
Oversikt over grus, pukk, torv og fyllinger til HMA møte 7.04.2014 

 

NR: Lokaliteter 
 

Arealstatus Merknader 

 Fyllinger:   
1 Averøya Ikke avsatt i plan etter pbl, 

tillatelse etter jordloven for 
deler.  

Avtale om søknad om tillatelse etter 
pbl for alle tiltak. 

2 Lamyra/Moesmyra Avsatt til uttak av mineralske 
råstoffer i kommuneplanen. 
Ingen tillatelser 

I dialog med Fylkesmannen om 
videre planlegging. 

3 Rognerud Ikke avsatt i plan etter pbl, 
Tillatelse etter jordloven til 
tidligere tiltak. Ingen tillatelse 
etter pbl. For utført nytt tiltak 

R.k. har fremmet krav om søknad for 
utført tiltak og reguleringsplan for 
utvidelsen. 

 Pukkverk:   
4 Vestsiden Pukkverk, 

Kilemoen(Myrvang) 

Har reguleringsplan etter pbl, 
med krav om tilbakeføring, 
miljøhensyn mm 

Drift i 800 år. Må ha konsesjon og 
driftsplan etter mineralloven. 

5 Somma Under planbehandling  Startet opp planarbeid nå 

6 Djupdalsmoen/Sokna Driftsplan godkjent av R.k. i 
2002 

Må ha ny driftsplan og konsesjon 
etter mineralloven fra 1.01.2015 

7 Kalkverket Avsatt til uttak av mineralske 
råstoffer i kommuneplanen  

Er i ferd med å avslutte drifta. 

    
 Grus-/torvtak:   

8 Kilemoen (Svelviksand) Avsatt i kommuneplanen, tar 
ut sand 

Startet opp reguleringsplan etter 
fastsatt planprogram 

9 Hensmoen Avsatt i kommuneplanen 
Har en konsesjon gitt av l.dep. 

Dialog med Dir. min. om utsatt frist 
til reguleringsplan er nærmere 
avklart. 

10 Prestmoen Ikke avsatt etter pbl Må ha driftsplan og konsesjon, 
mineralloven 1.01.2015 

11 Kilemoen nord Ikke avsatt etter pbl, ikke i 
henhold til mineralloven 
(konsesjon, driftsplan) 

I dialog med R.k i forhold til 
kommunens vannverk. 

12 Djupdalsmoen/Sokna Driftsplan godkjent av R.k i 
2002 

Må ha ny driftsplan og konsesjon, 
mineralloven 2015 

13 Vågård/Tajet Ikke avsatt etter pbl Må ha driftsplan evt. konsesjon 2015 

    

14 Hallingby Torvtak avsatt i 
kommuneplanen 

Gammelt, ikke aktivitet i dag 

15 Hallingby nord Avsatt framtidig torvtak i 
kommuneplanen 

Må en planprosess til i forhold til 
bl.a. utkjøring på E16 
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 Avsluttet grustak:   

16 Trygstad Boligområde, idrettsanlegg og 
LNF i kommuneplanen 

Idrettsanlegg til NUIL, bygges 
terasseblokk nå. 

17 Busund LNF-område i kommuneplanen  

18 Somma Fremtidig boligområde i 
kommuneplanen 

Tidligere grustak 

 

 

Med forbehold om at ikke alle masseuttak er med i denne lista. Noen har gamle såkalte gårdsuttak 
som fortsatt er åpne for eget bruk, evt. fått tillatelser i forbindelse med bygging av skogsbilveg. 

 

Grusressurser avsatt på Eggemoen uten rettsvirkning i kommuneplanen.  

Det jobbes med en temautredning om grus og pukk i forbindelse med kommuneplanarbeidet nå. 

 

Mange nye innspill om både grusuttak og knusing av stein og pukkverk til revidering av 
kommuneplanen nå. Bl.a. 7 innspill om masseuttak på Nes i Ådal. 

Flere av innspillene viser til at det har vært gammel drift på arealet.  

 

 

Anbefaling til befaring: En lokalitet av hver kategori f.eks.: Fyllingene på Averøya, pukkverk i Somma 
og grustak på Hensmoen. 

 

Enkel kartoversikt som referer til nummereringen følger vedlagt 
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