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1. Generelt 
 
Driftsansvarlig firma: 
Organisasjonsnummer:  919 255 944 
Navn/Foretaksnavn:  Brødrene Jobsen AS 
Organisasjonsform:   Aksjeselskap 
Forretningsadresse:  Vidbukt, 8407 Sortland 
Kommune:    Sortland 
Telefon:    +47 907 55 150 
Epost:     tkn@tnett.no 
Stiftelsesdato:   22. januar 1977 
Daglig leder:    Tor Kåre Nilsen 
 
 
Dagbruddet ligger 5,0 kilometer nord for Sortland sentrum, like ved FV 820 på 
eiendommen Gnr. 17 Bnr. 6 i Sortland. Det har vært drift i dette dagbruddet siden 1965. 
Det utvinnes mineralsk råstoff i området. Det er uttak av fast masse til bearbeiding til pukk 
– knuste bergarter. Masseuttaket er fra fast fjell, og er et dagbrudd. 
 
Grensen for dagbruddsdriften mot sør følger eiendomsgrensen til Gnr. 17 Bnr. 6. Videre 
følges formålsgrensen i stadfestet reguleringsplan mot terreng og veiformålsgrense mot 
FV 820. Nærmeste nabo er Reno Vest IKS, som er renovasjonsselskapet i Vesterålen. 
Samhandlingen ved uttak og produksjon i masseuttaket er god med Reno Vest IKS.  
 
Øvrige bebyggelse ligger minimum 400 meter nord og sør for masseuttaket.  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er 1996117 – Ramnflauget masseuttak – som ble 
vedtatt i kommunestyret til Sortland kommune 22.02.96. 
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2. Tillatelse for drift 
 

2.1. Tillatelse til å drive: 
Grunnrettighet med eier av Gnr. 17 Bnr. 56 er Brødrene Jobsen AS. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven er det gitt tillatelse gjennom stadfestet 
reguleringsplan 1171996 med vilkår. 
 
I kommunens arealplan til Sortland kommune området satt av til industri. Dette er i tråd 
med reguleringen fra 1996. Det foreligger ingen andre vedtak ut over vedtatt areal- og 
reguleringsplan. Det er ingen krav i reguleringen som påvirker driften på en særskilt måte. 
Det har ikke vært fremmet krav om noen tillatelser etter annet lovverk som påvirker 
driften. 
 
Arealplanen til Sortland kommune, vedtatt 2017, har stadfestet dagens masseuttak til 
fortsatt masseuttak. I tillegg er det avsatt et større område for masseuttak i forlengelsen 
av dette uttaket jf. planutsnitt fra arealplan. 
 

 
 
Etter Mineralloven er det gitt tillatelse av Bergvesenet gjennom godkjenning av denne 
driftsplan og driftskonsesjon av samme dato. 
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2.2. Krav i Reguleringsbestemmelsene til drift og avslutning i dagbruddet 
§, pkt Krav Status/tiltak 

§ 3.02 Krav om driftsplan. Denne planen. 

§ 3.03 Utslipp av støy og støv. 

Innenfor rammen bestemt av 
SFT og Sortland kommune. 

SFT – Det foreligger ingen krav om tiltak ut over 
gjennomførte tiltak med sikringspall mot Reno Vest IKS 
og voll mot FV 820. 

Sortland kommune – ingen pålegg. 

Det er ikke registrert klager fra omgivelsene på støy 
eller støv. 

Driften er i liten målestokk og ikke kontinuerlig. For å 
redusere ulempen ved driften, gjøres det løpende 
avtaler med nærmeste nabo som er Reno Vest IKS 

§ 3.04 Sprengningsplaner. 

Sprengningslogg. 

Krav om at disse til tilgjengelig i 
dagbruddet 

IK- og KS rutinene til Brødrene Jobsen AS ivaretar 
kravet. Logg forefinnes i bruddet. 

§ 3.05 Sikring mot omgivelsene i 
samsvar med bestemmelsene 
om sikring i 
Berverkslovgivningen. 

