
19.10.2022 . side 1/15

Søknad om 
driftskonsesjon

Kankerud Fjelltak

Søker: GRIMSTAD BIRGIT ELISE
Bedrift: KANKERUD FJELLTAK AS
Telefon: 91674067
e-post: birgit@grimstadas.no
Organisasjonsnr: 992191953
Søknads-ID: b99b60b7-619f-44e8-8996-0a669a90a8b6
Dato for levert søknad: 19.10.2022
Levert av: ROLSTAD EGIL

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes? Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses

Hvordan skal uttaket drives? Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området: Kankerud Fjelltak

Bunnkote: 629 moh

Toppkote: 700 moh

Utregnet høydeforskjell: 71 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 
søknaden fra søknadstidspunktet:

1 600 000 m³

Årlig planlagt uttaksvolum: 60 000 m³

Beregnet levetid for uttaket: 27 år
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2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan: Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen: 16.06.2022

Navn på reguleringspan, og/eller id: Kankerud Fjelltak

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet 
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser 
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område

Geometri Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område: 129 054 m² (129,1 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn Avtaler

201/1 Gausdal (3441) Hege Gustavsson (Ikke 
signert av nåværende 
eiere)

Kjøpekontrakt 
Gustavsson. Signert 
10.10.22.pdf

201/57 Gausdal (3441) Eier selv Eier selv

201/58 Gausdal (3441) Eier selv Eier selv

201/59 Gausdal (3441) Eier selv Eier selv

201/124 Gausdal (3441) Per Olav Mathisen og 
Unni Berit Høyer (Ikke 
signert av nåværende 
eiere)

20210420 Signert 
avtale Mathisen.pdf

201/125 Gausdal (3441) Monica Kjellsdatter 
Rødum (Ikke signert 
av nåværende eiere)

20210420 Signert 
avtale Rødum.pdf

202/5 Gausdal (3441) Inga Johanne 
Rudstuen Pighaug 
(Ikke signert av 
nåværende eiere)

20210420 Signert 
avtale Rudstuen 
Pighaug.pdf
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203/1 Gausdal (3441) Johan Andreas Ruud 
(Ikke signert av 
nåværende eiere)

20220527 Avtale 
mellom KF og Johan 
Ruud.pdf

203/33 Gausdal (3441) Eier selv Eier selv
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4. Hensyn

Type hensyn Antall treff

Naturmangfold 0

Kulturminner 2

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

Liste over treff er vedlagt til slutt i søknaden

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til 
driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er 
vedlagt nederst i søknaden:

Vedlegg for driftsplan

Vedleggsnavn Vedleggstype

Driftsplan 01.pdf Uttakskart

Driftsplan 02.pdf Uttakskart

Driftsplan 05.pdf Avslutningsplan

Driftsplan 03.pdf Vertikale profiler

Driftsplan 04.pdf Vertikale profiler

Driftsplan 06.pdf Vertikale profiler

Driftsplan 07.pdf Vertikale profiler

Driftsplan Kankerud fjelltak.pdf Driftsplan
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5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn Egil Rolstad

Den bergfaglige kompetansen er: Intern

Dokumentasjon

Motorsag og motor ryddesag 14-12-2013.pdf

Opplæring i HMS arb.miljø 40 t. kurs 12-04-2013.pdf

Kontraktsrett 2014.pdf

Kursbevis 16 timers kurs nivellering og 
masseberegning MEF 1989.pdf

Kursbevis ADK 1 1990.pdf

Kursbevis ADK1 23091990.pdf

Opplæring i HMS for arbeidsgivere 12-02-2008.pdf

Oversendelse av sprengningssertifikat 1988 gyldig til 
2027.pdf

Person ved frakobling_Norsk Jernbaneskole 19-05-
2016.pdf

Rutinekravene i Plan- og bygningsloven 06-10-2017.
pdf

Sertifikat bergsprengingsleder 16-10-2012_16-10-
2022.pdf

Sjåførkort 07082022.pdf

Sluttattest militæret 1987.pdf

Sprengningssertifikat kl A 19-05-1994_19-01-2066.
pdf

Sprengningsteknikk 10-12-1987.pdf

Søknad godkjenning som entreprenør D0 1995.pdf

Teleskoptruck.pdf

Tillatelse til erverv av eksplosiver gyldig 16.10.2022.
pdf

Vedr. søknad om Godkjenning entreprenør 
autorisasjon gruppe D 1 Arbeidstilsynet 1994.pdf

Vitnemål kurs i faglig kalkulasjon 1989.pdf

Vitnemål Vinstra Videregåande Skule.pdf
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Vitnemål voksenopplæringen Brigaden i Nord Norge 
1987.pdf

40 timer teoretisk opplæring anleggsmaskinfører 
1984.pdf

ADK serifikat Statens Forurensingstilsyn 1990.pdf

ADR.pdf

Arbeidsvarslingsbevis 13-10-2017_13-10_2022.pdf

Bekreftelse på entreprenørgodkjenning 1998.pdf

Bevis ADK gyldig til 01.01.2050.jpg

Bevis fagbrev anleggsmaskinfører.pdf

Bevitnelse bestått fagprøve reperatør skog- og 
landbruksmaskiner 1987.pdf

Fagbrev anleggsmaskinfører 1993.pdf

Fagbrev reperatør av skog- og landbruksmaskiner.pdf

Førerkort.pdf

Førstehjelpskurs 28-04-2016.pdf

Gudbrandsdal Pukk AS.docx

Kompetansebevis maskiner utstyr.pdf

Kompetansebevis.pdf

Kursbevis bergsprengningsleder 40t kurs 
28_01_2011.pdf

Kursbevis lastevognkurs 145 timer 1986.pdf

Kursbevis tippvognførerkurs 1986.pdf

Melding om bestått fagprøve 
anleggsmaskinførerfaget 1994.pdf

Militært tjenestebevis 1987.pdf

CV Egil Rolstad.pdf

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.

Vedlegg:

KF 2020 Signert Årsregnskap.pdf
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Signert årsregnskap Kankerud Fjelltak AS 2021.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

Kankerud modell okonomisk sikkerhetsstillelse 06.10.2022.xlsx

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, eventuell 
effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Uttaket er viktig for hytteutbygging på Skei med kortreiste masser. Uttaket sysselsetter for vanlig 
drift 4 - 5 årsverk i tillegg til ringvirkninger for andre bedrifter som transport, bygging av lager, 
boring og sprenging. Det blir sysselsatt for leverandører som knuser opp lager på vinterstid da 
det ellers er mindre arbeid i markedet.

6. Behandlingsgebyr

Kvitering er lastet opp.

