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Søknad om engangsuttak av fjell ved Oppem i Verdal, N-Trøndelag.
I forbindelse med utarbeiding av sikringsplan VV-10296 sikringstiltak mot erosjon og skred i
Sogngrensebekken ved Gudding, søker NVE om tillatelse til engangsuttak av ca 12-15.000 m3fast fjell
fra en terrengformasjon beliggende ved dyrkajorda på elveterrassen nedenfor gården Oppem. Søknad
om det kommende sikringstiltaket i Sogngrensebekken er bestyrket av Verdal kommune. Tiltaket vil
kreve ca 20.0001m 3sprengt stein. Så snart vi får avklart mulighetene for steinuttak, vil planen bli sendt
på høring.
Vi har vurdert og sett på muligheter for inntransport av stein både med kryssing av elva og andre
alternativer, men dette vil være den minst miljøbelastende og det mest økonomiske alternativet vi står
overfor. Området er lite eksponert for innsyn. Det aktuelle steinuttaksområdet ligger ca 300 m fra
nedre ende av tiltaksområdet i Sogngrensebekken, dermed er det mulig å oppnå store økonomiske og
miljømessige besparelser mtp på transport av steinmateriale.
Området består av en reltivt markert "sukkertopp" som er ca 15-20 m høy i forhold til traktorvegen
som ligger like ved. Toppen må selvfølgelig avskoges før evt boring/skyting. Det vil være naturlig å
starte uttak fra sørvestre side av haugen.

Grunneier har sagt seg villig til å stille "haugen" til disposisjon for formålet.

Vedlagt kart og fotos over området/uttaket det søkes om.
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VEDLEGG: Kart og fotos fra aktuelt uttaksområde
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Tor Olav Okkenhaug, Oppem, 7650 VERDAL

