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Direktoratet for mineralforvaltning 

Ladebekken 50 

7066 Trondheim 

 

 

15.02.2021  

Søknad om prøveuttak  -  Kippen Steinbrud, Rollag Kommune

Søkerens navn og forrettningsadresse 

Numedal Naturstein AS, org. nr. 826 768 282 

Norevegen 1633 

3629 Nore 

 

Uttaksstedet 

Undersøkelsesområdet ligger i dalsiden ca 200 høydemeter over dalbunnen øst for Veggli i Numedal. 

Det har tidligere vært drift på området, og derfor er tilkomst-veg allerede bygget tidligere. Det er ingen 

boliger i nærheten av bruddet, men det ligger noen fritidsboliger (4-5 stk) fra 250 – 450 m unna. Se for 

øvrig vedlagte kart. 

 

Geologi 

Forekomsten er en del av et belte med lagdelt Kvartsskifer med innslag av Metasandstein og Ryolitt. I 

uttaksområdet er det ikke god nok lagdeling til at det er egnet som skifer-heller, men det er jevne fine 

lagdelinger som kan egne seg for murerstein i ulike størrelser. Noe lenger nord (ca 2 km) ligger det et 

felt i samme bergarts-belte som har bedre lagdeling der det tidligere er tatt ut skiferheller av til dels 

god kvalitet 

 

Begrunnelse for prøveuttaket 

Kippen steinbrudd er godkjent gjennom reguleringsplan for Kippen steinbrudd, som ble godkjent av 

Rollag Kommune 17.12.2009. Steinbruddet har en lagdeling i fjellet, som kan gjøre det mulig å ta ut 

naturstein for tørrmuing, plastring og forblending. Det har vært drevet utvinning av dette tidligere, av 

Isachsen Anlegg, men de avsluttet dette i 2016. Vi opplever økende etterspørsel etter naturstein på 

østlandet, og vi synes derfor det er litt underlig at Isachsen vlagte å avslutte sitt uttak. Vi ønsker å 
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gjennoppta driften i Kippen, men er «litt redd for» at uttaket ikke er så godt egnet som antatt, historien 

tatt i betraktning. Det er for oss viktig å kunne gjøre prøveuttak i steinbruddet, før eventuall oppstart av 

permanent drift og søknad om full konsesjon. Av det vi kan se i dag, etter spor av driften som har vært 

gjort tidligere, så kan det være utfordrene å finne rett drivemetode for sprenging i steinbruddet. Det vil 

derfor være avgjørende for vår vurdering av om forekomsten er driveverdig, å se hvordan fjellet er å 

sprenge, og hvordan fjellet vil dele seg. 

Uttaket vil skje over jord, og vil foregå med borerigg for sprenging og gravemaskin for rensk og 

sortering av stein. 

 

Størrelse på uttak og varighet 

Vi søker om uttak av inntil 2000m3, etter maks uttaket beskrevet I forskriften.  

Varigheten for prøveuttaket, er satt frem til 01.12.2021. Vi ser da for oss at vi i løpet av denne 

perioden vil kunne ha drevet tilstrekkelig prøveuttak, til å kunne vurdere videre drift, og fullstendig 

søknad om driftskonsesjon. 

 

Sikring og oppryddingsplikt 

Steinbruddet ble tilfredstillende sikret etter at forrige driver avsluttet sin drift. Prøveuttaket av det 

omøkte volumet, vil i liten grad påvirke eksisternede sikringstiltak, og kan gjennomføres innenfor 

allerede utført sikring. Vår vurdering er derfor at det i liten grad vil være nødvendig med sikring utover 

det som allerede er utført. Numedal Naturstein, vil fjerne all løs stein som allerde er utsprengt i 

steinbruddet, og steinmasser fra prøveuttaket, iht avtale med grunneier. 

Det er pr dags dato kun voll som sikring/skjerming. Dette skyldes at uttaket er planert ut etter uttak slik 

at det ikke er bratte skrenter eller rette fjellvegger. Området på oversiden av uttaket er også ulendt og 

lite tilgjengelig for persontrafikk. Mens uttaket pågår vil vi vurdere evt behov for midlertidig 

sikringsgjerde fortløpende. Etter endt uttak vil, hvis det ikke er grunnlag for videre drift, 

overskuddsmasser og «skrotmasser» legges tilbake slik at det blir skråninger av ulik vinkel, men slik 

at voll fortsatt er tilstrekkelig som hovedsikring. Altså samme prinsipp som er brukt på tidligere 

opprydding. Det vil da kunne gro til med vegetasjon på nytt. Skulle det vise seg at uttaket er 

driveverdig, slik vi håper, vil vi sende en fullstendig søknad om konsesjon med mer detaljert 

beskrivelse av sikringstiltak og avsetting av økonomisk sikkerhet for opprydding osv. 
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Økonomisk sikkerhet 

Vår vurdering, er at det ikke er behov for økonomisk sikkerhetstillelse for det nødvendige opprydding 

og sikringstiltakene som er beskrevet. Det handler i hovedsak om å fjerne utsprengt stein fra bruddet, 

noe som i seg selv har en større verdi I råvaren, enn kostnadene for å fjerne den. 

 

Påvirkning av miljø, omgivelser og grunneier. 

All prøveuttak vil foregå i ett allerde godkjent regulert steinbrudd, noe som gjør at disse vurderingene i 

hovedsak ble hensyntatt i planprossessen for reguleringsplanen. 

Det er gjort store investeringer i utbedring av adkomstvei og det er få berørte hus langs denne.  

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 01 – Oversiktskart 1:50 000 som viser lokalisering av området 

Vedlegg 02 – Horisontalkart 1:2000 med tilhørende snit 

Vedlegg 03 – Avtale med grunneier 

 

 



Senterposisjon: 179839.22, 6671575.42
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.02.2021
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