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FORORD 

Landskapsarkitekt John Lie er engasjert av Bugten sandtak AS v/ Jan Tore Rønningen til å 
utarbeide driftsplan for Bugten sandtak på Nenset i Skien kommune. 

Driftsplanen er utformet i samsvar med de krav som stilles av Direktoratet for mineralforvaltning. 
 
 
Skien, 12. juni 2020 
 
John Lie 
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1. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 
1.1    Bakgrunn 
Eiendommen Bugten – gnr 221/ bnr. 21, har flere eiere – se under pkt. 1.3. Bugten sandtak drives av 
Bugten sandtak AS – Lyngbakkveien 50, 3736 Skien. 

Omkring halvparten av sandtakets tilgjengelige sandmasser er tatt ut, og det gjenstår masser i bunnen av 
uttaket til hensiktsmessig dybde – mellom ca. kote 11 moh. i laveste parti opp til kote 14 moh. i høyeste 
parti - i bunnen av uttaket, og ikke minst i terrengformasjonen i nord-nordvest der det står igjen masser mot 
naboeiendommene knytte til Nenset sandtak. Til sammen utgjør gjenstående masser ca. 0,5-0,8 mill. m3. 
Ansvarlig driver sammen med grunneierne ønsker å ta ut resterende masser i uttaket i den videre drift. 

Det har vært drift i Bugten sandtak siden 1950-tallet - med sikting og levering av foredlet masse i 
forskjellige grusfraksjoner. Det foregår i dag foredling ved bruk av mobilt dieseldrevet sikteverk.   

Området er ikke regulert, og det er ikke tidligere laget driftsplan for området. Forslag til driftsplan som nå 
er utarbeidet, sendes til Direktoratet for mineralforvaltning for behandling samtidig med søknad om 
driftskonsesjon.  
 
1.2    Beliggenhet – atkomstforhold  
Bugten sandtak er en del av de store grusuttakene vest og nord for bebyggelsen på Nenset i Skien. 
Atkomst til sandtaket skjer via Lyngbakkveien som går opp gjennom bebyggelsen fra Porsgrunnsveien – 
Rv. 36.  

Planens geografiske avgrensning i forhold til omgivelsene. Atkomst via Lyngbakkvegen fra Porsgrunnsvegen – blå 

strek i kartet. 

Området omfatter eksisterende uttaksområde – ca. 70 dekar, og arealer omkring dette og innenfor 
planavgrensningen/ eiendomsgrensen – ca. 26 dekar. Det er lauvvegetasjon og gran- og furuvegetasjon i 
kantsonene til sandtaket. 
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1.5    Bergfaglig teknisk kompetanse 
Ansvarlig driver av Bugten sandtak Jan Tore Rønningen, har stått ansvarlig for driften av sandtaket fra 
1996 – og har således lang erfaring ved driften av dette. Før jobbet han i familiebedriften Bugten sandtak 
AS – der hans far var ansvarlig driver fra 1952 frem til 1996 – og var blant annet ansatt 5 år på 1980-tallet 
– og tidligere var han sporadisk med i driften.  Driften er således i dag under faglig og praktisk kyndig 
ledelse. 

1.6    Type uttak – Uttaksmengde - Kvalitet 

Uttaket består av godt sorterte grusmasser med godkvalitet. Det er lite innslag av morene, kulestein og 
siltholdige masser. 

Siden 1950-tallet fram til i dag anslås det at det er tatt ut ca. 1,3 mill. m3 grusmasse. 

Grusressursen - utnyttelsesgrad  
Gjenstående grusmasser i Bugten sandtak er beregnet å utgjøre totalt omkring 0,5-0,8 mill. m3. 

Årlig uttakstakt med ca. 20 000 m3 per år, tilsier en driftstid på ytterligere ca. 25-40 år. 
Uttakstiden/ driftstiden vil imidlertid være avhengig av markedssituasjonen for levering av masser.  

Det er ikke foretatt spesielle analyser av grusressursen. I NGU´s database ser en at uttaksforekomsten i 
hovedsak er breelvavsetning med godt sorterte masser – og det er marin strandavsetning og tykk 
havavsetning inn til/ og delvis over denne.  