Vedlegg:

Innbetalt behandlingsgebyr 10.10.22.pdf

7. Øvrige vedlegg

Ingen øvrige vedlegg
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8. Tilleggsinformasjon / detaljer

Oppsummering av vedlegg til søknad
Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn Vedleggstype

Driftsplan 01.pdf Uttakskart

Driftsplan 02.pdf Uttakskart

Driftsplan 05.pdf Avslutningsplan

Driftsplan 03.pdf Vertikale profiler

Driftsplan 04.pdf Vertikale profiler

Driftsplan 06.pdf Vertikale profiler

Driftsplan 07.pdf Vertikale profiler

Motorsag og motor ryddesag 14-12-2013.pdf Kompetanse bergansvarlig

Opplæring i HMS arb.miljø 40 t. kurs 12-04-
2013.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Kontraktsrett 2014.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kursbevis 16 timers kurs nivellering og 
masseberegning MEF 1989.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Kursbevis ADK 1 1990.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kursbevis ADK1 23091990.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kjøpekontrakt Gustavsson. Signert 10.10.22.pdf Grunneieravtale

20210420 Signert avtale Mathisen.pdf Grunneieravtale

20210420 Signert avtale Rødum.pdf Grunneieravtale

20210420 Signert avtale Rudstuen Pighaug.pdf Grunneieravtale

20220527 Avtale mellom KF og Johan Ruud.pdf Grunneieravtale

KF 2020 Signert Årsregnskap.pdf Økonomi

Signert årsregnskap Kankerud Fjelltak AS 2021.
pdf

Økonomi

Innbetalt behandlingsgebyr 10.10.22.pdf Gebyr

Driftsplan Kankerud fjelltak.pdf Driftsplan

Opplæring i HMS for arbeidsgivere 12-02-2008.
pdf

Kompetanse bergansvarlig

Oversendelse av sprengningssertifikat 1988 Kompetanse bergansvarlig
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gyldig til 2027.pdf

Person ved frakobling_Norsk Jernbaneskole 19-
05-2016.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Rutinekravene i Plan- og bygningsloven 06-10-
2017.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Sertifikat bergsprengingsleder 16-10-2012_16-
10-2022.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Sjåførkort 07082022.pdf Kompetanse bergansvarlig

Sluttattest militæret 1987.pdf Kompetanse bergansvarlig

Sprengningssertifikat kl A 19-05-1994_19-01-
2066.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Sprengningsteknikk 10-12-1987.pdf Kompetanse bergansvarlig

Søknad godkjenning som entreprenør D0 1995.
pdf

Kompetanse bergansvarlig

Teleskoptruck.pdf Kompetanse bergansvarlig

Tillatelse til erverv av eksplosiver gyldig 
16.10.2022.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Vedr. søknad om Godkjenning entreprenør 
autorisasjon gruppe D 1 Arbeidstilsynet 1994.
pdf

Kompetanse bergansvarlig

Vitnemål kurs i faglig kalkulasjon 1989.pdf Kompetanse bergansvarlig

Vitnemål Vinstra Videregåande Skule.pdf Kompetanse bergansvarlig

Vitnemål voksenopplæringen Brigaden i Nord 
Norge 1987.pdf

Kompetanse bergansvarlig

40 timer teoretisk opplæring 
anleggsmaskinfører 1984.pdf

Kompetanse bergansvarlig

ADK serifikat Statens Forurensingstilsyn 1990.
pdf

Kompetanse bergansvarlig

ADR.pdf Kompetanse bergansvarlig

Arbeidsvarslingsbevis 13-10-2017_13-10_2022.
pdf

Kompetanse bergansvarlig

Bekreftelse på entreprenørgodkjenning 1998.
pdf

Kompetanse bergansvarlig

Bevis ADK gyldig til 01.01.2050.jpg Kompetanse bergansvarlig

Bevis fagbrev anleggsmaskinfører.pdf Kompetanse bergansvarlig

Bevitnelse bestått fagprøve reperatør skog- og 
landbruksmaskiner 1987.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Fagbrev anleggsmaskinfører 1993.pdf Kompetanse bergansvarlig

Fagbrev reperatør av skog- og Kompetanse bergansvarlig
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landbruksmaskiner.pdf

Førerkort.pdf Kompetanse bergansvarlig

Førstehjelpskurs 28-04-2016.pdf Kompetanse bergansvarlig

Gudbrandsdal Pukk AS.docx Kompetanse bergansvarlig

Kompetansebevis maskiner utstyr.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kompetansebevis.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kursbevis bergsprengningsleder 40t kurs 
28_01_2011.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Kursbevis lastevognkurs 145 timer 1986.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kursbevis tippvognførerkurs 1986.pdf Kompetanse bergansvarlig

Melding om bestått fagprøve 
anleggsmaskinførerfaget 1994.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Militært tjenestebevis 1987.pdf Kompetanse bergansvarlig

CV Egil Rolstad.pdf Kompetanse bergansvarlig

Kankerud modell okonomisk sikkerhetsstillelse 
06.10.2022.xlsx

Økonomisk sikkerhetsstillelse
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Treff i hensyn

Naturmangfold (0)

Kulturminner (2)

FUNN/OBJEKT REFERANSE

http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/275161

Kankerud http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/275161
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Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant

Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum

Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra

Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen

Geologiske forhold som har betydning for driften

Planlagt uttaksmetode

Viktige driftsforhold.

Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak

Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste 
installasjoner

Plan for bruk og disponering av vrakmasser

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser

Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften

Sikring av uttaket i driftsperioden

Plan for rensk av bruddvegger

Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring

Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal

Skjerming mot støy, støv og innsyn

Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet

Ivaretagelse av naturmangfold

Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og 
drikkevannskilder

Ivaretakelse av naturlige terrengformer

Bevaring av kulturminner

Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan

Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, 
mennesker, husdyr og tamrein)

Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og 
omgivelser
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Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk

Planlagt sikring av uttaket etter endt drift

Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann

Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Alle kart:

Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)

Kartdatum

Tegnforklaring

Målestokk

Utskriftsformat for angitt målestokk

Angivelse av geografisk nord

Koordinatfestede akser

Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)

Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)

Planlagt uttaksretning

Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)

Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)

Anleggsveier

Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal

Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for 
konstruksjoner, beplantet)
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Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, 
mm.)

Høydeangivelse på paller

Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

Profiler avmerket og orientert i kart

Horisontal og vertikal skala

Dagens situasjon (eksisterende terreng)

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell

Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak

Uttaksetappene

Maksimal uttaksdybde

Sikringstiltak under drift

Sikringstiltak etter endt drift

Endelig terreng etter opprydding

Overgang til omkringliggende terreng
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Geometri

Format: WKT 
Koordinatsystem: UTM33

MULTIPOLYGON(((239232 6805007,239128 6804975,239085 6804927,239026 6804999,238965 
6805037,238858 6805116,238767 6805160,238751 6805297,238928 6805311,238916 
6805416,239248 6805457,239263 6805303,239071 6805280,239095 6805018,239159 
6805012,239232 6805007)))









Kategori Vitenskapelig navn Norsk navn Artsgruppe
Nær truet (NT) Cuculus canorus gjøk Fugler
Nær truet (NT) Briza media hjertegras Karplanter
Nær truet (NT) Pinicola enucleator konglebit Fugler
Sårbar (VU) Poecile montanus granmeis Fugler
Sårbar (VU) Accipiter gentilis hønsehauk Fugler
Svært høy risiko (SE) Lupinus polyphyllus hagelupin Karplanter
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Rambøll 

1. UTTAKET 

Kankerud Fjelltak er et eksisterende fjelltak i Gausdal kommune. Fjelltaket ligger ved Fv. 336 
vest for Svingvoll. 
 
I NGU’s pukkdatabase er forekomsten registrert som forekomstområde Kankerud, med lokal 
betydning. 
 

Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50 000 

Vedlegg 2: Oversiktskart, M=1:5000 

2. UTVINNER/DRIVER 

Tiltakshaver er Kankerud Fjelltak AS. Kankerud fjelltak AS eies 50/50 av Sigurd og Ola Grimstad 
AS og Erling Rolstad AS.  
 
