til rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. NVE forutsetter at en 
vurderer og fastsetter bestemmelser om konkrete avbøtende tiltak. Viser også til 
vannforskriftens bestemmelser § 12 om at ”alle praktisk gjennomførbare tiltak settes 
inn for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand”. 

 

Kommentar: 

For temaet hydrologi er det utført en konsekvensutredning hvor disse innspillene 
belyses. Avbøtende tiltak i KU vil inngå i bestemmelsene/planarbeidet 

 

Skagerak nett 

Innspill: 

• Skagerak nett eier og driver 132kv kraftledning som går i nærheten av planområdet. 
For denne kraftledningen er det en klausulert trasèbredde på 34 (17m vinkelrett og 
vannrett ut fra senterlinje til begge sider) 

 

Kommentar: 

Innspillet tas med i planprosessen, men vil antagelig ikke komme i konflikt med 
tiltaket. Den varslede plangrensen ligger ca 300 m unna kraftledningen. 

 

Fylkesmannen i Telemark 

Innspill: 

• Viktig at det følger bestemmelser med entydige krav til drifta, utforming av steinbrudd 
og avslutningspunkt (kotehøyde). 

• Minner om at områder med fare, risiko, sårbarhet (ROS-analyse) skal avmerkes som 
hensynssone i planen. 

• Minner om naturmangfoldloven §§8-12. Skal bidra til at hensyn til biologisk mangfold 
ivaretas i planprosesser. 

• Vurdere driftens påvirkning på omgivelsen med hensyn til støv og støy. Driften må 
legges slik at den utnytter mest mulig av terrengskjerm mot omgivelsene. Minner om 
forurensningsforskriften kap.30 

 

Kommentar: 

Samkjører driftsplan og reguleringsplan med tanke på krav til drift, utforming og 
avslutningsplan. 
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Forholdet til naturmangfoldloven er vurdert. 

 

Miljøhygenisk avdeling 

Innspill: 

• Mener at disse temaene må belyses nærmere i en konsekvensutredning: 

Støy og støv fra utvinning, bearbeiding og lasting i selve bruddet 

Støy og støv fra transporten mellom bruddet og offentlig vei 

Publikums sikkerhet ved ferdsel nær bruddet 

Trafikksikkerhet 

Konsekvenser for evnt. drikkevannsbrønner nær bruddet.  

 

Kommentar: 

Temaene er vurdert i konsekvensutredningen for KDP. Tiltakshaver er ansvarlig for at 
støvmengden og støy holdes innenfor grenseverdiene (forurensningsforskriften).  

Sikkerhet for publikum og trafikksikkerhet vurderes i ROS-analysen. Sikring av 
bruddet er og et eget tema under driftsplanen. 

Det er forutsatt at Hydrologi skal konsekvensutredes, og her er konsekvensen for 
eventuelle drikkebrønner nær bruddet også vurdert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
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7.1 Avgrensning av planområdet 

 

Kartutsnittet viser planområdet 

I forhold til arealet som er avsatt til massetak i overordnet plan, kommunedelplanen for mure- 
og skiferstein i Bø og Sauherad kommuner, omfatter reguleringsplanen et større areal. 

Det er i denne reguleringsplanen tatt utgangspunkt i forekomstområdet og avsatt et godt 
skjermingsbelte rundt selve uttaksområdet for å ivareta og skjerme omkringliggende 
landskap bedre enn det er lagt opp til i kommunedelplanen.  

I kommunedelplanen er det ikke hensyntatt at det er behov for å sette av areal til rigg og 
deponi. Parallelt med regulerinsplanprosessen er det utarbeidet et forslag til driftsplan. I 
driftsplan er det konkludert med at område for deponi er mest hensiktsmessig å plassere på 
fjell, i forlengelsen av forekomsten i sør og ikke legge deponiområder ute på myra i vest, slik 
man la opp til i kommunedelplan. I tillegg er det i forbindelse med reguleringsplan/driftsplan 
utarbeidet et forslag til atkomstvegen inn til bruddet, noe som ikke var vist i 
kommunedelplanen. 

 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

Planbeskrivelsen - dette dokumentet. Ikke juridisk bindende. 

Juridisk bindende 
Vedlegg 1       Reguleringsplankart, 24.09.2013   
Vedlegg 2       Reguleringsbestemmelser, 24.09.2013  
 
Ikke juridisk bindende 
Vedlegg 3 Illustrasjonsplan, 24.09.2013  
Vedlegg 4 Referat fra oppstartsmøte 
Vedlegg 5 Liste over varslede   
Vedlegg 6 Kopi av varslingsbrev  
 
Mottatte merknader 
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Vedlegg 7  Anund Olav Hem 
Vedlegg 8 Telemark fylkeskommune  
Vedlegg 9 Direktoratet for mineralforvaltning  
Vedlegg 10 NVE 
Vedlegg 11 Skagerak nett 
Vedlegg 12 Fylkesmannen i Telemark 
Vedlegg 13 Miljøhygensik avdeling 
 

Andre: 
Vedlegg 14 KU Hydrologi 

Vedlegg 15 Rapport fra arkeologisk registrering 

Vedlegg 13  Sjekkliste for planlegging – Grenlandsstandarden nr. 50-011 

 

 

7.2 Planens innhold 
 

Planen inneholder følgende formål: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl.§12-5, nr.1) 

Steinbrudd og massetak (118,7daa)  

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl.§12-5, nr.2) 

Kjøreveg (1,2daa) 

 

