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Søkers navn/firma:

Postadresse:

Postadresse:

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12): 

Postnummer:

Postnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Sted:

Sted:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

Land:

Land:

E-postadresse:

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:

1.1 Om søkeren

Navn på uttaket/området: 

Geografisk beliggenhet: 

Kommune: Fylke:

Størrelse på arealet (daa):
Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. 
Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

Bnr.Gnr. Festenr.

1.2  Tiltakets geografiske beliggenhet

1.3.1  Masseuttak

i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?

ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?

Ja

Ja

Nei

Nei

1.3  Eksisterende inngrep

TØM SKJEMA

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 

Søknaden med vedlegg sendes til:  
Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim 

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning
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i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde
Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

1.5.2  For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5.1  Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet

i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm

2.1  Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).

2. Beskrivelse av tiltaket

Navn: Postadresse:

Postnr.Gnr./bnr./fnr. Sted.

1.4 Grunneiere til området

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, 
gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.

Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.3.2 Andre fysiske tiltak
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i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

2.4  Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.3.1  Kommuneplan

Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

2.3  Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, 
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.2  Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

Navn på plan og plan ID:

Vedtaksdato:

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

m3

m3

2.2  Planlagt uttaksvolum

Type tillatelse:

Vedtaksdato:

2.3.3  Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).
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3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)
Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet
Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene
Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:
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4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området
Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

3.5  Avbøtende tiltak
Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:
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6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Navn. Virksomhetens navn (innleid  
selskap, eks. konsulentselskap). Beskrivelse av kompetanse.

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Navn. Virksomhetens navn 
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, 
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

 **  Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).
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7. Økonomi

Investeringer Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

7.1.1  Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan

7.1  For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise 
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale 
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.1.2  Budsjett

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

7.2  For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven 
(Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til 
sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).
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9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, 
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet 
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn Postadresse Poststed

10.1  Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn Postadresse Kort beskrivelse av rettighetPoststed

10.2  Opplysninger om andre kjente rettighetshavere
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

utvinningsrett med eventuelle vedlegg. 
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010: 
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010: 
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

12. Vedlegg til søknaden
Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1:  Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2:      Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2:  For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om
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• verdiskaping og næringsutvikling,

• naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,

• omgivelsene og nærliggende områder under drift,

• miljømessige konsekvenser av utvinning, og

• langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som 
skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon 
skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om 
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente 
slik tillatelse.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³  
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den  
som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift 
til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, 
som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for 
veiledning. 

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en  viktig del av en driftskonsesjonssøknad,  
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for 
driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.  

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon 
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er  
«skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår 
som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har  
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:
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Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra  
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein 
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter  
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes  
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til 
bergfaglig forsvarlig drift1, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk 
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling2. 

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

• Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende 
areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.

• Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.3   

For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier. 

• Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område 
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik 
området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene 
for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir 
nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.

• Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette 
formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal- 
disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.  
I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges 
som omsøkt konsesjonsområde. 

• Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse 
av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det  
fastsatte konsesjonsområdet.4 Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel  
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes 
utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

1 Mineralloven § 41. 
2 Mineralloven §§ 1 og 2. 
3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a). 
4 Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde



Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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1 

1. BASISOPPLYSNINGER 

1.1 Grunneier 
Gnr. 1 bnr. 181 og 233 i Hattfjelldal kommune 
YIT Industri AS 
PB. 6704, Etterstad 
0609 Oslo 
www.yit.no 
 
Gnr. 1 bnr. 1 i Hattfjelldal kommune 
Statskog SF 
PB. 63, Sentrum 
7801 Namsos 
www.statskog.no 
 
 

1.2 Tiltakshaver 
YIT Industri AS 
 
Kontaktperson: Sigbjørn Lian 
Tlf: 926 43 514 
E-post: sigbjorn.lian@yit.no 
 
  



 
FISKLØSELV PUKKVERK  
 
 
 

 
 
 

 

2 

2. TILLATELSER OG RAMMER 

2.1 Tillatelse etter plan- og bygningsloven 
Tiltaket er ikke søknadspliktig i hht. PBL §93 pkt. i) Vesentlige terrenginngrep, jfr. Forskrift om 
byggesak §4-3 pkt f) da vi driver i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og at steinbrudd er 
unntatt krav i plan- og bygningsloven så langt gjelder kapitlene 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30 og 31. 
 

