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FORORD 
 
 
Driftsplan for Maskinsentralen AS, anlegg Kjølåsen steinbrudd i Leinesfjord, 
Steigen kommune er utarbeidet i 2015. Driftsplanen er utarbeida i henhold til 
retningslinjer gitt i Mineralloven. 

 
 
Tiltakshaver: Maskinsentralen AS ved Arve Isaksen. 
 
Planlegger: Feste Grenland AS ved Stina Lindland Østevik og Therese  
 
 
 
 
 
Leinesfjord, oktober 2015 

    

 

 

……………………………….                    
Arve Isaksen 
Bergteknisk ansvarlig, Maskinsentralen AS        
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1.0 BESKRIVENDE DEL 
 

 

1.1 Uttakets navn og lokalisering 
 

Tiltaket er regulert som Kjølåsen steinbrudd og drives av Maskinsentralen AS. 
 
Bruddet ligger i Leinesfjord i Steigen kommune. Uttaket ligger langs fylkesveg 835 og har 
tilkomst fra denne. Det har vært drevet steinbrudd på stedet tilbake til 1960-tallet og 
opprinnelig etablert av statens vegvesen. Områdene som i dag ikke er tatt i bruk til 
masseuttak inneholder lyngrabber og områder med bjørkeskog. Gjennom området går det 
en skogsveg.  
 
 

1.2 Driftsselskap og organisasjon 
 

Driver i Kjølåsen steinbrudd er Maskinsentralen as ved Arve Isaksen.  
Maskinsentralen AS driver med produksjon og salg av knuste steinprodukter i distriktet. 
Stein fra bruddet brukes til lokale formål i Steigen som bygging av veg, molo og 
grunnarbeid, samt knusing til strøsand m.m. 
 
 

1.3 Grunneiere og driftsområdets gnr/bnr 

 
Det er 5 direkte berørte grunneiere i området. 
 

Gnr Bnr Grunneier 

20 48 Maskinsentralen AS 

20 3 Rasmus Moen 

21 185 Maskinsentralen AS 

138 1 Nordland fylkeskommune 

138 1 Statens vegvesen, Region nord 

 

 

1.4 Reguleringsplan og konsesjoner 
 
Eksisterende reguleringsplan ble vedtatt i kommunestyret 23.04.2015. 
Vedtatt plan omfatter et areal på ca. 57 daa.  
 
Godkjent reguleringsplan og reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen ligger vedlagt. 

 
 

1.5 Areal og volum  
 
Vedtatt reguleringsplan omfatter total areal på ca. 57daa. Areal regulert til 
steinbrudd/massetak er på ca 41,3 daa, vist som R1og R2. Innenfor dette formålet skal 
arealer til lager, rigg og drift innlemmes. I tillegg er det regulert inn vegetasjonsskjerm, 
vegareal og LNF områder innenfor reguleringsplanen.  
 
Årlig uttak er ca. 6.000m3. 
Totalt uttak samlet for alle etappene vist i driftsplanen er ca 224 711 m3. 
 

1.6 Forekomst 
Steinmassene i området består i hovedsak av glimmerholdig stein, ca 80 % og 
gneis/granitt ca 20%.  
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stein, som brukes som fyllmasser. Gneis og granitt knuses og brukes til singel og veggrus. 
De øvrige massene brukes til fyllmasse, som underlag i veger og tomter. Ressursene 
benyttes i forbindelse med lokale prosjekter i Steigen.  

 
1.7 Drift 
  
 Generelt 
 

Av vedlagte driftsplankart og profiler framgår det hvordan drifta skal skje i kommende 
perioder. Uttaket følger prinsippene i reguleringsplanen. 