Terrasse i topp av stuff med 
minimum 4 meter bredde 

Eget punkt om sikkerhetstiltak 

 

 

Jf. sluttarbeider i driftsplan 

§ 3.08 Uttaket skal drives: 

- i naturlig fortsettelse av 
Ramnflauget sør 

- i etapper ihht. godkjent 
driftsplan  

- mest mulig konsentrert 

 

- utført og utføres ihht. dette kravet 
 

- plan under utarbeiding 
 

- utført og utføres ihht. dette kravet. 

§ 3.09 Uttaksgrense skal markeres 
tydelig for kontroll 

Uttaksgrense er digitalisert, omregnet til UTM 
koordinater. Skal settes ut i terrenget ihht. pkt. som 
framgår i denne planen. 

§ 3.11 Sluttføringskrav Tas med i driftsplan – sluttarbeider. 

§ 3.13 Krattervegg skal etter 
ferdigstillelse være: 

- palletert 
- pallhøyde bør ikke overstige 

7-8 meter 
- palldybde 6-8 meter 
- løsmasselag (vekstlag) min. 

T = 0,5 m. 

 

 

Tas med i driftsplan – sluttarbeider 
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§, pkt Krav Status/tiltak 

§ 3.14 Planering av bunnen i 
massetaket: 

- nøyaktighet +/- 0,2 m 
- fall 1:100 fra vest mot øst 
- 0,5 m løsmasse fra 

drenerende effekt 

 
 
 

- Tas med i driftsplan 
- Tas med i driftsplan 
- Utføres som 0,5 m undersprengt nivå og 

grovplanert. 

§ 3.15.1 Randsone på 25 m mellom 
dagbrudd og FV 820 

- Veitrase ligger ihht. regulering 2002186 
Ramnflaugbukta. Etablering av randvoll er ihht. 
avtale Statens Vegvesen. Randvollen er etablert. 

§ 3.15.2 Randvoll i randsonen - Under tidligere drift er det etablert en randvoll. 
Denne randvollen er bygd løpende med ikke 
produktive masser og er vegetert.  

- Brødrene Jobsen AS er ikke pålagt å flytte denne 
vollen ved sluttarbeider. 

 Tillatelser  

§ 3.06 Tillatelse til uttak av faste 
masser og bearbeiding av disse 

Med bearbeiding forstås: 

- Knusing og fraksjossikting av fjellmasser, samt 
lagring av produsert masser. 

§ 3.07 Føre opp bygg og anlegg 
tilknyttet driften 

Ingen bygg er oppført eller planlagt oppført. Det er kun 
mobil brakke og driftsutstyr. 

§ 3.12 10 meters sone utenfor 
uttaksgrensen kan benyttes til å 
oppnå den tilsiktede 
terrengtilpassing 

Tas med i driftsplan – sluttarbeider. 

§ 3.16 Tillatelse til å etablere 
anleggsvei og nødvendige tiltak 
knyttet til drift. 

Tas med i driftsplan. 

§ 4 Landbruksområder Ikke relevant 

§ 5 Trafikkområder Ikke relevant 

§ 6.01 Etterbruk: 

- Industri kan etableres i 
området når masseuttaket 
opphører 

- Industri kan etableres i 
området før, hvis det kan 
kombineres med drift i 
masseuttaket. 
 
 
 
 
 

 

– Deler av området S1 er det etablert industri, 
administrasjon og sorteringsanlegg for Reno Vest 
IKS, det interkommunale avfallsselskapet.  

– Som en konsekvens av etableringen av 
avfallsselskapet, er det ingen restriksjoner som er 
pålagt driften av dagbruddet. 

– Brødrene Jobsen AS har tilpasset uttaket av 
masser (sprengningsretning, salvestørrelse og 
gjensitting av beskyttelsespall mot Reno Vest AS) 
til etablert virksomhet 
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§, pkt Krav Status/tiltak 
- Industriområdet skal ha 

samme avkjørsel som 
masseuttaket. 

– Det er etablert en egen avkjørsel for 
industriområdet ihht. reguleringsplanen. Det er 
egen avkjørsel fra dagbruddet. 

