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Generelle planbestemmelser
100-meters belte langs vassdrag
Det skal ikke bygges nærmere Vefsnavassdraget enn 100 meter.
Denne bestemmelsen gjelder inntil Regional Plan for Vefsna gir tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å endre generell 100-metersregelen i den funksjonelle kantsonen.
Kulturminnefunn
Blir det funnet kulturminner under arbeidet i marka, skal arbeidet straks stanses og funnet
meldes Nordland Fylkeskommune, Sametinget eller Grane kommune.
Ingen utbyggingsområder er klarert mht. samiske kulturminner. For hver enkeltsak og hver
plan må saken forelegges kulturminnemyndigheten
Naturmangfoldloven
Retningslinje; Hver byggesak og plansak må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven,
jfr. vedlagt skjema.
Reindriftas flyttleier
Reindriftsnæringens flyttleier skal ikke stenges.
Uplanlagt område
I uplanlagt område gjelder dagens arealdel, reguleringsplaner, soneplan for Trofors, vedtatt
bygge- og deleforbud, inntil annet er oppgitt.
Private og offentlige vannanlegg
Vannforsyning og vannkvalitet skal ikke forringes.
Uplanlagt område:
I uplanlagt område gjelder dagens arealdel, reguleringsplaner, soneplan for Trofors, vedtatt
bygge- og deleforbud, inntil annet er oppgitt.

