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3.0 Bakgrunn 

TT anlegg AS har på vegne av Kaj Peder Tveit AS utarbeidet driftsplan for massetak for knusing av 

stein til ulike fraksjoner. Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 75 da og består i 

prinsippet av et skogkledd fjell (Bergtjørn) med høyde fra kote 114 nede i bruddet og stiger på til 

kote 140 ved reguleringsgrense. Sprengningsgrense ligger på kote 135. 

 

Planområdet ligger vest for fylkesveg 38 ved Tveit/Skjeggefoss i Drangedal kommune. Adkomst til 

bruddet går via Moane boligfelt. Eksisterende avkjørsel til gammelt brudd på gnr.55 bnr.3 

opprettholdes.  

 

Denne driftsplanen inngår som en del av dette planarbeidet og gir føringer for driften de kommende 

årene. Driftsplanen gir føringer for drift i denne periode samt beskriver hvordan sluttsituasjonen blir 

etter at uttak i området er avsluttet. 

 

Det etableres en voll mot elva, bebyggelse på andre side bredde 4 meter og 2 meter i høyde. 

Sonen er først og fremst tenkt som en visuell skjerm for innsikt fra boligfeltet og som 

støyavskjerming for virksomheten selv. 

 
Området sett fra fv 38. 

 

Dagens situasjon: Det er pr i dag drift i området. Ca. 10da er sprengt og planert på kote 114. 
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3.1.1 Drift av uttaket 
Driftsplanen er delt inn i 3 faser. Hvor uttaket vil starte med fase 1 og avsluttes med fase 3 i 

henhold til tegningsnummer 150,151 og 152 i vedlegg. Uttaket starter i forlengelse møt øst fra 

dagens brudd med driveretning mot vest. 

 

Fase 1 vil ha en tidshorisont på ca. 5 år og et årlig uttak på om lag 50.000m3 faste masser. 

 

Fase 2 vil ha en tidshorisont på ca. 7 år  

 

Fase 3 vil ha en tidshorisont på om lag 6 år.  

 

Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 75da og består i prinsippet av en skogkledd 

kolle/fjell med høyde fra kote 114 til 140. Det er estimert et uttak på 850.000 m3 faste masser.  

 

 

3.1.2 Type uttak 
Bruddet består av fast fjell, hovedsakelig bestående av metaforf bergart hvor gneis er dominerende.  

 

 

3.1.3 Avsluttet uttaksområde 
Det er ikke bestemt etterbruk av arealet.  

 

I veilederen for driftsplaner er det lagt inn følgende krav hvor etterbruken ikke er bestemt: 

 

Steinbrudd: 

Bruddveggen i dagbruddet skal avsluttes med stabil veggvinkel og tilstrekkelig med sikringshyller. 

Hyllene skal tjene to hovedformål: 

 Fange opp stein som løsner ut på grunn av frostsprengning etc. 

 Danne grunnlag for vegetasjonsetablering, ved utlegging av avdekkingsmasser eller finstoff 

fra knuseprosessen. Det er viktig at hyllene tilføres finstoff som kan danne vekstmedium 

(minimum 0,3mm). 

 

Steinbrudd – aktuelle terrengarbeider: 

 Bearbeiding av bruddvegger – forsiktig sprengning mot endelig steinbruddsvegg 

(kontursprengning, presplitt) – etablere stabil veggvinkel – etablere tilstrekkelige 

sikringshyller – sørge for stabile hyller – påføre løsmasser for vegetasjonsetablering. 

 

 Restsprengning – lave bruddvegger, skjemmende knauser sprenges ned for å avrunde til mer 

naturlige terrengformer. 

 

 Rensk av bruddvegger – dette er spesielt viktig i områder som skal tas i bruk til menneskelig 

aktivitet. 
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3.1.4 Sikringstiltak 
Sikring av området skal være i henhold til reguleringsbestemmelser som er gitt for området. 