 
NGU´s beskrivelse av grusressursen er slik: Materiale er transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte 

skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som 

terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter. 

Grusen i sandtaket har god kvalitet. Det er omsetning av følgende grussorteringer: 
- 0-4 mm: Puss- og mursand, kabelsand 
- 0-8 mm: Støpesand 
- 0-4 mm (0-2 mm): Filtersand 
- 1-8 mm: Strøsand 
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- 3 fraksjoner: Hagesingel-kulestein 
Pusse- og mursand er den viktigste sorteringen. Av støpesand leveres ca. 10 % til Hedrum Sementstøperi 
AS, resten – 90 %, går til private.  
 

 
Uttaksområde sett fra sør – oktober 2018  
 

2. KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 
I gjeldende kommuneplan for Skien – godkjent 16. juni 2016, er Bugten sandtak satt av til Område for 

råstoffutvinning – se planavgrensning med blå skrå skravur. Planområde omfatter også del av friområde, og ligger 

kloss i Nenset gravlund mot øst. Atkomst går via Lyngbakkveien fra Rv 36 – Porsgrunnsvegen – se tykk gråblå strek i 

kartet.  

3. AVTALER OG RETTIGHETER 

4.1  Utbyggingsavtale 
Det er ikke inngått utbyggingsavtale mellom driftsansvarlig i Bugten sandtak og Skien kommune. 
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4.2  Grunneieravtale 
Det foreligger avtale mellom grunneiere og driftsansvarlig i Bugten sandtak. Avtalen er fra 1957 og er 
tinglyst.  
Det er videre inngått avtale som sikrer uttak av masser på eiendommen gnr. 221 bnr. 182 – og som er del 
av omsøkt konsesjonsområde  

 
I forhold til avtalen frå 1957 vises det til kopi av rekommandert brev fra advokat Johan Henrik Frøstrup - 
datert 14. juni 2017, til eierne av av eiendommen gnr. 221 bnr. 21 samt deres advokater, og som gjelder 

 
 

4. ØKONOMISK SIKKERHETSSTILLELSE 

5.1      Aktuelle tiltak – i henhold til driftsplankartet 
1. Opprydding i området – gjelder gammelt utsyr som ikke er i drift. 
2. Etablering av permanent støyvoll mellom driftsveg og boligbebyggelsen i øst. 
3. Sikring ved inngjerding mot bratte skråninger inn til Nenset gravlund og boliger i øst, samt 

mot kjørevegen i sør. 
4. Det skal legges vekt på - i arbeidet med uttak av masser og istandsetting av terreng, å prioritere 

etablering av et flatt område mot Nenset gravlund – der topp uttaksskråning i dag ligger inn til 
gravlundsgjerdet. Det flate område skal være på minimum 12 meter i bredde. Dette innebærer 
at det aktuelle område må fylles ut. Det må skje med egnede masser og skråningen skal bygges 
opp i henhold til plankart og snitt – med anbefalt skråningsfall. Det må legges til rette for at 
arbeidet må starte umiddelbart og være i en kontinuerlig prosess til ønsket mål for dette er 
oppnådd. 

5. Etablering av bommer ved driftsvegene SKV2 og SKV3. Sikringsgjerdet som er ca. 410 meter 
langt skal etableres via disse bommene. Dette sikringsgjerde kan tas ned når de bratte 
skråningene m bunnen av uttaket er satt i stand med ønsket terrengfall. 

6. Skråningene skal i kombinasjon uttak og istandsetting av terreng, gis fall 1:1,8-2,0 og etableres 
i henhold til kotering i kartet og snittene A, B og C. 
Det skal satses på at vegetasjonen vil etablere seg naturlig i skråningene der dette er aktuelt, 
ved spesielt frøformering fra skog som står omkring sandtaket. Erfaring fra området viser at 
slik etablering kan skje raskt. 