Bebyggelse og anlegg, Plan og bygningslovens § 11-7, 1.
Forholdet til eksisterende tomteplaner
Retningslinje:
Allerede eksisterende tomteplaner gjelder:
 Grane, innenfor U1
 Kvilarmoen og Svenningdal innenfor U2.
 Majavatn innenfor U3
 Bjørnmyrmoen innenfor U4
I disse områdene tillates boligbebyggelse, tekniske anlegg, uteoppholdsareal/lek.
Maks byggehøyde, 7 meter møne evt. flatt tak 7 m gesims.
Maks u-grad; 20 % BYA bolig + garasje og maks samlet bygningsareal 300 m2, hvorav garasje
kan være maks 70 m2.
Parkeringsnorm
Ved utbygging til næringsvirksomhet (offentlig og privat tjenesteyting, fritids- og
turistanlegg, idrettsanlegg, forretning) skal det avsettes parkeringsareal slik:
For restaurant: 0,2 p-plass pr sitteplass, samt til ansatte
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For overnatting/hotell: 0,5 p-plass pr rom, samt til ansatte
For kontor og forretning: 2 p-plass pr 100 m2
For produksjon/lager: 1 p-plass pr 100 m2
Naust: Maks 15 m2, maks mønehøyde 3,5 meter.
Kulturminnefunn, samiske kulturminner
Ingen utbyggingsområder er klarert mht. samiske kulturminner. For hver enkeltsak og hver
plan må saken forelegges kulturminnemyndigheten.
U, Utbyggingsområder, bygdesentra
U1, Grane
I området kan det tillates, uten andre plankrav; 2 nye bygg med formål: offentlig eller privat
tjenesteyting, kommunalteknikk, idrettsanlegg, samt uteoppholdsareal, vei og parkering,
grønnstruktur og trafo. Det skal ikke bygges nærmere dyrkamark enn 30 meter.
Det settes krav om universell utforming i bygg.
Maks byggehøyde, 7 meter møne evt. flatt tak 7 m
gesims Maks tomtestørrelse; 1,0 daa, 40 % BYA
U2, Strendene
U2 a
Her gjelder kommunal tomteplan Svenningdal fra 1993. Skogstua på vestsiden av
Svenningdalselva kommer i tillegg. Det skal ikke bygges innenfor flomfareområde.
I området skal det ikke bebygges lavere enn høydekote 110 m.o.h.
Maks byggehøyde, 7 meter møne evt. flatt tak 7 m gesims.
Maks u-grad; 20 % BYA bolig + garasje og maks samlet bygningsareal 300 m2, hvorav garasje
kan være maks 70 m2.
U2 b
Her gjelder kommunal tomteplan Kvilarmoen.
Det stilles krav til områderegulering.
Det settes krav om universell utforming i bygg for næring og offentlig formål.
Området kan bebygges med forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting,
fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer
anlegg, uteoppholdsareal, veier og parkeringsplasser, teknisk infrastruktur.
Rekkefølgebestemmelse:
Før området bebygges må det være avklart vannforsyning og avløpsrensning.
Påkobling til E6 og byggegrenser må være avklart.
U2 c
Område for utvikling av motorsport
Området kan bebygges med masseuttak/råstoffutvinning, sikkerhetssoner, støysoner,
verksteder og tekniske anlegg tilknyttet motorsport.
Det stilles krav til detaljregulering for formål tilhørende sikkerhetssoner, støysoner,
verksteder og tekniske anlegg tilknyttet motorsport. Området skal konsekvensutredes før
reguleringsplan kan vedtas.
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Eksisterende masseuttak, R5, inngår i U2b. Masseuttaket kan detaljreguleres til
utbyggingsformål etter avslutning eller det skal tilbakeføres til LNFR.
U3, Majavatn
U3 a
Her gjelder kommunal tomteplan Majavatn. Se forhold til eksisterende tomteplaner over.
Område som ikke omfattes av tomteplan, vil det i U3a nord for reguleringsplan
Børgefjellgrenda kunne tillates fortetting og påbygg/tilbygg slik:
I området kan det, uten plankrav, tillates; boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, offentlig eller
privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, andre typer anlegg, tilhørende veier/parkering,
uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.
Boliger, tjenesteyting, turistformål, annet: Maks byggehøyde, 7 meter møne evt. flatt tak 7 m
gesims. Maks u-grad; 20 % BYA bolig + garasje og maks samlet bygningsareal 300 m2,
hvorav garasje kan være maks 70 m2. Tomtestørrelse for eneboliger skal ikke være større enn
2 daa.
Maks byggehøyde fritidshus: maks 1 dekar tomt til fritidsbebyggelsen, maks 120 m2 BRA
grunnflate, maks 5 meter mønehøyde/ved flatt tak gesims.
U4, Leiren
Det settes krav om universell utforming i bygg for næring og offentlig formål.
Rekkefølgebestemmelse:
Før området bebygges må det være avklart vannforsyning og avløpsrensning.
Avkjørselsforhold og byggegrense langs offentlig vei må være avklart.
U4 a
Her gjelder kommunal tomteplan Bjørnmyrmoen.
I området kan det tillates, uten andre plankrav; Boligbebyggelse, maks 1,5 dekar boligtomt,
tilhørende veier/parkering og uteoppholdsareal (lekeplass).
U-grad: 20 % BYA, maks byggehøyde bolighus: gesims ved flatt tak/mønehøyde 8 meter
Byggeavstand fra fylkesvei: 50 meter
U4 b
Det stilles krav til områderegulering
U4c
I området kan det tillates, uten plankrav; boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, offentlig eller
privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, andre typer anlegg, tilhørende veier/parkering,
uteoppholdsarealer og teknisk infrastruktur. Det er byggegrense 50 meter fra Fylkesvei,
avkjøring må godkjennes. Dersom omkringliggende områder dyrkes opp, skal det i U4 c ikke
bygges nærmere dyrka mark enn 30 meter.
Boliger, tjenesteyting, turistformål, annet: Maks byggehøyde, 7 meter møne evt flatt tak 7 m
gesims. Maks u-grad; 20 % BYA bolig + garasje og maks samlet bygningsareal 300 m2,
hvorav garasje kan være maks 70 m2. Tomtestørrelse for eneboliger skal ikke være større enn
2 daa.
U4 d
Det stilles krav til detaljregulering.
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Fritids- og turistformål
Skitrekk: Fiplingdal, øst for Nedre Fiplingvatn, Statskogs eiendom
Området skal brukes til skiaktiviteter og skitrekk inkl. tekniske installasjoner og
tekniske bygg, parkering og skiløype. Det kreves detaljregulering.
Skianlegg: Eksisterende skitrekk Fiplingdal, skianlegg Leiren
Området skal brukes til skiaktiviteter og skitrekk inkl. tekniske installasjoner og
tekniske bygg, parkering og skiløype.
En evt. utvidelse kommer inn under konsekvensutredningsforskriften og må reguleres
gjennom detaljplan.
LNFR 6, Haustreis; Området kan bebygges med inntil 3 utleiehytter. Bestemmelser for øvrig
likt utbygging i LNFR med spredt utbygging.
Fritidsbebyggelser, FB
FB 1- 29:
Dersom omkringliggende område er dyrket, skal det ikke bygges nærmere dyrka mark enn 30
meter.
Maks tomtestørrelse 1 dekar, U-grad: 10 % BYA
Maks byggehøyde: gesimshøyde 4 meter
Byggeavstand fra fylkesvei: 30 meter
Rekkefølgebestemmelse:
Avkjørsler, p-plass/fellesareal skal være godkjent av veimyndigheten før det søkes om
fradeling og bygging.
Eksisterende avsatte områder
Dersom det bygges 3 enheter samtidig innenfor et område på 5 daa, skal det utarbeides
detaljregulering
FB 16, Fiplingvatn, gnr 66/4
Rekkefølgebestemmelse: Avkjørselsvei, p-plass/fellesareal skal være godkjent
av veimyndigheten før det søkes om fradeling og bygging.
Maks tomtestrørrelse 1 dekar, U-grad: 10 % BYA
Maks antall fritidsbebyggelse: 5
Maks byggehøyde: gesimshøyde 4 meter
Byggeavstand fra fylkesvei: 30 meter
Byggeavstand fra vannet: 20 meter
Dersom omkringliggende område er dyrket, skal det ikke bygges nærmere dyrka mark enn 30
meter.
R, Råstoffutvinning
Eksisterende masseuttak:
 Nystad R1, Fløtnes R2, Sefrivatnet R3, Laksforsmoen R4, Strendene R5 (se i U2),
Fellingfors R6 (Eksisterende reguleringsplan), Langlia R7, Spelrem R8, Fløtnes II R9,
R 18 Sagarmo, R 19 Kappfjell-li (Eksisterende plan fra vegvesenet), R 20 Bruholen
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Det stilles krav til avslutning av masseuttak inkl. sikkerhetstiltak for ras og fallulykker,
dersom dette ikke allerede er beskrevet i godkjent driftsplan.
For råstoffuttak som ligger i områder uten eksisterende godkjent adkomst, skal det utarbeides
detaljreguleringsplan inkl. veiforbindelse til nærmeste privat el offentlig vei.
Det skal godkjennes driftsplan før arbeidet startes, samt evt. konsesjon via Direktoratet
for mineralforvaltning.
Troholten, R 16: Grane kommune skal godkjenne tider for uttransportering og kjøring
med store kjøretøy. Massetransport langs eksisterende vei i åpningssesongen til
Fløtnes Camping kan ikke påventes tillatt.
For prøvedrift skal det ikke tas ut mer enn det som er nødvendig for utprøving, maks 2.000 m3
fjell, uten plankrav.
Plankrav i utbyggingsområder, råstoff/masseuttak:
Områdenr.