 

Før uttak i massetak skal skjermingsvoll mot Drangedalsvegen etableres og løsmasser innen 

formålet fjernes etappevis i henhold til driftsplanen. Massene lagres opp i området merket 

skjermingsvoll på plankartet. Skjermingsvollen kan etableres suksessivt men skal til enhver tid 

ivareta kravene til skjerming av støy, støv, innsyn og avrenning fra uttaksområdet. 

 

Skjermingsvollen skal være 4m bred og 2m høy. 

Vollen skal ikke beplantes eller sås til. Vegetasjonsetableringen skal skje gjennom at plante- og 

frømaterialer i jordmassene revegeterer vollen.  

 

Nødvendig sikring med tanke på steinsprang/ras skal inngå i hms plan for arbeidet ved drift. 

Sikringsplan for området skal godkjennes av Bergvesenet (direktoratet for mineralforvaltning). 

 

Det vil i anleggsfasen bli satt opp gjerde rundt bruddet.  

I førsteomgang vil det settes opp gjerde som sikrer fase 1. Deretter vil hele uttaksområdet gjerdes 

inn. Gjerde som benyttes for sikring av bruddet vil være av type flettverksgjerde med høyde på  

1.20 meter. 

 

I bunnen av bakken ved innkjøringen til bruddet settes det opp skilt (skilttype 560) med teksten 

Massetak. I tillegg monteres det en låsbar bom som sikrer at uvedkommende tar seg inn i bruddet 

utenfor åpningstider. 

 

 

3.1.5 Uttakets navn 
Uttakets navn er Tveit grus og massetak.  

Masseuttaket ligger i helhet på Lars Tveits eiendom gnr.53 bnr.3 i Drangedal kommune 

 

 

3.1.6 Driftsselskap  
Kaj Peder Tveit AS 

3753 Tørdal 

Org nr. 992 823 097 
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     3.1.7 Grunneierforhold 

 

 

 
Området som skal nyttes til massetak ligger på eiendommen gnr.53 bnr.3, grunneier er Lars Tveit. 
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Boligfeltet øst for bruddet ligger omtrent på samme nivå og vil kunne få innsyn i masseuttaket. 

Mellom masseuttaket og bebyggelsen vil det bli liggende igjen en naturlig rygg på kote 115-124, 

denne vil virke som en skjerm mot bebyggelsen i tillegg åpnes det opp for å tillate etablert en 

jordvoll som ekstra skjerming. 

Bebyggelse vest (Tveit) for bruddet vil kunne få innsyn da bebyggelsen her ligger tilnærmet på lik 

høyde. Her vil det og tillates lagt opp en jordvoll som ekstra skjerming mot bebyggelsen. 

Mot nord vil skjæringene i masseuttaket være skjermet mot innsyn av Bergtjørn som er 145 meter  

høy.  

 

 
 

 

3.1.8 Totalt uttaksareal 
Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 75da.  

Viser for øvrig til punkt 3.1.1 for uttaksvolum mm. 

 

 

3.1.9 Tillatelser pbl. 
Området ligger som område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Drangedal kommune 

(vedtatt 16.04.2009). 

Området er og regulert til massetak i planId 20140001 vedtatt 16.10.2014 
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3.1.10 Underskrifter 

Tørdal 01.02.2016 

 

 

 

_______________________ 

Kjell Jan Tveit 

Kaj Peder Tveit AS   

Org nr. 992 823 097 

 

 

3.1.11 Oversiktsliste 

Reguleringsplan A3 

Reguleringsbestemmelser A4 

Saksutskrift regulering A4 

 

Oversiktskart 1:50000 A3 

148 Eksisterende situasjon A3 

149 Driftsplan med faser A3 

150 Fase 1 Driftsplan A3 

151 Fase 2 Driftsplan A3 

152 Fase 3 Driftsplan A3 

153 Sikringstiltak A3 

154 Avslutningsplan A3 

210 Snitt a_a A3 

211 Snitt b_b A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEIT GRUS OG MASSETAK 
 
Plankart og bestemmelser 
Datert 12.05.2014 
Sist revidert 16.10.2014  
 
 REGULERINGSFORMÅL 
 

Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Innenfor grensen er 
det etter Plan- og bygningsloven regulert:  

 
 Bebyggelse og anlegg        
 - Steinbrudd og masseuttak 
  
 Samferdselsanlegg 
 - Veg 
 - Annen veggrunn 
   
 Grønnstruktur   
 - Vegetasjonsskjerm 
 
 Hensynssoner 

- Frisiktsone 
  
  

GENERELLE BESTEMMELSER 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Støy fra massetak skal ikke medføre at bebyggelse berøres av støy over maksverdier i 
T-1442 jfr. Rekkefølgebestemmelsene. 
 
