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1 INNLEDNING  

 

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innafor området er 

arealet regulert til Råstoffutvinning – Grus. Pbl. § 12-5 1.Bebyggelse og anlegg. 

 

De automatisk fredede kulturminnene, kullgroper med id 90335, 90336 og 90337, som 

er i konflikt med omsøkt tiltak kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

 

 

 

2  UTTAK AV MASSE   

 

2.1 I masseuttaksområdet kan det drives masseuttak innenfor den terrengmessige ramme 

og med etterfølgende terrengbehandling, slik at området etter endt uttak etableres som 

dyrket mark Eksisterende stolpefeste for kraftlinje flyttes ved behov.  

 

2.2 I området kan det i tilknytning til masseuttaket, midlertidig etableres virksomhet for 

viderefordeling av produkter på stedet med uttatte masser som råstoff. Slik produksjon 

betinger nødvendige tillatelser etter relevant lovverk. 

 

2.3  For samlet uttak over 10 000 m3 masse, skal det foreligge driftskonsesjon med 

driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Planen skal sendes til 

Ringebu kommune. 

 

2.4  Uttak av masser skal ikke gå dypere enn ned til kote 250. 

 

2.5  Plassering av knusverk skal være i den sørvestre delen av planområdet. 

 

2.6 Uttak av masse skal skje i henhold til driftsplanen, dvs. at uttaket skal skje etappevis, 

med en fortløpende istandsetting av uttaksområdet. Uttaksområdet skal fortløpende 

settes i stand til dyrket mark. Knusing av masse kan skje i tidsrommet mellom kl. 

07.00 – kl. 21.00 i de perioder det knuses masse. Knusing av masse skal ikke foregå i 

helger eller på helligdager. Uttransport av strøsand kan skje til andre tider enn fastsatt 

driftstid for knusing av masser. Virksomheten må til enhver tid holdes innenfor de 

retningslinjer som forurensnings-myndighetene setter.  

 

2.7 Uttaksskråninger skal ikke være brattere enn 1:2. Skråningene skal påføres finmasser, 

overgjødsles og tilsåes. 

 

2.8 Tiltakshaver er ansvarlig for at virksomheten til en hver tid er nødvendig sikret.  

 



2.9 Støy fra uttaksområdet og virksomheter i tilknytting til dette skal holdes så lav som 

mulig. Resulterende støy ved boliger, fritidsbebyggelse og skoler skal ikke overstige 

gjeldende grenser. Målinger kan kreves, og avbøtende tiltak må i tilfelle overskridelse 

av grenseverdiene iverksettes. 

 

2.10 Støvflukt fra uttaket skal begrenses så langs det er mulig. Ved store støvplager kan 

kommunen kreve at avbøtende tiltak som for eksempel vanning iverksettes. 

 

2.11 De forurensingsmessige forhold reguleres generelt av forurensingsloven med 

tilhørende forskrifter. Det skal foreligge nødvendige tillatelser fra forurensings-

myndighetene (Fylkesmannens miljøvernavdeling) til drift av virksomheten. 

 