Områdenavn

R1
R2
R3
R4
R5
R6

R16

Nystad
Fløtnes
Sefrivatnet
Laksforsmo
Utgår/er i U2
Utgår, er i
reg.plan
Langlia
Spillrem
Fløtnes II
Laksfors
Grane
Utgått
Vollåsen
Galnmoen
b er avsatt som
båndlagt for
fremtidig
regulering
Troholten

R17

Ørnodden

E/F

R18

Sagarmo

E/F

R19

Kappfjell-li

E/F

R20

Bruholen

E

R7
R8
R9
R10, 11
R 12
R 13
R14
R15 a og b

Eksisterende, E

Plankrav og merknad

Fremtidig, F
E
E
E
E

Driftsplan ved utvidelse
Driftsplan ved utvidelse
Driftsplan ved utvidelse
Driftsplan ved utvidelse
Er regulert

E
E
E
F
F
F
A = E og b= F

E/F

Driftsplan ved utvidelse
Driftsplan ved utvidelse
Driftsplan ved utvidelse
Detaljreg.plan og driftsplan
Driftsplan
Kommer i Delplan Trofors
Detaljregulering og Driftsplan
Detaljregulering og driftsplan ved
utvidelse av eksisterende

Skal ha godkjent driftsplan ved
utvidelse
Skal ha godkjent driftsplan ved
utvidelse
Eksisterende driftsplan, fremtidig
utvidelse skal også ha godkjent
driftsplan
Eksisterende vedtatt 12.01.88,
samt detaljregulering som del ev
E6 2012.
Skal ha godkjent driftsplan ved
utvidelse
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Andre anlegg
Drikkevann
Slamlagune
Avløpsanlegg
Det skal tas hensyn til disse anleggenes behov og karakter, ved søknad om nye tiltak i
nærheten. Ikke alle anleggene er avmerket, noen ligger i U-områdene eller LNFR.