Innenfor området kan det utvinnes masser ned til kote 114. Mot ytterkantene skal 
massetaket ha en stigning på maksimum 10:1. Høye skjæringer trappes med høyde på 
maks 12 meter og flater på 9 meter.  
 
De deler av området som ligger lavere enn kote 114 tillates oppfylt til kote 114. 
Fyllingskant skal ikke være brattere enn 1:1,5. Når utfyllingen avsluttes skal 
skråningen kles med jord slik at vegetasjon kan etableres. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning skal godkjenne driftsplan for området. 
Det skal ikke være støyende aktivitet i området nattperioden kl. 22-07.  
Ved knusing i oppholdsvær skal det vannes under knusingen for å dempe 
støvavviklingen. 
 
Lagring av forurenset masser og avfall tillates ikke innenfor reguleringsområdet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  
 VEG 
 Eksisterende avkjørsel oppgraderes og opp gruses. 
  

ANNEN VEGGRUNN – TEKNISK ANLEGG 
Annen veggrunn er omfatter sideareal, grøfter og skjæringer for adkomstveien til 
bruddet. 

  
 KOMMUNAL VEG 
 Kan i perioder få nedsatt aksellast til 3 tonn. 
 

GRØNNSTRUKTUR 
Langs kanten mot elva (Skjeggfoss) tillates det etablert vegetasjonsvoll med maks 
høyde på 3.0 meter samt mot bebyggelse i vest (Tveit).  

Innenfor vegetasjonsbeltet rundt bruddet tillates hogging/fjerning av vegetasjon som 
utgjør en risiko for arbeidsforholdene i bruddet. 

Jord tillates avgravd og kan tilbakeføres ved endt brudd. Formålet tillates re vegetert 
ved tilførsel av jord og beplantning.  
 
Skulle det være behov for tiltak mot støy jfr. T1442 tillates det å etablere støyvoller. 
Form/høyde bestemmes ut i fra T-1442.  

 
 HENSYN TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER 

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på automatisk fredet 
kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stansen i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest 
mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen 
kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. Kulturminneloven §8 andre ledd). 

 
HENSYNSSONER 
Frisiktsone 
I frisiktsonene er det ikke tillatt med gjerde, innretninger eller vegetasjon som hindrer 
frisikten 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. 

 
 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Før det gis igangsettingstillatelse for masseuttak skal det foreligge driftsplan som er 
godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for massetaket skal det dokumenteres at ingen 
bebyggelse berøres av støyverdier over retningslinjene i T-1442.  
 
Før det gis igangsettingstillatelse skal det etableres et sedimentasjonsbasseng. 
Avrenning fra industriområdet skal samles i et sedimentasjonsbasseng. Rent vann 
føres så ut i Skjeggfoss.  
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SAKSUTSKRIFT 

 

 

Arkivsak-dok. 14/00489-16 

Arkivkode.  ---  

Saksbehandler Mona Stenberg Straume 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Stedsutviklingkomite 30.09.2014 18/14 

2 Kommunestyret 16.10.2014 80/14 

 

 

DETALJREGULERING - TVEIT GRUS OG MASSETAK. GODKJENNING 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Tveit 

grus og massetak med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med følgende 

endringer:  

Det tas inn i bestemmelsene: 

 «Hensyn til automatisk freda kulturminner.                                               Om 
det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk 
fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses 
i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør 
snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene 
for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven 
§ 8 andre ledd).» 