§ 6.02 Industriområde Ikke relevant. 

 

3. Hovedplan for drift – disponering av området 
3.1. Generell beskrivelse av uttaket 
Bruddet har vært i drift siden 1965. Det er mineralsk råstoff som utvinnes, med 
hovedprodukt – pukk – knuste bergarter. Dette tas ut fra fast fjell. Årlig produksjon er 
anslagsvis 5.000 (± 1.000) fm3 årlig i gjennomsnitt. Av dette er 4.000 fm3 i 
fraksjonsmasser og 1.000 fm3 til fyllmasser. Det foreligger ingen kjente geologiske forhold 
av betydning for driften i masseuttaket. Masseuttaket består av en relativt porøs bergart, 
som best egner seg som fyllmasser. Antatt volum gjenstående i masseuttaket er ca. 

 (endring fra opprinnelig søknad). Det er ikke gjennomført undersøkelser av 
masseuttaket, da det ikke har vært ansett som nødvendig.  
 
Bergteknisk ansvarlig for driften er Morten Johnsen, som er knyttet til Bulldozer Maskinlag 
AS, org.nr. 910 910 353. 
 
Det er ingen fast installasjoner på området. Brakker og anleggsutstyr er mobilt.  
 
Reguleringsplanen for området inneholder en veitrase for FV820 som ikke stemmer 
overens med faktisk beliggenhet. Det ble gjennomført en regulering av området ned for 
FV820 i 2002. Skjæringspunktet mellom de to reguleringsplanene 2002186 og 1996117, 
stemmer overens med dagens vegtrase. Det er ingen planer fra Statens Vegvesen om å 
legge om traseen.  
 
Det er ikke registrert noe vesentlig avrenning inne i masseuttaket, og videre avrenning 
følger vassdraget sitt naturlig led. Det har vært vurdert at det ikke er nødvendig med 
ytterligere tiltak. Vassdraget som går langs tomtegrensen mot sør, er lagt i rør av Reno 
Vest IKS mellom de to industriområdene.  
 
Der har ikke vært et problem knyttet til erosjon og frostsprenging i dette masseuttaket. 
Det har derfor ikke vært gjort tiltak, men overvåkes løpende. Viser til beskrivelsen av 
vassdrag ovenfor, som beskriver avrenning. Det er ikke gjort andre tiltak enn å legge rør 
mellom de to industriområdene. Ytterligere tiltak har blitt vurdert til å ikke være nødvendig. 
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3.2. Planlagt opprydning og sikring under drift 
Det er en kjørevei inn til området. Denne er stengt med bom. Resten av området mot 
gang- og sykkelvei og FV820 er det anlagt randvoll som er revegetert og er i samråd med 
Statens Vegvesen. Området er for øvrig ikke benyttet til utfartsområde, og det er i liten 
grad husdyr som beiter i området. Bruddet er i et svært ulendt terreng.  
 
Det er satt opp gjerder ihht. reguleringsplanens krav på de områder som er ferdig. I tillegg 
er hele området sikret med strømgjerde, for å hindre husdyr i å komme inn i bruddet. Det 
er gjort avtale med grunneier om at midlertidig gjerde kan stå utenfor regulert område, for 
å sikre større avstand mellom gjerde og bruddkant. 
 
Br. Jobsen AS har maskinpark selv til å rense og sikre bruddveggene. Dette arbeidet har 
vært gjennomført løpende under bruddets levetid, og vil videreføres av Br. Jobsen AS 
gjennom avslutningen av bruddet. Rensingen blir gjennomført løpende etterhvert som 
bruddet er ferdig ihht. Driftsplanen (vedlegg 9 i opprinnelig søknad).  
 
Krav til opprydning og sikring i reguleringsplanen er beskrevet under punkt 2.2. 
 