GRØNNSTRUKTUR(pbl.§12-5, nr.3) 

Vegetasjonsskjerm (207,5daa) 

 

 

7.3 Reguleringsplanen 
 
Forslag til reguleringsplan for Mjågetjønn dekker totalt et areal på 332 daa. 
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Figur 4. Reguleringsplan (Feste Grenland AS, 2013) 
 

 

Figur 5. Illustrasjonsplan (Feste Grenland AS, 2013) 
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7.4 Delelementer i planforslaget 
 

7.4.1 Steinbrudd og massetak 
Reguleringsplanen skal sikre uttak av stein samtidig som den også skal sikre at driften ligger 
innenfor akseptable rammer for omgivelsene i henhold til lover og forskrifter. Dette gjelder 
bl.a. forhold som grenseverdier for utslipp til luft og vann og landskapstilpasning. 

Område regulert til massetak/steinbrudd har tatt utgangspunkt i område vist som forekomst i 
kommunedelplanen. Mot øst følger formålsgrensen forekomsten, unntatt i et område hvor 
formålsgrensen er trukket lengre mot vest for og ikke komme i konflikt med Godlimyra. I nord 
og øst er formålsgrensen lagt opp mot 10 meter utenfor forekomsten for å tilrettelegge for at 
driften har areal å jobbe på/areal til driftsveg, slik at driften av bruddet er hensiktsmessig og 
god. 

I KDP står det at deponi, skjermingsbelte, rigg og uttaksområde skal ligge innenfor område 
avsatt til massetak. I planprosessen er det vurdert at avsatt område i kommunedelplanen 
ikke har tatt opp i seg løsninger for plassering av deponi/riggområder. I 
konsekvensutredningen gjort for hydrologi er det anbefalt å ikke legge deponi ut i myrene. 
Området som er avsatt i KDP blir for lite med tanke på at myrene og skjermingsbeltet ikke 
kan brukes til deponi/riggområder. Det er utarbeidet et forslag til driftsplan parallelt med 
denne reguleringsplanprosessen og det er her vurdert at deponiområdet bør legges i 
forlengelsen av forekomsten, på fast grunn ved inn/utkjøring til selve uttaksområdet.  

 

7.4.2 Grønnstruktur 
Området for uttaket ligger sentralt i det området som omfattes av reguleringsplanen. Videre 
er det regulert vegetasjonsskjerm med bevart eksisterende skog omkring hele 
uttaksområdet. Denne bufferen er min. 50 meter bred i øst, sør og nord. I vest har 
skjermingsbelte en varierende bredde med min. 100 meter. 

Vegetasjonsskjermen består av furu som hovedtreslag. Landskapsmessig vil derfor hele 
området få en god skjerm i forhold til omgivelsene både når det gjelder eksponering og 
støv/støy problemantikk. 

 

7.4.3 Vei 
Adkomstveien til området vil skje fra Sauheradvegen, via Vidsjålivegen videre fram til uttaket. 
Driftsvegen løser transportbehov og drift av bruddet ved transport av varer for salg. Ved 
normal produksjon vil det være ca 200 lastebillass i året, det vil si 1 lass pr arbeidsdag ved 
20 tonns last. Det vil ikke foregå salg av produkter i bruddet. Det er stilt rekkefølgekrav til 
opprustning av den delen av adkomstvegen som er kommunal. 

 

7.4.4 Hensynssone for bevaring av naturmiljø 
Registrert naturtype med skjermingssone på 5 – 10 m er lagt inn i planen som hensynsone 
bevaring naturmiljø for ivareta de biologiske verdiene til denne lokaliteten. Det er også stilt 
krav om det skal tas spesielle hensyn ved etablering av adkomstveg på strekning rett sør for 
denne lokaliteten slik at de hydrologiske forholdene ikke endres. 

 

7.5 Planlagt virksomhet  
 

7.5.1 Plan for uttaket 
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Det vil bli utarbeidet en driftsplan for uttaket etter retningslinjer i mineralloven. Driftsplanen 
skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, som også skal følge opp planen og 
drifta i bruddet. Driftsplanen skal revideres hvert 5. år. 

 

7.5.2 Bakgrunn 
Kartleggingen av tørrmurstein-/skiferpotensialet i Notodden kommune startet på bakgrunn av 
vurderinger fra tidligere kartlegging i området (Dahlgren 1978, 2004) og en direkte 
henvendelse, om undersøkelse av driftsgrunnlaget ved Grasbott på Roheimsheia. Dette førte 
til påvisning av større reserver med god kvalitet tørrmurstein / skifer ved Grasbott hvor det nå 
er regulær. En oppfølgende undersøkelse viste også at det var stort potensial for murestein 
og dels skifer i deler av kommunene Bø, Notodden og Sauherad, særlig i området mellom 
Sauherad kirke og Reskjemheia. 

Grunneiere og lokale entreprenører har de siste årene startet drift på både skifer og 
murestein i liten skala i noen mindre brudd i dette området. I løpet av 2004 ble den lokale 
interessen for å starte drift på spesielt murestein meget stor og drift var ønsket igangsatt flere 
steder. Dette skyldes blant annet at det er blitt et stort marked for slik stein i nærområdet, 
men også ellers i Sør-Norge.  

 

7.5.3 Drift 
Uttak av blokker drives som dagbruddsdrift.  

Hovedprosesser for produksjon er: 

• Bruddet er planlagt med palldrift. Skifrigheten faller ca. 20 grader mot NØ. Boringen 
skjer med større vinkel enn 90 grader for å frigjøre kubben. Det skytes mot skifrighet i 
bunnen av kubben. 