Kontaktperson er Egil Rolstad, tlf: 901 98 000, mail: egil@rolstad-as.no 

3. AVTALER OG RETTIGHETER 

Uttaket med sikringssone ligger på eiendommene gnr/bnr 201/1, 201/125, 201/124, 201/57, 
201/58, 201/59, 202/5, 203/1 og 203/33. 
 
Det foreligger avtale mellom grunneiere av gnr/bnr 201/1, 201/3 (nå fradelt og tildel 201/125), 
201/6 (nå fradelt og tildelt 201/124), 202/1 (nå fradelt og tildelt 202/5) og 203/1 og Kankerud 
Fjelltak AS. Det resterende arealet på gnr/bnr 201/57, 201/58, 201/59 og 203/33 eies av 
Kankerud fjelltak AS.  

4. AREAL OG VOLUM 

Gjenstående uttak dekker et areal på ca. 48 daa og inneholder et volum på ca. 1.600.000 faste 
m3.  

5. OFFENTLIGE PLANER 

Uttaket er regulert i reguleringsplan for Kankerud fjelltak, vedtatt 16.06.2022.  
 

Vedlegg 3: Reguleringsplan for Kankerud fjelltak 

Vedlegg 4: Reguleringsbestemmelser for Kankerud fjelltak 
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Ramboll 

6. GEOLOGISK FORHOLD AV BETYDNING FOR DRIFTEN 

Massene fra Kankerud fjelltak brukes blant annet til hyttetomter, bærelag, forsterkningslag, 
veggrus, strøsand o.l. 
 
Bergarten er testet ved kulemøllemetoden, Los Angeles, micro Deval, er godkjent som tilslag til 
asfalt og vei- og underbygning, samt som vannbyggingsstein (NS13383).  
Resultatene viser;  

• Kulemølle – AN =   
• Los Angeles – LA =   
• Micro Deval– MDE =   
• Flisighet =  

 
 
Fjellet er ensartet uten fremtredene sprekker/slepper. 
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Rambøll 

7. BESKRIVELSE AV DRIFTEN, KOMMENTARER TIL KART 
OG PROFILER 

7.1 Drift 

Det tas ut fjell som byggeråstoff innenfor området vist på driftsplanen og som vist på profiler. 
Fjellet tas ut ved boring og sprengning. Uttaket deles inn i 2 etapper og tas ned til en bunnkote 
på +629. Permanente palltrinn får en høyde på maksimalt 15 meter og en pallbredde på 12 
meter, der ca. 10,5 meter er på hyllebredden og 1,5 meter i bruddveggen. Bruddveggen får da 
en veggvinkel på 51º. helning. 
 

 

Illustrasjon av bruddveggen 

 
 
Gjenstående uttak dekker et område på ca. 48 daa og inneholder et volum på ca. 1.600.000 fm3.  
 
Driftsveger blir liggende internt i uttaket, på palltrinn og markert veg vest for uttaket benyttes 
også som driftsveg. Palltrinnene vil bli benyttet som kjøreveg og vil bli skrådd fra et nivå til et 
annet, selv om dette ikke er tegnet inn og detaljert på tegningene. Endelige bruddvegger vil 
uansett ikke overstige 15 meter. 
 
Produksjonsarealer er avmerket på driftsplantegningene, men grovknuser vil følge uttaket 
innover i utvidelsesområdet etter hvert. 
 
Det er overskudd av 0-stoff i uttaket, men det jobbes med å få utnyttet dette i større grad bl.a. 
til strøgrus. Det jobbes for å ikke få vrakmasser fra bruddet. 
 
Områdene som i reguleringsplan er avmerket som BAA-områder er avsatt til 
masseuttak/vegetasjonsskjerm og kan benyttes til jordskjæringer, lagring av jord i voll, 
driftsveg, sikringsgjerde og andre sikringstiltak. Driftsplanen forutsetter at disse områdene vil bli 
benyttet til lagring av jordmasser i voll med plassering av gjerde på toppen. 
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7.6 Sikring av uttaket 

Reguleringsbestemmelsenes § 2.1.6. har følgende bestemmelse om sikring: 
Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret i tråd med mineralloven. I driftsperioden 
skal området være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. Etter hvert som 
permanente vegger etableres, skal det settes opp permanente sikringsgjerder med høyde på 
minst 1,5 meter.  
 
Det må påses at det er spesielt godt sikret mot tursti i vest. 
 
Adkomstvegen til uttaket er stengt med bom. Det etableres gjerde på topp av voll, totalt vil voll 
og gjerde bli godt 2 meter høyt. Det ønskes derfor å benytte gjerde på 1,2 meter med 
impregnert toppbord. Dette viser seg å være mer holdbart og er godt eget for sau som beiter i 
området. På gjerde og i terrenget rundt uttaket settes det opp skilt som informerer om 
anleggsområde og bruddkanter. Ved sprengning sikres det med postering rundt uttaket på 
vegen, i henhold til utarbeidet sprengingsplan. 
 

7.7 Avdekningsmasser 

Reguleringsbestemmelsenes § 2.1.10. har følgende bestemmelse om avdekningsmasser: 
§ 2.1.10 Avdekkingsmasser skal lagres for senere istandsetting og revegetering av området. 
Matjord skal sjaktes av og tilføres dyrkamark i nærområdet. Se Bioforsk rapport Vol.10 nr.12 
2015 for faglige vurderinger vedr. flytting av jordsmonn. Andre typer jordlag og 
avdekningsmasser skal benyttes i forbindelse med avslutningen av uttaket jf. 2.1.5. 
 
Avdekningsmassene lagres i jordvoll rundt uttaket. 
 

7.8 Tekniske innretninger og byggverk i uttaket 

Nåværende tekniske innretninger og byggverk i uttaket er kontorbrakke, hvilebrakke, mobile 
knuseverk og vekt. Det skal bygges en ny lagerhall som avmerket på driftsplantegningene. 
Alle tekniske innretninger og byggverk i tilknytning til uttaket skal fjernes etter avsluttet uttak, 
med unntak av lagerhallen se kap. 7.9.  
 
Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1.4 har følgende bestemmelse om tekniske innretninger og 
byggverk: 
§ 2.1.4 I uttaksområdene kan det tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg 
som er nødvendige for driften av uttaket.  
Innenfor område BSM3 tillates det oppført lagerhall for lagring av ferdigvare. Maks størrelse på 
takoverbygg 2900 kvm. Takflata skal legges parallelt med eksisterende terreng. Taket skal gis en 
grønn/vegetert utførelse. Høyde maks 5 meter over eksisterende terreng. 
 

7.9 Avslutta uttak 

Alle tekniske innretninger og byggverk i området fjernes og området planeres, med unntak av 
lagerhallen som forutsettes brukt til redskapshus for landbruket av avslutta uttak. Det gjøres en 
sluttrensk av bruddveggene for å sikre at det ikke er løse partier og/eller steiner. Permanente 
vegger i uttaket skal istandsettes fortløpende. Der permanent bruddkant er lavere enn et 
palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom avslutta uttak og eksisterende 
terreng. Skråningen får maks. helning 1:1,5. Der permanent bruddkant er så høy at en får et 
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palltrinn eller flere, legges det vekstmasse på palltrinnene og i bunn uttak inntil bruddkanten og 
revegeteres med stedegen vegetasjon. 
 