5.2       Kalkyle 
1. Opprydding 

Bruk av egne maskiner og utstyr: 
Rund sum:   Kr. 45 000,- 

2. Etablering av skjermvoll – påføring av vekstjord med tilsåing komplett 
Bruk av egne maskiner og utstyr: 
Rund sum:   Kr. 60 000,- 

3. Sikring av bratte skråninger 
Etablering av sikringsgjerde langs sandtakets østside – mot Nenset gravlund og etablert  
bolgfelt : 
410 lm á kr. 150,-:   Kr. 61 500,- 

 CA. TOTALE KOSTNADER:  Kr. 210 000,- inkl. mva. 

5.3       Garantibeløp 
Garantibeløpet er beregnet til NOK 210 000.  
Det skal stilles en bankgaranti på kr. 210 000,-, for gjennomføring av tiltakene. 
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5. DRIFT - KART OG PROFILER 
 
6.1      Utfyllende opplysninger om driften 

Reguleringsplan – Endelig uttak, arealavklaring og evt. igjenfylling 
Det er ikke laget reguleringsplan for Bugten sandtak. Fram til det foreligger godkjent reguleringsplan for 
Bugten sandtak – eller omforent avtale mellom berørte parter – dvs. ansvarlig drivere av Bugten sandtak - 
eiendommene 221/21 og 221/ 182, og Nenset sandtak – eiendommene 221/8 og 221/345, skal det ikke tas 
ut sandmasser i terrengformasjonen – område BSM2 – ET-3 – se Arealdisponeringsplan tegn. nr. 2, som 
omfatter nevnte eiendommer og som forutsetter samarbeid mellom partene for å kunne gjøre et maksimalt 
uttak. Fra Bugten sin side skal det gjøres et maksimalt uttak i henhold til denne driftsplanen mot felles 
eiendomsgrense. 
For å gjennomføre uttak av tilgjengelige sandmasser helt sør i Bugten, må en foreta flytting av riggområde 
med påstående lagerhaller og kontor/ spisebrakke. Dette kan først skje i henhold til en reguleringsplan som 
avklarer arealbruken i Bugten. Her vil det kunne tas stilling til hvordan terrenget i sandtaket skal formes 
ved evt. igjenfylling sett i lys av arealavklaringen. 
Det legges imidlertid vekt på at søknad om konsesjon også skal gjelde uttaksetappe  ET-3, selv om 
sandforekomstene her skal tas ut på et senere tidspunkt – område BSM2, i tillegg til eksisterende 
uttaksområde – område BSM1 i Arealdisponeringsplanen, og uttaksetappene ET-1 og ET-2.  
 
Rekkefølgekrav: 
Det stilles rekkefølgekrav til sikring med inngjerding mot bratte skråninger og etablering av skjermingsvoll 
mot boligbebyggelsen i øst, etablering av bommer etter etablerte driftsveger slik at sandtaket kan stenges 
når det ikke er drift. 

Arealdisponering: 
Sandtaksområdet – det vil si konsesjonsområde utgjør tilsammen ca. 83,7 dekar. Se vedlegg: Driftsplan – 
Arealdisponeringsplan – Tegning nr. 2. Her er uttaksområdet vist som områdene BSM1-2. 

Riggområdet med lagerplass, lagerbygg, kontor og spisebrakke ligger vest i området inntil driftsvegen ved 
nedkjøringen til sandtaksområdet. Innenfor Bugten sandtak sitt område ligger vegetasjonssoner/ 
buffersoner inntil veger og mot bebyggelse og kirkegård – til sammen 12,6 dekar. Totalareal innenfor 
planavgrensningen utgjør 96,3 dekar.  

 
Bugten sandtak sett fra sørøst mot riggområde med lagerbygg i bakgrunnen.  

