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

1.

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

Innledning

1.1

Om søkeren

Søkers navn/firma:

Organisasjonsnummer:

922 724 881

DOKKEDALEN AS
Postadresse:

VESTBYGDVEIEN 258
Postnummer:

2930
Telefonnummer:

Sted:

Land:

BAGN

NORGE

Mobiltelefon:

E-postadresse:

91113587

sorflaten01@gmail.com

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

?

NATUR, PLAN OG UTVIKLING v/Lisbet Baklid
Postadresse:

Grensevn.811
Postnummer:

2240
Telefonnummer:

Sted:

Land:

MAGNOR

NORGE

Mobiltelefon:

E-postadresse:

post@naturplanutvikling.no

93287255

1.2

Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn på uttaket/området:

DOKKEDALEN FJELLTAK
Geografisk beliggenhet:

Gnr.

Bnr.

Festenr.

27

1

-

Kommune:

Fylke:

OPPLAND

SØR-AURDAL KOMMUNE
Størrelse på arealet (daa):

38,7 (felt SM1-6)

1.3

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

Eksisterende inngrep ?

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

Nei

Ja

Nei

Side 1 av 13

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

Fv. 233 er ca. 200 meter fra uttaksområdet. Adkomst fra fv. 233 nord for bruddet. Anleggsbrakke, strømtilkobling, dieseltank, bom og
verktøycontainer er i uttaksområdet i dag.

1.4

Grunneiere til området

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

Postadresse:

Jens Ole Sørflaten

Vestbygdvn. 258

Gnr./bnr./fnr.

Postnr.

27/1

1.5

2930

Utvinningsrett til konsesjonsområdet

Sted.

BAGN

?

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

Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

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

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

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).

2.

?

Beskrivelse av tiltaket

2.1

Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).
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
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2.2

Planlagt uttaksvolum

?

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

15 000 - 20 000

m3

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

365 000

m3

2.3

Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

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

LNF-område

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

Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

Navn på plan og plan ID:

Reguleringsplan for Dokkedalen fjelltak - planID 0540R063
Vedtaksdato:

19.04.2012
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:

Vedtaksdato:

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.4
i)

Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

?

Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF
Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).
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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: ?

*Ikke fare for direkte skade generelt. Området er omgitt av natur/skog.
* Forurensning gjennom avrenning fra uttaksområdet - risiko reduseres gjennom bruk og vedlikehold av fangdam
* bunnsåle skal ha helling 1:60 mot felt SM1.
* Overvann som renner over uttaksområdet fra åssiden over - risiko reduseres med avskjæringsgrøft skal etableres, senere skal denne
legges i rør. I avslutningsfasen skal det åpnes som en bekk igjen.
* Støvflukt skal reduseres gjennom vanning, se driftsplanen kap. 4 og 5.
* Støy dempes gjennom hensiktsmessig plassering av knuste masser og knuseverk samt voller, se driftsplanen kap.4 og 5 samt tegninger
der støyvoller er vist.
* Sikkerhet: Bruddkanter skal sikres med gjerde. Området skal sikres. Bomming av adkomst utenom åpningstider.

3.2

Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

?

Det er ikke kjente vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet. Alment fugle- og dyreliv vil kanskje unngå næromgivelsene når det er mye
støy fra det. Tiltak ifht. forurensning i vann er beskrevet i punkt 3.1, og de er markert i tegninger med avskjæringsgrøft/stikkrenne.

3.3

Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: ?

Det er ikke kjente konsekvenser for kulturminner.

3.4

Forurensing (støv, støy og avrenning) ?

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

Det vises til punkt 3.1 over og kapittel 5 i driftsplanen.
Støvspredning er relativt begrenset grunnet, og avbøtende tiltak som vanning skal iverksettes på ulike måter og evt. presenning over bandet
på knuseverket,jf.kap.5 i driftsplanen.
Støy vil være begrenset i tid og rom. Det er få boliger som er berørt. Det er satt begrensning i tider for sprenging, knusing, annen drift i
bruddet og uttransport av hensyn til støybelastning. Naboer skal varsles om sprenging min.4 uker i forkant. Helligdager og søndager skal det
ikke være virksomhet i bruddet.
Avrenning - ikke negativ konsekvens unntatt mindre negativ konsekvens ved evt. snøsmelting og store nedbørsmengder.Ikke fare for skade
på drikkevann og vassdrag. Stikkrenner og avskjæringsgrøft skal etableres for å lede overvann.
Uttaksmengden per år er begrenset, og det blir lange perioder med liten eller ingen virksomhet i bruddet.
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3.5

Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

Se punkt 3.1, 3.4 og driftsplanen kapittel 4 og 5. Stikkord: støyvoller, avskjæringsgrøft, stikkrenner.
Etappene for uttak er slik at det sørligste feltet SM3 tas ut til slutt, og den vil da beskytte mot støyspredning mot sør. Voller, plassering av
knuseverk og hauger med knuste masser.

4.

Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

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

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.

Området skal settes i stand og tilbakeføres etappevis. Det er tre etapper, E1, E2 og E4. Etappe E1 og E2 er i felt SM2, og etappe E4 i felt
SM3. Felt SM1 skal være riggområde.
- Skråstilt sprenging i bruddkanter ved endt uttak om ikke før.
- Sikring med gjerde alternativt med jordvoll og steingjerde langs sør og vest av felt SM1 og SM3.
- Sluttrensk av bruddvegger for støv ved spoling om det er vesentlig fare for frostsprenging og løse masser.
- Avdekningsmasser skal påføres bunnen med uttaksområdene med minimum 40 cm. tykkelse over bunnsåle. Det skal deretter beplantes
med gran- og furuplanter og tilsås med naturgressfrøblanding.
- Pallhyllene skal påføres avdekningsmasser minimum 40 cm tykkelse og beplantes med gran- og furuplanter og tilsås med
naturgressfrøblanding.
- Avskjæringsgrøft som er lagt i rør i sørlige kant av SM1, skal åpnes for å få en åpne bekk.
Det vises for øvrig til kapittel 6 i driftsplanen.
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6.

Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

?

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn.