• Pallhøyden er planlagt til 4 meter. I oppstarten kan pallhøyden være noe høyere. 
• Kubber frigjøres med boring og sprengning. Det bores typisk med 50 cm avstand. En 

typisk kubbe vil være 5 meter lang, 2 meter bred og 4 meter høy. 
• Kubben deles med boring og kiling til mindre emner. 
• Emnene deles i mindre skiferplater med håndkiling. 
• Hovedproduktene vil bli skiferplater og murestein.  

 
 

7.5.4 Tidsperspektiv, volum og areal, utvidet uttak  
Det er planlagt en årlig produksjon på 1.500 m3 salgbar blokk i årene fremover. Det vil ta 2 år 
å komme opp i denne produksjonen. Det første året vil være et oppstartsår med veibygging 
og åpning av brudd. Produksjonen vil være liten. Det andre året vil man kanskje ta ut rundt 
halv normal produksjon. Med en blokkprosent på antatt 25 % vil bruddet i løpet av de neste 5 
år, ta ut rundt 20.000 faste m3. 

Av dette vil rundt 5.200 m3 være god kvalitet vare av skifer og murestein. Det vil være mye 
av restmaterialene som også kan utnyttes til produkter av lavere kvalitet. Det krever mye 
sortering og håndtering. I tillegg vil det også kjøres tester for å se om det går an å lage knust 
skifer bruk som havesingel ol.     

Samlet utgjør dagens kjente ressurser ned til kote 367 moh. ca. 300 000 m3. Antatt levetid for 
bruddet med et uttak på 1.500 m3 salgbare blokker pr år, dvs. rundt 6.000 m3 fast masse, er 
derved rundt 50 år. Hvis man driver mot dypet vil hver meter man går ned øke ressursen 
med rundt 18.000 m3.  

Det foreslås å ikke gå lengre ned enn kote 367.  
 

7.5.5 Tekniske innretninger og byggverk 
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Det må etableres en driftsavdeling i området med nødvendige oppholdsrom.  Det vil være 
behov for riggplass i forbindelse med steinproduksjon, vaskehall, verksted med utstyr for drift 
og vedlikehold av teknisk utstyr. I tillegg til blokkstein vil det bli produsert pukk i et mobilt 
knuseverk med plass til forskjellige knusefraksjoner. Knusing skal foregå nær driftsområdet 
mest mulig skjermet for støy. Knusing i mobilt knuseverk vil skje i en periode på ca 14 dager, 
hvert annet år. 

 

7.5.6 Arbeidskraftsbehov 
Det er planlagt å ha 2 mann ansatt i bruddet for å produsere primærkubber.  

En normal god produksjon vil være 2.000-3.000 t/ansatt. Med to ansatte vil da produksjonen 
ligge på minimum ca. 4.000 t/år, hvis en regner egenvekt på rundt 2,7 t/m3, vil årlig 
produksjon ligge på omtrent 1.500 m3.  

 

 

7.5.7 Etterbruk 
Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer for etterbruk av arealene, da grunnleieavtaler 
og forekomstens størrelse tilsier at drift vil pågå i flere tiår. Bruddet skal ryddes og skrenter 
skal sikres når driften avvikles. I utgangspunkter foreslås det å tilbakeføre området til 
naturområde. Palletrinnene avrunnes og plantes med stedegen vegetasjon på et lag med 
matjord.  

Etterbruken av området vil være avhengig av grunneiers og kommunens ønsker og planer. 
Det er fastsatt i bestemmelsene at kommunen skal varsles innen rimelig tid før avslutningen 
av uttaket, slik at etterbruken av uttaksområdet kan avklares gjennom fremtidig rullering av 
kommuneplanens arealdel. 

 

Figur 6. Illustrasjon som viser mulig ferdigstilling av bruddet. (Feste Grenland AS, 2013) 

 

 

8 VURDERING AV TILTAKET  

8.1 Hydrologi 
Som en del av arbeidet med detaljregulering for steinuttak Mjågetjønn har GEO247 AS 
utarbeidet delrapport for hydrologi. Rapporten inneholder en vurdering av konsekvenser av 
tiltaket. 

Det er ikke identifisert konsekvenser av vesentlig betydning for hydrologi og en kan ikke se at 
tiltaket vil ha vesentlig konsekvens for naturmiljøet eller samfunnet for øvrig. 

 

Dagens situasjon 

Vassdraget rundt Mjågetjønn og videre sørover mot Gvanntjønn er et sammenhengende 
drag av små bekker og elver og vann. Særlig området for steinuttak ved Mjågetjønn er 
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omkranset av store sammenhengende myrområder som gir et karakteristisk preg på 
landskapet. 

Summen av vassdragselementer er av stor betydning for den samlede 
landskapsopplevelsen i området og er omfatta av verneplan III for vassdrag. Gjennom 
konsekvensutredning i tilknytning til kommunedelplan for Skifer og murestein i Bø kommune 
og Sauherad kommune er dette vassdraget tilegnet stor verdi og stor sårbarhet. Som en del 
av planprosessen er det særlig vektlagt at Mjågetjønnområdet er en del av et verna vassdrag 
(RPR for verna vassdrag). I samband med verneprosessen rundt 1984 ble det utarbeidet et 
omfattende grunnlagsmateriale.  

Frem til 1950/60- årene var det tømmerfløting i vassdraget. Mjågetjønn-dammen viser at det 
tidligere har vært inngrep i form av oppdemming i Mjågetjønn. 

