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Søknad om driftskonsesjon
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LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker
Fullstendig navn/firma

Organisasjonsnummer

Lemminkäinen Norge AS
Postadresse

Postboks 6704 Etterstad
Telefonnummer

67914800

Mobiltelefon

92643514

983065309
Postnummer

0609

Sted

Land

Norge

Oslo

E-postadresse

Hjemmeside

firmapost@lemminkainen.no

www.lemminkainen.no

2. Opplysninger om området
Navn på uttaksområdet/uttaket

Uttaksområdets gårds- og bruksnummer

Kommune

Vestre Dale Pukkverk

55/1 og 5

Froland

Størrelse på omsøkt areal (daa)

Anslag totalvolum uttak (m3)

Forventet årlig uttak (m3)

160

30.000

3.700.000

3. Opplysninger om forekomsten
3.1.

Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?

Grunneiers mineraler
Statens mineraler

3.2.

Drives det på forekomsten i dag?

3.3.

Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av
råstoffet):

Ja

Nei

Forekomsten består i det alt vesentlige av ulike gabbro- og metagabbrobergarter. En vesentlig
del av området domineres av en særlig tett, finkorning variant – betegnet hyperitt – som har
svært gode mekaniske egenskaper. Steinen har en egenvekt på ca 3, det er deklarert LA bedre
enn 25, og AN bedre enn 14. Dvs. at den kan benyttes for de fleste formål.
I dag selges størstedelen som entreprenørvarer, men det leveres også noe asfalttilslag.
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

Steinbrudd og masseuttak

4.1.

Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________

4.2.

Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Vestre Dale. Masseuttak og FV 158

Navn på plan: _______________________________

31.10.2005

Vedtaksdato: ________________________________
Hvis nei:
Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja

Nei

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Vedlegg til søknaden
Med søknaden skal alltid vedlegges:
5.1.

Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten
- For grunneiers mineraler:

Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller
dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler:

Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2.

Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk
1:1000-/1:2000.

5.3.

Gi en kort firmapresentasjon.

5.4.

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

5.5.

Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav
til driftsplaner.
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5.6.

Oversikt over økonomiske forhold:
5.6.1. For uttak som allerede er i drift:
- Godkjent årsregnskap for de siste to år
5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:
- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7.

Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og
oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8.

Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9.

Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.
Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883
Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.
Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for
behandling av søknaden.
7. Underskrift
Sted og dato

Tønsberg 18/12, 2014
Revidert 02.04.2014

Underskrift

Sigbjørn Lian
sideside
3 av55av 5

Konsesjonsområde

6507000,000000

Vestre Dale pukkverk i Froland kommune

6506500,000000

179 DAA

±
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Konsesjonsområde
0

0,15

0,3

0,6 Kilometer
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Driftsplan
Vestre Dale pukkverk
Froland kommune

Utarbeidet av:
Arild Tveit
YIT Norge as
Rev nr: 1,1
Rev av: Sigbjørn Lian
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1. Forord
Dette er en revisjon av driftsplanen fra 2011 for Vestre Dale pukkverk. Den inneholder oppdatert
kartunderlag og noen endringer i teksten.
Det er ikke endringer i reguleringsplan, av grunneier eller andre forhold som kan påvirke
driftsopplegget.

.
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2. Beskrivelse av tiltaket.
Vestre Dale pukkverk ligger på Vestre Dale i Froland kommune, Aust Agder. Pukkverket
ligger ca 6 km fra Froland sentrum og ca 15 km fra Arendal sentrum.
Uttaket ligger godt skjermet for omgivelsene, nærmeste hus er gården til grunneieren som
ligger over 500 m i luftlinje fra uttaket. Neste bolig ligger mer enn 800 m fra uttaket.
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Pukkverket ble etablert av statens vegvesen i 1965 og var i drift fram til 1976.
Pukkverket ble åpna igjen i 2002, da bare med sporadisk drift. Da ble det også etablert ny
driftsveg utenom gården til grunneier og fram til bruddet. Fra 2009 har det vært permanent
drift, men fortsatt med mobilknusing.
Alle varer kjøres ut med bil, først på fylkesveg, deretter på riksveg fram til de forskjellige
kundene.

3. Bergarter i uttaket. Produkter og kunder.
I pukkverket er det 2 bergarter med tydelig skille mellom, det er metagabbro og gneis, begge
disse bergartene har høy trykkstyrke, det kan bl.a. leveres asfalttilslag med AN < 10, dvs. at
det kan benyttes i asfalt på veier med ÅDT inntil 15000. Siden vi leverer varer til flere
forskjellige kunder, inkludert asfatfabrikk, har vi massebalanse i pukkverket.
Dette pukkverket levere varer i hht. følgende standarder:
•
•
•

NS-EN 13242, varer til ubunden bruk
NS-EN 13043, tilslag til bitumiøse masser
NS-EN 12620, tilslag til betong

I tillegg leverer vi noe varer som ikke kommer inn under bestemmelsene i de nevnte
standardene.

4. Tiltakshaver.
Driver er YIT Norge as, P.B. 6704 Etterstad, 0609 Oslo

5. Grunneier.
Grunneier er Geir Holme Dale. Pukkverket ligger på gnr 55. og bnr 1 og 5.

6. Uttakets størrelse.
Samlet uttak fra Vestre Dale pukkverk vil fra 2019 og fram til avsluttet uttak utgjøre ca 3,6
mill m3 fast fjell. Planlagt årlig uttak er 60.000 tonn tilsvarende ca 21.000 m3. Og enkel
beregning viser at levetiden på uttaket er ca 170 år med disse forutsetningene.