Hagen Grusforretning AS v/Terje Hagen

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

Daglig leder i Hagen Grusforretning. To års fagrelevant utdanning ved Gjøvik tekniske fagskole.
I brev av 04.12.2014 fra Direktoratet for mineralforvaltning godkjent som bergfaglig ansvarlig etter
mineralloven §3-3 for fjell- og grustaket Vestringsbygde Aust, forekomstområde 80 i DMF sin
database.
Dokumentasjon lagt ved i vedlegg.

*

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

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

*

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

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:
Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

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

*

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).

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

Terje Hagen

*

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Hagen Grusforretning

Beskrivelse av kompetanse.

Hagen har to års teknisk fagskole med fordypning innen berg og
teknikk. Hagen har erfaring som ansatt i Hagen Grusforretning siden
1978 til dags dato. Han er godkjent i fra DMF i brev av 04.12.2014
som bergfaglig ansvarlig for fjelltaket Vestringsbygde Aust, der årlig
uttak er 80 -100 000 m3. Hagen vil være bergfaglig ansvarlig for uttak i
fjelltaket.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7.

Økonomi

7.1

?

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010 ?

7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan
Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Kjøp av brukt hjullaster med vekt

500 000

Kameraovervåkning

20 000

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Boring, sprenging, pigging og knusing

1 100 000

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

Vedlikehold av vei

20 000

Kjøp av eks.varelager i bruddet

600 000

Andre kostnader (spesifiser).

Diesel

50 000

Strøm, forsikringer, kontorrekvisita, porto, internett og telefon, regnskap, markedsføring

91 000

Avskrivninger og vedlikehold hjullaster

130 000

Renter av lån på kr. 2 600 000,-, og andre kostnader

120 000

Sum
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Finansieringsplan

Sum

Egenkapital.
Lån (spesifiser).

2 600 000

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Salg av knuste masser

2 600 000

Sum

Driftsresultat regnskap 489 000

7.1.2 Budsjett
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. ?

7.2

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 ?

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

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.). ?

Ved beregning etter vedlegg 1 i Veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse, datert 06.12.2017, er det lagt til grunn 25 dekar med åpent areal.
Med et fast beløp 35 kr./m2 i kategori 2 for fast fjell blir
Total sum for økonomisk sikkerhetsstillelse kr. 875 000,-.
Garantien skal gis som bankgaranti.
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9.

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

?

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

Søker oppgir følgende:
* Det er betydelig utvikling av hyttetomter med tilhørende infrastruktur i Sør-Aurdal og da spesielt på Bagn Vestås i årene fremover. I tillegg
kommer alt vedlikehold og oppgradering av private og offentlige veier. Samt prosjekter i kommunesenteret Bagn når det gjelder ny
brannstasjon, leilighetsbygg etc. Jeg ønsker i den forbindelse å utnytte muligheten for å levere steinmasser, sprengstein, kult, pukk og grus
til disse formålene. Dokkedalen har en god lokasjon som er midt i mellom Bagn og Bagn Vestås. Kort kjøreavstand er fordelaktig for kjøpere
av masse og for miljøet.
* På sikt ønskes det å tilby stablestein, for murer, heller, stein for skorsteiner, peiser samt bearbeiding av stein for vannskjæring.
* Alt ligger til rette for å oppnå en god økonomi i dette når fjelltaket er opparbeidet og i drift pr. i dag. Og en vil få god omsetning fra første
dag da etterspørselen er betydelig etter masser i området nå. Pr. i dag frakter entreprenørene masse fra Leira til Bagn Vestås. Det reduserer
lønnsomheten i deres tomteprosjekter.
* Alt av infrastruktur er på plass og kundekretsen er god og stabil. Konkurransen har vært lav og svekket de siste årene. Fjelltaket som
driftes av Ola Kleven i samme bygd har ikke vært operativt på flere år. Etter de undersøkelser jeg har foretatt foreligger det ingen planer om
drift der den kommende tiden. Om det skulle bli drift der igjen er kvaliteten på massen av mye høyere kvalitet i Dokkedalen.
Tilbakemeldinger og analyse av steinmasse bekrefter det. Steinmassen er godkjent for bærelag på offentlig vei.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket
10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet
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

Se eget vedlegg.

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

?

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet
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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).

?

SEND SKJEMA

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
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.
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Driftsplan Dokkedalen fjelltak

3

1. Innledning
1.1 Beskrivelse av tiltaket
Det aktuelle området, Dokkedalen fjelltak, ligger i en østvendt åsside ca. 1,2 km sør for Bagn sentrum
i Sør-Aurdal kommune. Detaljreguleringsplan for Dokkedalen fjelltak med tilhørende bestemmelser
ble vedtatt og godkjent 19.04.2012 i Sør-Aurdal kommune, jf. vedlegg til driftsplanen. Hensikten med
reguleringen er å sikre videre drift for produksjon av knuste masser fra fjelltaket på eiendom gnr. 27
bnr. 1 Øvre Sørflate.

E16

BAGN

E16

Det regulerte arealet i gjeldende reguleringsplan markert med grønt omriss og blå pil, ligger ca. 1,2
km i luftlinje fra kommunesenteret og knutepunktet Bagn i Sør-Aurdal kommune. Det ligger sentralt i
kommunen med kort vei til E16, fylkesveier m.fl.
Det eksisterende fjelltaket har vært i drift siden 2006 med prøvedrift på 5 år, der årlig uttak skulle
være 6 000 m3. Avtale om dette ble gjort mellom Sør-Aurdal kommune og grunneier / Dokkedalen
Grus og Pukk. Søknad om driftskonsesjon ble sendt inn til Direktoratet for mineralforvaltning i
perioden 2012-2014 med Dokkedalen Grus og Pukk DA som søker. Siden selskapet som var søker,
opphørte ble ikke søknaden ferdigbehandlet. Det har vært uttak av fjellmasser av andre selskaper i
perioden etter dette, og Direktoratet for mineralforvaltning påla i brev av 22.10.2018 stans i uttak av
mineralske ressurser fra fjelltaket.
Årlig uttak i perioden 2006-2018 var ca. 6 000 m3 fast fjellmasse, dvs. ca. 18 000 tonn. I framtiden er
ønsket årlig uttak opp til 15- 20 000 m3 fjellmasse (pfm3). Samlet framtidig uttak ble i 2012 beregnet
til ca. 420 000 m3 fast fjell eller ca. 1,2 mill. tonn. Det vil med et uttak på 15000 eller 20 000 pfm3 gi
en driftstid på hhv. 21 og 28 år fra 2012. Årlig uttak vil variere med markedsetterspørsel.
Jens Ole Sørflaten overtok eiendommen gnr. 27 bnr. 1 i 2012 etter sin far Ola Sørflaten. Førstnevnte
ønsker å drive fjelltaket gjennom firmaet Dokkedalen AS, og firmaet søker derfor om driftskonsesjon.