3.3. Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser 
Etableringen av randvoll er gjort for å 
redusere innsyn, og å redusere ulempen ved 
støy og støv. Revegeteringen av randvollen 
er gjennomført, og får randvollen til å gå i ett 
med omgivelsene. Det er løpende dialog 
med Reno Vest IKS for å tilpasse sprenging 
og drift i forhold til deres drift. På samme 
måte har de en åpen dialog med Brødrene 
Jobsen AS om deres drift som kan påvirke 
uttaket i dagbruddet.  
 
Området hvor dagbruddet ligger, er lite 
tilgjengelig for allmenheten, og har tett 
vegetasjon rundt dagbruddet. I dagbruddet 
er det revegetert i de områder som man har 
avsluttet driften jf. bildet fra DS4. Det er ikke 
krav til ytterligere istandsetting opp mot naturmangfold til dagbruddet. Det er heller ikke 
noen kjente kulturminner i området.  
 
Uttaksmengden av masse fra dagbruddet påvirker i liten grad trafikkbildet i området. Det 
er stor trafikk knyttet til avfallsselskapet som ligger i sør for bruddet. Videre er FV820 forbi 
dagbruddet, samferdselsåren for transport av primært fiskefor og fisk fra en av Norges 
største fiskerihavner som ligger i Myre, Øksnes kommune.  
 
 
 
 
 

Bilde 1 - fra øvre del DS4 
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3.4. Driftssone 1 
Randvoll mot FV 820 mot sør, ble etablert i 1996 og er revegetert.  
 

3.5. Driftssone 2 
Driftssone 2 er avgrenset i forhold til ytre ramme på reguleringen mot nord, viser til kart 
over driftssonene. Randvoll mot FV 820 mot nord, er etablert og revegetert. Dette er i 
samråd med Statens Vegvesen. Randvollen skjermer mot gang- og sykkelvei som følger 
FV 820. Randvollen er på ca kote 13, og ansees 
som tilstrekkelig skjerming mot vei. I siste levetid 
av dagens masseuttak, vil det opparbeides en 
videreføring av Randvoll på DS2, mot nord/vest. 
Dette for å skjerme bruddet fra nord. Dette vil 
også fungere som deponi for masser. Området vil 
bli revegetert. 
 
Veien er anlagt på annen trase enn gjeldende 
regulering for området. Regulering av området 
nedenfor FV820, Ramnflaugbokta nr. 2002186, 
vedtatt 24.10.02 har tatt utgangspunkt i anlagt 
trase for FV820. Ingen av de to reguleringene 
dekker eksisterende trase for FV820. Siste 
vedtatte reguleringsplan av 2002 er gjort i 
grensen for FV820 mot sjøen.  

3.6. Driftssone 3 
Denne sonen inneholder hoveddelen av de resterende masser som er i masseuttaket. 
Dette blir definert som hovedproduksjonsområdet. Det er beregnet en gjenværende 
masse i denne sonen på  (2019 er det gjenværende ca.  Her blir 
det anlagt en hylle med pallhøyde 12 meder og 10 meter bred på kote 19. Neste 
nedtrapping vil gå ned til avslutningsnivå på kote 7 jf. vedlegg 12 – vertikale profiler Drift.  
 
DS3 tas ut før DS5.  
 
Området avsluttes med sikringshylle på kote ca. 31 jf. vedlegg 13 – vertikale profiler 
avslutningsplan.  
 

3.7. Merknad 1 – M1 
Området på kartet som er merket med M1 på kart over plan for drift, viser uttak av masser 
som ligger utenfor regulert område. Uttaket ble gjort på grunn av topografien i området. 
Området er ferdig uttatt og er fylt igjen med masser og revegetert. Det benyttes arbeidsvei 
fra nord til å fylle igjen løpende fra nord mot sør i overkant av bruddet. 
 

3.8. Driftssone 4 
Uttak av masser er sluttført i denne sonen. Denne sonen er hovedproduksjonsområdet 
for produksjon og mellomlagring av massene. Her står lager, brakke og mobilt utstyr for 
produksjon. Alt dette er mobilt, og kan lett flyttes. Denne sonen er tatt ned til sluttplanum 
som ligger på ca. kote 7.  
 