Det er ingen grunnvannsbrønner i området. 

Gjennom karakterisering av vassdragene i «Vann-nett» er det ingen registreringer i dette 
området. 

 

Tiltaket 

Når det drives skiferdrift i Mjågetjønnområdet vil det i driftsprosessen ikke være tilførsel av 
noe vann fra eksterne kilder. Alt vann som eventuelt trengs i driften vil være regnvann som 
genereres rundt og i bruddområdet. 

En viss oppsamling av regnvann inne i selve bruddet vil kunne forekomme ved markante 
nedbørsperioder.  Det vil være nødvendig å finne løpende hensiktsmessige løsninger for 
infiltrasjon av dette vannet. Det kan også være aktuelt å samle opp regnvann underveis av 
hensyn til driften. 

Anleggelse av bassenger eller mindre vannløp kan være hensiktsmessig for å minimere 
avrenning av partikler. 

Det vil neppe være aktuelt å ta ut stein under grunnvannstand og vannbalansen i området vil 
derfor kun i meget beskjeden grad påvirkes  

 

Konsekvenser - vannbalanse 

Med områdets samlede hydrogeologi, naturlig fordrøyning i feltet og en moderne tilpasset 
driftsform synes påvirkningen på vannbalansen minimal for miljø og samfunn. 

For 0-alternativet er det ingen endringer, mens for planlagt tiltak vil en kunne samle opp små 
mengder overvann og derved lokalt oppnå en beskjeden forsinket avrenning.  

Det er verdt å merke seg at Mjågetjønn tidligere har vært regulert og er således ikke 
«inngrepsfri». 

Etter bruk er området planlagt tilbakeført til skogsterreng. 

Infiltrasjon av oppsamlet overvann langs kanten av myrene slik det også vil foregå i 
naturtilstand. 

 

Konsekvenser - vannkvalitet 

Det vil forekomme noe finstoffavrenning fra boring, steinproduksjon, nedknusing av 
skrotstein og avrenning fra deponi. Størrelsen på eventuelle sedimentasjonsbasseng 
dimensjoneres og planlegges ut fra aktuell drift. 

Sålen i bruddet faller inn i bruddet mot NØ og en har derved kontroll på finstoffet som 
produseres i selve bruddet 



Planbeskrivelse – Detaljregulering for Mjågetjønn   28 
    
 

Driftsområdet er begrenset og økt avrenning er således meget beskjeden. 

 

Avbøtende tiltak 

Som vist over synes det ikke behov for særskilte tiltak ut over en planmessig drift i tråd med 
minerallovens bestemmelser herunder driftsplan. 

Med bakgrunn i vassdragets og områdets status, samt krav om at «Alle praktisk 
gjennomførbare tiltak skal settes inn for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens 
tilstand»; jf vannforskriftens § 12, så anbefales det likevel at det etableres overvåking for 
vannstanden i Godlimyra. Overvåkingen skal settes i gang i god tid før oppstart for å 
kartlegge før-situasjonen. Under driftsperioden registreres vannstanden 1 gang pr. mnd og 
rapporteres årlig til Sauherad kommune. Ved behov vil kommunen innhente fagbistand fra 
fagmyndighet NVE. 

En skal unngå steinuttak under høyeste registrerte grunnvannstand med mindre det 
gjennomføres en nærmere risikovurdering. 

 

8.2 Landskapsbilde 
Tiltaket har en skala som er forenelig med skalaen til det omkringliggende landskapet. 
Området er ikke spesielt eksponert på avstand, da det ligger på en terrasse med 
vegetasjonsbelter på over- og nedsiden.  

Dagens bratte front på fjellet vil forskyves østover etter hvert som steinen tas ut, noe som 
medfører at dagens dalbunn med myra vil ha større bredde ved avsluttet uttak. Dagens 
furuvegetasjon rundt uttaket blir bevart, da en god vegetasjonsskjerming rundt selve uttaket 
vil dempe innsyn, støy og støv.  

Fra Mjågetjønnåa vil eksisterende vegetasjonsskjerm med furuskog og lyng bevares i et 
belte på ca.100 meter, slik at vassdraget vil ha en visuell buffer inn mot tiltaket. 
Vegetasjonsbelte er foreslått med en bredde på ca 50 meter de andre stedene. 

Adkomsten inn til uttaket vil foregå fra øst, fra Vidsjålivegen. Adkomstvegen er valgt å legge 
denne vegen for å unngå store inngrep i naturmiljøet i området, dette er også positivt for 
landskapsbilde, da vegen ikke må krysse åpen myr, men kan legges i terreng med 
eksisterende vegetasjon. 

 

8.3 Naturmiljø og forholdet til naturmangfoldloven 
Gjennom en godt planlagt drift og gode skjermingsbelter er konfliktnivået i forhold til 
naturfaglige verneverdier redusert vesentlig. 

 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 

- § 8 om kunnskapsgrunnlaget. 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på kjent kunnskap hentet fra naturbasen, artsbanken, 
miljøregistrering i skog i tillegg til opplysninger gitt av kjentfolk i området. I høringsrunden 
ba Fylkesmannen om at det ble gjort tilleggsundersøkelser med hensyn til naturmangfold. 
Biofokus har på vegne av tiltakshaver fått utført registrering av naturmangfold innenfor 
planområdet. 

