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Følling kalkbrudd GNR 348/1  i Steinkjer kommune - beskrivelse 
 

1. Bakgrunn/Historikk 
Følling Kalkbudd er tidligere drevet av Veidekke Industri og ligger lokalisert i Følling ved E-6 
Nord for Steinkjer se kart Z401 Oversiktskart. Odd Einar Kne AS overtok bruddet ved 
årsskifte 2014/2015 og søknad om driftskonsesjon datert 4/2 2015 ble fremsendt med 9 
beskrevne vedlegg 5/2 2015. I fremsendt søknad står det at formålet med overtakelse er 
videre drift og uttak, produksjon av pukkmasser i.h.h.t godkjent reguleringsplan av 28/6 
1995 med vedlegg. 
 

2. Området 
Det regulerte området er ca 44 dekar og fremgår av fremsendt kart Z501 Eiendomskart.  
Arealdisponeringen fremgår av fremsendt kart Z201 arealdisponering. Området er regulert 
til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan Steinkjer kommune datert 28. juni 1995. 
Området er godt skjermet fra omgivelsene. Det er ingen fastboende innenfor 800m grense 
fra bruddet. Gatekjøkken som lå på rasteplass 200m fra bruddet (beskrevet i søknad) er pr. 
dags dato ikke i drift. 
 
Driftskart fra godkjent reguleringsplan 
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3. Drift 
Reguleringsplan beskriver drift i 8 etapper som vi har beskrevet i fremsendt kart Z001 og 
hvor snitt på etapper er beskrevet i Z101 Snitt Etapper med et utgangspunkt fra kote +43 og 
med pallehøyde 15m. Knusing og sikting vil bli gjennomført inne i bruddet og der det er 
hensiktsmessig i forhold til fremdrift /utkjøring. Forekomsten består av pukkforekomster av 
god kvalitet samt jordbrukskalk. Det er i fremsendt søknad beskrevet et årlig uttak på 20 
000m3 fastkubikk og et totaluttak på 700 000m3 fastkubikk. Årlig uttak er vanskelig å forutsi 
og avhengig av konjunkturene i bygg og anleggsbransjen. 20 000 som et normaluttak er på 
linje med det som er rapportert av uttak i 2015 og 2016. 
 

4. Bygg/faste installasjoner 
Det er ikke planlagt med faste installasjoner/bebyggelse i tilknytning til bruddet 
 

5. Sikkerhet 
Bruddkant er sikret med gjerde. Det benyttes midlertidig alpingjerde når gjerde flyttes i 
forbindelse med rensk/utvidelse. Sikring er angitt på fremsendt kart Z001 Oversikt etapper 
og kart Z002 som også viser uttaksgrense. Det er montert elektronisk tidsstyrt bom 
(solcellestrøm) for adgangskontroll inn til bruddet. Innkjørsel er utvidet i lengde og bredde 
for å bedre av- og påkjøring. Det er god sikt i krysset og på sommers tid ryddes vegetasjon 
for å sikre god sikt. Det er 70 km/t fartsgrense ved bruddet og dette er ikke til hinder for 
sikker av og påkjøring. Ved sprengning sperres vei på utsiden av brudd og det har ikke vært 
tilfeller av stein på veien. 
Høyspent som går gjennom etappe 3.og 6. (se Z201 Kart Arealdisponering)er under 
vurdering med netteier(NTE) for å finne løsning som ikke er i konflikt med videre drift. 
Dagens drift tar hensyn til sikkerhetsbestemmelsene med sikker avstand mellom linjestrekk 
og arbeider. 
 

6. Forurensning 
Dagens grunn og at den ferdige flata justeres til flat område vil hindre avrenning. Ved 
avslutning kan man med innfylling hensynta at reguleringsplan beskriver flate i bruddet ned 
til kote 45 i SV og stiger til kote 65 i NØ . Lømsen som ligger ved bruddet er ikke drikkevann. 
Hvis problemer med avrenning til bekk oppstår vil det bli vurdert evt. 
fangdam/sedimentering. 
Knusing med mobilt knuseverk vil med et slikt uttak foregå i begrensede perioder og støv og 
støy er ikke til hinder for naboer. Ved ekstrem tørke vil vanning være enkelt å gjennomføre. 
Det er kun daglig vedlikehold på utstyr som skjer i bruddet og eksvis. oljeskift skjer på vårt 
verksted. Diesel vil være lagret på godkjent og merket lagringstank som vil være sikret/låst.  
 
 

7. Avslutning/Etterbruk/istandsetting 
Med dagens virksomhet lagt til grunn antas det at uttaket ferdigstilles rundt år 2040. Som 
tidligere beskrevet er tidspunktet usikkert da det er marked og etterspørsel som bestemmer 
dette. Avslutningsplan er vist i fremsendt kart Z003 Avslutningsplan som viser hvordan 
området er tenkt avsluttet. Skråninger vil tilpasses terrenget og der forholdene ikke tilsier 
naturlig fornying vil det bli arrondert, gjenfylt, beplantet og isådd. 
Det vil bli utført etappevis istandsetting / beplanting av paller når drift har kommet så langt 
at dette er mulig. 



Permanent sikring vil bli beholdt så lenge det er drift i bruddet 
 

8. Økonomisk sikkerhetsstillelse 
 I fremsendt søknad er det i driftsbudsjett for første 3 år angitt 1,5 % avsetning av inntekt per 
år. 
Forrige driver Veidekke/Kolo opprettet konto 5081.05.373 i DNB 26.10.2005 og avsetninger 
til økonomisk sikkerhetsstillelse er gjort på denne konto. 
I søknaden er det ikke anført hvilken organisering som foreslås men vi foreslår som tidligere 
å overta forrige drivers ordning og konto for innbetaling som er individuell avsetning/pant i 
konto+ bankgaranti. 
 
Tabell som viser beregning av økonomisk sikkerhetsstillelse 

Kostnadselementer Enhets pris Mengde Kostnad 

Fjerning (rivning og demontering) av 
konstruksjoner Beskrivelse av tiltak      0 

Massehåndtering og arrondering                              
Beskrivelse av tiltak                                             
Avdekningsmasser fra midlertidige voller 
transporteres til tilbake til pallene og planeres 
utover. Naturlig reetablering av stedlig vegetasjon. 
Kostnad pr etappe.  800 000    800 000 

Annen varig sikring                                                                
Beskrivelse av tiltak                                                              
Uttaket har lave pallehøyder, og det er ikke behov 
for varig sikring.      0 

Beplantning                                                                      
Beskrivelse av tiltak                                                                     
Det vil ikke være naturlig å beplante området, med 
bakgrunn i områdets karakter. Naturlig vegetasjon 
reetableres.  100 000    100 000 

Andre direkte avslutningskostnader                                                                
Beskrivelse av tiltak                                                           
Uforutsett og utgifter til konsulentbistand ved 
avslutning.  40 000    40 000 

Indirekte avslutningskostnader                                                          
Beskrivelse av tiltak       

Foreslått størrelse på økonomisk 
sikkerhetsstillelse  940 000    940 000 

*Garanti på 300 000 som det stilles krav om i veileder vil være dekket av tidligere 
avsetninger  

 
Med hilsen 
Odd Einar Kne AS 
 
Odd Einar Kne. 
 
Alle kartvedlegg er godkjent og fremsendt i tidligere e-post. 




