Drift i henhold til plan/ Driftstid: 
Etappevis uttak 
Uttaket av løsmasser skal skje i etapper – uttaksetappe ET-1 og ET-2 (innenfor område BSM1 i 
Arealdisponeringsplanen) og ET-3 (vist som som område BSM2 i Arealdisponeringsplanen). Se vedlegg: 
Driftsplan – Uttaksområder – Tegning nr. 3 og 4, og SNITT – Tegning nr. 5 og 6. 
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Alt av tilgjengelige masser skal tas ut av sandtaket. Uttaket er i stor grad utført i ET-1-2. I øst er uttaket 
vist avgrenset i henhold til eksisterende situasjon slik at uttaksskråninger og driftsveg ligger innenfor 
avgrensningen. 

Områdene ET-1, ET-2 og ET-3 ligger innenfor område som det søkes om driftskonsesjon for. 

Omkring halvparten av sandtakets tilgjengelige sandmasser er tatt ut. Det gjenstår masser i bunnen av 
uttaket. Det legges opp til at det skal tas ut masser til dybde – ca. kote 11 moh, som laveste kote nordøst i 
planområdet. I sør ligger terrengnivået på ca. kote 14 moh. – i bunnen av uttaket. Det skal være terrengfall 
fra sør mot nord – med helling 1:60. Dette har sammen heng med at nivået på uttak i område nord for 
Bugten sitt konsesjonsområde – på kommunal grunn – eiendommene 221/371, 432, har et nivå i bunnen på 
9-10 moh. 

For å beskytte grunnvannet best mulig – der nivået er målt å ligge 6,9 meter over havnivå, må det settes av 
tilstrekkelig med løsmasser over dette – derfor er kote 11 valgt som laveste uttaksnivå. Mektigheten av 
grus over grunnvannsnivået varierer da fra ca. 3-4 m til opp mot 6-7 m. 

I terrengformasjonen i nord-nordvest står det igjen masser mot naboeiendommen. Til sammen utgjør 
gjenstående masser ca. 0,5 -0,8 mill. m3. Bugten Sandtak AS ønsker sammen med grunneierne å ta ut 
resterende masser i uttaket i den videre drift. 

Arealdisponeringsplan 

 

Alt av tilgjengelige masser skal tas ut – med utgangspunkt i skråningsfall liggende i område 1:1,8-2,0. 
Buffersonen som går fram av kommuneplanens arealdel, mot Nenset gravlund og boligbebyggelsen i øst, 
skal omfatte deler av skråningen i øst. Som del av uttaksetappe ET-1 skal det imidlertid settes av et 12 
meter bredt og flatt område mellom denne skråningen og gjerdet ved Nenset gravlund. Det legges opp til 
uttak ned til kote 11 moh lengst i nord – i sør ned til kote 14 moh. Således beskyttes grunnvannet ved uttak 
av masser i uttaksetappe ET- 2. 
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Ut fra en uttakstakt på ca. 20 000 m3 sand i året, regner en nå med at det gjenstår ca. 25-40 års drift 
innenfor konsesjonsområde - under etappe ET-1 og ET-2, før denne delen av uttaket er tømt for 
tilgjengelige masser.  

Ved egen avtale med Norstone Grenland AS som er ansvarlig driver på naboeiendommene gnr. 221 bnr. 8 
og 221/345 – Nenset sandtak, vil det være mulig å drive ut sand i område BSM2 – uttaksetappe ET-3. Det 
kan være vanskelig å anslå tida en vil bruke for å ta ut disse massene. Dette vil avhenge av 
markedssituasjonen og hvor raskt Norstone Grenland AS, i samarbeid med Bugten Sandtak AS, vil 
prioritere uttak av sandmassene i denne delen av deres uttak på Nenset. Bugten sandtak har ca. 2-300 000 
m3 stående i denne formasjonen. Det er ikke gjort beregninger på hvor mye det er av tilgjengelige masser 
på Nenset sandtak sitt område. 

Støy, støv og arbeidstider: 
Støy 
Støy fra virksomheten skal ligge innenfor grenseverdiene i Støyretningslinje T-1442-2012. 
Det skal være etablert støyvoll mot boligbebyggelsen og Nenset gravlund øst for sandtaket. Øvrige 
skjermingstiltak anses ikke som nødvendig. 