 Kommunal vei: “ Del av Tveitveien” kan i perioder få nedsatt aksellast til  
3 tonn. 
 

 

Vedlegg 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Miljørettet Helsevern i Grenland 

Telemark Fylkeskommune 

Statens vegvesen 

Fylkesmannen i Telemark 

Oversiktskart: kommunal vei. 

 

Referanser i saken 

Plan og bygningsloven 
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kulturminneloven 

Forurensningsforskriften  

 

Bakgrunn 

Detaljregulering for Tveit grus og massetak har lagt ute til offentlig høring i perioden 26 

juni 2014 til 18 august 2014. 

Det har kommet inn 6 uttalelser i høringsperioden. 

Planområdet er ca 103 daa hvorav masseuttaket utgjør 75,24 daa. Det ligger vest for FV 

38 ved Tveit/Sjeggefoss i Drangedal kommune. Planområdet springer ut fra et allerede 

eksisterende steinbrudd som har vært drevet siden 1962. Planområde er pr dags dato 

avsatt med formålet spredt bolig i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens 

arealdel er under revisjon og området vil bli endret til formålet råstoffutvinning. 

 

Saksfremstilling 

I merknadsbehandlingen er innkommende merknader gjennomgått og vurdert. Ut i fra 

de interesser kommunen skal ivareta, mener administrasjonen at detaljregulering for 

Tveit gru og massetak kan vedtas slik den foreligger. 

Merknader/innspill med kommentarer: 

 

Statens vegvesen: Har ingen merknader til planen. 

 

Telemark Fylkeskommune: Meldeplikten ;ﾐｪCWﾐSW さHensyn til automatisk freda 

kulturminnerざ Wヴ ｷﾐﾐ;ヴHWｷSWデ ｷ HWゲデWﾏﾏWﾉゲWﾐWく Planforslaget er ikke i konflikt med 

regionale/nasjonale arealbruksinteresser som fylkeskommunen skal ivareta. Telemark 

Fylkeskommune har ingen innvendinger mot reguleringsplanforslaget. 

Kommentar: «Hensyn til automatisk freda kulturminner. Følgende tekst innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

 Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et 
automatisk fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og 
arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. 
Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om 
arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige 
grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).» 

 

Miljørettet Helsevern i Grenland: Vurderer at forhold som støv og støy overfor 

omgivelsene er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planbeskrivelsen og i 

reguleringsbestemmelsene. Det er ingen ytterligere merknader til planforslaget.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF):  

Mener planbeskrivelsen er noe tynn i forhold til konsekvensutredningen. De savner et 

oversiktskart over tiltakets geografiske beliggenhet samt oversiktskart over kommunen 

med markeringer av tettsteder og andre lett gjenkjennbare områder. 
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Når det gjelder regulering for masseuttak forventes det at det gis en grundig beskrivelse 

av den ressursen som skal tas ut, omfang, marked etc. 

Konsekvenser for natur og miljø: i forhold til naturmangfoldloven kan ikke DMF se at 

eventuelle behov for ytterligere undersøkelser er vurdert. 

Fra alle massetak må det påberegnes noe avrenning. Av driftsopplegg fremgår det at 

avrenning skal samles opp i sedimentasjonsbasseng og at rent vann deretter føres ut i 

vassdraget. DMF mener at opplegget for dette kunne vært bedre beskrevet. 

Vegetasjonsskjerm に skjerming av innsyn-støy og støv. DMF påpeker at slike 

vegetasjonsskjermer ikke må legges oppå, men ved siden av ressursene da det ikke skal 

foretas uttak i disse områdene.  

Sikring: steinbrudd med bratte skrenter kan utgjøre en fare for folk og dyr som ferdes i 

området, anleggseier har et objektivt ansvar for å sikre uttaksområdet. Sikringstiltak 

fastsettes i driftsplan, men det er viktig at man allerede i reguleringsplanen setter av 

tilstrekkelig areal for dette. 