2.2 Forurensingsloven 
All drift skal tilfredsstille kravene om utslipp til jord, vann og luft. 
 

2.3 Tilsyn 
I henhold til minerallovens § 59 skal Direktoratet for mineralforvaltning føre tilsyn med 
a) undersøkelse, herunder prøveuttak, og drift foregår på en bergfaglig forsvarlig måte i samsvar 
med lovens krav,  
b) vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av denne lov overholdes,  
c) sikrings- og oppryddingsplikten etterleves,  
d) arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet.   
 

2.4 Miljø og sikkerhet 
Arbeidet skal skje i hht. Direktoratet for mineralforvaltnings standardvilkår for massetak, og 
annen lovgivning relevant for denne type industri. 
Steinbruddet sikres, både under drift, og permanent. Dette gjøres med gjerder som er 
tilstrekkelig høye i forhold til en normal snøvinter, her 2 m høye viltgjerder.. 
 

2.5 Reguleringsplan 
Det ble utarbeid reguleringsplan (ID 1990002), datert 17.03.1995 for pukkverket. Plankartet ble 
utarbeid på et gammelt ØK uten innmåling i terreng. I 1997 ble tomta G/bnr 1/233 opprette og 
det er omforent at denne eiendomsgrensen danner plangrensen for området. Gamle 
ortofotobilder av bruddet viser at tidligere eiere tidlig begynte å bruke noen områder utenfor 
eiendommen til deponi/lager. 
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3. DRIFTSTEKNISKE FORHOLD 

3.1 Lokasjonen 
Fiskeløselv pukkverk ligger omtrent 2 km vest for kommunesenteret i Hattfjelldal, rett nord for 
rv. 73. Den nærmeste delen av lagerområdet er omlag 50 m fra veien. 
 

3.2 Forekomsten 
Forekomsten består av en lys grå, middels til finkornig kalkstein. Bergarten har en  

 Dette er godt tilslag til asfalt 
på veier med , og den egner seg som tilslag til betong. Årsproduksjonen 
blir solgt som entreprenørvarer i et stort omland. 
 
Fiskløselv pukkverk har massebalanse, dvs. at det ikke blir liggende igjen fraksjoner – gjerne 
finfraksjoner – som ikke blir solgt. Det medfører at det ikke er utfordringer med vrakmasser 
 

3.3 Driftsforhold 
Siden begynnelsen av 1990-tallet har det vært drevet pukkverk på dette stedet, det er ikke fast 
bemannet og produksjonen skjer kun med mobilt utstyr. Det er ikke faste installasjoner i dette 
pukkverket  

 
 
All uttransport av varer fra dette pukkverket foregår med bil. 
 
Uttaket er planlagt i to faser med en pallhøyde på 15 m og en minste bredde på sikringshyllene 
på 12 m. Humusmasser i forbindelse med rensk og klargjøring skal lagres øst for uttaksområdet 
innenfor reguleringsgrensen. Uttaket deles i to paller, der den øvre drives ferdig først, deretter 
drives den nedre. 
 
I første fase blir øvre pall drevet ut til uttaksgrensen. Det startes i den østlige delen av pallen, og 
sprenger ut til uttaksgrensen nordover. Da blir det plass til grovknuser på denne pallen, og 
sprengsteinen vil bli grovknust opp på pallen og tippet utenfor kanten ned til nedre nivå, hvor 
finknusing og opplasting av salgsvarer skjer. Når planet er utdrevet legges det ca 12 m bred 
ranke med avdekningsmasser i rundt 0,5 m tykkelse på det som skal bli sikringshylle. Dette blir 
underlag for revegetering med lokal vegetasjon på sikringshylla. Der bakveggen – veggen mot 
nord – blir høyere enn 15 m vil terrenget over, bli senket slik at pallhøyden blir maksimalt 15 m. 
 