Støv 
Bestemmelse: Dersom det oppstår støvutvikling og støvflukt fra planområdet som overskrider 

grenseverdier for lokal forurensning, skal det vannes over grusmasser, veger og plasser.  

Arbeidstider 
Bestemmelse: Arbeidstida i området skal skje i samsvar med retningslinjer fra SFT. Det skal ikke være 

virksomhet i sandtaket på helgedager og høgtider og i tidsperioden fra kl. 18.00 til 06.00. Ordinær drift 
utenom knusing kan bare skje på virkedager, mandag – fredag kl. 06.00-18.00 og på lørdager kl. 07.00-

15.00. Knusing kan bare skje på virkedager, mandag-fredag kl. 07.00-16.00.   

Igjenfylling - Avrenning av overflatevann: 
Det skal tilstrebes fall i overflaten på toppen av området som skal fylles ut i sonen mot Nenset gravlund 
fallet skal gå mot uttaksområdet i sør og sørvest. Det legges opp til at det skal tas ut masser til dybde – ca. 
kote 11 moh, som laveste kote nordøst i planområdet. I sør ligger terrengnivået på ca. kote 14 moh. – i 
bunnen av uttaket. Det skal være terrengfall fra sør mot nord – med helling 1:60. 
Ved en eventuell senere oppfylling av uttaksområdet skal lages kanaler/ fordrøyningsbasseng av kulestein i 
grunnen av det nye fyllingsområdet– etter planlagt system, slik at overflatevann fremtidig ved drenering 
kan ledes til disse. Dette må gå fram av driftsplanen ved senere rullering av denne. 

Sikring under driften: 
Vegen til sandtaket skal stenges med låsbar port når det ikke er i drift. Det er påkrevd å sørge for sikring av 
bratte skråninger i sandtaksområdet.   

Ivaretagelse av naturmangfold 
Innenfor planområdet og utenfor uttakssonen står løvvegetasjon av spesielt bjørk, samt gran og furu. Det er 
ikke påvist spesielle arter i Artskart 1.6 sine rødlistekategorier. 
 

  
Vegetasjonsbilde sett fra nordøst – det er vegetasjonssone av bjørk, gran og furu mellom Bugten og Nenset grustak 
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6. AREALBRUK - AVSLUTNINGSPLAN 
6.1 Fremtidig arealbruk 

Det er ikke tatt stilling til framtidig arealformål for Bugten sandtak. I de nærmeste områdene sør for 
sandtaket ligger et offentlig regulert område i sørøst – Lyngbakken sykehjem, og i sørvest ligger Granmo 
sandtak som er ferdig gjenfylt - til nivå som omkringliggende terreng – ca. kote 40 moh. Granmo sandtak 
er nå regulert til Næringsområde. Øst for Bugten sandtak ligger et større boligfelt – i sørøst, og Nenset 
gravlund i nordøst. 

Det er nærliggende å se for seg at store deler av Bugten sandtak også fylles opp. Med dette vil en sikre 
større og godt arronderte arealer til bebyggelse, aktivitetsområder, grønnstruktur med mer, og som kan 
være relevant for dette område.  

Fremtidig arealbruk må avklares gjennom en reguleringsplanprosess – gjennom et samarbeid mellom Skien 
kommune og grunneiere/ ansvarlig driver av massetaket. I reguleringsplanen må en se uttaksområdene for 
både Bugten sandtak og Nenset sandtak i sammenheng.  

Fremtidig bruk kan også arealmessig avklares gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er Skien 
kommunes ansvar å sørge for avklaring om fremtidig arealbruk for dette området – gjennom sitt 
kommuneplanarbeid. Ved revisjon av kommuneplanen bør en se på arealbruken for Bugten sandtak i 
sammenheng med de øvrige uttaksområdene på Nenset. 

Når arealbruken i Bugten sandtak er reguleringsmessig avklart, skal opparbeidelse og istandsetting av 
området skje i henhold til dette. 