Temaet hydrologi er gjort rede for i vedlagt KU. I forbindelse med utarbeidelsen av 
kommunedelplanen for skifer og murestein fra 2008, ble dagens situasjon med registrerte 
naturmiljø beskrevet (KU). Denne informasjonen er også lagt til grunn i denne 
reguleringsplanen.  
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Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt.  

 

- § 9 om føre-var-prinsippet 

I og med at kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, er de mulige konsekvensene av 
tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og det 
er derfor liten fare for at tiltaket vil få store ukjente negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  

 

- § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. 

Tiltaket medfører belastning i form av arealbeslag. Den samlede belastningen på naturen 
som følge av realisering av planen vil være det arealbeslaget som etableringen av 
steinbruddet vil medføre. Gjennomføring av planen vil ikke medføre andre tiltak i områder 
rundt planområdet som vil medføre økt belastning på verdifulle økosystemer. 

 

- § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.  

Avbøtende tiltak skal dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver skal etter § 11 begrense 
skader på naturmangfoldet. I den videre planprosessen vil tiltakshaver stå ansvarlig for 
miljøoppfølging ved blant annet utarbeidelse av driftsplan og miljøoppfølgingsprogram. 

 

- § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
 
Det legges til grunn at de mest miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes. Dette 
gjelder også lokalisering av utstyr i forbindelse med drift. Utsetting av planområdet i 
marka og nøyaktig avgrensning mellom hva som vil være bruddområde og hva som vil 
tilhøre vegetasjonsskjerm vil være viktig å gjøre etter intensjonene i planen. 

 

 

8.4 Støv og støy 
Installasjoner og maskinell skal plasseres lavt i terrenget. I tillegg skal det bygges opp 
skjermer med skrotstein ved arbeidsstedene for å redusere støy og støv til omgivelsen. Ved 
å legge til rette for vegetasjonsskjermer rundt uttaksområdet, vil støv til omgivelsene 
reduseres. 
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Fig.7. Snittene viser vegetasjonsskjerm som skal opprettholdes rundt bruddet. 

Gjennom hele driften skal det etableres nødvendige tiltak slik at drifta til enhver tid skal ligge 
innenfor de gjeldende grenseverdier for støy. 

Der det er mulig skal det etableres naturlige skjermvegger i bruddet. Det er derfor viktig å 
drive fra vest mot øst slik at bruddkanten i nord og sør vil virke som naturlige støyskjermer 
mot omgivelsene. 

Det er først og fremst ved boring på toppen av terrenget behovet for støyreduserende tiltak 
er størst. Ved boring på lavere nivåer i bruddet er behovet for tiltak mindre. Skjermingstiltak 
kan enklest gjøres ved å legge blokker/dekningsmasse i voller nær boreriggen. 

Når det gjelder støvflukt fra veger, særlig i sommerhalvåret, kan dette føre til støv i 
tilstøtende beiteområder til driftsveg. Det skal derved iverksettes salting av driftsveg ved 
behov. Vidsjålivegen vil brukes for inn- og uttransport. Denne må utbedres noe. Vegen går 
gjennom skog med tett vegetasjon, noe som vil redusere både støy og støy.   

Det kommer noe støv fra boring, samt noe støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan 
først og fremst være en utfordring for de som jobber i bruddet. Det er derfor viktig at utstyret 
har gode støvsugere, slik at støvmengden blir så liten som mulig. 

 

8.5 Trafikk 
Det foreslås å legge til rette for inn- og uttransport til anlegget via Vidsjålivegen. 
Det kan forventes en merkbar økt trafikkmengde på vegen. Strekningen som vegen går 
gjennom vurderes å ha middels stor verdi for friluftslivet (KU fra KDP-2008), da denne 
strekningen ligger i et forholdsvis uberørtnaturområde. 
 
Vegen må i hovedsak være dimensjonert for tungt lasta stor lastebil med tilhenger heile året i 
henhold til vegklasse 3 (helårs landbruksveg).  
Ved å utbedre noen av dagens veger, så kan de brukes som transportåre inn til uttaket.  
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Vidsjålivegen har noe redusert bæreevne i teleløysinga. Man vil i noen tilfeller stenge vegen i 
disse periodene. Dagens veg er noe smalere enn 4 meter og har tidvis noen brattere stigning 
enn kravet tilsier.  
 
Gjennomsnittelig vil det være en lastebil pr. dag til bruddet. 
 
 

8.6 Friluftsliv 
Området hvor tiltaket er foreslått har et preg av forholdsvis uberørt villmark, med unntak av 
allerede eksisterende uttak i Grasbott (Notodden kommune). Dette uttaket ligger svært 
eksponert i forhold til landskapsbilde og støy og reduserer opplevelsen av uberørt villmark. 
 
Ved å etablere et uttak i dette området vil inngrepet med tilhørende lyd ha innvirkning på 
friluftslivet.  Selve uttaksområdet er konsentrert med en størrelse på ca 99 daa, som skal tas 
ut og istandsettes etappevis. Ved å begrense driften i uttaket til hverdager hvor bruken av 
området som friluftslivsområde er mindre enn i helgene, vil det ha stor betydning for 
opplevelsen av området. Tiltaket vil kreve en ny atkomstveg inn til selve uttaket med 
tilhørende deponiområde. Etablering av nye veger og utbedring av eksisterende, kan være 
med på å øke tilgjengeligheten for de som ønsker å benytte området til friluftsliv. 
 
Utaksområdet skal sikres på forvarlig måte i henhold til kravene som er satt, og det skal 
derfor ikke være fare for at noen som oppsøker området skal skades. 
 