I andre fase drives nedre pall ut, starter i vest og driver slik at det blirsatt igjen en sikringshylle 
på 12 m. Det legges avdekningsmasser på sikringshylla før sprengning, som underlag for lokal 
revegetering. All knusing skjer på nedre nivå hvor salgsvarene lagres likt som når øvre nivå ble 
tatt ut.   
 

3.4 Fjellrensk under drift  
Etter alle sprengninger blir nye stufflater maskinrensket ved at maskinen går opp på røysa og 
rensker ned eventuelle løse blokker eller partier. For å sikre at det ikke faller ned løse fragmenter 
i ettertid vil stuffene bli visuelt vurdert, og spettrensket ved behov. 
 

3.5 Sikringstiltak massetak 
Området er gjerdet inn med et 2 m høyt flettverksgjerde - viltgjerde, og det er satt opp en låst 
bom på veien inn til bruddet. Området er også skiltet med adgang forbudt-skilt. 
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3.6 Avslutning og istandsetting 
Når nedre område er tatt ut vil det som er igjen av overdekningsmassene legges på, og 
eventuelle rester av finstoff fra drifta blandes inn. Dette blir grunnlaget for revegetering av 
området med stedegen vegetasjon. 
 
Gjerdet blir stående slik det ble satt opp i forbindelse med driften, og bommen inn til området blir 
stående. Alt som ikke er naturlig forekommende i området vil bli fjernet, i og med at det ikke er 
faste installasjoner i uttaket vil det dreie seg om avfall som f.eks. kasserte sikteduker og 
lignende. 
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4. HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

Pukkverket ligger i lia ca 250 m opp fra Fiskeløselva. Den kommer fra Fiskeløsvatnet nord for 
pukkverket og kommer ned på østsiden og svinger vestover før den renner ut i Vefsna. 
Lia er skogkledt og overdekningen er på ca 0,7 m i gjennomsnitt over området. Det er ikke 
registrert noen truende arter i eller rundt pukkverket, jamfør artdatabanken. 
 

4.1 Bestående bebyggelse 
Det er lite bebyggelse i området, den nærmeste bebyggelsen ligger på andre siden av elva, ellers 
ligger de nærmeste hyttene 1-2 km unna.  
 
Det ligger en nettstasjon 100 m fra krysset inn til bruddet.   
 

4.2 Støy 
Støy av betydning vil komme fra: 

• Boring 
• Sprengning 
• Knusing/sikting 
• Pigging 
• Lasting og transport 

 
På grunn av den store avstanden til bebyggelse og at knuseverket er plassert inne i selve 
bruddet, skjermet av masselagrene vil ikke støy være noe problem. 
 
Støy fra sprenging vil merkes på lang avstand, men på grunn av få salver vil ikke dette være noe 
stort problem. 
 
Transporten ut av bruddet går direkte ut på rv. 75 i et område uten bebyggelse. 
 

4.3 Rystelser/lufttrykk 
Rystelser av betydning skjer under sprenging. Ladningene som vil bli benyttet skal ikke være så 
store at det vil bli skade på bygninger eller lignende. Rystelsene vil likevel kunne bli svakt 
merkbare i nærmeste bebyggelse. 
 
Lufttrykket får stor spredning på grunn av det åpne landskapet og vil ikke være til noen 
sjenanse. 
 

4.4 Støv 
Støv kan være problematisk under knusing/sikting, men på grunn av bruddets plassering, vil 
støvet mest sannsynlig ikke nå frem til noen bebyggelse. 
 
Det brukes også vannoverrisling for å redusere støvmengden. 
 

4.5 Innsyn 
På grunn av avstand til bebyggelse er det begrenset med innsyn til bruddet. Det er i hovedsak 
ved passering på rv. 75 at man kan skimte toppen av bruddet gjennom granskogen. 
 