1.2 Formålet med en driftsplan
En driftsplan etter mineralloven skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, DMF. Den
skal være styringsverktøyet for tiltakshaver i planlegging og gjennomføring av uttak og bidra til
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sikring og opprydding underveis og etter endt drift i uttaksområdet. Driftsplanen skal ligge til grunn
for tilsyn utført av DMF, og den skal danne grunnlag for beregning av økonomisk sikkerhet for
gjennomføring av nødvendige tiltak for sikring og opprydding, jf. Driftsplanveileder, revidert
11.08.2016 av Direktoratet for mineralforvaltning.
En driftsplan skal inneholde beskrivelse og illustrasjoner for hvordan pukkverket skal drives og
avsluttes, jf. driftsplanveilederen.
Søknad om driftskonsesjon er utarbeidet av Natur, Plan og utvikling. Den har 24 separate vedlegg der
hoveddokumentet er driftsplanen.

2. Driftsavtale, uttaksområde og topografiske forhold
Bruddet ligger på eiendom gnr. 27 bnr. 1. Dokkedalen AS eies av grunneier av eiendommen Jens Ole
Sørflaten. Avtale om utvinningsrett foreligger.
Bunnen i dagens uttak ligger på kote 458, og de høyeste bruddkantene er på kote ca. 490-494. De
høyeste bruddkantene ligger mot vest. Mot øst har bruddet en åpne flate og heller ned mot øst. I øst
er adkomstveien til bruddet, og den har avkjørsel fra Vestbygdveien fv. 233 nord for bruddet.

Dagens brudd har bruddkantene i hovedsak mot vest, nord og sør. Bunnkote er 458. Eiendomsgrense
og gards-/bruksnr.er i rødt. Kilde: Nibio/Kilden.
Terrenget er en del av et større landskapsrom med skogkledde åssider i øst og vest/nordvest som
danner vegger i det samme landskapet. Åsene er ca. 800-900 m.o.h. og heller videre mot
fjellskog/fjell i vest. I bunnen av dalen ca. 200 m.o.h. renner elva Begna som i luftlinje er 780 meter
øst for bruddet. Elveføringen, dvs. bunnen av landskapet, har ca. retning fra nordvest til sørøst.
Landskapet som omkranser bruddet, er preget av en mosaikk av skog og innmark med i hovedsak
dyrking av gras og beite.
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Adkomst er fra fv. 233 Vestbygdveien nord for bruddet. Kjøreavstand fra fylkesveien er ca. 500 meter.
Reguleringsplanområdets avgrensning er vist med tykkere grønn strek. Kilde: valdreskart og
reguleringsplan.
Det er fire registrerte masseuttak i Sør-Aurdal kommune i flg. kartinnsynsløsningen til DMF. Alle er
fjelltak med produksjon av byggeråstoff o.l. Fjelltaket er der beskrevet som Dokkedalen masseuttak
og har objektnummer 3478.
I gjeldende reguleringsplan for Dokkdalen fjelltak og tilhørende bestemmelser fremgår følgende i
fjelltakets driftstid:
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Feltene SM2 og SM3 er arealene der det i hovedsak tillates uttak av fjellmasser i framtiden.
Arealet for de to feltene er totalt 30,3 dekar. Høyeste kote for uttak er 504, og laveste kote
er 458.
Felt SM1 skal benyttes til riggområde og lagring av pukkmasser.
I felt SM4 skal det være fangdam for oppsamling av overvann fra området, og før det tillates
virksomhet i felt SM1 og SM6 skal fangdam være etablert. Fangdammen skal ta imot evt.
forurensning fra overvann.
Felt SM5 skal være buffer mellom kjøreveg og uttaksområde felt SM2.
I felt SM6 skal det lagres avdekkingsmasse og «skrotmasse».
Laveste kotehøyde skal være 458 m.o.h. i området ved innkjøring til bruddet og
fangdammen. Avslutning til sideterreng skal ikke være brattere enn 51 grader. Terrenget i
bunnen skal ha et gjennomsnittlig fall på minimum 1:60 mot felt SM1.
Feltene VS1-3 er vegetasjonsskjerm rundt fjelltaket og fangdammen, og de skal skjøttes på
en måte som gir best mulig visuell skjerming av fjelltaket og fangdammen. Flatehogst er ikke
tillatt.
Drift i uttaket inkl. lasting og transport, tillates kun mandag-fredag kl. 07.00-18.00 når det
ikke er helligdager. Sprenging kan kun skje i tidsrommet 07.00-16.00, og naboer skal varsles i
forkant. På lørdager kan lasting og transport skje kl. 09.00-15.00.
Det skal legges opp voller av pukk, avdekkingsmasser eller returmasse fra anlegg for å
skjerme omgivelsene mot støy. Vollene, knuseverk, pigghammer og lastemaskiner skal
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plasseres og utformes som vist i støyvurderingen av 09.09.2011 fra Sweco AS. Støyvoller skal
etableres slik at til enhver tid oppnår en så god støyskjerming som mulig.
Dersom det oppstår støvutvikling og støvflukt fra planområdet som overskrider
grenseverdier for lokal forurensning, skal det vannes over knuste masser, veger og plasser.
All lossing og lasting fra og på maskiner skal skje innenfor feltene SM. Deponering av snø skal
skje slik at lokal bekk ikke blir forurenset.
Kjørebane på adkomstvei skal være minimum 6,0 meter inkludert veiskulder. Vei til fangdam
skal være driftsveg med mindre bredde.
Det er satt krav om driftsplan for fjelltaket og visse krav til innholdet i den.
Området skal etter endt drift tilbakeføres til landbruksområde.