Tilførte masser skal ha en dybde på 30-50cm.  
 
Etterbruken av uttaksområdet er planlagt til LNF-område.  
 
Det etableres en grøft på toppen av bruddveggen for å lede vannet bort fra bruddveggen. Ved 
avslutning må det vurderes om det er behov for ytterligere tiltak her. 
 
Avdekningsmasser som er lagret i voller rundt uttaket benyttes til topplag i skråninger. 
Varig sikring av bruddveggen vil være gjerde, grunneier vil forplikte seg til å vedlikeholde 
gjerdene etter at uttaket er avsluttet. 
 
§ 2.1.5 Palltrinn mot uttakets permanente yttergrenser skal etterbehandles fortløpende. Trinnene 

skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og revegeteres med stedegen vegetasjon. I 
uttakets bunnflate skal det legges til rette for vegetasjonsetablering ved at bunnflaten 
undersprenges og/eller tilføres vekstmasse.  

 
§ 2.1.11 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 

Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området 
tilknyttet driften av uttaket skal fjernes.  

 
§ 2.1.12 Etter endt istandsettingsarbeid forutsettes oppheving av reguleringsplanen, og at 

arealet avsettes til LNF i overordnet plan. 
 

7.10 Driftstider 

Reguleringsbestemmelsene har følgene bestemmelser angående driftstider: 
 
§ 2.1.7 Sprenging i uttaket skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-16.00. Drift i brudd 

og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-20.00, frem til 
knuseverkene kan plasseres mer skjermet inne i område BSM2, da kan driftstiden utvides 
til kl. 07.00-22.00. Før driftstidene utvides skal det utføres målinger av støy fra driften 
for å bekrefte at det ikke overstiger grenseverdiene. Boring oppe på eksisterende terreng 
i uttaket er begrenset mandag-fredag mellom kl. 07.00-19.00. Når boringen er senket 
ned i nivå kan støymålinger av boringen åpne for drift mandag-fredag mellom kl. 07:00-
22.00 dersom den kan bekrefte at det ikke overstiger grenseverdiene.   

 
Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan bare skje mandag-
torsdag mellom kl. 07.00-20.00, fredager mellom kl. 07.00-18.00 og på lørdager mellom 
kl. 08.00-13.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.  
 

§ 2.1.8 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;  
− Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprenge og produsere akutt (f.eks. 

ved vegbrudd, ras, flom el.l). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal 
føres. 

− Ved ekstraordinære forhold kan strøgrus/-sand til strøing av offentlige veger hentes 
7 dager i uka hele døgnet. 

 

Vedlegg 5: Driftsplan for Kankerud fjelltak m/tilhørende profiler  

Vedlegg 6: Avslutningsplan for Kankerud fjelltak m/tilhørende profiler  
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8. BESKRIVELSE AV HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

8.1 Skjerming mot støy, støv og innsyn 

Det er innsyn i dagens uttak fra dalføret sørover i Østre Gausdal. Utvidelsesområdene østover vil 
i hovedsak ligge skjermet bak terrengform og vegetasjon. 
 
Reguleringsbestemmelsene har følgende bestemmelser til støy og støv: 
§ 1.1 MILJØFORHOLD  
Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap. 30. Forskriften setter konkrete krav 
til bl.a. støv, støy og utslipp til vann som skal overholdes. Oljeprodukter skal lagres med størst 
mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og vassdrag.  
 
§ 1.2 STØY (PBL § 12-7, NR. 3):  
Retningslinjer for behandling av støy iht. grenseverdier i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442/2021, forurensningsforskriftens § 30-7 og Teknisk forskrift til plan - og bygningsloven NS 
8175 eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende skriv, 
skal følges.  
Sprengning er unntatt fra disse beregningene. 
 
§ 2.1.9 Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe 
støvmengden under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lagre av 
råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi 
støvflukt. Se også § 1.3. 
 
§ 8.4 STØYVOLL  
Innenfor område #5 skal det anlegges en støyvoll på minimum 3 meters høyde. 
 
§ 9.5 STØYVOLL Før en kan starte med boring og uttak innenfor område BSM2 skal støyvoll jf.§ 
8.4 anlegges. 

8.2 Friluftsliv 

Friluftsliv er utredet i forbindelse med reguleringsplanen for utvidet uttak.  
 
Planlagt omlegging av bekken og etablering av en tursti langs med denne vil gi en bedret 
situasjon for friluftsliv. 
 

8.3 Trafikk/transport 

Basert på et årlig uttak av ca. 60.000 faste m3
 steinmasser er det anslått at trafikken til/fra 

uttaket utgjør gjennomsnittlig ca. 60 lastebiler pr døgn (sum begge retninger). 
 
Trafikken til/fra uttaket går via fv. 2542 Lishøgdvegen ned til fv. 2528 Øygardan og derfra til 
Svingvoll og videre til Skei. En mindre andel av massene antas også å gå sørover Øygardan og 
Baklivegen mot Segalstad bru.  
 

8.4 Naturmangfold 

Naturmangfold er utredet i forbindelse med reguleringsplanen for utvidet uttak. 
 
Det er foretatt flere utsjekk i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase og www.innlandsgis.no, 
samt at området ble befart i 2020 i forbindelse med bekkeomleggingen. Det er ingen arter eller 
naturtyper registrert innenfor uttaksområdet.  
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8.5 Bekkeomlegging 

Reguleringsplanen for utvidelse av Kankerud fjelltak forutsetter omlegging av bekken gjennom 
uttaket.  
 
Reguleringsbestemmelsene har følgende bestemmelser til bekkeomleggingen: 
§ 6.1 NATUROMRÅDE, VN - OMLEGGING AV BEKK  
Bekk gjennom planområdet tillates omlagt som vist på plankartet. Bekken skal legges om i ny 
trase før uttaket utvides. Omlagt bekk skal legges i område for naturområde utformes som et 
naturlig bekkeløp, med terskler, kulper og etablering av kantvegetasjon. Omlagt bekk skal 
dimensjoner og utformes for å sikre mot oversvømmelse og erosjon. Utformingen skal gjøres i 
tråd med notat: Bekkeomlegging Kankerud og illustrasjoner av bekkeomleggingen, datert 
11.01.2022.  
Ved kryssing av kjøreveg, SKV3 skal rør dimensjoneres for nødvendig flomvannføring, 200 års 
flom med sikkerhetsmargin/ 40% klimapåslag. 
 
§ 7.2 FLOMFARE  
Område H320_1 er flomsone langs eksisterende bekk. Etter tiltak (omlegging av bekk) vil 
bekkeløpet tørrlegges og H320_1 mister sin funksjon. Hensynssone H320_1 erstattes sa av 
flomsone, H320_2, langs ny bekk når bekken er lagt om til ny plassering (VN).  
 
H320_3 er flomsone langs elva Ulva.  
 
Det er ikke tillatt med utbygging i hensynssonene for flomfare, så lenge disse ikke er gjort 
uaktuelle i form av tiltak (bekkeomlegging). 
 
§ 9.1 BEKKEOMLEGGING  
Før en starter uttak i området BSM2 og etablering av lager i området BSM3 skal bekken legges 
om i tråd med notat: Bekkeomlegging Kankerud og illustrasjon av bekkeomleggingen, datert 
11.01.2022. 
 