4.6 Kulturminner 
Det er ikke registret noen kjente kulturminner i området, jamfør kulturminnedatabasen 
Askeladden.  
 

4.7 Avvrenning 
Pukkverket har ingen problemer med avrenning. Vannet siger ned i grunnen, noe som medfører 
at evt forurenset vann blir naturlig renset før det slippes ut. 
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5. AJOURFØRING OG REVIDERING AV PLANEN 

5.1 Ajourføring av driftsplan 
Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourføres i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når direktoratet 
finner det nødvendig, minst hvert 5. år. 
 
Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser dagens 
situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg 
følges). 
 

5.2 Revidering 
Ved vesentlige planlagte endringer i uttaksopplegget (eksempelvis endring i etapperekkefølge, 
uttaksretning etc.) i forhold til godkjent driftsplan, må det utarbeides en revidert driftsplan som 
skal godkjennes av direktoratet før endringer iverksettes. 
 
 



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-001.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Søknad om konsesjon

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv Pukkverk
Konsesjonsområde

1350035903

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 001 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 001 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

KONSESJONSOMRÅDE

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
EKVIDISTANSE 1 m

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1 : 1000 A1

HØYDESYSTEM NN2000



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-011.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Driftsplan

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv pukkverk
Oversiktskart

1350035903

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 011 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 011 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

KONSESJONSOMRÅDE

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
EKVIDISTANSE 1 m

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1 : 1000 A1

BRUDDGRENSE
FASE 1
GJERDE
VEGBOM
ANTATT PLASSERING SKILT

HØYDESYSTEM NN2000.

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-012.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Driftsplan

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv pukkverk
Eksisterende situasjon og fase 1

1350035903

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 012 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 012 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

KONSESJONSGRENSE

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1 : 1000 A1

BRUDDGRENSE

DRIVERETNING
GJERDE

FASE 1

ANTATT PLASSERING SKILT

DRIFTSVEG

VEGBOM

PRODUKSJON/LAGER/DEPONI

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
EKVIDISTANSE 1 m

HØYDESYSTEM NN2000.

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-013.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Driftsplan

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv pukkverk
Ferdig fase 1 og fase 2

1350035903

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 013 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 013 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

KONSESJONSOMRÅDE

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1 : 1000 A1

BRUDDGRENSE
FASE 2

DRIVERETNING
GJERDE
ANTATT PLASSERING SKILT

DRIFTSVEG

VEGBOM

PRODUKSJON/LAGER/DEPONI

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
EKVIDISTANSE 1 m

HØYDESYSTEM NN2000.

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-014.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Driftsplan

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv pukkverk
Avslutningsplan

1350035903

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 014 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 014 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1 : 1000 A1

BRUDDGRENSE

Istandsatt areal

KONSESJONSOMRÅDE

GJERDE

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
EKVIDISTANSE 1 m

HØYDESYSTEM NN2000.

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-015.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Driftsplan

Dato: 04.09.2019

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv pukkverk
Vertikalprofiler - etappevisplan

1350035903-001

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 015 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 015 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

FASE 1

AVSLUTNING

DAGENS SITUASJON

FASE 2



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

S71010-016.dwg

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

YIT Norge AS
Driftsplan

Dato: 04.09.2019

Tegn: BAK

KPR: KLH

Fiskløselv pukkverk
Vertikalprofiler - avslutningsplan

1350035903

BAKALF

A1 - 1:1000

- - - S 710 10 016 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 016 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

AVSLUTNING

DAGENS SITUASJON

ISTANDSATT AREAL






	19-03178-1 Søknadsskjema Fiskløselv 658649_1_1
	19-03178-1 Driftsplan Fiskløselv 658654_1_1
	1. Basisopplysninger
	1.1 Grunneier
	1.2 Tiltakshaver