Landbruk, natur, friluftsliv, reindrift, LNFR, Plan og bygningslovens § 117, 5.
Generelt i alle LNFR områdene.
LNFR er delt i flere underformål i kombinasjonene spredt bolig, spredt fritidseiendom/spredt
næringsvirksomhet, enten sammen eller hver for seg.
Stier og turveinett til sommer og vinterbruk er for noen traseer angitt på kartet. Det finnes
flere nye og gamle turveier. Disse kan videreutvikles for økt og bedre bruk med gapahuker,
informasjonsskilt, rasteplasser med bålplass og benker, klopplegging og enkle bruer.
Tomter til fritidsbebyggelse, som fradeles i LNFR områdene, skal ikke inngjerdes og skal
ikke ha flaggstang.
LNFR uten tillatelse til tiltak
Allerede oppsatte bygg på enten egen eiendom eller feste kan
påbygges/ombygges/fradeles/oppbygges etter brann eller annen skade. Ved fradeling skal
tomtearealet ikke være over 1 dekar. Fritidsbebyggelse byggstørrelse: maks 70 m2 BRA, bolig
maks 120 m2 BRA.
Det tillates ikke fradeling for bygg som opprinnelig var oppsatt til bruk for
jordbruk/skogbruk/reindrift (hvilebu, gjeterbu, sommerfjøs, naust tilhørende hovedbruket
m.m.) med unntak av skogstuer på Statsgrunn, der disse i dag er i bruk som private hytter.
LNFR med mulighet til spredt utbygging og tiltak
Byggetiltak, omfang og lokalisering
Det skal ikke tillates bygg nærmere dyrka mark enn 30 meter.
Det skal ikke bygges langs vassdrag nærmere enn 100 meter.
Bygg kan påbygges/ombygges/fradeles/oppbygges etter brann og skade. I disse LNFRområdene kan tillates tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 og matrikkelloven.
I LNFR 5, LNFR 7, LNFR 20 må plassering av hver enkeltsak avgjøres i samråd med
Reindriftsforvaltningen/reindriftsnæringen.
Boliger i LNFR 1- 29
Fradelte enkelttomter til boligformål skal ikke være større enn 2 dekar.
Ved spredt bygging av 5 boliger i samme område, skal det være uteoppholdsareal for
nærlekeplass (ikke-offentlig areal). U-grad 10 % BYA, byggstørrelse: 150 m2 BRA
Fritidsboliger i LNFR 1-29
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Fradelte enkelttomter til fritidsformål skal ikke være større enn 1 dekar, U-grad 10 % BYA,
byggstørrelse: 100 m2 BRA.
Utleiehytter til utmarksturisme skal ikke være større enn 50 m2 BRA.
Fritidsboliger skal ha fargene brunt, grønt eller grått etter omgivelsene.
Næringsbygg i LNFR 1-29
Fradelte enkelttomter til forretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og
turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, grav- og urnelunder, kan uten plankrav, ikke
være større enn 2 dekar, u-grad maks. 40 % BYA, mønehøyde maks 8 meter.
For andre type søknads- og meldepliktige tiltak, vurderes dette i hvert tilfelle.
Områdenavn

GRANE
LNFR 1,2,3,4,5
Turmo-Finsås

Nye
boliger

Nye fritids
boliger

Plankrav, byggekrav
Nye
DR= detaljregulering/privat
Nærings
etablering

5

2

5

LNFR 6
Haustreis
LNFR7
Gluggvasshaug
– Grane –
Nystad

3 (utleiehytter)
5

0

5

SVENNINGDAL

DR for Næringsbygg, samt dersom
det bygges 3 enheter samtidig
innenfor et område på 5 daa.
Plassering av utleiehytter skjer i
samråd med Reindriftsforvaltningen.
Det skal ikke bygges over 600 m.o.h.
Forutsatt avkjørselstillatelse
Det tillates ikke oppsetting av nye
bygg i LNFR7 mellom E6 og Vefsna.
Det kan etableres næringsvirksomhet
på landbrukseiendom
Det kan stilles krav til driftsmessige
forhold vedr støy, støv og
trafikkbelastning
DR dersom det bygges 3 enheter
samtidig innenfor et område på 5 daa
Rekkefølgebestemmelse om at det
ikke kan etableres før ny E6 er åpnet
og dagens E6 brukes til adkomst.
Videreutvikling av eksisterende
LNFR område. Det kan etableres
næringsvirksomhet på
landbrukseiendom
Det kan stilles krav til driftsmessige
forhold vedr støy, støv og
trafikkbelastning

LNFR 8,9,13,14

3

2

4

LNFR 10,
Hjortefarmen

0

0

2

LNFR 11, 12
Bogfjelldal

2

2

2

2

4

1
(Bjortj.li)

DR for Næringsbygg og dersom det
bygges 3 enheter samtidig innenfor et
område på 5 daa.