8.6 Avrenning  

Det skal etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng for å håndtere overvann fra 
uttaksområdet. Plassering er avmerket på driftsplantegningene. 
 
Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1.13 og 8.3 har følgende bestemmelser til bassenget: 
§ 2.1.13 Det skal etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng innenfor #3 for å hindre 
forurensning/tilslamming ved avrenning fra uttaket til omkringliggende vassdrag. 
 
§ 8.3 SEDIMITERINGS- OG FORDRØYNINGSBASSENG  
Jf. § 2.1.13 skal det etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng innenfor 
bestemmelsesområde #3 for å håndtere overvann fra BSM1, 2 og 3. 
 

8.7 Kulturminner 

Det er registrerte kulturminner innenfor driftskonsesjonsområdet som er søkt frigitt gjennom 
reguleringsplanen. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 1.4, 7.3 og 8.2 har følgende bestemmelse til kulturminner: 
§ 1.4 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML)  
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke 
tidligere er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene 
eller deres sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Melding om funn skal straks gis til 
kulturvernmyndigheten. 
 
§ 7.3 BÅNDLEGGING ETTER KULTURMINNELOVEN  
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9. VEDLEGG 

Vedlegg 1 Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50.000 
Vedlegg 2 Oversiktskart, M=1:5.000 
Vedlegg 3 Reguleringsplan for Kankerud fjelltak 
Vedlegg 4 Reguleringsbestemmelser for Kankerud fjelltak 
Vedlegg 5 Driftsplan for Kankerud fjelltak m/tilhørende profiler  
Vedlegg 6 Avslutningsplan for Kankerud fjelltak m/tilhørende profiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kankerud fjelltak AS  
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VEDLEGG 1 
 
 
OVERSIKTSKART SOM VISER TILTAKETS PLASSERING 
 
M=1:50 000 
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VEDLEGG 2 
 
 
OVERSIKTSKART 
 
M=1:5000 
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VEDLEGG 3 
 
 
REGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK 
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VEDLEGG 4 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KANKERUD FJELLTAK 



GAUSDAL KOMMUNE 

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av  

UTVIDELSE KANKERUD FJELLTAK  
 
 

PlanID: 202002 

Bestemmelsene er datert: 03.02.2022, sist revidert: 17.06.2022  

Vedtatt av kommunestyret 16.06.2022 i sak 53/2022 

 
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er regulert for følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG       (§ 12-5, 2.ledd nr.1) 

• Steinbrudd og masseuttak, BSM 

• Angitte bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – 
Masseuttak/vegetasjonsskjerm, BAA 

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

• Kjøreveg, SKV 

• Annen veggrunn, SVG 

• Angitte samferdselsanlegg og /eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert  
med andre angitte hovedformål – kjøreveg/vekt, SAA 

 
GRØNNSTRUKTUR         (§ 12-5, 2.ledd nr.3) 

• Vegetasjonsskjerm, GV 

• Turdrag, GTD 
 
LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT              (§ 12-5, 2.ledd nr.5) 

• Landbruk, natur og friluftsliv, L 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE  (§ 12-5, 2.ledd nr.6) 

• Naturområde, VN 
 

HENSYNSSONER        (§ 11-8, jf. § 12-6) 

• Sikringssone - frisikt, H140 

• Faresone - flomfare, H320 

• Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner, H730 
 
BESTEMMELSESOMRÅDE       (§ 12-7) 

• Midlertidig bygge- og anleggsområde (#) 
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De følgende reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 
 
 
§ 1 FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 1.1 MILJØFORHOLD 

Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap. 30. Forskriften setter konkrete 
krav til bl.a. støv, støy og utslipp til vann som skal overholdes. Oljeprodukter skal lagres med 
størst mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og vassdrag.  
 

 
§ 1.2 STØY (PBL § 12-7, NR. 3):  

Retningslinjer for behandling av støy iht. grenseverdier i Miljøverndepartementets rundskriv 
T-1442/2021, forurensningsforskriftens § 30-7 og Teknisk forskrift til plan - og bygningsloven 
NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter 
gjeldende skriv, skal følges.  

Sprengning er unntatt fra disse beregningene. 

 
§ 1.3 STØV  

Retningslinjer i Miljøverndepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520/2021) skal legges til grunn i anleggs- og uttaksfasen. Støving i 
anleggsområder skal reduseres så langt som mulig. Tiltak for å hindre eller redusere 
støvdannelse skal prioriteres. Støvsituasjonen skal vurderes kontinuerlig i uttaksperioden, 
hvorav tiltak skal iverksettes i tørre perioder og ellers ved behov. Grenseverdier i 
forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-6 skal ikke overstiges. 

 
§ 1.4 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML) 

Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
ikke tidligere er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre 
kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Melding om funn skal 
straks gis til kulturvernmyndigheten. 

 
§ 2        BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 2.1 STEINBRUDD OG MASSEUTTAK, BSM 
 
§ 2.1.1  I BSM skal driften foregå etter en samlet driftsplan for området. Driften skal foregå på en slik 

måte at ressursen utnyttes best mulig. 
 

§ 2.1.2  Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa til området BSM1-2. BSM3 skal benyttes som 

lagerområde. Det er tillatt med uttak av masse i område BSM3 for å tilrettelegge for 

etablering av lagerhall.  

§ 2.1.3 Masser i BSM1 og 2 tillates tatt ut ned til bunnkote på 613, for BSM3 kan masser tas ned til 
bunnkote 611, men ikke lavere enn 1 meter over normal grunnvannstand. 
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§ 2.1.4 I uttaksområdene kan det tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er 
nødvendige for driften av uttaket.  

 
Innenfor område BSM3 tillates det oppført lagerhall for lagring av ferdigvare. Maks størrelse 
på takoverbygg 2900 kvm. Takflata skal legges parallelt med eksisterende terreng. Taket skal 
gis en grønn/vegetert utførelse. Høyde maks 5 meter over eksisterende terreng.  
 

§ 2.1.5 Palltrinn mot uttakets permanente yttergrenser skal etterbehandles fortløpende. Trinnene 
skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og revegeteres med stedegen vegetasjon. I uttakets 
bunnflate skal det legges til rette for vegetasjonsetablering ved at bunnflaten undersprenges 
og/eller tilføres vekstmasse. 

 
§ 2.1.6 Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret i tråd med mineralloven. I 

driftsperioden skal området være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. 
Etter hvert som permanente vegger etableres, skal det settes opp permanente 
sikringsgjerder med høyde på minst 1,5 meter. 

 
 Det må påses at det er spesielt godt sikret mot tursti i vest. 
  
§ 2.1.7 Sprenging i uttaket skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-16.00. Naboer skal være 

varslet om når sprengninger skal finne sted jf. forurensningsforskriften § 30-8. 
 

Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-20.00, frem til 
knuseverkene kan plasseres mer skjermet inne i område BSM2, da kan driftstiden utvides til 
kl. 07.00-22.00. Før driftstidene utvides skal det utføres målinger av støy fra driften for å 
bekrefte at det ikke overstiger grenseverdiene. Boring oppe på eksisterende terreng i uttaket 
er begrenset mandag-fredag mellom kl. 07.00-19.00. Når boringen er senket ned i nivå kan 
støymålinger/støyberegning av boringen åpne for drift mandag-fredag mellom kl. 07:00-
22.00 dersom den kan bekrefte at det ikke overstiger grenseverdiene.   