Krav om konsesjon: DMF minner om at samlet uttak på mer en 10 000 m
3
, samt et 

ethvert uttak av naturstein krever konsesjon jf. Minerallovens § 43. (Naturstein er 

betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i 

utearealer, bygninger og monumenter) i forbindelse med konsesjonssøknad skal det 

som beskrevet i planbestemmelsene utarbeides en driftsplan. Driftsplanen skal sørge for 

et bergfaglig forsvarlig uttak som bla. Ivaretar hensiktsmessig drift, nødvendige 

sikringstiltak og opprydning etter endt drift. Søknad om driftskonsesjon må være 

godkjent av DMF før drift kan startes. 

Kommentar: Planbeskrivelsen inneholder oversiktskart samt 3D bilder av området. 

Driftsplanen sendes DMF når reguleringsplanen er godkjent. Det er ikke registrert 

utrydningstruede dyre- eller plantearter i planområdet. Beskrivelsen inneholder 

konkrete vurderinger av naturmangfoldlovens § 8-12. Administrasjonen i kommunen har 

sjekket alle relevante databaser og støtter seg til konklusjonen fra konsulent. Det skal i 

henhold til bestemmelsene etableres vegetasjonsvold mot både elva og bebyggelse. 

Etter endt brudd blir området re vegetert ved tilførsel av jord og beplantning. Parallelt 

med reguleringsplanforslaget blir det utarbeidet driftsplan som viser detaljert uttak av 

masser. 

 

Fylkesmannen i Telemark: 

Fylkesmannen minner om forurensningsforskriften kapittel 30 som forutsetter at det 

sendes melding til Fylkesmannen om oppstart av pukkverksdrift. Meldingen skal omfatte 

opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på 

virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante. 

Pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nabo må legge en støyvurdering 

med meldingen. Videre minner fylkesmannen om at det følger av 

forurensningsforskriften at det er krav til skjerming og støvdempende tiltak, herunder at 

borerigger skal ha støvavsug med rensing, og at utsyr skal være innebygd eller ha 

vannpåsprøyting. Det er også fastsatt grenser for støvavfall og utslipp av suspendert 

stoff til vann, og det er krav som gjelder resipienten. Bedrifter har støykrav og skal 



 

 

4 

 

gjennomføre målinger og føre journal. Fylkesmannen varsler at det skal gjennomføres 

kontroll med bedrifter i bransjen med hensyn til etterleving av krav i 

forurensningsforskriften og i annet relevant regelverk. 

Kommentar: Reguleringsbestemmelsene inneholder krav om at veileder T-1442 skal 

følges. Driftsplanen som utarbeides parallelt med planen inneholder detaljert 

beskrivelse av tiltaket. 

 

Drangedal kommune ved sektor for plan, næring og kultur. 

Viser til plankart over Tveit grus og massetak. Adkomstveien fra fylkesvei 38 til 

;┗ﾆﾃ｀ヴｷﾐｪWﾐ ｷﾐﾐ デｷﾉ ﾏ;ゲゲWデ;ﾆWデ Wヴ ヮヴ ｷ S;ｪ Wﾐ ざ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ┗Wｷざが さDWﾉ ;┗ T┗Wｷデ┗WｷWﾐざく 
Denne veistrekningen er delvis asfaltert og har delvis grusdekke samt at det er en bru 

over Loneelva ved Sjeggfoss.  

Fra der asfalten slutter ved Lund, er veien pr. dags dato adkomst til massetaket samt fire 

boliger. 

På veistrekningen har det til nå blitt transportert ut masser tilsvarende det som blir 

tilfelle fra nå av.  

De kommunale veiene i kommunen har i veilistene en generell aksellast på 8 tonn. I 

teleløsningsperiodene kan de fleste kommunale veiene bli nedsatt til 3 tonnaksellast. 

DWデデW Wヴ ﾗｪゲC デｷﾉaWﾉﾉW ﾐCヴ SWデ ｪﾃWﾉSWヴ さDWﾉ ;┗ T┗Wｷデ┗WｷWﾐざく Oﾏ SWデデW ┗ｷﾉ a｀ヴW デｷﾉ ゲデﾗヴW 
konsekvenser for driften av massetaket er usikkert. Dette er diskutert med dagens 

drivere av massetaket og de sier at det er noe de må forholde seg til. Alternativt kan en 

løsning vedrørende dette bli at veien blir nedklassifisert til privat vei. Da vil det bli opp til 

ny eier å vurdere veiens tilstand vedrørende bæreevne osv, og da konsekvenser ved eks. 

stopp i massetransport fra massetaket. 