Utsnitt fra reguleringsplanen viser at de framtidige uttaksområdene SM2 og SM3 utgjør totalt 29,7
dekar. I felt SM4 skal det være fangdam, og feltene SM1, 4, 5 og 6 er i hovedsak for lagring av
masser. Feltene VS er formål vegetasjonsskjerm.
Det omsøkte uttaksområdet omfatter feltene SM1-6. I tillegg inngår de øvrige feltene i
reguleringsplanen som en del av det søker av konsesjon har ansvar for å oppfylle i tråd med
reguleringsplan og tilhørende bestemmelser. Koordinatene er gitt i sosi-fil av reguleringsplanen.
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Det foreligger ikke ytterligere tillatelser etter annet lovverk.

3. Mineralforekomsten
Ifølge pukkdatabasen til Norges Geologiske Undersøkelser, www.ngu.no, har fjelltaket
forekomstområde-benevnelse 540-504, og det er beskrevet som en meget viktig ressurs av lokal
betydning. Det er den metamorfe bergarten gneis som dominerer i bruddet. Videre er bruddet
beskrevet som:
«Pukkverk i en fjellknaus med 20 meters høyde i en grå, middelskornig gneis som synes å bli delt i to
paller. Bergarten er en litt oppsprukket, grå og middelskornet gneis. Bergarten synes å ha gode
mekaniske egenskaper.»
Det er ikke registrert større sprekker i bergmassen som kan få betydning for uttaket.
Det ble tatt prøver av fjellet, og resultatene er gitt i rapport datert 09.05.2012, av NGU v/Knut
Wolden. Bergarten er av god kvalitet til knusing til ulike pukk- og kultfraksjoner for bruk i ulike tiltak
innen bygg- og anleggsvirksomhet. Det er aktuelt i vegdekker med trafikkbelastning opptil 3000 årlig
døgntrafikk (ÅDT) og til ulike vegfundament.
Massene er godt egnet til bruk vedlikehold og oppgradering av private og offentlige veier samt i
byggeprosjekter i Bagn og hytteprosjekter i Bagn Vestås og øvre deler av kommunen. Kort
kjøreavstand er en fordel for potensielle kunder og gjør deres prosjekter mer lønnsomme.
Etterspørselen etter masse fra Dokkedalen oppleves av grunneieren som stor.

Masseuttaket fotografert i 2011 fra sørøst mot nord. Foto: J.O. Sørflaten.

4. Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift
4.1 Administrasjon og ledelse
Dokkedalen AS v/Jens Ole Sørflaten vil være driver av fjelltaket. Driver ønsker å forbedre driften ved
blant annet å ha tilgjengelige masser å tilby i markedet hele året. Driver ønsker å kunne tilby stein,
sprengstein, kult, pukk og grus til veibygging og -vedlikehold samt i byggeprosjekter. På sikt ønsker
søker å kunne tilby stablestein for murer, heller, stein for skorsteiner, peiser samt bearbeiding av
stein ved bruk av vannskjæring.
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Dokkedalen AS vil ha det økonomiske ansvaret for drift av uttaket og avslutning. Til å utføre boring,
sprengning, pigging og knusing av masser vil det være et bergfaglig samarbeid med Hagen
Grusforretning AS v/Terje Hagen. Tjenestene vil bli betalt med en avtalt pris per tonn. Terje Hagen vil
derfor være bergfaglig ansvarlig i et samarbeid om driften med Dokkedalen AS v/grunneier Jens Ole
Sørflaten.
Sørflaten er utdannet revisor, har i flere år vært daglig leder av Elkjøp Valdres og drevet
masseuttaket sammen med sin far i Dokkedalen Grus og Pukk DA. For å styrke resultat i driften, er
lønnskostnadene i Dokkedalen AS satt til kr. 0,- de første fem årene. Driftsoverskudd vil bli brukt til å
styrke egenkapital for langsiktig drift og utvikling.
Terje Hagen er daglig leder av Hagen Grusforretning. På bakgrunn av to års utdanning på Gjøvik
tekniske fagskole med relevant fagkombinasjon og erfaring som ansatt i Hagen Grusforretning siden
1978 og fram til 2014, ble Terje Hagen i brev av 04.12.2014 fra Direktoratet for mineralforvaltning
godkjent som bergfaglig ansvarlig etter mineralloven §3-3 for fjell- og grustaket Vestringsbygde Aust,
forekomstområde 80 i DMF sin database, der årlig uttak er ca. 80 – 100 000 m3. Terje Hagen vil være
bergteknisk ansvarlig for Dokkedalen fjelltak.

4.2 Økonomi
4.2.1 Første driftsåret
Et budsjett for det første driftsåret er satt opp i punkt 7.1.1 i søknaden.
Kommentarer til finansieringsplanen for det første driftsåret, punkt 7.1.1 i søknaden:
Mye av den tekniske infrastrukturen er anlagt på stedet i dag; dieseltank, bom, anleggsbrakke og
verktøycontainer. Det antas ikke at det er behov for oppføring av permanente bygg i planområdet.
Eneste investering av anleggsmidler er kjøp av hjullaster med vekt, med estimert pris er kr. 500 000,-.
Eksisterende varelager av masser vil bli kjøpt av tidligere entreprenør, Isachsen Anlegg AS, for ca.
600 000,-.
Et beløp på kr. 30 000,- skal brukes på markedsføring.
Avdekking av fjell, boring, sprenging og knusing vil bli utført av Hagen Grusforretning til avtalt pris
per tonn, hvilket er estimert til en pris av kr. 1,1 mill. kr. første driftsåret. For finansiere første
driftsåret opptas et lån på kr. 2,6 mill.kr., og beregnet resultat første driftsåret er kr. 489 000,-. Jens
Ole Sørflaten har beregnet driftsmarginen første året til 19%. For å unngå risiko og sikre stabil
økonomisk styring skal det ikke tas ut mer enn 6 000 pfm3 første driftsåret om det ikke kommer en
konkret etterspørsel etter det.