6.2 Istandsetting og sikring 

Områdene BSM1-BSM2: 
Området skal fremstå ryddig. Endelig istandsetting av arealene i områdene BSM1 ligger fram i tid – en 
regner med at uttak av tilgjengelige grusmasser i bunnen av sandtaket fra øst og vestover til 
terrengformasjonene mot naboeiendommene, vil skje over en 25-40-årsperiode. Igjenfylling skal skje i 
henhold til Driftsplanen. Igjenfylling utover dette skal skje i henhold til ny reguleringsplan for området. 
Istandsetting av endelig terreng er vurdert for område BSM1 i denne driftsplanen. Senere rulleringer, og 
etter at fremtidig arealbruk for området er planmessig avklart, vil vise uttak av masser i område BSM2 
samt endelig istandsetting av dette.  

Avdekningsmasse – vegetasjonsetablering  
Avdekningsmassen/ toppmassen som er tatt av over sandmassene i området skal lagres innenfor område på 
hensiktsmessig sted.  
Område som er vist som buffersone i kommuneplanens arealdel – mellom sandtaksområde og boligfeltet 
på Nenset, skal settes i stand ved etablering av støyvoll og nødvendig tilsåing/ beplantning. Nødvendig 
opprydding skal også gjennomføres.  
For å oppnå etablering av vegetasjon anbefales at toppmassen påføres i 0,10-0,20 meters lag. Ellers er det 
forekomst av løvtrær, gran og furu i områdene omkring uttaksområde – og også i tilliggende skog sør og 
vest for planområdet. Det skjer årlig frøfall fra denne skogen, og dette vil spesielt bidra til naturlig 
vegetasjonsetablering. Samtidig med frø som formeringsenhet, vil etablering av vegetasjon kunne skje 
naturlig fra røtter og plantedeler - ved vegetativ formering.  

Fremtidig sikring: 
Bratte skråninger innenfor konsesjonsområde skal sikres med sikringsgjerde, og det skal etableres bommer 
ved 2 avkjøringer til Bugten sandtak. Sikringsgjerde skal være i henhold til driftsplankartet og prioriteres 
etablert. Når skråninger er etablert i henhold til plankart og anbefalt skråningsfall, skal sikringsgjerdet tas 
ned. 
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7. VEDLEGG 
Oversiktskart – målestokk 1:25000 – A3 – datert 12.06.20 – Tegning nr. 1 

  Arealdisponeringsplan – målestokk 1:1000 - A1 – datert 12.06.20 – Tegning nr. 2 
Driftsplankart – målestokk 1:1000 – A1 – Etappeplan datert 12.06.20 – A1 – Tegning nr. 3 
Driftsplankart – målestokk 1:1000 – A1 - Vegetasjonsplan datert 12.06.20 – A1 – Tegning nr. 4 

  Terrengsnitt – målestokk 1:1000 - A2 – datert 12.06.20 – Tegning nr. 5 og 6 
  Utdrag av K-plan – Arealdelen – Kart i målestokk 1:7500 – A3 – Tegning nr. 7 

Avtale mellom Grunneiere og Bugten Sandtak AS: 
- Tinglyst avtale fra 1957 vedr. eiendommen gnr. 221 bnr. 21 
- Brev fra advokat Johan Henrik Frøstrup - datert 14. juni 2017 vedr. forlengelse av 

leiekontrakten til gnr. 221 bnr. 21 - 10 år frem i tid med virkning fra 1. juli 2017   
- Avtale datert mars 2017 – vedr. eiendommen gnr. 221 bnr. 182 - med virkning fra 1. januar 

2017 og 12 år fram i tid 
Søknad om driftskonsesjon – skjema – datert 12.06.20 

- Driftsplan – se over 
- Kort firmapresentasjon - tidligere oversendt 
- Driftsbudsjett for de 3 neste år – 2020-2022 
- Årsregnskap – Dokumentasjon de siste 2 år – tidligere oversendt 
- Kvittering behandlingsgebyr - Søknad om driftskonsesjon - Dokumentasjon er tidligere 

oversendt 
- Garantibeløp for istandsetting – Dokumentasjon er tidligere oversendt 

 
     
   
Skien 12. juni 2020 
 
___________________ 
Jan Tore Rønningen 
 