	2. Tillatelser og rammer
	2.1 Tillatelse etter plan- og bygningsloven
	2.2 Forurensingsloven
	2.3 Tilsyn
	2.4 Miljø og sikkerhet
	2.5 Reguleringsplan

	3. DRIFTSTEKNISKE FORHOLD
	3.1 Lokasjonen
	3.2 Forekomsten
	3.3 Driftsforhold
	3.4 Fjellrensk under drift
	Etter alle sprengninger blir nye stufflater maskinrensket ved at maskinen går opp på røysa og rensker ned eventuelle løse blokker eller partier. For å sikre at det ikke faller ned løse fragmenter i ettertid vil stuffene bli visuelt vurdert, og spettre...
	3.5 Sikringstiltak massetak
	3.6 Avslutning og istandsetting
	3.7

	4. Hensyn til natur og omgivelser
	4.1 Bestående bebyggelse
	4.2 Støy
	4.3 Rystelser/lufttrykk
	4.4 Støv
	4.5 Innsyn
	4.6 Kulturminner
	4.7 Avvrenning

	5. Ajourføring og revidering av planen
	5. Ajourføring og revidering av planen
	5.1 Ajourføring av driftsplan
	5.1 Ajourføring av driftsplan
	5.2 Revidering
	5.2 Revidering


	Kart
	19-03178-1 S-710-10-001_Konsesjonsområde 658655_1_1
	19-03178-1 S-710-10-011_Oversiktskart 658656_1_1
	19-03178-1 S-710-10-012_Dagens sit-fase1_ny 658658_1_1
	19-03178-1 S-710-10-013_Ferdig fase1-fase2 658659_1_1
	19-03178-1 S-710-10-014_Avslutningsplan 658660_1_1
	19-03178-1 S-710-10-015_Profiler 658661_1_1
	19-03178-1 S-710-10-016 Profiler avslutning 658662_1_1