3

Utmarkbasert turisme, utvidet bruk
av gårdens ressurser

MAJAVATN
LNFR 16, 17,
Bjortjønnli og
KappfjelliFlyum
LNFR 18, Sole
LNFR 19,
Stortjønnlia
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LNFR 20,
Tjønnerud
FIPLINGDAL
LNFR 21, 22
Kvannli og
Tøymskardlia

LNFR 23,
Fiplingdal
LNFR 24, Stor
Fiplingdal
LNFR 25,
Bruholen/Lien

AUSTRVEFSN
SVARTVATN
LNFR 26, 27,
28, 29

1

2

11

9

4

4

2

2

Det kan etableres næringsvirksomhet
på landbrukseiendom
Det kan stilles krav til driftsmessige
forhold vedr støy, støv og
trafikkbelastning
DR dersom det bygges 3 enheter
samtidig innenfor et område på 5 daa
DR krav ved nyetableringer av større
tiltak Det kan etableres
næringsvirksomhet på
landbrukseiendom
Det kan stilles krav til driftsmessige
forhold vedr støy, støv og
trafikkbelastning

Det kan etableres næringsvirksomhet
på landbrukseiendom. Det kan stilles
krav til driftsmessige forhold vedr
støy, støv og trafikkbelastning
DP for eiendommer med direkte
avkjøring til
riksveien/Hattfjelldalsveien.
Detaljregulering ved nye enheter av
fritidsboliger i LNFR 29, Svartvatn.

Grane og Austervefsna; LNFR 1-5, 7, 26-29
Retningslinje: Omdisponering av boliger og landbrukseiendommer til fritidsbruk er ikke
ønskelig.
Fiplingdal, LNFR 21-25
Retningslinje: Omdisponering av boliger og landbrukseiendommer til fritidsbruk er ikke
ønskelig.
Svenningdal, LNFR 8-10
Retningslinje: Omdisponering av boliger og landbrukseiendommer til fritidsbruk er ikke
ønskelig.
Lokalisering: Majavatn, LNFR 16-20
Retningslinje: Omdisponering av boliger og landbrukseiendommer til fritidsbruk kan tillates
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Plan og
bygningslovens § 11-7, 6.
Det er uten reguleringsplan tillatt med brygge som varig eller midlertidig konstruksjon og
tilgjengelig for allmennheten i:
VA1: Store Svenningvatnet
VA2: Sefrivatnet
VA3: Store Majavatnet, ved eksisterende naust på østsiden av vannet Nedre Fiplingvatn, skal
ligge i tilknytning til regulert hytteområde
Omfang:
Ett stykk brygge pr område. Bryggene skal være maks 8 meter lange, maks 3 meter breie. I
tillegg kommer landganger tilpasset lokale forhold.
Naust: Maks 15 m2, maks mønehøyde 3,5 meter. Omgang:
ved Sefrivatnet; 2 områder med hver 3 stk. naust.

Båndlagte områder, Hensynsoner Plan og bygningslovens § 11-8
Båndlagte områder
Områder som er vernet etter naturvernloven
H720-1
H720-2
H720-3
H720-4
H720-5
H720-6
H720-7
H720-8
H720-9
Særskilt naturmangfold
H560-1
H560-2
H560-3
H560-4
Særkilt hensyn til reindrift
H500-1 og naturmangfold
H520-2
H520-3
H520-4 og naturmangfold

Områdenavn
Nasjonalpark Lomsdal-Visten
Naturreservat Bjortjønnlimyra
Nasjonalpark Børgefjell
Naturreservat Fiskelausvatn
Naturreservat Holmvassdal
Naturreservat Stormyra
Naturreservat Simskarmyra
Naturreservat Mellingsdalen
Naturreservat Raudvassåsen
Turmoen/Statskog
Austrvefsna, Bjorbekmoen
Fagerlien/Fagerlihytta
Skreslett/Vollen

Båfjelldal
Svenningvatn
Grane
Hansmyra

Nedlagte fyllplasser
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Områdene merket med A1-4 skal ikke bebygges eller benyttes før det er foretatt prøver av
forurensningsnivå, utarbeidet detaljregulering eller driftsplan og massene evt. er skiftet
og håndtert forskriftsmessig. De skal ikke gjenåpnes for avfallshåndtering.
A1, Stortjønnli
A2, Kvannhullet
A3 Furudalen
A4 Vollen
Friluftsliv
I disse sonene tillates ikke bygg, anlegg eller annen bruk av terrenget som hindrer eller
vanskeliggjør friluftsinteressene, det behov for parkering, info-tavle, hvileplass, tursti.
(Simskaret, Stavassdalen, Gåsvatnet. Badekulp på Grane)
H530-3
H530-1
H530-2
H530-4

