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VEDLEGG 
 

Fra rådgivende ingeniør i byggeteknikk: 
 

Tegning nr Tittel Mål Dato 

W 76 10 100 Dagens situasjon 1:2000 (A3) 12.02.09 

 W 76 10 101 Uttaksplan etappe 1 1:1000 (A1) ” 

 W 76 10 102 Uttaksplan etappe 2 1:1000 (A1) ” 

 W 76 10 103 Avslutningsplan 1:1000 (A1) ” 

 W 76 10 104  Profil 1, 2, 3  1:1000 (A2) ” 

 W 7610  105 Profil 4, 5, profil vei 1:1000 (A2) ” 
 
Fra andre: 

 

Fra Dokument Dato 

Bergvesenet Krav til driftsplan 25.02.03 
 
Referanser 

 

Nr Navn Dato 
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2. OPPLYSNINGER OM GRUNNEIER , TILTAKSHAVER OG ENGASJERT RÅDGIVER 
  
GRUNNEIER: Finnmarkseiendommen, 

Skogforvalterveien 8, Alta 
Pb 133, 9811 Vadsø 

 Tlf   09975 
 E-post: post@fefo.no 
  
 Prosjektansvarlig: Arnulf Losvar 
  
  
   
TILLTAKSHAVER: Kautokeino Sand, 

Kautokeino Maskin AS 
Pb 204 
9521 Kautokeino 

 Tlf  95791363  
 E-post: 
  
 Prosjektansvarlig: Per William Hermansen 
  
  
  
RÅDGIVERE: Rambøll Norge AS  Region Nord 
 Kongleveien45, 9510 Alta 

Tlf  78 44 92 22 
Fax 78 44 92 20 
E-post: Alta@ramboll.no 

  
 Prosjektansvarlig: 
 Overing. Gunnar Thomassen 

E-post: gunnar.thomassen@ramboll.no 
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3.    AVTALER OG TILLATELSER 
 
3.1   PLANGRUNNLAG 
        Som plangrunnlag gjelder reguleringsplan for Ádjetjohka grustak, vedtatt av kommunestyret 

30.06.2005. Reguleringsplanen omfatter et område på 199 da, hvorav 75 da er avsatt til massetak og  
veiareal, og resten til Spesialområde Parkbelte i industristrøk og Spesialområde Bevaring. 

 
Planbestemmelsene tar for seg forhold tilknyttet standardvilkår for drift av masseuttak, søknadsplikt,     
driftsforhold, driftsperioder og driftstider, samt sikring, arrondering og forurensning. 

 
3.2   DRIFTSAVTALE 

Finnmarkseiendommen har opprettet driftsavtale med selskapet Kautokeino Sand AS for uttak av 
masser. Avtalen gjelder for en periode på  

  
 
 Driften av maseuttaket skal skje i hht. reguleringsplan og driftsplan. 

   
3.3   TILSYN 

 Bergvesenet fører jevnlig tilsyn med uttakene. Ved befaringene påser Bergvesenet at tiltakshaver har     
  et godt driftsopplegg, og at driftsplanen følges. Driftsplanen forutsettes revidert hvert 5. år, og     
        tiltakshaver er ansvarlig for å besørge dette 
 
 
4.   DRIFTSTEKNISKE FORHOLD 
 
4.1  LOKALISERING    
       Adjetjohka massetak ligger ved Økseidet, ca 9 km syd-vest  for Kautokeino Sentrum. 

Driftsplanen omfatter et areal på 75 da inkl. regulert kjørevei inn i området. Området er pga størrelse 
og transportkostnader klassifisert av NGU som det best egnede uttaksområde i Kautokeino kommune. 
Arealene rundt massetaket er regulert til parkbelte, og en mindre del til kulturminneområde. 
Adkomsten vil skje via  eksisterende fylkesvei, og regulert vei inn i uttaksområdet. Mot nord-vest til 
nord-øst avgrenses planområdet av Adjetjohka.  

 
4.2  NATUR, LANDSKAP 
 Det planlagte massetaket ligger på et platå med kotehøyde fra ca 335 til 336 m, med en bratt skråning 

ned mot elva i nord-øst.  Mesteparten av området er i dag  naturmark. Vegetasjonen består av et tynt 
torvlag med gress, lyng og skjerris, og stedvis forholsvis tett småbjørk. Langs elva er vegetasjonen 
frodigere. Det er tidligere tatt ut masser ned til ca kt 333 i en del av det nord-vestre området. Dette 
området ikke revegetert.  

 
 Adjetjohka ligger på det nærmeste ca 20 m fra massetaket med høyder varierende fra ca kt. 335 til 

315, fra vest mot øst. I den vestre delen av området ligger elva kun et par meter under dagens terreng 
i det planlagte massetaket ca 45 m unna.  