Det er svært viktig at vegetasjonsskjermingen rundt selve uttaket etableres/opprettholdes for 
å redusere støv og innsyn. Dette vil redusere konsekvensen for friluftslivet. Det samme 
gjelder at driften er lagt opp slik at det kun skal arbeides innenfor vanlig arbeidstid på 
hverdager. Uttaksvinkelen er lagt på en slik måte at innsyn/støv reduseres. 
 
 

8.7 Konklusjon 
Planen for uttak av skiferstein bygger på ”Kommunedelplanen for skifer- og murestein for 
Sauherad og Bø kommuner”, som igjen har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap om 
steinkvalitet (NGU).  

Ut fra vår vurdering representerer foreslått reguleringsplan for uttak i Mjågetjønn et effektivt 
uttak begrensa til et relativt lite areal. Forholdet til naturmiljø og landskapsbilde er i vesentlig 
grad ivaretatt og de samfunnsøkonomiske verdiene mener vi er store både i forhold til uttak 
og eksport av stein og når det gjelder tilrettelegging for langsiktig næringsutvikling. 

Forholdet til hydrologi er viet stor oppmerksomhet i planprosessen, slik det var satt krav om i 
Kommundelplanen for skifer- og murestein for Sauherad og Bø kommuner. 
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9 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (ROS-ANALYSE) 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det krav om utarbeidelse av Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) for tema ras, flom og erosjon. 

Hensikten med ROS- analyse er å avdekke om planforslaget kan forårsake endringer som 
kan medføre en uakseptabel risiko for mennesker, miljø, materiell og økonomiske verdier, 
som det bør legges spesielt vekt på å forebygge. Klimaendringer er et viktig tema som også 
skal vurderes i analysen. 

 

9.1 Metode 
ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- 
Kartlegging av risiko og sårbarhet” (revidert utg. jan 2010).  

Analysen er basert på kjent kunnskap. 

 

SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS: 

Sannsynligheten vurderes slik: 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig En gang i løpet av 10 - 50 år 

Sannsynlig  En gang i løpet av 1 - 10 år 

Svært sannsynlig  Mer enn en gang i løpet av 1 år 

 

Konsekvensene vurderes slik: 

Ufarlig   Ingen person- eller miljøskader 

Mindre alvorlig Få/små personskader, miljøskader < 1 år 

Alvorlig  Alvorlig personskader, miljøskader > 1 år 

Svært alvorlig En eller flere døde, langvarig miljøskader  

 

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko 

Risikomatrise: 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

    

Mindre sannsynlig 

 

    

Lite sannsynlig 
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Rødt felt: uakseptabel risiko 

Gult felt: risiko som bør vurderes 

Grønt felt: akseptabel risiko 

 

9.2 Risikovurderinger, konsekvenser og forslag til tiltak 
 
NATURFARER: 
1 Klimaendringer 
Konsekvens: Klimaendinger som f.eks flom kan føre til skader på bygg og tap av liv og helse. 

Risikovurdering: NVE har ikke opplysninger om flomfaren rundt Mjågetjønn på sine nettsider. 
Bekken har flommet over tidligere. Selve uttaksområdet ligger ca 10 meter høyere enn 
Mjågetjønn-åa. 

Tiltak: Ingen spesielle tiltak. 

 
 
OMGIVELSER: 
2 Støy/Vibrasjoner 
Konsekvens: Støy/vibrasjoner kan føre til tap av helse. 

Risikovurdering: Sannsynligheten for at det er støy/vibrasjoner fra arbeidsstedet er stor ved 
sprengningsarbeid og eller ved arbeid i bruddet og fra transport. 

Tiltak: Buffer av vegetasjon mellom uttak og omkringliggende areal. Uttaksvinklene i bruddet 
vil være med på å redusere støy og vibrasjon. Krav reguleres gjennom utslipptillatelse. Det 
bør varsles ved oppstart av støyintensiv virksomhet (store salver ved sprengning). 
Støymålinger ved behov for å kontrollere at grenseverdien ikke overstiges. 

 
 
 
BEREDSKAP: 
3 Sikring av områdene 
Konsekvens: Hvis området ikke er godt nok sikret kan det føre til tap av liv og helse og tap av 
materielle verdier.  

Risikovurdering: Sannsynligheten for ulykker som følge av for dårlig sikring er til stede ved at 
det skal være maskinell virksomhet i bruddet og at det noen steder vil være store 
høydeforskjeller i terrenget (bruddkant). 

Tiltak: Krav er regulert gjennom driftstillatelsen. Regelmessige inspeksjoner av sikringstiltak 
for å kontrollere at de virker etter hensikten. Behov for skilting skal vurderes fortløpende. 
Bruddkanten skal markeres. 

 
 
VIRKSOMHETSBASERTE FARER: 
4 Brann, eksplosjon og sprengning 
Konsekvens: Brann, eksplosjon og sprengning kan føre til tap av liv og helse og skade/tap av 
materielle verdier. 

Risikovurdering: Sannsynligheten for virksomhetsbaserte skader er stor, da det er maskiner i 
uttaket, det utføres sprengninger og det oppbevares kjemikalier/sprengstoff. Området er 
fuktig og det er store myrområder i tilknytting til tiltaket. 
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Tiltak: Trafikken til og fra anlegget vil foregå i arbeidstid. Varsle naboer om sprengning og 
utføre sprenging i forhold til gjeldende forskrifter. Det kan settes opp plakat som advarer mot 
skogbrannfare innenfor planområdet. Det er forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april – 
15. sept. Planlegge for bruk av sagvann til brannslukking. 