4.2.2 Andre og tredje driftsåret
Etter det første driftsåret tas det sikte på at uttaksvolumet økes til minimum 8 000 pfm3, og det
tredje året vil det bli økt til minimum 10 000 pfm3. Uttaksvolumet vil bli forsøkt sikret gjennom
markedsføring, ca. kr. 20 000,- både andre og tredje året. Driftsresultatet vil øke andre og tredje året
grunnet færre investeringer og kjøp av varelager da, samtidig vil arbeid med markedsføring gi
gevinst. Det vil bli forsøkt å inngå noe langsiktige kontrakter.
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I et eget vedlegg er det nærmere spesifisert og satt opp budsjett som fører til driftsresultat for 2. og
3.året på hhv. kr. 513 000,- og 811 000,-.

4.3 Praktisk drift
4.3.1 Uttak
Det tillates uttak av fjellmasser med bunnsåle helling 1:60 der laveste nivå i øst er på kote 458. Det
tillates boring, sprenging, pigging og knusing av masser samt transport knyttet til disse aktivitetene
og uttransport av masser.
Ingen drift i massetaket, inkludert lasting og transport, skal skje utenom virkedagene mandag-fredag
kl. 07.00-18.00. Utover dette gjelder følgende regler:
- Sprenging skal begrenses til mandag-fredag kl. 07.00-16.00.
- På lørdager kan lasting og uttransport av masser skje kl. 09.00-15.00.
Unntaket fra dette er helligdager og søndager da det ikke tillates virksomhet i massetaket.
All lossing og lasting av maskiner og utstyr skal skje innenfor feltene SM1-3 og SM5-6.
Feltene SM2 og SM3 er områder der fjell skal tas ut. Felt SM2 skal tas ut gjennom tre faser
•
•
•
•

Felt SM1 er et riggområde og lagring av pukkmasser.
Felt SM4 er areal for fangdam.
Felt SM5 vil være buffer mellom kjøreveg og uttaksområdet.
I felt SM6 skal avdekningsmasser/skrotmasser plasseres.

Hensyn til overvannshåndtering er sikret gjennom helling av bruddets bunn 1:60 mot felt SM1 der
laveste kote er 458.
Boring før sprenging vil skje noen dager i året, og i all hovedsak i sommerhalvåret. Sprenging antas å
skje 2-6 ganger i året med ca. 3000 m3 i hver salve. Etter sprenging pigges massene og deretter
knuses de i ulike fraksjoner. Det kan i perioder være behov for både grovknuser og finknuser ved drift
i uttaket.
Øvre kant på høyeste bruddvegg vil være ca. kote 494, og laveste høyde i bunnsåle vil være ca. 458462 avhengig av punkt i bruddet. Bruddveggene vil derfor i gjennomsnitt være under 30 meter høye
med gitt helling i bunnsålen. Der bruddveggen blir over 15 meter, skal det legges opp til ulike
pallhøyder. I tråd med driftsplanveileder fra Direktoratet for mineralforvaltning, se tabell 1, skal
pallhøyde og hyllebredde være i et forholdsmessig tall vist i tabell 1. Hylleavsatsene kan godt være
med skrå pallhylle innover slik at de blir lettere å revegetere og får mindre fare for erosjon.
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Tabell 1. Eksempel på pallhøyde og hyllebredde ved veggvinkel på 51°. Kilde: Driftsplanveileder av
11.08.2016, utgitt av Direktoratet for mineralforvaltning.

Følgende uttak tillates der etappe nr. reflekterer kronologiske rekkefølge i driften:
• Etappe 1-2 gjelder innenfor felt SM2, der det legges opp til at den innerste, østligste delen av
felt SM2 tas ut først og deretter den nordøstlige delen av felt SM2.
• Etappe 3 er uttak i felt SM3, dvs. siste uttaksetappe i fjelltaket.
Etappene er vist i vedlegg 6-11. Det legges opp til nederste pallhøyde på 15 meter, og øverste
pallhøyde tilpasses terrenget. Der terrenget er lavere enn 15 meter fra bunnsålen, vil pallhøyde bli
tilpasset terrenget.
Beregnet samlet uttaksmengde i driftsperioden er 365 000 m3 fast fjell, og uttakstakten antas å
gjennomsnittlig være minimum 15 000 m3 fast fjell og maksimalt 20 000 m3 fast fjell per år. Det gir en
driftstid på ca. 20-21 år ved gjennomsnittlig uttak 17 500 m3/år. Dette samstemmer med
mengdeberegning og driftsperiode foretatt i 2012.
Tiltak som skal gjennomføres av hensyn til overvann, forurensning og støy er beskrevet i kapitlene
4.3.5 og 4.3.6. Bomming skal skje som beskrevet i kapittel 4.3.2, og øvrige tiltak er beskrevet i kapittel
4.3.3 og 4.3.4.
Uttak i felt SM2 skal skje før uttak i felt SM3 fordi SM3 vil skjerme boliger syd og sydøst for bruddet.
Støyvoller skal ellers lages med hauger av sprengte og knuste masser på seks meters høyde, hvilket
er spesielt viktig når de første pallhøydene sprenges og knuses. De første pallhøydene er de øverste i
terrenget, der støyspredning er størst i utbredelse og styrke.
Det daglige salget er tenkt som tidligere ved at kjøpere av masser laster opp selv og kvitterer ut på
veieseddel etter endt opplasting. Det skal settes opp kameraovervåkning som et svinnforebyggende
tiltak, og det skal gjennomføres stikkprøvekontroll. I tråd med planbestemmelsene skal avkjøringen
til bruddet stenges med låsbar bom, og bommen skal være låst utenom åpningstidene
Det er jorddekke på 10-30 cm i uttaksområdet, og disse avdekningsmassene skal lagres for avslutning
av drift etter endt uttak i bruddet.

4.3.2 Sikring ved bruk av gjerde og bom
Fjelltaket skal være til enhver tid være sikret med gjerde minimum 1,5 meters høyde over
bruddkanter. Det skal være minimum 2 meter mellom sikringsgjerdet og bruddkant. Det bør settes
opp gjerde minimum 1,2 meter høyt rundt øvrige deler av bruddet mot adkomstvegen vestre side.

4.3.3 Varslingsrutiner før sprenging og oppbevaring av sprengstoff
Dynamitt oppbevares ikke i fjelltaket, men det fraktes inn på forsvarlig måte før lading og sprenging.
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Sprenging skal varsles minimum fire uker i forkant til de nærmeste naboene rundt bruddet.

