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Kommunedirektørens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Kublikøllen
fjelltak, planid: 20210001
Med følgende endringer i bestemmelsene:
Punkt 4.2 C Bevaring naturmiljø (sone 560_ 1-6).
Bevaring naturmiljø (sone H560_1-6)
Sone H560_1-4- viser vegetasjonssoner for vern av naturmangfold registrert innenfor
planområdet ved naturmangfoldregistrering utført av Asplan Viak v/ biolog Rune Solvang –
nedfelt i rapport datert 23.11.2021, der sonene H560_1-4 omfatter registreringsområdene 2,
4, 5 og 6.
H560_5-6 omfatter henholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog – område 3 i
rapport, og for hule eiker – område 7 i rapport. Det er knyttet rekkefølgekrav til disse sonene
- se pkt. 5.3 under Rekkefølgebestemmelser.
Punkt 5.3 Rekkefølge i tid – naturmangfold (felt H560_ 5-6)
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6, skal ikke avhogges før det er
nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfor disse sonene. Men i
rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges
på egnet sted og godt inne på områdene som er regulert til «grønt formål» i planen -enten i
vernesonen – felt VS, eller i Landbruksområde – felt L.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022
sak 27/22
Møtebehandling
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig som innstilling.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Kublikøllen
fjelltak, planid: 20210001
Med følgende endringer i bestemmelsene:
Punkt 4.2 C Bevaring naturmiljø (sone 560_ 1-6).
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Bevaring naturmiljø (sone H560_1-6)
Sone H560_1-4- viser vegetasjonssoner for vern av naturmangfold registrert innenfor
planområdet ved naturmangfoldregistrering utført av Asplan Viak v/ biolog Rune Solvang –
nedfelt i rapport datert 23.11.2021, der sonene H560_1-4 omfatter registreringsområdene 2,
4, 5 og 6.
H560_5-6 omfatter henholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog – område 3 i
rapport, og for hule eiker – område 7 i rapport. Det er knyttet rekkefølgekrav til disse sonene
- se pkt. 5.3 under Rekkefølgebestemmelser.
Punkt 5.3 Rekkefølge i tid – naturmangfold (felt H560_ 5-6)
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6, skal ikke avhogges før det er
nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfor disse sonene. Men i
rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges
på egnet sted og godt inne på områdene som er regulert til «grønt formål» i planen -enten i
vernesonen – felt VS, eller i Landbruksområde – felt L.
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