 

 
5 Trafikkulykker 
Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved veg kan føre til tap av liv og helse (+ tap av 
materielle verdier).  

Risikovurdering: Sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter øker som følge av at det 
blir med stor trafikk over Vidsjålivegen. 

Tiltak: Trafikken til og fra anlegget vil i hovedsak foregå i arbeidstid.  

 

6 Forurensning  

Konsekvens: Utslipp av steinstøv til vassdrag kan føre til tap av helse. 

Risikovurdering: Det kan være fare for utslipp av steinstøv fra uttaket.  

Tiltak: Krav regulert gjennom utslippstillatelsen. Resirkulere sagvann. Avskjære overvann fra 
områder utenfor bruddet. Det skal etableres overvåkningsprogram i Mjågetjønn for å 
overvåke eventuelle utslipp. 

 

7 Akutte utslipp 

Konsekvens: Akutte utslipp kan føre til tap av liv og helse. 

Risikovurdering: Sannsynligheten for akutte utslipp er til stede da det jobbes med 
kjemikalier/drivstoff/oljer og sprengstoff i bruddet. 

Tiltak: Krav til beredskapsplan. Tanker og annet utstyr som lagrer drivstoff, kjemikalier, oljer, 
sprengstoff eller annet skal lagres og håndteres i forhold til forskriftene og regelverket til 
DSB.  
 

9.3 Oppsummering 
Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig 

 

2    

Sannsynlig 

 

    

Mindre sannsynlig 

 

  3,4,6,7  

Lite sannsynlig 

 

1 5   
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Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være 
liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens 
forbundet med tiltaket. 

 

Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt). 

 

Risiko som bør vurderes (gult) er:  

• Støy/vibrasjon (2) 

• Sikringstiltak (3) 

• Brann, eksplosjon og sprengning (4) 

• Forurensning (6) 

• Akutte utslipp (7) 

 

Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er: 

• Klima (1) 

• Trafikkulykker (5) 
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NGUs kartbaser, http://www.ngu.no/kart/grus_pukk/ 

NVEs flomsonekart, http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm 

NVEs skredkart; http://www.ngu.no/no/hm/Geofarer/Skred/ 

Riksantikvarens kulturminnebase (Askeladden), http://askeladden.ra.no/sok/ 

NCC, http://www.ncc.no/no/Materialer-og-tjenester/Pukk-og-grus/ 
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SAUHERAD KOMMUNE 
 

PlanID: 06022012 

Sakstittel: Reguleringsplan for Mjågetjønn steinbrudd.  

Dato: 01.11.13 

Dato for siste revisjon: 22.05.2015 

Vedtak kommunestyret: 12.06.2014 

 

 

DETALJREGULERING FOR MJÅGETJØNN STEINBRUDD 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

1    GENERELT 
 

1.1 Virkeområde 
Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med 

plangrense på plankartet i målestokk 1:2000, datert 22.05.14. 

 

1.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningsloven§12 

 

Bebyggelse og anlegg  

Steinbrudd og massetak,SM(112,6daa) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjøreveg, KV(1,2daa) 

 

Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm, VS (213,6 daa) 

 

1.3 Hensynssone 
Bevaring naturmiljø, H560 

 

1.4 Hensikten med reguleringsplanen 
• Målet med planarbeidet er å legge til rette uttak av skifer og murestein. 

• Gi entydige rammebetingelser for drift i steinbruddet i Mjågetjønn og 

sikre nødvendige rammer for planlagt virksomhet. 

• Fastlegge areal- og miljøkrav, begrense arealbruk og naturinngrep til et 

nødvendig minimum. 

• Gi bestemmelser og rammer for framtidig planlegging og utvikling av 

området og som grunnlag for utarbeidelse av driftsplan med plan for 

istandsetting av steinbruddet. 
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2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

2.1 Krav til opprustning av kommunal veg 
Før igangsetting av drift i steinbruddet skal den kommunale delen av 

adkomstvegen (Myrennvegen) rustet opp til minimum standard skogsbilveg 

klasse 3, middels bærelagstykkelse for underlag med bløt silt og leire + tillegg. 

 

3 FELLESBESTEMMELSER 
 

3.1 Krav om driftsplan 
Mineralloven krever driftskonsesjon med driftsplan, godkjent av Direktoratet 

for mineralforvaltning. Driftsplanen utformes etter retningslinjer hjemlet i 

mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning skal godkjenne driftsplanen 

og ha tilsyn med drifta.  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.  

 
 

3.2 Avslutning av uttaket 
Kommunen skal varsles innen rimelig tid før avslutningen av uttaket, slik at 

etterbruken av uttaksområdet kan avklares gjennom fremtidig rullering av 

kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver er ansvarlig for opprydding ved 

avsluttet drift. Fyllinger som er ferdig oppfylt skal revegeteres med stedegen 

vegetasjon. Bruddet skal ryddes og skrenter skal sikres når driften avvikles. 

Området skal tilbakeføres til naturområde.  

 
 

3.3 Miljøforhold/grunnforhold 
Det er bruddrivers ansvar å utarbeide søknad og å få godkjent utslippstillatelse 

innen 6 mnd etter vedtatt plan.  

Støyutslipp fra steinbruddet og virksomheter i tilknytning til dette skal til 

enhver tid holdes innenfor enhver tids gjeldene retningslinjer for industristøy 

og eventuelle krav gitt i utslippstillatelse etter forurensningsloven.  