   
 
 Uttaksmåte 

 
Forekomsten tas ut ved palledrift. Høyde på paller er max 15 meter.  
Uttaket tas hovedsakelig ut fra sør mot nord. Store blokker vil pigges inne i selve bruddet 
for så å fraktes til knuserne. Knuserne har fast plassering i sør. Det vil i hovedsak være 
knusing i vinterhalvåret. Boring vil foregå ca 20 dager i året. Driftsperioden er mandag til 
fredag fra 7.00-16.00. Opplasting og utkjøring kan foregå hele året.  

 
Dagens situasjon  
I dag drives det uttak innenfor område regulert til R1. Det er i hovedsak et område i 
nordvest som er tatt ut og hvor det fortsatt skal tas ut stein. Mellom fylkesveg og 
atkomstvegen til R1, PV, er det et område med myr. Dette er et areal som ikke egner seg 
til uttaksområde og brukes i dag til lager og rigg område.  
 
Reguleringsplanen har avsatt skjermingsbelte mot fylkesvegen med 8 m bredde, mens det 
mot øst, vest og nord er satt av et belte på 3 m. I forbindelse med skogsbilveien er det satt 
av et grøntdrag med varierende bredde mellom de to uttaksområdene R1 og R2 
 
 
Etappe 1 
 
Etappe 1 viser hvordan man skal drifte uttaket med driveretning øst, vest og nordover. 
 
I etappe 1 vil det tas ut masser ned til nivå + 23 i nord. 
 
Totalt uttak i etappe 1 er beregnet til ca 115 636 m3 fast fjell, noe som tilsvarer ca 19 år 
med drift ved et årlig uttak på 6.000 m3 
 
Etappen viser hvordan uttaket kan drives inn mot høyspentlinjen i vest og mot grensen i 
nord. Nedre palletrinn er tenkt med en høyde på 15 m og bredde på 15 m, slik at det er 
hensiktsmessig i forhold til å jobbe på de. Palletrinnet som også er bruddkant, vil ha 
varierende høyde for å møte tilgrensende terreng rundt bruddet. Her er det mulig å 
redusere både på høyde og bredde (min 12 m bredde). Høyden på bruddkanten vi variere 
mot omkringliggende areal, men max ha en høyde på 15 m her også.  
Det er lagt opp til ca 1% fall på bunnen av uttaket, slik at vannet renner mot fylkesvegen.  
Vi har lagt opp til sikringsgjerde rundt hele bruddkanten hvor det er palletrinn/stup. Dette 
har vi lagt 1 m inn i skjermingsbeltet fra planavgrensningen for uttaket i øst, vest og nord, 
slik at det er tilgjengelig fra vegetasjonsskjermen for vedlikehold etc. (innspillet til 
direktoratet for mineralforvaltning i reguleringsplanprosessen). Tilsvarende har vi lagt 
bruddkanten ca 2 meter på innsiden av sikringsgjerdet, slik at det også er tilgjengelig også 
fra bruddet. 
I hjørnet i sør/vest, er gjerdet lagt i grensen mot det som er regulert til fareområde 
ras/skred, for å vise at det ikke skal være noe drift innenfor dette området (påpekt i 
innspillene til NVE ++ til reguleringsplanen).  
Interne driftsveger er flyttet ut av vegetasjonsskjermen. En veg fører opp på palletrinn. 
Lagerhall for strøsand og sprengstofflager etableres. 



 

 5 

 

 
 
Etappe 2 
 
Driftsplanen i etappen viser at driveretningen går nord og østover. Palletrinnet i vest vil 
delvis istandsettes og etableres med stedegne masser og vegetasjon. 
 
I etappe 2 vil det tas ut masser ned til nivå + 24 i nord.  
 
Totalt uttak i etappe 2 er beregnet til ca 65 084 m3 fast fjell, noe som tilsvarer ca 11 år 
med drift ved et årlig uttak på 6.000 m3 
 
 
Etappe 3 
 
Driftsplanen i etappen viser at hoved driveretningen er østover. Før man setter i gang 
etappe 3, legges dagens høyspentlinje ned i vegen, slik at den ikke lenger er en barriere 
for driften i bruddet. Palletrinn mot vest avsluttes og istandsettes med stedegne masser og 
vegetasjon. 
 
