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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 
 
         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 
 

2. Opplysninger om området  
  Navn på uttaksområdet/uttaket 
 
 

  Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

 Størrelse på omsøkt areal (daa) 
 
 

  Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

 
 
 
 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

                

 
3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 

råstoffet):  
 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 
 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
                
               Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 
 
               Navn på plan: _______________________________ 
 
               Vedtaksdato: ________________________________ 
 
               Hvis nei: 
 
               Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 
 
               Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
  
               _____________________________________________________________________________ 
 
               _____________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 
 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

                - For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

                - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

 
5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 

1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

5.4.      Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  
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TT Anlegg AS 

 

 

3.0 Bakgrunn 

TT anlegg AS har på vegne av TT pukk AS utarbeidet driftsplan for uttak av sand.  

 

Masseuttaket ligger nordvest for eksisterende bebyggelse på Nome I Marnardal kommune, og det er 

planlagt å ta ut ca. 185.000 m3 sand. Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 18 da.  

 

Terrenget gjør det naturlig å starte utvinningen av sandtaket fra nord mot sør. Dette gjør at det ikke 

blir støvplager i gardstunet, fordi reguleringsområdet delvis er skjermet mot vind i fra nord, og at 

det vil bli lagt opp en jordvoll på tvers foran masseuttaket. 

En slik jordvoll vil gjøre at sandtaket og hytten nord for anleggsveien blir skjermet fra vind fra sør, 

med dertil små plager med støv. 

 

Denne driftsplanen inngår som en del av dette planarbeidet og gir føringer for driften de kommende 

årene. Driftsplanen gir føringer for drift i denne periode samt beskriver hvordan sluttsituasjonen blir 

etter at uttak i området er avsluttet. 

 

 

 

          Dagens situasjon 

Det er pr i dag drift i området. Ca. 6da av 

området er utvinnet (30.000m3), men dog 

ikke ned til rette høyde. 
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TT Anlegg AS 

 

 

3.1.1 Drift av uttaket 
Driftsplanen er delt inn i 2 faser. Hvor uttaket vil starte med fase 1 og avsluttes med fase 2 i 

henhold til tegningsnummer 150 og 151 i vedlegg. Uttaket starter på nedre platå i dagens uttak med 

driveretning mot sør. 

 

Fase 1 vil ha en tidshorisont på ca. 10-15 år og et årlig uttak på om lag 5-10.000m3 faste masser. 

Fase 1 fortsetter fra dagens uttak hvor det gjenstår ca. 100.000 m3.  

 

Fase 2 vil ha en tidshorisont på ca. 5-10 år.  

 

Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 18da og består i prinsippet av en jordkledd 

kolle med høyde fra kote 29 til 45. Det er estimert et totalt uttak på 185.000 m3 faste masser.  

 

 

3.1.2 Type uttak 
Bruddet består av sand masser av god kvalitet. 

 

 

3.1.3 Avsluttet uttaksområde 
All matjord skal tas vare på, og tilbakeføres. Nivået på masseuttaket legges slik at tilgrensende areal 

blir jevne, og ikke får rasfarlige kanter. Som sikkerhet mot tilfredsstillende tilbakeføring vil det bli 

satt som krav at det skal avsettes - kr. pr. m3 uttatt masse på sperret konto til landbrukskontoret. 

Slik overførsel skal skje 2 ganger pr. år innen 31/6 og 31/ 12, eller det kan velges å gi bankgaranti 

på et beløp av kr.  
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TT Anlegg AS 

 

 

3.1.4 Sikringstiltak 
Sikring av området skal være i henhold til reguleringsbestemmelser som er gitt for området. 

 
§2 Spesialområde masseuttak for sand og grus 
 
2.2 Det skal mot tilgrensende areal være jevne, ikke rasfarlige kanter. 

 

 

3.1.5 Uttakets navn 
Uttakets navn er Nome massetak.  

Masseuttaket ligger på Arne Kjær gnr. 80 bnr.1 og Egil Nome gnr. 80 bnr.3 Marnardal kommune. 