4.3.4 Rensk av bruddvegger
Bruddvegger skal skrapes for større steinmasser og enkeltobjekter. Om nødvendig skal det spyles
med vann for å sikre stabilitet og sikkerhet. Jordsmonn og andre løsmasser som kan skape grunnlag
for revegetering, skal lagres i bruddet og brukes i avslutningsfasen av driften.

4.3.5 Plassering av masser i driftsperioden
Ved plassering av avdekningsmasser/løsmasser og knuste masser er to forhold viktig; fare for
forurensning ved støvspredning og avrenning, og støyspredning.
Det er relativt tynt jordsmonn, 10-30 cm, over hele arealet. Løsmasser / avdekningsmasser skal
legges til side i fjelltaket for å brukes i senere avslutning av fjelltaket, se kapittel 6. Lagring skal skje
slik at forurensning som følge av avrenning, skal minimeres.
Hauger av knuste masser skal plasseres slik at de demper støy fra fjelltaket innenfor planområdet:
• løsmasser skal plasseres som en fem meter høy voll langs vegetasjonsskjermen i vest og
nordvest i felt VS1 som vist i figuren nedenfor.
• løsmasser skal plasseres som en fem meter høy voll langs vegetasjonsskjermen i sørøst i felt
VS1 som vist i figuren nedenfor.
• Avdekningsmassene skal legges opp mot øst så nær plassering av pigghammer og knuseverk
som mulig, for å dempe støyspredning. Knuseverk skal plasseres så nær bruddvegg som
mulig og med hauger av masser minimum 6 meter høyde rundt.

Utsnitt fra støyutredning, datert 09.09.2011, utført av SWECO. De røde strekene viser plassering av
voller på toppen av bruddkantene i vegetasjonsskjermene VS1.

4.3.6 Overvannshåndtering og fare for forurensning
Fangdam ble anlagt i planområdets nordøstre del i 2012. Fangdammen må holdes vedlike gjennom
renskning med 5 års mellomrom eller oftere om behov. Rensk skal foretas i en periode med lite
nedbør, og eventuelle bunnsedimenter/-slam skal leveres på mottak/deponi.
Fangdammen skal være minimum 75 m2, se figur under markert med tykk, svart pil og tallet 1. Vann
fra fangdam skal ledes via terskel og ned til bekk som renner mot hovedvassdraget i nordøst.
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2

Illustrasjon driftsplan uttaksplan tegning nr. 3, datert 04.11.2014, av landskapsarkitekt John Lie.
Svart pil med tall 1 markerer fangdammens lokalitet. Svart pil med tall 2 markerer avskjæringsgrøft
og senere bekk i rør i blå tykk strek der vann fra åsen ledes til naturlig bekk nedenfor fjelltaket.
Vann fra et mindre bekkesig fra åssiden ovenfor, renner vest/ sørvest for felt SM1. Det må lages
avskjæringsgrøft langs felt SM1 for å hindre dette vannet å renne inn i felt SM1, se figur under
markert med tykk, svart pil og tallet 2. I perioder med mye vann kan det være et problem. Det må i
tillegg legges opp en markert kant som sikrer avskjæringsgrøften mot innsig av partikler fra driften av
fjelltaket.
Det må lages en stikkrenne under felt VEG1, og vannet skal ledes til eksisterende bekk som ligger øst
for fangdammen. Ved uttak av fase E4 i felt SM3 må bekken legges i rør langs uttaksgrensen mot
SM1, se figur under markert med tykk, svart pil og tallet 2.

5. Hensyn til natur og omgivelser
Ulike hensyn til natur og omgivelser er innarbeidet i reguleringsplan og bestemmelser. Ulike hensyn
til naturmangfold er omtalt nedenfor.
Av plankartet fremkommer at det skal sprenges i hovedsak fra øst mot vest. Bruddveggene mot vest
som blir stående, vil dempe støyspredning mot vest også gjennom hele driftsperioden. Videre skal
knuste masser og avdekningsmasser plasseres slik at det demper støy- og støvspredning overfor
omgivelsene.
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Av hensyn til landskap er det regulert inn grøntbelter i feltene VS1-3 rundt mesteparten av
uttaksområdet. Rundt store deler av planområdet er det i kommuneplanens arealdel avsatt til formål
landbruk-, natur- og friluftsområde, og arealene er dekket av skog. Avgrensningen av fjelltaket viser
hensyn til terrengformasjonene for å dempe landskapsvirkningen.
Dersom det gjøres funn av automatisk fredede kulturminner, skal alle inngrep der det er gjort funn
stanses og funn rapporteres til kulturminnemyndighetene umiddelbart.
Hensyn til overvannshåndtering er sikret gjennom helling av bruddets bunn 1:60 mot felt SM1 der
laveste kote er 458. Avskjæringsgrøft skal etableres mot øst for å lede overvann. Fangdam skal
redusere fare for forurensning som følge av avrenning fra bruddet. Faren for forurensning er liten,
men det kan oppstå i perioder med mye nedbør og vårsmelting.
Gjennom driftsbegrensning i pukkverksdriften innenfor ukedager, helligdager og tid på døgnet tas
det hensyn til støyspredning ved pukkverksdriften. Støyen er høyest ved uttak av øverste pallhøyde,
og det legges opp til å redusere støy fra knuseverk ved plassering av hauger med knuste masser. Det
optimale er seks meter høye hauger. Felt SM3 skal tas ut i siste uttaksperiode som en del av et
støydempende tiltak.
Støvspredning er relativt begrenset. Tiltakene som skal gjøre er:
- vanning av knuste masser på siktet på finknuser i sommerhalvåret
- vanning i sommerhalvåret ved transportbåndet på grovknuser.
- Spesielt støvende masser skal vannes i tørre perioder.
Det kan også legges en presenning over bandet på finknuseren slik at bandet med presenningen
fungerer som en lukket tunnel.
Det er finknuseren som fører til mest støv og støvflukt, og det er mest aktuelt med tiltak ifht.
finknusing. Ved minusgrader eller fare for det, gjennomføres ikke vanning siden vann vil fryse og
skape problemer i praktisk drift.
Oppsetting av gjerde for å gi sikkerhet for folk og dyr er beskrevet i kapittel 4.3.2.
Det legges ikke opp til ytterligere trafikkbegrensning i nærområdet enn det som fremgår av
reguleringsbestemmelsene. Lasting og transport tillates derfor kun:
-

mandag-fredag kl. 07.00-18.00 bortsett fra når disse dagene faller på helligdager.
lørdager kl. 09.00-15.00.

