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1:5000 (A2)

Kyllo Maskin AS

Ekvidistanse 5 meter.
Datum Euref 89 sone 32.
Oppmåling foretatt 10.09.14.



Ekvidistanse 5 meter.
Datum Euref 89 sone 32.
Oppmåling foretatt 10.09.14.

1:1000 (A0)

Kyllo Maskin AS

Dagens bruddkant

Uttak start ca P140

Uttak langs kote 300

(Uttaksgrense ved P0 og P420)

(Uttaksgrense ved P0 og P180)

Uttak ned til kote 300
Støyskjerm

Dagens drift ned til kote 300 vil bli ført helt frem til terreng i nord.

Det vurderes deretter en ny driftsetappe fra nord mot sør, med uttaksnivå
ned til ca kote 285.

Nytt uttak vil bli planlagt til neste revisjon av driftsplanen.

Dagens drift ned til kote 300 vil bli ført helt frem til terreng i nord.

Med dagens uttaksvolum på ca 30 000 m3 pr år tilsvarer dette
en driftstid på 6-7 år.

Det vurderes deretter en ny driftsetappe fra nord mot sør, med uttaksnivå
ned til ca kote 285.

Nytt uttak vil bli planlagt til neste revisjon av driftsplanen.



Ekvidistanse 5 meter.
Datum E89 sone 32.
Oppmåling foretatt 10.09.14.

1:1000 (A1)

Kyllo Maskin AS

Området planeres på kote 300 og arronderes slik at det blir egnet som jordbruksareal.

Støyvoll fjernes, og gjenstående fjelllrygg i vest og mot nord sprenges ned og
planeres ut slik at det ikke blir behov for sikring i form av gjerder.

Området avgrenses i nord mot kote 300.

Mot omkringliggende terreng utføres planeringen slik at man får god tilpasning mot
utmark og veier.



Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of
mines at Svalbard

Duggurdshaugen Steinbrudd i Selbu kommune
Konsesjonsområde
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