	clear_btn: 
	Søkers navnfirma: YIT Norge AS
	Organisasjonsnummer: 983065309
	Postadresse: Postboks 6704, Etterstad
	Postnummer: 0609
	Sted: Oslo
	Land: Norge
	Telefonnummer: 67914800
	Mobiltelefon: 
	Epostadresse: firmapost@yit.no
	Kontaktperson med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker se punkt 12: Sigbjørn Lian
	Postadresse_2: Tarandrødveien 70
	Postnummer_2: 3171
	Sted_2: Sem
	Land_2: Norge
	Telefonnummer_2: 
	Mobiltelefon_2: 92643514
	Epostadresse_2: sigbjorn.lian@yit.no
	Navn på uttaketområdet: Fiskløselv pukkverk
	Address_1: 1
	Bnr: 181 og 233
	Festenr: 
	Kommune_1: Hattfjelldal
	Fylke_2: Nordland
	Størrelse på arealet daa: 30
	Help: 
	Group4: ja
	Group5: ja
	Andre fysiske inngrep som veier jernbaner kraftlinjer osv i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her: RV 73 passerer rett på sørsiden av uttaket. Det ligger en nettstasjon 100 m fra krysset inn til bruddet.
	Name: YIT Industri AS
	Postaddresse11: Pb 6704 Etterstad
	Gnrbnrfnr: 1/233 og 1/181
	Postnr: 0609
	Sted_3: Oslo
	Group6: Off
	Group7: 3
	Group8: 1
	m31: ca. 6.000
	m33: ca. 380.000
	Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål beskriv: Massetak
	Group9: 1
	Navn på plan og plan ID: Utvidelse av fjellmassetak Fiskløselv
	Vedtaksdato: 17.03.1995
	Type tillatelse: 
	Vedtaksdato_2: 
	Group10: 1
	Her skal det gis en beskrivelse av risiko for skade på eiendom mennesker husdyr og tamrein: Det er fare for skade på omgivelsene ved sprengning i uttaket
	Det skal her beskrives eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet: Dette lille uttaket drives i en bratt li kledd med gran, dvs. at naturmangfoldet blir påvirket.
	Det skal her gis en beskrivelse av eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: Det er ikke registret noen kjente kulturminner i området, jamfør kulturminnedatabasen Askeladden.
	Negative konsekvenser ved tiltaket som støy støv og eventuell avrenning inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag beskrives her: Produksjon og transport medfører fare for støvflukt. Og knusing vil medføre støy for omgivelsene. Det er ingen fare for avrenning til drikkevasskilder, men store nedbørmengder kan føre til avrenning til Fiskløselv.
	Mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 31 34 beskrives her: Veien forbi uttaket stenges ved sprengning, og det settes ut vaktposter i terrenget rundt sprengningsstedet.Dersom det finnes kulturminner som ikke er kjent pr i dag stoppes uttaket i det området og myndighetene varsles.Støv dempes ved bruk av vann, produksjon skjer kun i sommermånedene slik at det er enkelt å hente vann.Knusing skjer så langt inn - nord - i uttaket som mulig, dermed vil avstanden til utsatte objekter økes, og evt. varelager foran knuseren vil dempe støyen.
	Her angis opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områderRow1: 
	undefined_18: Området skal tilbakeføres til LNFR
	NavnRow1:  Sigbjørn Lian
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow1: NTH 1979, Bergingeniør. Er godkjent som bergteknisk ansvarlig i brev av 10.10.2011, saksnr: 11/00031
	Navn1:  Arild Tveit
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow1_2: 2017 - d.d. Direktør region pukk og grus i YIT Norge AS2013 - 2017 Avdelingssjef pukk Sør i Lemminkäinen/YIT2009 - 2013 Formann pukkverk i Mesta/Lemminkäinen Norge1996 - 2009 Bas Mobile knuseverk i Mesta2013 Fagskolen Innlandet Anlegg - Bygg og Anlegg2002 Fagbrev i Bergverksfaget
	Navn2: Maja Spoja
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow2: Bergingeniør, University of Zagreb 2007. Kvalitetssjef tilslagsprodusent i Kroatia 2007 - 2017.Produksjonssjef Lemminkäinen pukk og grus 2017 - 2018. Kvalitessjef  pukk og grus YIT Norge 2018 - d.d.
	Navn3: Kjell Arne Kvammen
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow3: Stjørdal Fagskole delstudium bergteknikk 2014. Fagbrev 2002. 2001 - 2004 Formann/Avdelingsleder Bjarkøy pukkverk.2004 - d.d. Regionssjef pukk og grus region nord i Lemminkäinen/YIT Norge AS
	Navn19: Stian Storsveen