6. Plan for opprydding og sikring etter endt drift – avslutningsplan
Området skal settes i stand og tilbakeføres etappevis. Avslutningsplan er vist i kartvedleggene 12 og
13.
Skrotmasser skal plasseres som vist i etappevise uttakskart og profiler, jf. vedlegg og
reguleringsbestemmelser. De kan også brukes for terrengrehabilitering.
Bruddveggene skal være stabile og sikres med gjerde mot vest og sør slik at det ikke blir fare for
ulykker med personer og dyr. Alternativt kan det etableres en jordvoll med steingjerde langs sør- og
vestsiden av bruddområdene SM2 og SM3.
NATUR, PLAN OG UTVIKLING
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Bruddveggene skal ha veggvinkel 50-52° eller pallvinkel 70-90°. Bunnsåle skal være med helling 1:60
mot SM1 der laveste nivå er på kote 458.
Sluttrensk av bruddvegger for støv skal foretas ved spoling med vann om det er vesentlig fare for
frostspreng og løse steinmasser. Det er svært lite sprekker i fjellet. Eventuelle løse masser skal før og
etter spyling fjernes eller sikres ved hjelp av pigging.
Avdekningsmasser skal påføres bunnen av uttaksområdene med minimum 40 cm tykkelse over
bunnsåle. Det skal deretter beplantes med gran- og furuplanter og tilsås med naturgressfrøblanding.
Pallhyllene skal påføres avdekningsmasser minimum 40 cm tykkelse og beplantes med gran- og
furuplanter og tilsås med naturgressfrøblanding, og avdekningsmasser kan påføres skrått oppover
bruddvegg, jf. vertikale profiler for avslutningsplan.
Avskjæringsgrøft som er lagt i rør i sørlige kant av SM1, skal åpnes for å få en åpen bekk.

7. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Driftsplanen danner grunnlag for beregning av økonomisk sikkerhet for gjennomføring av nødvendige
tiltak for sikring og opprydding, jf. Driftsplanveileder, revidert 11.08.2016 av Direktoratet for
mineralforvaltning og Veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse, revisjon 2.1, datert 06.12.2017.
Sistnevnte veileder har også en beregningsmodell med utgangspunkt i åpent areal som i Dokkedalen
fjelltak er ca. 27 dekar om en regner ett uttaksområde + noe manøvreringsreal, arealer for
skrotmasser o.l. som åpent areal. Det er i fastsettelse av totalbeløpets størrelse tatt utgangspunkt i
vedlegg 1 til veilederen for økonomisk sikkerhetsstillelse. Fjelltaket havner da i kategori 2 Fast fjell
siden:
• årlig uttak er 10 000< x < 100 000 tonn per år og totalt under 500 000 m3
• gjennomsnittlig høydeforskjell topp-bunn for ferdige bruddkanter – bunnsåle vil være < 30
meter.
Det ble først laget en forenklet beregning av utgifter for avslutning av fjelltaket:
Permanent sikringsgjerde 390 løpemeter a kr. 275,kr. 107 250
Påføring av vekstmedium, 32000m2 a kr. 5,kr. 160 000
Skogsplanting - levering og utførelse, 7040 planter a kr. 5,50 kr. 38 720
Frøing, kr. 3000,kr. 3 000
Totale kostnader for utgifter
kr. 308 970
I tillegg påfaller kostnader for utføring av arbeid med spyling, flytting av avdekningsmasser,
borttransport av maskiner etc. Dette skal hensyntas for uforutsette forhold som kan medføre at
arbeidet må utføres av eksterne.
Ved beregning etter vedlegget i nevnte veileder er det lagt til grunn 25 dekar med åpent areal. Med
et fast beløp 35 kr./m2 blir total sum for økonomisk sikkerhetsstillelse kr. 875 000,-. Dette skal gis
som bankgaranti.
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8. Opplisting av vedlegg til søknad og driftsplan
Vedlegg til søknad om driftskonsesjon og driftsplan:
1. Driftsplan for Dokkedalen fjelltak, datert 08.11.2019
2. Detaljreguleringsplan for Dokkedalen fjelltak, godkjent 19.04.2012 – i pdf-format
3. Detaljreguleringsplan for Dokkedalen fjelltak, godkjent 19.04.2012 – i sosi-format
4. Bestemmelser for reguleringsplan Dokkedalen fjelltak, godkjent 19.04.2012
5. Situasjonskart – oversiktskart 1:50 000, datert 26.04.2019
6. Etappeplan eiendommer, datert 01.11.2019
7. Eksisterende uttak og planer for etappe 1, datert 12.11.2019
8. Ferdig etappe 1 og plan for etappe 2, datert 31.10.2019
9. Ferdig etappe 2 og plan for etappe 3, datert 31.10.2019
10. Ferdig etappe 3, datert 31.10.2019
11. Avslutningsplan, datert 01.11.2019
12. Profiler avslutningsplan, datert 30.10.2019
13. Profiler etappevis plan, datert 12.11.2019
14. Støyvurdering Dokkedalen fjelltak, Sweco 09.09.2011
15. Dokumentasjon for betalt saksbehandlingsgebyr til DMF
16. Avtale om utvinningsrett med grunneier
17. Naboliste
18. Fullmakt for kontaktperson i konsesjonssøknadsprosessen, datert 01.04.2019
19. Budsjett år 1,2 og 3
20. Testrapport fjell bergart_NGU
21. Bergteknisk ansvarlig – brev fra DMF, to vedlegg 21a og 21b
22. Attest for driver J O Sørflaten
23. Vitnemål revisjonsstudie J O Sørflaten

9. Ajourføring og revisjon av driftsplan
Ved vesentlige endringer fra driftsplanen, både i drift og avslutningsfase, må endringene framstilles i
kart og beskrives i en revidert driftsplan som må godkjennes av bergmyndighetene.
Ordinære revisjoner av driftsplanen etter mineralloven eller tilhørende forskrifter skal gjøres normalt
hvert 5.år.
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FØRESEGNER TIL
DETALJPLAN FOR DOKKEDALEN FJELLTAK
Dato for siste revisjon av plankartet
Dato for siste revisjon av føresegnene

:
:

17-11-11
21-06-12

1

GENERELT

1.1

OMRÅDET VERT REGULERT TIL FYLGJANDE FØREMÅL
REGULERINGSFØREMÅL, PBL § 12-5
Bebyggelse og anlegg:
Steinbrot/ massetak
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm

1.2

HENSIKTEN MED DETALJPLANEN
Hovedmålet for regulering av Dokkedalen fjelltak er å sikre vidare drift for produksjon
av pukk- og kultfraksjonar.