 

Støyende utstyr om mulig plasseres lavt i terrenget og skjermes. 

 

Driveretning skal være fra vest mot øst, slik at bruddkanten i nord og sør vil 

virke som naturlig støyskjerm. Ved boring skal det gjøres skjermingstiltak i 

nærheten av borerigg. 

 

Driftsveger skal saltes når det er behov for å redusere støvmengden. 
 

Uttaker er ansvarlig for nødvendig sikring av bruddet i henhold til gjeldende 

lover og forskrifter. Bruddkanten skal til enhver tid være forsvarlig sikret i 

henhold til de kravene som blir stilt i godkjent driftsplan. 

 



Detaljregulering for Mjågetjønn steinbrudd, reguleringsbestemmelser s.3 av 4 

 

         

Det skal utarbeides et overvåkningsprogram for avrenning fra bruddområdet, i 

Mjåetjønn-åa. Overvåkningen skal starte i god tid før oppstart av bruddet, slik 

at før situasjonen er dokumentert.Ansvarlig myndighet skal varsles dersom det 

er avvik fra godkjente krav. 

 

Det skal utarbeides et overvåkningsprogram for å registrere vannstanden i 

Godlimya. Overvåkningen skal starte i god tid før oppstart av bruddet og det 

skal gjøres hyppige registreringer, slik at før situasjonen er dokumentert. Under 

driftsperioden skal det registreres 1 gang pr måned. 

Tiltakshaver skal rapportene til kommunen 1 gang pr år. 

 

 

 

 

Det skal etableres biotoalett for ansatte. 

 

 
3.4 Automatisk freda kulturminner 

Dersom det ved tiltak i marka oppdages mulige automatisk fredede 

kulturminner, må arbeidet i det aktuelle området straks stanses. Tiltakshaver 

har ansvar for at kulturseksjonen hos fylkeskommunen varsles omgående, i 

samsvar med § 8 i Kulturminnevernloven av 9. juni 1978. 

 
 

4 REGULERINGSFORMÅL 
 

4.1 Bebyggelse og anlegg 
4.1.1 Steinbrudd og massetak,SM  

 

I områder vist som steinbrudd og massetak kan det drives virksomhet i 

overensstemmelse med reguleringskartet og disse bestemmelsene. Driften skal 

foregå på en slik måte at ressursen utnyttes best mulig. 

 

Hovedaktiviteten i bruddet skal foregå mellom kl 07.00 og 17.00 mandag-

fredag. Ved store prosjekter kan arbeid utenom oppsatt tid påregnes. 

Helligdager skal det ikke være aktivitet i bruddet. 
 

Forutsetningen for drift er at uttaket følger rammebetingelsene i 

reguleringsplankartet med bestemmelser. Utstrekning er fastlagt i 

reguleringsplandokumentene med beskrivelse, illustrasjonsplan og snitt. 

 

For drift av anlegget kan det etableres interne anleggsveger. 

 

Bruddkanten skal markeres av sikkerhetsmessige årsaker. 
 

Målet for uttaket er å produsere størst mulig andel av stein av god kvalitet for 

salg og eksport.  
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Uttaket kan skje med tilnærmet loddrette vegger i regulert grense for uttak. 

Dybden på uttaket begrenses av kvaliteten på steinen og hva som er økonomisk 

forsvarlig drift. Bunnkoten på uttaket settes til kote +367.  
 

Innenfor området kan det etableres lager av stein og driftsområde med 

brakkerigg og verksted.   

 

Ved avslutta uttak skal området være istandsatt i samsvar med godkjent 

driftsplan. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og liknende. 

Bygninger og anlegg i området tilknyttet driften av uttaket skal fjernes, dersom 

de ikke kan gå inn i ny funksjon godkjent avSauherad kommune. 
  

 

4.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
4.2.1 Kjøreveg KV  

 

Regulert privat veg gir atkomst til bruddet og skal betjene den transporten som 

er til og fra området i forhold til løpende drift av steinuttaket.  

 
 

4.3 Grønnstruktur 
4.3.1 Vegetasjonsskjerm VS 

 

Vegetasjonsskjermen skal skjerme mot innsyn og opprettholde det visuelle 

uttrykket. Nødvendig skjøtsel skal forhåndsmeldes og godkjennes av 

Direktoratet for mineralforvaltning og Sauherad kommune.  
 

Avtale om disponering av grunnen for uttak av stein skal innbefatte områdene 

vist som vegetasjonsskjerm. Det er drivers ansvar at vegetasjonsskjermen blir 

skjøttet i henhold til planforutsetningene. 
 

4.4 Hensynssone 
4.4.1 Bevaring naturmiljø, H560 

 

Det må ikke gjøres tiltak innenfor hensynssonen som kan føre til endring av de 

hydrologiske forholdene. Vegetasjonen skal bevares og det skal ikke hogges 

trær i hensynssonen. Nødvendig skjøtsel avklares med kommunen. 



PBL §12-5. Arealformål i reguleringsplan
Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og massetak, SM

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg (privat), KV

Vegetasjonsskjerm, VS

Linjesymbol

PlanGrense

FormålsGrense

TH

13110 R01

01.02.2013

Pb 120
3901 Porsgrunn

Landskapsarkitekter mnla
Feste Grenland as

Tlf:   +47 35930210
Faks: +47 35930211

Sauherad kommune

Eksisterende terreng

Eksisterende eiendomsgrenser

Grønnstruktur

01.11.13
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