 

 

3.1.6 Driftsselskap  
TT Pukk AS 

Doneheia 138 

4516 Mandal 

Org nr. 856639002 

 

 

 

 

 

     
 

     

      

      

      

      

      

      



 

 

Tittel: Driftsplan                Utarbeidet av: 

Dato: 29.01.2016                TT Anlegg AS 

                                    - 6 - 

 

TT Anlegg AS 

 

 

3.1.7 Grunneierforhold 

ADRESSELISTE HJEMMELSHAVERE 

 
GNR.80 BNR.1  Arne Kjær, Nome, 4534 Øyslebø 

 

GNR.80 BNR.3  Egil Nome, Nome, 4532 Øyslebø 

 

GNR.80 BNR.2  Tore Glesne, Nome, 4532 Øyslebø 

Monica V. Glesne, Nome, 4532 Øyslebø 

 

GNR.80 BNR.4  Jan Gangså, Nome, 4532 Øyslebø 

 

GNR.80 BNR.5  Arne Erik Nome, Nome, 4532 Øyslebø 

 

GNR.80 BNR.6  Knut Arild Olaussen, Grasheibakken 11, 4034 Stavanger 

 

GNR.80 BNR.7  Tore Glesne, Nome, 4532 Øyslebø 

 

GNR.80 BNR.8  Andreas Nome, Maridalsveien 211b, 0469 Oslo 

    Johannes Nome, Gamle Ringerikesvei 134 f, 1356 Bekkestua 

    Maria Nome, Jordstjerneveien 29a, 1283 Oslo 

    Silje Nome Schiander, Eva Nansens vei 15, 1364 Fornebu 

 

GNR.80 BNR.1 FNR.1 Sciardi Ccare, Nome, 4532 Øyslebø 

 

GNR. 299 BNR.8  Marnardal kommune, Rådhuset, 4534 Marnardal 

 

 

Området som skal nyttes til massetak ligger på eiendommene gnr.80 bnr.1,3. 

 

 

3.1.8 Totalt uttaksareal 
Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 18da.  

Viser for øvrig til punkt 3.1.1 for uttaksvolum mm. 
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MARNARDAL KOMMUNE 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 80 BNR. 1 OG 3 

 

Nome massetak 

 

PlanId 1021 199701700 

 

Vedtatt av kommunestyre 15.12.1997 Sak 65/97 

 

Endret av planutvalget – Forvalting, landbruk og miljøutvalget  

den 30.11.2015, Utvalgssak 33/15, arkivsak 2015/993 

 

 
 
 
 
§ 1  Generelt 
 

1.1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området, som vist med 

reguleringsgrense på plankartet. 

 

1.2  Området reguleres midlertidig til følgende formål: 

-spesialområde masseuttak for sand og grus. 

 
 
§ 2  Spesialområde masseuttak for sand og grus. 

 

2.1   Arbeidet skal utføres etter vedlagt plan med kart og profiler. Det skal være avsatt 

fastmerke til kontroll av arbeidet. 

 

2.2  Det skal mot tilgrensende areal være jevne, ikke rasfarlige kanter. 

 

2.3  All matjord skal tas vare på, og tilbakeføres. 

 

2.4   Bearbeiding og utkjøring av sand og grus skal skje på hverdager innenfor vanlig 

arbeidstid, jfr. arbeidsmiljøloven. 

 

Arbeid på natt og helligdager tillates bare når særlige grunner tilsier det, jfr. arb.ml. 

Slike grunner kan eks. være utkjøring av sand i forbindelse med strøing av glatte 

veger. 
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2 

 

 

2.5   Støy fra sandtaket skal ikke medføre at bebyggelse berøres av støy over maksverdier i 

T-1442. 

 

2.6   Til enhver tid foran uttaket av sand skal det være en voll slik at plager med støv og 

støy blir dempet. 

 

2.7  Arealene skal etappevis tilbakeføres til landbruk etterhvert som arbeidene skrider 

frem. 

 
 
§ 3  Spesialområde midlertidig anleggsvei. 

 

3.1  Vegen nyttes som anleggsvei, for gnr. 80, bnr. 1 og 3. 

Gnr.80, bnr.2 kan fritt nytte denne vegen til utfrakting av tømmer, ved m.m. 

 

3.2  Kompensasjon for ulempen - gnr.80, bnr.2 - blir regulert gjennom egen avtale. 

Kommunen kontrollerer at denne foreligger før utkjørselstillatelse for midlertidig 

anleggsvei gis. 

 

3.3   Frisiktssonen skal alltid holdes fri for sikthindringer høyere enn 0.6 meter i forhold til 

tilstøtende vegbane. 

 
 
§ 4  Fellesbestemmelser 

 

4.1   Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse 

reguleringsbestemmelser. 

 

4.2   Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, når særlige forhold tilsier det, tillates 

av bygningsrådet, innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene i 

Marnardal kommune. 

 
§ 5 Rekkefølgebestemmelser 

Før det gis igangsettingstillatelse for masseuttak skal det foreligge konsesjon og 

driftsplan som er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Drift kan ikke igangsettes før driftskonsesjon og godkjent driftsplan foreligger. 

 

Før oppstart skal entreprenøren/tiltakshaver melde til Fylkesmannen i Aust-Agder om 

oppstart av arbeidene og følge ev. krav som de, samt kommunen måtte sette til driften. 
 
 
 
______________________________ 
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