Bilde 2 - regulering 2002186 
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5. Reserver 
Jf. pkt. 4 

6. Avslutning 
Masseuttaket er nå inne i sine siste 4 år. Tiltak for å møte avslutningen av masseuttaket 
har vært gjort løpende, og det gjenværende arbeid for å sikre en god avslutning, anses å 
være lite. Brødrene Jobsen har ervervet området siden opprinnelig søknad ble sendt. Det 
er tett dialog med nabobedriften i industriområdet, Reno Vest IKS. De ønsker å få overta 
etappevis areal i masseuttaket som kan benyttes som industriområde. Dette er i tråd med 
etterbruk i reguleringsplanen. Reno Vest IKS har behov for mer areal til sin virksomhet, 
og Br. Jobsen AS er positive til å omgjøre masseuttaket gradvis til industriområde for 
Reno Vest IKS.  
Alle konstruksjoner knyttet til driften av masseuttaket er mobilt. Br. Jobsen AS har 
lagringsplass for maskiner og utstyr i Vibukt, Sortland kommune og vil plassere 
konstruksjoner m.m. på lagringsplassen. Skrot vil bli avhendet til Reno Vest IKS, som 
holder til som nærmeste nabo. Øvrig infrastruktur vil blir vurdert gjenbrukt når området 
skal tas i bruk som industriområde jf. etterbruk i reguleringsplanen.  
Reguleringsbestemmelsene § 3.13 har formuleringen bør og ikke skal. Beskrivelsen av 
anbefalt pallhøyde og palldybde må derfor leses som anbefalt men ikke som et absolutt 
krav. Snittet B-B har skissert opp to trapper for totalt ca. 30 meters høyde. Terrenget i 
overkant av bruddet har sterkt stigning. Første trapping fra grunnivå er på ca. 10 meter 
med en palldybde på ca. 15 meter. Palldybden vil bli fylt opp med masser skrått opp mot 
andre trapping. Fyllmassene har en høyde på ca. 5 meter i bakkant og vil bli beplantet for 
å sikre stabilitet i massene. Andre trapping har en høyde på ca. 15 meter over 
fyllmassene. Litt av bakgrunnen for denne trappingen er tidligere drift som har resultert i 
en slik vegg, samt at det vil være tråd med terrenget ovenfor masseuttaket. 
 
Når det gjelder å stille økonomisk sikkerhetsstillelse for avslutningen av driften viser vi til 
opprinnelig søknad, og utfyllende merknader til sjekklisten. Avslutningen av masseuttaket 
har blitt gjennomført av Br. Jobsen AS løpende under hele driftstiden til masseuttaket. Br. 
Jobsen AS har kompetanse og maskiner til selv å avslutte masseuttaket i tråd med 
avslutningsplanen. Det er allerede innledet dialog med Reno Vest IKS om overtakelse av 
g/b. nr. 17/56 til industriformål. Avsetning av midler til opprydning mener vi derfor ikke er 
nødvendig i dette tilfellet, da begge parter har interesse av å få gjennomført transaksjonen 
til det beste for begge parter. Dette innebærer at Br. Jobsen AS også vil sikre 
masseuttaket forsvarlig ihht. reguleringsplan for området. 
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7. Avslutning – etterbruksfunksjon 
 

7.1. Prioritert rekkefølge på avslutning og etterbruk 
 
Området er løpende blitt revegetert, etter hvert som driftsområder har blitt sluttført. Det 
er ført opp permanent gjerde mot nord, som er supplert med strømgjerde rundt hele 
bruddet for å forhindre husdyr i å komme inn i området. Løpende med den siste driftstiden 
for masseuttaket, vil DS2 bli forlenget mot nord/vest, langs internvei. Randvoll DS2 vil 
etter utfylling, også skjerme mot nord. Dette er vist i kart over plan for drift. Planlagt areal 
for industriformål etter avslutning er beregnet til 14,3 daa. 
 