Badekulp på Grane (i LNFR 7)
Inngang Lomsdal-Visten nasjonalpark og
friluftsliv Stavassdalen/Stavassdalen
Inngang Lomsdal-Visten nasjonalpark og
friluftsliv Gåsvatn/Tosenvegen
Inngang Børgefjell nasjonalpark og
friluftsliv, Simskaret. Fra eiendom Simskar
til Statsgrunn Simskaret.

Båndlagt for fremtidig regulering.
R 15 b, Galnmoen, masseuttak
Masseuttak sør på Galnmoen er eksisterende masseuttak, dette kan søkes utvidet og
båndlegges for regulering.
Masseuttak nord på Galnmoen er område som båndlegges for fremtidig regulering. Formålet
med reguleringen skal være utnytting av naturressurser. Her må det utarbeides egen
konsekvensutredning,
Råstoff og fiskecamp: på eiendom Finsåsen, mellom vei og elva Vefsna er det avsatt 2
områder for fremtidig regulering og avklaring i Regional Plan Vefsna.
Flomutsatte områder
H 100_1, Nystad, Skogstad
H 100_2, Fellingforsholmen
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Eksisterende reguleringsplaner (à jour pr mars 2011)
Kommunens eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde. Samtlige vedtatte
kommunedelplaner og reguleringsplaner for E6 skal gjelde.
Reguleringsplaner som skal gjelde:
gammelt
Digital Plan ID
nr

Reg.plan navn

vedtak/endring
dato

Stedskode

18251987001.

16 Brennhaugen

04.12.1987 G

18251987002.

15 Holmvassdal hytteområde

17.12.1987 S

18251989001.

18 Simskaret Hytteområde

27.02.1989 F

18251989002-1

19 Tomasvatn hyttefelt

27.02.1989 M

18251989002-2

39 Tomasvatn hyttefelt

09.05.2001 M

18251989002-3

39 Tomasvatn hyttefelt

18.12.2008 M

18251991001.

04.07.1991 M

18251991002.

21 Sør-Storsand hytteområde
Grensemarkering ved E6, N-N
22 porten

18251995001.

24 Svenningvatn Campingplass

06.10.1995 S

18251996001.

25 Middtun Hytteområde

29.04.1996 F

18251997002.

48 Kryss ved Laksfors E6

10.03.1997 G

18251998001.

30 Nevermoen v/Fløtneset

29.01.1998 T/S?

18251998002-1

31 Laksforsen

21.09.1998 G

18251998002-2

04.07.1994 M

Laksforsen, kommunal vei

22.04.2009 G

18251999001-1

33 Endresplass

23.03.1999 F

18251999001-2

Endresplass

10.06.2009 F

18251999002.

36 Simskarbukta hytteområde

29.06.1999 F

18252000001.

34 Fjellheimen kro og Motel

05.10.2000 M

1825200002-1

35 Flyum hytte og campingområde

22.11.2000 M

1825200002-2

Flyum hytte og campingområde

10.06.2009 M

18252001002.

38 Svenningdal camping

13.02.2001 S

18252004001-1

45 Grane treindustri

10.03.2004 G

18252004001-2

45 Grane treindustri

07.05.2008 G

18252004002-1

43 Børgefjellskolen

30.06.2004 F

18252004002-2

Børgefjellskolen

02.09.2009 F

18252004003.

41 Haugen Camping

30.06.2004 G

18252004004.

40 Simskar Hyttefelt II
Samisk kulturpark og
Naustområde I og II ved Store
Majavatn

08.09.2004 F

18252004005.

44

18252006001.

Sak 28781 og
17.12.2004

46 Kjerringvatnet Hytteområde

M

06.09.2006 S/M?

18252006002.

E6

Majahaugen - Flyum E6

20.12.2006 M

18252007001.

E6

Brenna - Kappskarmo E6

07.03.2007 S

18252008001.

E6

Kappskarmo - Brattåsen E6

18.12.2008 S

18252009001.

47 Børgefjellgrenda hyttefelt
42 Greineset/Strandli

10.06.2009 M
?

F

18252010001.
Grane Steinbrudd
Stedskode:

G

T= Trofors, G= Grane, M= Majavatn, S= Svenningdal
F= Fiplingdal
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