 
4.3  DRIFTSFORHOLD 

Området er i reguleringsplanen oppdelt i 6 uttaksfelt. Det er også åpnet for parallell drift i to felt,  
sannsynligvis fordi det i sin tid var aktuelt med to lokale drivere. Feltene varierer i størrelse fra 7,4 til 
20,7 da. Numreringen av feltene er endret i forhold til reguleringsplanen. Dette er gjort fordi dagens 
drivere ønsker en litt annen fremdrift enn det som var lagt opp til i reguleringsplanen.  De ønsker å ta 
ut massene i to vertikale etapper pga den relativt store dybden på opp til 10 m. Etappe 1 omfatter 
uttak i felt 1 – 6 ned til nivå vist på uttaksplan for etappe 1, og etappe 2 omfatter uttak i de samme 
feltene til nivå vist på uttaksplan for denne etappen. Det ansees mest hensiktsmessig å ta ut massene 
på en side av veien først i hver etappe, for så å flytte over. For å skjerme driften mest mulig fra veien 
er det likevel lagt opp til at de to feltene nærmest fylkesveien tas sist i første etappe.  I etappe 2 vil 
det være naturlig at uttak av felt 6 tas samtidig med felt 2 pga det beskjedne arealet. Dermed kan 
også arealet på den siden av veien ordnes og revegeteres tidligere, hvilket vil være en fordel.  
 
Det skal ikke avdekkes større arealer enn det som forventes tatt ut i hver sesong. De ulike feltene skal 
ordnes og tilsåes etter hvert som uttaket går frem, og skråninger som blir permanente  skal tas ned 
fortløpende. Maks åpent areal skal til enhver tid ikke overskride 20 da. Det  tillates drift i to tilstøtende 
felt samtidig. Veien inn i feltet er en del av massetaket, og vil bli tilpasset driften etter hvert som 
uttaket  skjer.  Den siste delen av veien opp fra massetaket forutsettes tatt ut helt til slutt, og veien 
forutsettes fjernet helt til fylkesveien. 
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Det er forutsatt en uttaksdybde på 3-4 m i den nordvestre delen av området, hvor Adjetjohka ligger 
høyt i forhold til massetaket, mens det er lagt opp til ca 8 m dybde på resten av området på vestsiden 
av veien. På østsiden av veien er det forutsatt 10 m uttaksdybde. Driftsplanen muliggjør et totalt uttak 
på ca 510.000 m3, hvorav 300.000 m3 i etappe1 og 210.000 m3 i etappe 2. 
 

       Det er igangsatt drift i felt 1 sommeren 2007, og det er tidligere tatt ut ca 10.000 m3 i felt 3. 
Dagens driver anslår at behovet for grusmasser de nærmeste årene vil ligge på mellom 5.000 og 
10.000 m3 pr år.  

 
       Rigg- og lagerområde bør i første omgang lokaliseres til felt 3. Sistnevnte bør flyttes til felt 1 når et 

tilstrekelig areal er klargjort. 
 
I tillegg til driftsplan og profiler skal flg. regler gjelde for driften: 

 
a) Toppmasser og ubrukelig gruskvalitet som kan benyttes til etterbehandling skal tas vare på  og 

deponeres innenfor området. 
 
b) Etter uttak skal terrenget planeres, tilføres et humuslag, og revegeteres med stedegnet materiale 

så snart dette er driftsmessig praktisk mulig. Åpent areal skal til enhver tid ikke overskride 20 da. 
 

c) Skråningene skal tas ned og ordnes fortsløpende. Ferdig ordnede skråninger skal ikke være 
brattere enn 1:2.   

 
d)  Det skal ikke være drift i området i perioden 1. november – 5. mai uten at dette er avtalt skriftlig      

med det aktuelle reinbeitedistrikt. Gjelder vestre sone distrikt 30 A. 
 

4.4  MILJØ OG SIKKERHET 
 Arbeidet skal skje i hht. Bergvesenets standardvilkår for massetak, og flg. miljø- og sikkerhetstiltak 

skal være etablert i tilknytning til driften: 
 

a) Produksjonen skal foregå med mobilt utstyr, og med rigg som ikke forutsetter utslipp til grunnen. 
 

b) Området skal stenges av med bom ved veien, slik at det ikke er mulig å ta seg inn med bil utenom      
arbeidstid. 

 
c) Stuffer som er brattere en 1:2 må sikres med gjerde med minimum 1,75 m høyde i    

uttaksperioden. Alternativt kan stuffer som det skal drives videre på tas ned til 1:1 i stedet for 
bruk av gjerde i perioder når det ikke er drift.  

 
d) Støv- og støyproblemer skal ligge innenfor SFT’s rammer, og ivaretas ved at det benyttes 

godkjent utstyr. Det kan under spesielle forhold også være aktuelt å benytte vanning for å unngå 
støvproblemer. 

 
e) Alt av maskiner og utstyr skal være sertifisert der dette kreves, og maskinførere skal ha 

nødvendige sertifikater. 
 

f) Forurensende stoffer skal ikke lagres på området.  
 

g) Område for kulturminner skal ikke berøres av virksomheten i massetaket. 
         
  
5.   LOVER OG FORSKRIFTER  
 
5.1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  

Tiltaket er søknadspliktig i hht PBL §93 pkt. i) Vesentlig terrenginngrep. 
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