Det er satt opp strømgjerde rundt hele området. Gjerdet videreføres fra nabo i sør sitt 
gjerde, opp i overkant av masseuttaket til ca. kote 45 og ned i nord/øst mot gang- og 
sykkelveien. Videre følger det noe opp mot nord langs gang- og sykkelveien. Det er gjort 
avtale med grunneier om å kunne sette opp gjerde utenfor reguleringsområdet. Dette er 
gjort ut fra topografien i området og følger der det er mest naturlig i terrenget. Nedenfor 
kote 45 er det svært bratt, og lite tilgjengelig for å kunne sette opp et gjerde.   
 
Den største kostnaden ved avslutning av masseuttaket, tas løpende av Brødrene Jobsen 
AS, og det påregnes derfor ikke noen store kostnader knyttet til endelig avslutning av 
masseuttaket. Det er to alternativer som ligger i prioritert rekkefølge for videre bruk av 
området; 
 

1. Kjøp av tomt. Videre drift av masseuttak ihht. ny arealplan 
Br. Jobsen AS har siden søknaden ble sendt i 2016, ervervet grunneiendommen for 
masseuttaket. Det er også åpnet opp for et større masseuttak i Arealplanen. Det 
planlegges derfor å dele opp dagens område mellom industriområde, og 
produksjonsområde for de nye masseuttaket. Dette er den primære løsningen for 
Brødrene Jobsen AS. Dette vil inngå i de forhandlingene som er mellom Reno Vest 
IKS og Br. Jobsen AS om utvidelse av driften til Reno Vest IKS inn i dagen 
masseuttak. 
 

2. Benytte tomten til deponi for masser. 
Brødrene Jobsen AS vil kunne benytte det gjenværende areal opp mot 
overskuddsmasser. Det er knapphet på deponier for overskuddsmasser i Sortland 
kommune. En disposisjon av området til dette, vil være attraktivt, da det er bare 5 
kilometer til det største industriområdet i kommunen. Dette området er i stor vekst, 
og vil ha behov for arealer til å deponere overskuddsmasser. 

 
Økonomisk sikkerhetsstillelse for avslutningen av driften viser vi til opprinnelig søknad, 
og utfyllende merknader til sjekklisten. Avslutningen av masseuttaket har blitt gjennomført 
av Br. Jobsen AS løpende under hele driftstiden til masseuttaket. Br. Jobsen AS har 
kompetanse og maskiner til selv å avslutte masseuttaket i tråd med avslutningsplanen. 
Det er allerede innledet dialog med Reno Vest IKS om overtakelse av g/b. nr. 17/56 til 
industriformål. Avsetning av midler til opprydning mener vi derfor ikke er nødvendig i dette 
tilfellet, da begge parter har interesse av å få gjennomført transaksjonen til det beste for 
begge parter. Dette innebærer at Br. Jobsen AS også vil sikre masseuttaket forsvarlig 
ihht. reguleringsplan for området. 
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8. Bilder over området 

 
bilde 3 - området fra nord/vest 

 
bilde 4 - fra sør/øst 
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bilde 5 - fra nord/øst 

 
 

 
bilde 6 - fra nord 
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9. Oversikt over vedlegg 
 
Vedlegg 1 Firmapresentasjon Brødrene Jobsen AS 
Vedlegg 2 Reguleringsplan 1996117, vedtatt 22.02.96 
Vedlegg 3 Utskrift av grunnbok 
Vedlegg 4 Utskrift av naboer til Gnr. 17 Bnr. 6 
Vedlegg 5 Avtale med grunneier 
Vedlegg 6 Tilleggsavtale med grunneier 
Vedlegg 7 Kart – Oversiktskart   1:50.000 
Vedlegg 8 Kart – Eiendomskart   1:5000 
Vedlegg 9 Kart – Plan for drift    1:1000  
Vedlegg 10 Kart – Dagens situasjon   1:1000 
Vedlegg 11 Kart – Avslutningsplan   1:1000 
Vedlegg 12 Kart – Lengdeprofiltegning  1:1000 
Vedlegg 13 Vertikale profiler-Avslutningsplan 1:1000 
 
 
 
 
 
Utarbeidet av: 
Alpha Konsulent AS 
sammen med Asplan Viak AS 
 




