 
Utlevering av produkter kan bare skje mandag-torsdag mellom kl. 07.00-20.00, fredager 
mellom kl. 07.00-18.00 og på lørdager mellom kl. 08.00-13.00. Det skal ikke være drift i 
uttaket på søndager og helligdager.  
 

§ 2.1.8 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;  

− Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, 
ras, flom el.l). Naboer innen 600 m eter skal da varsles. Journal skal føres. 

− Ved ekstraordinære forhold kan strøgrus/-sand til strøing av offentlige veger hentes 7 
dager i uka hele døgnet. 
 

§ 2.1.9 Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe støvmengden 
under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lagre av råvarer og 
produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Se 
også § 1.3. 
 

§ 2.1.10 Avdekkingsmasser skal lagres for senere istandsetting og revegetering av området. Matjord 

skal sjaktes av og tilføres dyrkamark i nærområdet. Se Bioforsk rapport Vol.10 nr.12 2015 for 

faglige vurderinger vedr. flytting av jordsmonn. Andre typer jordlag og avdekningsmasser skal 

benyttes i forbindelse med avslutningen av uttaket jf.  2.1.5. 
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§ 2.1.11 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 
Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området 
tilknyttet driften av uttaket skal fjernes.  

 
§ 2.1.12 Etter endt istandsettingsarbeid forutsettes oppheving av reguleringsplanen, og at arealet  
  avsettes til LNF i overordnet plan. 
 
§ 2.1.13 Det skal etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng innenfor #3 for å hindre

 forurensning/tilslamming ved avrenning fra uttaket til omkringliggende vassdrag. 

 
§ 2.2 ANGITTE BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL KOMBINERT MED ANDRE ANGITTE 

HOVEDFORMÅL – MASSEUTTAK/VEGETASJONSSKJERM, BAA 
 
§ 2.2.1 Området avsatt til masseuttak/vegetasjonsskjerm, BAA, kan benyttes til jordskjæringer, 

lagring av jord i voll, driftsveg, sikringsgjerde og andre sikringstiltak. Eventuelle ubrukte deler 

av området som er regulert til masseuttak/vegetasjonsskjerm (BAA1-3) skal behandles slik at 

det også er en del av vegetasjonsskjermen. 

§ 2.2.2 Ved avslutning av uttaket skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 

Terrenget skal gis en naturlig form, tilføres vekstmasse og revegeteres. 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

§ 3.1 KJØREVEG, SKV1-3 

Området skal benyttes til kjøreveg. Adkomst skal utformes i henhold til Statens vegvesen 

håndbok N100. 

§ 3.2 ANNEN VEGGRUNN, SVG 
Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål.   
 

§ 3.3 KJØREVEG/VEKT, SAA 

Området skal brukes til vekt.  

§ 4 GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 4.1 VEGETASJONSSKJERM, GV  
 Området, GV, skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I 

skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 

skjermende effekt. Det er ikke tillat med flatehogst. 

§ 4.2 TURDRAG, GTD 
I området, GTD skal det tilrettelegges for en tursti med bredde 1,5 til 2 meter. 

§ 5  LANDBRUKS‐, NATUR‐ OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
§ 5.1 I områdene L1 -L4 tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  
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§ 6  SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 
§ 6.1 NATUROMRÅDE, VN - OMLEGGING AV BEKK 

Bekk gjennom planområdet tillates omlagt som vist på plankartet.  Bekken skal legges om i ny 

trase før uttaket utvides. Omlagt bekk skal legges i område for naturområde utformes som et 

naturlig bekkeløp, med terskler, kulper og etablering av kantvegetasjon.  Omlagt bekk skal 

dimensjoner og utformes for å sikre mot oversvømmelse og erosjon. Utformingen skal gjøres 

i tråd med notat: Bekkeomlegging Kankerud og illustrasjoner av bekkeomleggingen, datert 

11.01.2022. 

Ved kryssing av kjøreveg, SKV3 skal rør dimensjoneres for nødvendig flomvannføring, 200 års 

flom med sikkerhetsmargin/ 40% klimapåslag.    

§ 7  HENSSYNSSONE 
 

§ 7.1 FRISIKTSONE VED VEG 
Frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over nivået på de 

tilstøtende vegene. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

§ 7.2 FLOMFARE 
Område H320_1 er flomsone langs eksisterende bekk. Etter tiltak (omlegging av bekk) vil 

bekkeløpet tørrlegges og H320_1 mister sin funksjon. Hensynssone H320_1 erstattes sa av 

flomsone, H320_2, langs ny bekk når bekken er lagt om til ny plassering (VN). 

H320_3 er flomsone langs elva Ulva. 

Det er ikke tillatt med utbygging i hensynssonene for flomfare, så lenge disse ikke er gjort 

uaktuelle i form av tiltak (bekkeomlegging). 

§ 7.3 BÅNDLEGGING ETTER KULTURMINNELOVEN 
Område H730_1 og 2 er hensynssone for kulturminner med ID275161 og ID275168. Det 

tillates ikke terrengendringer innenfor områdene som kan skade det automatisk fredete 

kulturminnet. 

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE 
 
§ 8.1 MIDLERTIDIG BYGGE- OG ANLEGGSOMRÅDE 
 
§ 8.1.1. Området merket med #1 på plankartet er midlertidige bygge- og anleggsområder. Områdene 

 tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av bekkeomleggingen i 

reguleringsplanen. Midlertidige bygge- og anleggsområder kan i anleggsperioden nyttes til 

riggplass, anleggsveg, midlertidig parkering, mellomlagring av masser o.l. 

Det skal være en tydelig markering av anleggsområdet der fysisk anleggsarbeid pågår. Denne 

markeringen kommer i tillegg til nødvendig sikring der det kan være fare for tredjepart. 

Naturverdier angitt i reguleringsplanen og annen verdifull vegetasjon som skal bevares som 

ligger i nærheten av anleggsområdet skal også sikres med gjerder.  



6 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER – UTVIDELSE KANKERUD FJELLTAK VEDTATT 16.06.2022 I SAK 53/2022  

 

Matjord fra dyrka mark som berøres under anleggsgjennomføringen skal legges til siden ved 

anleggsgjennomføring. Matjorda skal sjaktes av og mellomlagres i ranker innenfor 

planområdet. Jorda skal legges tilbake i forbindelse med reetablering etter at 

bekkeomleggingen er ferdigstilt. 

§ 8.1.2 Området merket med #4 er midlertidig bygge- og anleggsområde for etablering av 

lagerområde i område BSM3. Etter at lageret er etablert skal område #4 fylles tilbake til en 

naturlig terrengform, istandsettes og revegeteres for å fungere som vegetasjonsskjerm jf. § 

4.1. 

§ 8.2 FRIGIVELSE AV KULTURMINNER 
Innenfor bestemmelsesområder #2 ligger det kulturminner som er automatisk fredete, jf. 

kulturminnelovens § 4. Før det kan iverksettes tiltak i medhold av planen må kulturminnene 

frigis. 

§ 8.3  SEDIMITERINGS- OG FORDRØYNINGSBASSENG 
Jf. § 2.1.13 skal det etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng innenfor 

bestemmelsesområde #3 for å håndtere overvann fra BSM1, 2 og 3. 