2

FELLES BESTEMMELSER

2.1

DOKUMENTASJONSKRAV
DRIFTSPLAN
Det skal utarbeidast driftsplan etter Direktoratet for mineralforvaltning sine
retningsliner. Planen skal ma. vise uttaket i dei forskjellige driftsfaser, og korleis det
skal avsluttast med vegetasjonsetablering ved naturlig innvandring og/ eller ved
planting, avrunding av kantar og sikring. Planen skal innehalde prosedyre/ tidsplan for
sprengnings-/varslingsrutiner, utarbeidd etter samråd med berørde naboar. Planen skal
også vise anlegg av fangdam. Driftsplanen skal til kvar tid vere godkjent av
Direktoratet for mineralforvaltning og skal vanlegvis ajourførast kvart 5. år, eller etter
nærare avtale med Direktoratet for mineralforvaltning.

2.2

AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER
Det er ikkje kjent automatisk freda kulturminne i planområdet. Dersom ein i
anleggsfasen likevel kjem i berøring med automatisk freda kulturminne, må arbeide
straks stansast og melding bli gitt til kulturvernstyresmaktene i Oppland
Fylkeskommune.

2.3

DRIFTSTID, STØY OG STØV
Arbeidstida i området skal skje i samsvar med retningsliner frå Klif. Ingen drift i
massetaket, inkludert lasting og transport, skal skje utanom på virkedagar måndag fredag mellom kl. 07:00-18:00. Sprenging skal kun skje i tidsrommet kl. 07:00–16:00,
og skal nabovarslast. På laurdagar kan lasting og transport skje mellom kl. 09:00 og
15:00. Det skal ikkje vere verksemd i massetaket på helgedagar og i høgtider.
Det skal leggjast opp vollar av pukk, avdekkingsmasser eller returmasse frå anlegg for
skjerming mot støy. Vollane, knuseverk, pigghammar og lastemaskiner skal

lokaliserast og utformast som støyvurderinga - datert 09.09.11, frå Kilde Akustikk AS
viser– jf. vedlegg C.
Ved bustader/fritidsbustader skal ikkje støybelastninga frå verksemda i massetaket
overskride grenser fastsett av forureiningsstyresmaktene, med ei grense på Lden=55
dBA for ein typisk dag med full drift.
Dersom det oppstår støvutvikling og støvflukt frå planområdet som overskrid
grenseverdiar for lokal forureining, skal det vatnast over knuste masser, vegar og
plassar.
All lossing og lasting av maskiner og utstyr skal skje innan område for steinbrot.
Deponering av snø skal skje slik at bekk ved området ikkje blir ureina av avrenning.
2.4

REKKEFØLGEKRAV
Rekkefølgekrav
Før det gis løyve til tiltak i SM1 og SM6 skal etablering av fangdam vere utført.
Støyvoller i uttaksområde skal etablerast slik at ein oppnår ei god skjerming av
verksemda i fjelltaket innafor vollen. Dette skal gjerast etter kvart som uttaket skrider
fram og i samsvar med støyvurderinga frå Sweco Norge AS – datert 09.09.11, og
godkjend driftsplan for steinbrotet.

3.

REGULERINGSFØREMÅL – PBL § 12-5

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1.1 STEINBROT – OMRÅDE SM1-6
Område SM1-3 skal nyttast til massetak og massedeponi for lagring og tilvirkning av
produkt med grunnlag i steinmateriale. Område SM1 skal nyttast til riggområde og
lagring av pukkmasser. Områda SM2 og SM3 er uttaksområde.
Innan område SM4 skal det etablerast fangdam for oppsamling av overflatevatn frå
området. Føremålet med fangdam er å ta opp ureiningar ved fordamping eller
sedimentasjon.
Område SM5 vil være buffer mellom kjøreveg og uttaksområde SM2. I område SM6
skal det lagrast avdekkingsmasse/ skrotmasse.
Når den regulerte verksemda i fjelltaket er avslutta, skal bruken av området gå over til
LNFR-område.
I steinbrotet kan ein bryte til høgaste kotehøgde 504 moh. Lågaste kotehøgd i brotet
skal vere 458 moh, i området ved innkjøringa til brotet og ved fangdam. Avslutninga til
sideterreng skal ikkje vere brattare enn 51 grader. Terrenget i botnen av massetaket
skal ha eit gjennomsnittleg fall på minimum 1:60, mot område SM1.
Avdekkingsmasser skal takast vare på til avsluttinga av uttaket.
Avkøyringa til massetaket skal stengast med låsbar port.
Når drifta av massetaket opphører, skal det tilbakeførast tilstrekkeleg masse for å
leggje til rette for ny vegetasjon. Endeleg løysing skal gå fram av driftsplana.
3.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
3.2.1 KJØREVEG – VEG1-2
Eksisterande privat veg – VEG1, skal nyttast som tilkomst til fjelltaket med avkøyring
frå fylkesveg 233. Regulert breidd er 10 meter, med køyrebreidd på 6 m inkl. skulder
på kvar side.
VEG 2 skal vere driftsveg til fangdam som skal etablerast i område SM4.

3.3
GRØNNSTRUKTUR
3.3.1 VEGETASJONSSKJERM – VS1-3
Områda VS1-3 er vegetasjonsskjerm ikring fjelltak og fangdam. I områda skal
eksisterende vegetasjon skjøttast på ein slik måte at han gir best mogeleg visuell
skjerming av fjelltaket og fangdammen. Tiltakshavar er ansvarlig for pleie av
vegetasjonssona. Flatehogst er ikkje tillate. Området skal førast tilbake som LNFRområde når verksemda er avslutta.