I etappe 3 vil det fortsette å tas ut masser ned til nivå + 24 og 23 i nord og øst. 
 
Totalt uttak i etappe 3 er beregnet til ca 43 991 m3 fast fjell, noe som tilsvarer ca 7,5 år 
med drift ved et årlig uttak på 6.000 m3 
 

 
Avslutningsplan 
 
Planen viser hele uttaksområdet istandsatt, oppfylt og med god tilslutning til eksisterende 
terreng.  
 

 

 Sikringstiltak m.m. 

 
Det er etablert 1.20 meter høyt sikkerhetsgjerde mot de bratte partiene i nord, øst og syd i 
bruddet. Langs syd og sydvest vil det bli etablert gjerde etter hvert som skjermingsvollen 
etableres. Hovedatkomsten fra Fylkesvegen og inn til R1 er skiltet med «forbudt for 
uvedkommende» 

 
 
  

 

1.8 Sikringsfond (eksempel fra annen driftsplan, må fylles ut av Arve) 

 
 Tiltakshaver foreslår å sette av 5 nok pr m3, til det nås et garantibeløp på 200 000 nok. 
 

 

 

1.9 Landskapstiltak ved opphør av bruddrift 

 
Bruddet skal drives slik at det kan avsluttes til en hver tid slik at det ikke får store 
landskapsmessige konsekvenser. Ved systematisk uttak i palletrinn og bevaring av 
vegetasjon i skjermingsbeltene omkring bruddet, vil et opphør av drifta kunne gi mulighet 
til alternativ utnytting eller etterbehandling med terrengforming og naturlig revegetering. 
Stup og skrenter sikres kontinuerlig ved hjelp av gjerde og overskudds/sikringsmasser 
kontinuerlig under driften. 
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1.10 Vedlegg – liste        
 

  
 Oversiktskart      m = 1:50000 
 Oversiktskart, med reguleringsplangrense m = 1:5.000 
 Dagens situasjon     m = 1:1.000 
 Etappe 1      m = 1:1.000 
 Etappe 2      m = 1:1.000 
 Etappe 3      m = 1:1.000 
 Avslutningsplan     m = 1:1.000  
 Snitt A og B       m = 1:1.000 
 Snitt C og D      m = 1:1.000 
 Snitt avslutning     m = 1:1.000  
 
     
  
 Godkjent reguleringsplan, vedtatt 15  m= 1:1.000 
 Reguleringsbestemmelser, vedtatt 15 
  
 
  
 



WGS_1984_UTM_Zone_33N

km2,50

Tegnforklaring

1,27

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

1: 50 000





















      

                      
STEIGEN KOMMUNE 

 
 
 
 
 

PLANBESTEMMELSER 
til detaljregulering for 

 

Steinbrudd Kjølåsen 
 
 
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 
Oppstartsmøte 14.03.2014 S.A. 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 11.04.2014 S.A. 
1.gangs behandling i planutvalget 09.12.2014 TSL 
Offentlig ettersyn i tidsrommet 17.12.14-30.01.15 TSL 
2.gangs behandling i planutvalget 24.03.2015 TSL 
Offentlig ettersyn i tidsrommet   
3.gangs behandling i planutvalget   
Vedtatt kommunestyret   
 

    Planident: 1848-2014001 
 
 
 
Bestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til bestemmelsene er vist i 
eget dokument. 
 
Dato……………………………………………………………………………………………... 
                                                         ordførerens underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Bestemmelsene er utarbeidet 01.09.2014 av 
       A/S Salten Kartdata på vegne av Maskinsentralen AS. 
      
       Revidert: TSL 17.03.2015 
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§ 1 

PLANAVGRENSNING 
 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart (plan-ID: 2014001) sist revidert 17.03.2015 i 
målestokk 1:1000 (A2).  
 
