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Søknad om kjøp av grus frå masseuttak, Grøneli
3
Foreningen til Bægnavassdragets regulering ynskjer å kjøpe 15.000 m frå massetaket ved Grøneli. Dette er
eit grunndisponeringstiltak skal behandlast etter §12 i fjellova. Fjellstyret skal gi uttale til
grunndisponeringstiltak.
Statskog skriv følgjande:
3
Vi har mottatt søknad fra Panoramavegen - Grønlihovda fjellmassetak om uttak av 15.000 m utskutt
fjellmasse ved steinbruddet Grønlihovda. Bakgrunnen for søknaden er at de har fått henvendelse fra
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering v/Gunnar Fagerås om kjøp av masse.
Dette er en grunndisponerings sak og behandles etter fjellova § 12.
Statskog ba i første omgang om oversikt over allerede uttak fra oppstart i 2002 og fram til nå. Bakgrunnen
3
for det er at konsesjon som er gitt gir mulighet t il å ta ut 400.000 m , og at hovedargumentet for leie av
grunn til massetak var og er behov for grus til stølsvegene i statsallmenninga. Allikevel er det gitt vilkår om
salg utover stølsvegene ved produksjon av overskuddsmasse.
Grønlihovda fjellmassetak har gitt tilbakemelding med oversikt over totalt uttak fra 2002 - 2015 og det er
3
3
48.390 m . Videre skriver de at i år 2002 ble det tatt ut 9572 m og det meste av dette ble brukt av Vestre
3
Slidre kommune til kommunale veier. Fra 2003 til 2015 ble det i snitt tatt ut 3234 m per år.
3
På bakgrunn av dette ber vi om fjellstyrets uttale om uttak av 15 000 m for salg til Foreningen til
Bægnavassgragets Regulering.
3

Ut frå konsesjon er det att ca. 350.000 m og med eit normalforbruk er det masse att for ca. 100 år sjølv om
3
FBR får ta ut 15.000 m .
Framlegg til vedtak:
3
Fjellstyret tilrår at FBR får kjøpe 15.000 m fjellmasse frå gruva i Grøneli.
Vedtak:
3
Fjellstyret tilrår at FBR får kjøpe 15.000 m fjellmasse frå gruva i Grøneli.
Vedtaket er samrøystes.
Vestre Slidre fjellstyre den 17.11.16
Harald Ranum
sekretær
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