§ 8.4 STØYVOLL 
Innenfor område #5 skal det anlegges en støyvoll på minimum 3 meters høyde. 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 9.1 BEKKEOMLEGGING 

Før en starter uttak i området BSM2 og etablering av lager i området BSM3 skal bekken 

legges om i tråd med notat: Bekkeomlegging Kankerud og illustrasjon av bekkeomleggingen, 

datert 11.01.2022. 

§ 9.2 UTBEDRING AV KULVERT 

Samtidig som en legger om bekken skal den nedre kulverten, ved kryssing av Lishøgdvegen, 

adkomst til Lishøgdvegen 232 utbedres slik at den håndterer økte vannmengder. 

§ 9.3 TURSTI 

Så snart som mulig og senest 3 måneder etter at bekken jf. § 6.1 er etablert skal turstien 

langs omlagt bekk (GTD) være etablert. 

§ 9.4  KULTURMINNER 
Kulturminner som søkes frigitt gjennom denne planen jf. § 8.2 (# 2), må være frigitt før det 

kan gjøres inngrep i dem, inkludert sikringssone. 

§ 9.5 STØYVOLL 

Før en kan starte med boring og uttak innenfor område BSM2 skal støyvoll jf.§ 8.4 anlegges.  
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REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er regulert for følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG       (§ 12-5, 2.ledd nr.1) 

• Steinbrudd og masseuttak, BSM 

• Angitte bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – 
Masseuttak/vegetasjonsskjerm, BAA 

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

• Kjøreveg, SKV 

• Annen veggrunn, SVG 

• Angitte samferdselsanlegg og /eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert  
med andre angitte hovedformål – kjøreveg/vekt, SAA 

 
GRØNNSTRUKTUR         (§ 12-5, 2.ledd nr.3) 

• Vegetasjonsskjerm, GV 

• Turdrag, GTD 
 
LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT              (§ 12-5, 2.ledd nr.5) 

• Landbruk, natur og friluftsliv, L 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE  (§ 12-5, 2.ledd nr.6) 

• Naturområde, VN 
 

HENSYNSSONER        (§ 11-8, jf. § 12-6) 

• Sikringssone - frisikt, H140 

• Faresone - flomfare, H320 

• Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner, H730 
 
BESTEMMELSESOMRÅDE       (§ 12-7) 

• Midlertidig bygge- og anleggsområde (#) 
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De følgende reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 
 
 
§ 1 FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 1.1 MILJØFORHOLD 

Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap. 30. Forskriften setter konkrete 
krav til bl.a. støv, støy og utslipp til vann som skal overholdes. Oljeprodukter skal lagres med 
størst mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og vassdrag.  
 

 
§ 1.2 STØY (PBL § 12-7, NR. 3):  

Retningslinjer for behandling av støy iht. grenseverdier i Miljøverndepartementets rundskriv 
T-1442/2021, forurensningsforskriftens § 30-7 og Teknisk forskrift til plan - og bygningsloven 
NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter 
gjeldende skriv, skal følges.  

Sprengning er unntatt fra disse beregningene. 

 
§ 1.3 STØV  

Retningslinjer i Miljøverndepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520/2021) skal legges til grunn i anleggs- og uttaksfasen. Støving i 
anleggsområder skal reduseres så langt som mulig. Tiltak for å hindre eller redusere 
støvdannelse skal prioriteres. Støvsituasjonen skal vurderes kontinuerlig i uttaksperioden, 
hvorav tiltak skal iverksettes i tørre perioder og ellers ved behov. Grenseverdier i 
forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-6 skal ikke overstiges. 

 
§ 1.4 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML) 

Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
ikke tidligere er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre 
kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Melding om funn skal 
straks gis til kulturvernmyndigheten. 

 
§ 2        BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 2.1 STEINBRUDD OG MASSEUTTAK, BSM 
 
§ 2.1.1  I BSM skal driften foregå etter en samlet driftsplan for området. Driften skal foregå på en slik 

måte at ressursen utnyttes best mulig. 
 

§ 2.1.2  Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa til området BSM1-2. BSM3 skal benyttes som 

lagerområde. Det er tillatt med uttak av masse i område BSM3 for å tilrettelegge for 

etablering av lagerhall.  

§ 2.1.3 Masser i BSM1 og 2 tillates tatt ut ned til bunnkote på 613, for BSM3 kan masser tas ned til 
bunnkote 611, men ikke lavere enn 1 meter over normal grunnvannstand. 
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§ 2.1.4 I uttaksområdene kan det tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er 
nødvendige for driften av uttaket.  

 
Innenfor område BSM3 tillates det oppført lagerhall for lagring av ferdigvare. Maks størrelse 
på takoverbygg 2900 kvm. Takflata skal legges parallelt med eksisterende terreng. Taket skal 
gis en grønn/vegetert utførelse. Høyde maks 5 meter over eksisterende terreng.  
 

§ 2.1.5 Palltrinn mot uttakets permanente yttergrenser skal etterbehandles fortløpende. Trinnene 
skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og revegeteres med stedegen vegetasjon. I uttakets 
bunnflate skal det legges til rette for vegetasjonsetablering ved at bunnflaten undersprenges 
og/eller tilføres vekstmasse. 

 
§ 2.1.6 Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret i tråd med mineralloven. I 

driftsperioden skal området være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. 
Etter hvert som permanente vegger etableres, skal det settes opp permanente 
sikringsgjerder med høyde på minst 1,5 meter. 

 
 Det må påses at det er spesielt godt sikret mot tursti i vest. 
  
§ 2.1.7 Sprenging i uttaket skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-16.00. Naboer skal være 

varslet om når sprengninger skal finne sted jf. forurensningsforskriften § 30-8. 
 

Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-20.00, frem til 
knuseverkene kan plasseres mer skjermet inne i område BSM2, da kan driftstiden utvides til 
kl. 07.00-22.00. Før driftstidene utvides skal det utføres målinger av støy fra driften for å 
bekrefte at det ikke overstiger grenseverdiene. Boring oppe på eksisterende terreng i uttaket 
er begrenset mandag-fredag mellom kl. 07.00-19.00. Når boringen er senket ned i nivå kan 
støymålinger/støyberegning av boringen åpne for drift mandag-fredag mellom kl. 07:00-
22.00 dersom den kan bekrefte at det ikke overstiger grenseverdiene.   

 
Utlevering av produkter kan bare skje mandag-torsdag mellom kl. 07.00-20.00, fredager 
mellom kl. 07.00-18.00 og på lørdager mellom kl. 08.00-13.00. Det skal ikke være drift i 
uttaket på søndager og helligdager.  
 

§ 2.1.8 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;  

− Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, 
ras, flom el.l). Naboer innen 600 m eter skal da varsles. Journal skal føres. 

− Ved ekstraordinære forhold kan strøgrus/-sand til strøing av offentlige veger hentes 7 
dager i uka hele døgnet. 
 

§ 2.1.9 Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe støvmengden 
under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lagre av råvarer og 
produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Se 
også § 1.3. 
 

§ 2.1.10 Avdekkingsmasser skal lagres for senere istandsetting og revegetering av området. Matjord 

skal sjaktes av og tilføres dyrkamark i nærområdet. Se Bioforsk rapport Vol.10 nr.12 2015 for 

faglige vurderinger vedr. flytting av jordsmonn. Andre typer jordlag og avdekningsmasser skal 

benyttes i forbindelse med avslutningen av uttaket jf.  2.1.5. 
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§ 2.1.11 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 
Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området 
tilknyttet driften av uttaket skal fjernes.  