 

§ 2 
AREALFORMÅL 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense, 
sist revidert 17.03.2015. Området reguleres til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg: Steinbrudd/masseuttak. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Privat veg, Skogsveg. 
3. Grønnstruktur: Vegetasjonsskjerm. 
4. Landbruks-, natur- og friluftsområde: Naturformål. 
5. Hensynssoner:  

Faresone, ras og skred 
Faresone, høyspenningsanlegg 
Restriksjonsområde, frisiktsone 

 
 

§ 3 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
3.1   Steinbrudd/masseuttak, R-1 – R-2.  
 

a) Innenfor område R-1 – R-2 kan det foretas uttak av stein/masser og gjennomføres knusing og 
sikting samt mellomlagring av masser.   
 

b) Innenfor område R-1 skal nivå på ferdig utsprengt terreng ikke være lavere enn at det fortsatt 
er fall til veggrøft/stikkrenne gjennom FV. 835. Stein og masser kan mellomlagres i øvrige 
deler av bruddet. Dette gjelder også masser som matjord og kaldasfalt.  
 

c) Innenfor R-1 og på nordsiden av PV1 kan det settes opp lagerhall for strøsand. Maksimum 
bebygd areal er BYA = 200 m2 og maksimum byggehøyde er 6,0 meter. 
 

d) Innenfor område R-2 skal nivå på ferdig utsprengt terreng ikke være lavere enn SV-1. 
 

e) Innenfor område R-2 tillates etablering av sprengstofflager. Innenfor inngjerdet område på 40 
m2 tillates det maksimum bebygd areal er BYA = 5 m2 og maksimum byggehøyde er 2,5 
meter. Varsling av sprengning samt oppbevaring av sprengstoff skal være i samsvar med 
gjeldende sikkerhetsbestemmelser.  
 

f) Sprengning og knusing i steinbruddet kan kun foregå på hverdager mandag – fredag i 
tidsrommet kl. 07:00 – 16:00.  

 
3.2   Energi 
 

a) Deler av eksisterende 22 kV Hsp luftledning kan legges i kabel i samråd med Nord-Salten 
Kraft AS.  
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§ 4 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
4.1  Offentlig kjøreveg, FV. 835.  
 

a) Fylkesveg 835 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 
 

4.2  Felles atkomst, FA1. 
 

a) Eksisterende avkjørsel, FA1 er atkomst til gnr. 20 bnr. 3 og gnr. 20 bnr. 48. Denne kan 
opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. Avkjørsel skal være opparbeidet i henhold til 
håndbok N100 og V121. I tillegg skal det legges egnet dekke på 30 meter av FA1 målt fra 
kjørebanekant på FV. 835. 
 

4.3  Privat veg, PV1. 
 

a) Eksisterende atkomstveg, PV1 til steinbrudd/masseuttak kan opprettholdes og vedlikeholdes 
som tidligere. 

 
4.3  Skogsveg, SV-1. 
 

a) Eksisterende skogsveg (turveg) skal opprettholdes, vedlikeholdes og være tilgjengelig for 
offentlig bruk. I anleggsperioden kan SV-1 benyttes til anleggsmaskiner og skal merkes i 
samsvar med slik bruk. 

 
4.3 Frisiktlinjer 
 

b) Innenfor frisiktlinjer/-soner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 
høyde over 0,5 meter. 

 
 

§ 5 
GRØNNSTRUKTUR 

 
5.1 Vegetasjonsskjerm, VS-1 – VS-2. 
 

a) Innenfor område VS-1 mot FV. 835 skal eksisterende vegetasjon bevares med unntak av 
døde/syke trær og området kan opparbeides med evt. støyvoller, busker og trær som støy- og 
visuell skjerming. 
 

b) Innenfor område VS-2 mot tilgrensende eiendommer skal eksisterende vegetasjon bevares og 
området kan beplantes for å skjerme mot innsikt og det kan settes opp sikringsgjerde etter 
behov. 