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow4: Stjørdal Fagskole delstudium bergteknikk 2014.Fagbrev 2008.2003 - 2007 Operatør mobilknusere.2007 - 2011 Formann pukkverk2011 - 2017 Avdelingssjef pukkverk region øst Lemminkäinen Norge AS
	Navn5: 
	Virksomhetens navn innenfor konsernetRow1: 
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow1_3: 
	Navn6: 
	Virksomhetens navn innenfor konsernetRow2: 
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow2_2: 
	Navn7: 
	Virksomhetens navn innenfor konsernetRow3: 
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow3_2: 
	Navn8: 
	Virksomhetens navn innenfor konsernetRow4: 
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow4_2: 
	Navn9: 
	Virksomhetens navn innenfor konsernetRow5: 
	Beskrivelse av kompetanse formell utdannelse avgangsår og praktisk relevant erfaringRow5: 
	Navn10: 
	Virksomhetens navn innleid selskap eks konsulentselskapRow1: 
	Beskrivelse av kompetanseRow1: 
	Navn11: 
	Virksomhetens navn innleid selskap eks konsulentselskapRow2: 
	Beskrivelse av kompetanseRow2: 
	Navn12: 
	Virksomhetens navn innleid selskap eks konsulentselskapRow3: 
	Beskrivelse av kompetanseRow3: 
	Navn14: 
	Virksomhetens navn innleid selskap eks konsulentselskapRow4: 
	Beskrivelse av kompetanseRow4: 
	Navn17: 
	Virksomhetens navn innleid selskap eks konsulentselskapRow5: 
	Beskrivelse av kompetanseRow5: 
	Navn16: 
	Virksomhetens navn innleid selskap eks konsulentselskapRow6: 
	Beskrivelse av kompetanseRow6: 
	Maskiner og utstyr spesifiserRow1: 
	SumRow2: 
	Maskiner og utstyr spesifiserRow2: 
	SumRow3: 
	Maskiner og utstyr spesifiserRow3: 
	SumRow4: 
	Maskiner og utstyr spesifiserRow4: 
	SumRow5: 
	Maskiner og utstyr spesifiserRow5: 
	SumRow6: 
	Eventuelle leie av maskiner og utstyr spesifiserRow1: 
	SumRow8: 
	Eventuelle leie av maskiner og utstyr spesifiserRow2: 
	SumRow9: 
	Eventuelle leie av maskiner og utstyr spesifiserRow3: 
	SumRow10: 
	Eventuelle leie av maskiner og utstyr spesifiserRow4: 
	SumRow11: 
	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow1: 
	SumRow13: 
	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow2: 
	SumRow14: 
	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow3: 
	SumRow15: 
	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow4: 
	SumRow16: 
	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow5: 
	SumRow17: 
	Andre kostnader spesifiserRow1: 
	SumRow19: 
	Andre kostnader spesifiserRow2: 
	SumRow20: 
	Andre kostnader spesifiserRow3: 
	SumRow21: 
	Andre kostnader spesifiserRow4: 
	SumRow22: 
	SumSum5: 
	SumRow33_1: 
	SumRow33_2: 
	Lån spesifiserRow1: 
	SumRow3_2: 
	Lån spesifiserRow2: 
	SumRow4_2: 
	Lån spesifiserRow3: 
	SumRow5_2: 
	Andre finansieringsløsninger spesifiserRow1: 
	SumRow7: 
	Andre finansieringsløsninger spesifiserRow2: 
	SumRow8_2: 
	Andre finansieringsløsninger spesifiserRow3: 
	SumRow9_2: 
	SumSum_2: 
	Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings og oppryddingstiltak etter mineralloven skal beskrives her Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnesRow1: YIT Norge AS stiller konserngaranti i forbindelse med driftskonsesjoner, og ved bruk av kalkulatoren som DMF har på sine sider finner vi at nødvendig garantibeløp er kr 1.000.000.
	Her beskrives forhold som sysselsettingseffekter skatteinntekter markeds og eksportmuligheter eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osvRow1: Dette lille uttaket betjener nærområdet, og vil generere 0,3 årsverk i forbindelse med produksjon og salg.
	Rettighetshavers navnRow1: Statsskog SF
	PostadresseRow1: Pb 63 Sentrum
	PoststedRow1: 7801 Namsos
	Rettighetshavers navnRow2: 
	PostadresseRow2: 
	PoststedRow2: 
	Rettighetshavers navnRow3: 
	PostadresseRow3: 
	PoststedRow3: 
	Rettighetshavers navnRow4: 
	PostadresseRow4: 
	PoststedRow4: 
	Eierrettighetshavers navnRow1: 
	PostadresseRow1_2: 
	PoststedRow1_2: 
	Kort beskrivelse av rettighetRow1: 
	Eierrettighetshavers navnRow2: 
	PostadresseRow2_2: 
	PoststedRow2_2: 
	Kort beskrivelse av rettighetRow2: 
	Eierrettighetshavers navnRow3: 
	PostadresseRow3_2: 
	PoststedRow3_2: 
	Kort beskrivelse av rettighetRow3: 
	Eierrettighetshavers navnRow4: 
	PostadresseRow4_2: 
	PoststedRow4_2: 
	Kort beskrivelse av rettighetRow4: 
	Group11: 1
	send_form: 