 
§ 2.1.12 Etter endt istandsettingsarbeid forutsettes oppheving av reguleringsplanen, og at arealet  
  avsettes til LNF i overordnet plan. 
 
§ 2.1.13 Det skal etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng innenfor #3 for å hindre

 forurensning/tilslamming ved avrenning fra uttaket til omkringliggende vassdrag. 

 
§ 2.2 ANGITTE BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL KOMBINERT MED ANDRE ANGITTE 

HOVEDFORMÅL – MASSEUTTAK/VEGETASJONSSKJERM, BAA 
 
§ 2.2.1 Området avsatt til masseuttak/vegetasjonsskjerm, BAA, kan benyttes til jordskjæringer, 

lagring av jord i voll, driftsveg, sikringsgjerde og andre sikringstiltak. Eventuelle ubrukte deler 

av området som er regulert til masseuttak/vegetasjonsskjerm (BAA1-3) skal behandles slik at 

det også er en del av vegetasjonsskjermen. 

§ 2.2.2 Ved avslutning av uttaket skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. 

Terrenget skal gis en naturlig form, tilføres vekstmasse og revegeteres. 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

§ 3.1 KJØREVEG, SKV1-3 

Området skal benyttes til kjøreveg. Adkomst skal utformes i henhold til Statens vegvesen 

håndbok N100. 

§ 3.2 ANNEN VEGGRUNN, SVG 
Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål.   
 

§ 3.3 KJØREVEG/VEKT, SAA 

Området skal brukes til vekt.  

§ 4 GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 4.1 VEGETASJONSSKJERM, GV  
 Området, GV, skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I 

skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 

skjermende effekt. Det er ikke tillat med flatehogst. 

§ 4.2 TURDRAG, GTD 
I området, GTD skal det tilrettelegges for en tursti med bredde 1,5 til 2 meter. 

§ 5  LANDBRUKS‐, NATUR‐ OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
§ 5.1 I områdene L1 -L4 tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  
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§ 6  SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 
§ 6.1 NATUROMRÅDE, VN - OMLEGGING AV BEKK 

Bekk gjennom planområdet tillates omlagt som vist på plankartet.  Bekken skal legges om i ny 

trase før uttaket utvides. Omlagt bekk skal legges i område for naturområde utformes som et 

naturlig bekkeløp, med terskler, kulper og etablering av kantvegetasjon.  Omlagt bekk skal 

dimensjoner og utformes for å sikre mot oversvømmelse og erosjon. Utformingen skal gjøres 

i tråd med notat: Bekkeomlegging Kankerud og illustrasjoner av bekkeomleggingen, datert 

11.01.2022. 

Ved kryssing av kjøreveg, SKV3 skal rør dimensjoneres for nødvendig flomvannføring, 200 års 

flom med sikkerhetsmargin/ 40% klimapåslag.    

§ 7  HENSSYNSSONE 
 

§ 7.1 FRISIKTSONE VED VEG 
Frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over nivået på de 

tilstøtende vegene. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

§ 7.2 FLOMFARE 
Område H320_1 er flomsone langs eksisterende bekk. Etter tiltak (omlegging av bekk) vil 

bekkeløpet tørrlegges og H320_1 mister sin funksjon. Hensynssone H320_1 erstattes sa av 

flomsone, H320_2, langs ny bekk når bekken er lagt om til ny plassering (VN). 

H320_3 er flomsone langs elva Ulva. 

Det er ikke tillatt med utbygging i hensynssonene for flomfare, så lenge disse ikke er gjort 

uaktuelle i form av tiltak (bekkeomlegging). 

§ 7.3 BÅNDLEGGING ETTER KULTURMINNELOVEN 
Område H730_1 og 2 er hensynssone for kulturminner med ID275161 og ID275168. Det 

tillates ikke terrengendringer innenfor områdene som kan skade det automatisk fredete 

kulturminnet. 

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE 
 
§ 8.1 MIDLERTIDIG BYGGE- OG ANLEGGSOMRÅDE 
 
§ 8.1.1. Området merket med #1 på plankartet er midlertidige bygge- og anleggsområder. Områdene 

 tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av bekkeomleggingen i 

reguleringsplanen. Midlertidige bygge- og anleggsområder kan i anleggsperioden nyttes til 

riggplass, anleggsveg, midlertidig parkering, mellomlagring av masser o.l. 

Det skal være en tydelig markering av anleggsområdet der fysisk anleggsarbeid pågår. Denne 

markeringen kommer i tillegg til nødvendig sikring der det kan være fare for tredjepart. 

Naturverdier angitt i reguleringsplanen og annen verdifull vegetasjon som skal bevares som 

ligger i nærheten av anleggsområdet skal også sikres med gjerder.  
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Matjord fra dyrka mark som berøres under anleggsgjennomføringen skal legges til siden ved 

anleggsgjennomføring. Matjorda skal sjaktes av og mellomlagres i ranker innenfor 

planområdet. Jorda skal legges tilbake i forbindelse med reetablering etter at 

bekkeomleggingen er ferdigstilt. 

§ 8.1.2 Området merket med #4 er midlertidig bygge- og anleggsområde for etablering av 

lagerområde i område BSM3. Etter at lageret er etablert skal område #4 fylles tilbake til en 

naturlig terrengform, istandsettes og revegeteres for å fungere som vegetasjonsskjerm jf. § 

4.1. 

§ 8.2 FRIGIVELSE AV KULTURMINNER 
Innenfor bestemmelsesområder #2 ligger det kulturminner som er automatisk fredete, jf. 

kulturminnelovens § 4. Før det kan iverksettes tiltak i medhold av planen må kulturminnene 

frigis. 

§ 8.3  SEDIMITERINGS- OG FORDRØYNINGSBASSENG 
Jf. § 2.1.13 skal det etableres et sedimenterings- og fordrøyningsbasseng innenfor 

bestemmelsesområde #3 for å håndtere overvann fra BSM1, 2 og 3. 

§ 8.4 STØYVOLL 
Innenfor område #5 skal det anlegges en støyvoll på minimum 3 meters høyde. 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 9.1 BEKKEOMLEGGING 

Før en starter uttak i området BSM2 og etablering av lager i området BSM3 skal bekken 

legges om i tråd med notat: Bekkeomlegging Kankerud og illustrasjon av bekkeomleggingen, 

datert 11.01.2022. 

§ 9.2 UTBEDRING AV KULVERT 

Samtidig som en legger om bekken skal den nedre kulverten, ved kryssing av Lishøgdvegen, 

adkomst til Lishøgdvegen 232 utbedres slik at den håndterer økte vannmengder. 

§ 9.3 TURSTI 

Så snart som mulig og senest 3 måneder etter at bekken jf. § 6.1 er etablert skal turstien 

langs omlagt bekk (GTD) være etablert. 

§ 9.4  KULTURMINNER 
Kulturminner som søkes frigitt gjennom denne planen jf. § 8.2 (# 2), må være frigitt før det 

kan gjøres inngrep i dem, inkludert sikringssone. 

§ 9.5 STØYVOLL 

Før en kan starte med boring og uttak innenfor område BSM2 skal støyvoll jf.§ 8.4 anlegges.  