 
 

§ 6 
LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

 
6.1 Naturformål (vegetasjonsskjerm), LNF-1 – LNF-2. 

 
a) Innenfor område LNF-1 og LNF-2 mot SV-1 skal eksisterende vegetasjon bevares. 
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§ 7 
HENSYNSSONER 

 
7.1 Hensynssone, Høyspenningsanlegg H370_1. 
 

a) Innenfor faresone ved høyspenningsanlegg tillates ikke bygging. Det skal utvises spesiell 
aktsomhet i forhold til transport og bruk av maskiner i traseen. Tilsvarende må det ved 
sprengning sikres at sprengstein ikke skader stolper, linjenett eller isolatorer. Deler av 
luftlinjen kan bli erstattet av kabel jf. § 3.2 a). 
 

7.2        Hensynssone, restriksjonsområde frisiktsone H 140 
  

a)  Innenfor  restriksjonsområdet soner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller 
vegetasjon med høyde over 0,5 meter. 

§ 8 
DIVERSE BESTEMMELSER 

 
8.1 Rekkefølgekrav 
 

a) Før videre drift innenfor R-1 og R-2 skal det utarbeides støyrapport i henhold til T-1442.  
 

b) Før videre drift innenfor R-1 og R-2 skal måles støvnedfall i henhold til 
forurensningsforskriften. 
 

c) Dersom samlet uttak overstiger 10.000 m3 masse kreves det driftskonsesjon med drifts- og 
avslutningsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Det vises spesielt til 
Minerallovens § 48 Varsomhetsplikt, § 49 Sikringsplikt og § 50 Oppryddingsplikt.  
 

d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet 
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. 
Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
8.2 Støv 

 
a) Totalaktiviteten fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallstøv overstiger 5 g/m2 i 

løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo 
som eventuelt blir mer utsatt, jf. Forurensingsforskriften § 30-9. 

 
8.3 Støy 
 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på 
uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt 
perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt 
med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift. 
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PBL. § 12 - REGULERINGSFORMÅL
TEGNFORKLARING

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Kunngjøring om igangsatt planlegging
1. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn i tidsrommet

2. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn i tidsrommet

Dato Sign.

Revidert:

Steigen kommune

Detaljregulering for

Ekvidistanse:  1 m og 5 m

1:1000A2, Målestokk:

Kartgrunnlag:FKB, Steigen kommune (2014)

A/S Salten Kartdata

PLANEN UTARBEIDET DEN 01.09.2014 av

Planident: 1848 - 2014001

Steinbrudd Kjølåsen

Reguleringsplanen vist på kartet er i samsvar med kommunestyret2s
vedtak. Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

Dato

0 10 20 30 40 m

11.04.2014

for Maskinsentralen AS

ordførerens underskrift

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr.1)

Kjøreveg, offentlig

FA, PV - Felles atkomst, Privat veg

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK

Regulert senterlinje
Frisiktslinje

Planens begrensning
Formålsgrense

 LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Vedtatt i kommunestyret

Regulert kant kjørebane

Kartreferanse: UTM sone 33, Euref89 (NN54)

Høydekurve 1 m og 5 m
Elv/Bekk/Grøft
Eiendomsgrense
Bygning punkt

El-linje

BAKGRUNNSKART

INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2)

Målelinje/Avstandslinje

R - Steinbrudd/masseuttak

SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr.5)

Byggegrense

AV - Annen veggrunn, tekniske anlegg

Vegstegning/fysisk sperre
Stolpe

Oppstartsmøte 14.03.2014 S.A.

Vegkant

0 10 20 30 40 m

S.A.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER

LNF - Naturformål

SV - Skogsveg

R.H.B13.10.2014SKD

Faresonegrense

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.3)
VS - Vegetasjonsskjerm

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

H370 - Faresone, Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)

H310 - Faresone, Ras- og skredfare

SKD 09.03.2015 R.H.B

H140 - Restriksjonsomr. Frisiktsone
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