DWヴaﾗヴ ┗ｷﾉ さ“Wﾆデﾗヴ aﾗヴ ヮﾉ;ﾐが ﾐFヴｷﾐｪ ﾗｪ ﾆ┌ﾉデ┌ヴざ ゲｷｪﾐ;ﾉｷゲWヴW ;デ ;Sﾆﾗﾏゲデ┗WｷWﾐが ゲﾗﾏ ｷ S;ｪ Wヴ 
kommunal vei, kan i visse perioder av året få nedsatt aksellast til 3 tonn. Bru over 

Loneelva ved Sjeggfoss er dimensjonert for 10 tonns aksellast og har pr. d.d slik 

kapasitet.  

Se vedlagt kartutsnitt vedrørende kommunalvei. 

  

Rådmannens vurdering 

Når det gjelder merknadene fra DMF, vil disse bli ivaretatt i forbindelse med søknad om 

konsesjon og innsending av driftsplan. Driftsplanen vil inneholde oversiktskart, 

beskrivelse av ressurs, uttaksprøver, driveretning av bruddet, lagerplass, sikringsplan 

etc.  

Rådmannen anbefaler at den koﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW ┗WｷWﾐ さDWﾉ ;┗ T┗Wｷデ┗WｷWﾐざ ゲﾗﾏ Wヴ ;Sﾆﾗﾏゲデ┗Wｷ 
fra FV 38 og frem til reguleringsplanens område i perioder kan få nedsatt aksellast til 3 

tonn. Utover dette mener rådmannen at reguleringsplanforslag for Tveit grus og 

massetak kan vedtas med reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelse. 

Reguleringsbestemmelsene får inn et nytt pkt. Om Hensyn til automatisk freda 

kulturminner og at den kommunale veien inn til massetaket kan i perioder få nedsatt 

aksellast til 3 tonn.                                             
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Konklusjon 

Detaljreguleringsplan for Tveit, grus og massetak med bestemmelser, inkludert nye pkt. 

om hensynet til Automatisk freda kulturminner og nedsatt aksellast, plankart og 

planbeskrivelse bør godkjennes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12- 12. 

 

Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte 30.09.2014 sak 18/14 
 

Møtebehandling 

Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. 

 

Votering 

Enstemmig som innstilling. 

 

Vedtak  

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Tveit 

grus og massetak med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med følgende 

endringer:  

Det tas inn i bestemmelsene: 

 «Hensyn til automatisk freda kulturminner.                                               Om det 

viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses 

i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør 

snarest mulig に og senest innen 3 uker に om arbeidet kan fortsette og vilkårene 

for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven 

§ 8 andre ledd).» 

 Kﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ┗Wｷぎ さ DWﾉ ;┗ T┗Wｷデ┗WｷWﾐざ kan i perioder få nedsatt aksellast til  

3 tonn. 

 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.10.2014 sak 80/14 
 

Møtebehandling 

Stedsutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Tveit 

grus og massetak med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med følgende 

endringer:  

Det tas inn i bestemmelsene: 

 «Hensyn til automatisk freda kulturminner.                                               Om det 

viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses 

i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør 
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snarest mulig に og senest innen 3 uker に om arbeidet kan fortsette og vilkårene 

for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven 

§ 8 andre ledd).» 

 Kﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ┗Wｷぎ さ DWﾉ ;┗ T┗Wｷデ┗WｷWﾐざ kan i perioder få nedsatt aksellast til  

3 tonn. 

 

 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 17.oktober.2014 
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- - - - -     gjerde    Sikring av massetak: gjerde rundt uttak. Sikringstiltak vil bli satt opp rundt fase 1 i første omgang.
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