7. Naturmangfold og fornminner
Uttaket drives på et område med for det meste barskog og noe myrområder, det er innenfor
uttaksområdet ikke funnet noe som må hensyntas særskilt i forbindelse med driften av
massetaket.
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8. Avtaler og rettigheter.
Det foreligger kontrakt mellom YIT Norge as som leietaker og Geir Holme Dale som
grunneier.

9. Reguleringsplan.
Det foreligger reguleringsplan med bestemmelser for området. Den er godkjent av Froland
kommune datert 19-04-2006.
10. Plan for uttaket.
Masseuttaket omfatter totalt ca 160 daa med en potensiell uttaksvolum på ca 3,6 mill m3 fast
masse. Uttak av stein kan skje ned til kote +140 meter. Uttaket av masser skal foregå
etappevis i 3 hovedetapper. Vi tar ut berget med pallhøyder på 15 m og minimum bredde på
sikringshyllene på 12 m, noe som gir en veggvinkel på 510.
Pga. avstandene er det ikke utfordringer med støy fra produksjonen, og vann til støvdemping
hentes fra bekkene i området, litt avhengig av hvor i uttaket knusingen foregår.
Det er ingen tydelige slepper eller sprekkesystemer som vil medføre stabilitetsproblemer i
forbindelse med driften, eller med de endelige veggene som anlegges som beskrevet foran.
På sikringshyller legger vi avdekningsmasser som underlag for lokal revegetering. Bunnen av
uttaket vil bli dekket med avdekningsmasser/løsmasser når det aktuelle arealet ikke trengs i
forbindelse med uttak og lagring av varer.

10.1 Etappe 1:

Nå gjenstår bare litt igjen av volumet til uttaksgrensa i nord. Deretter tar vi ut berget sørover
mot toppen av Mørkås. Toppen av Mørkås ligger på kote 201 og vi skal drive ned til kote 140,
noe som tilsier at det blir 4 pallhøyder hver på 15 m.
Vi beholder en stor flate på kote 155 - fra nordre uttaksgrense - mens vi arbeider oss sørover
mot uttaksgrensen nær toppen av Mørkås. Dette for å ha en enkel og god adkomst for
gravemaskiner og borrigger som benyttes til avdekning og sprengning av stein til produksjon.

10.2. Etappe 2:

Vi fortsetter der etappe 1 slutter. Når uttaket nærmer seg høyspentlinja som går gjennom
pukkverket må denne legges om i samråd med linjeeier.
Høyden på terrenget vestover tilsier at vi kan drive det på 2 pallhøyder, hver på ca 15 m høye.
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10.3. Etappe 3:

Før vi begynner på etappe 3 må vi tappe ned de små tjernene som ligger innenfor dette
området. Dette gjøres ved at vi legger om bekken som kommer fra tjernene nord for
uttaksområdet slik at den midlertidig går gjennom etappe 1 og 2. Når denne lille bekken er
lagt om pumper vi tom de tjernene som ligger innenfor driftsområdet. Dette vannet vil bli
pumpet ut i eksisterende bekkeløp.
Når disse tjernene er pumpet tomme lager et permanent løp for bekken slik at den renner
gjennom uttaksområde 2 og fra uttaksgrensen i sør renner i sitt nåværende løp.
Avstanden fra bruddkant og til de eksisterende tjernene, samt avstanden fra bruddkanten og ut
til det nye permanente bekkeløpet må utredes i samråd med ingeniørgeolog når driften av
uttaket kommer nærmere det aktuelle området. Se vedlegg med uttalelse fra Sweco og NVE.

10.4. Driftsveier.

Vi har anlagt en driftsvei i nord i bruddet som går vestover langs kanten av reguleringsplanen.
(se plankart). For å komme opp på det høyeste punktet på Mørkås skal vi de siste opp til
toppen lage adkomst vei for maskinene ved å bruke den massen som blir når vi dekker av
fjellet. Ellers kan vi bruke eksisterende skogsbilveier som er etablert i området til å komme
oss inn i det området som er regulert til steinbrudd.

10.5. Avdekningsmasse.

Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for seinere å brukes til istandsetting av
uttaket. Det legges til rette for midlertidig deponi på høyre side av veien når du kjører inn i
bruddet.
Når vi anlegger sikringshyller vil avdekningsmasser fortløpende bli lagt på disse. Evt.
«overskudd» av avdekningsmasse vil bli lagt ut i bunn av uttaket – kote 140 – på de arealene
vi ikke trenger til produksjon og lagring av masser.

11.

Istandsetting etter avsluttet drift.

Arealet skal i hht. reguleringsplanen tilbakeføres til LNF formål. Derfor vil vi etter avslutta
drift legge avdekningsmasser/løsmasser på bunnen av uttaket som klargjøring for lokal
revegetering.
Innretninger og byggverk knyttet til driften fjernes ved avslutta uttak. Bygninger som kan
anvendes som en del av etterbruken kan etter avtale med grunneieren bli stående.

12.

Sikring av uttaket etc.

YIT har en låsbar bom plassert der adkomsten til uttaket tar av fra veien inn til gården til
grunneieren. Det står skilt ved veibommen som varsler om adgang forbudt for
uvedkommende.
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Bruddkanten skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden er området være sikret
ved hjelp av midlertidig gjerde.
Etter hvert som endelige vegger etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerder med
høyde 1,8 meter rundt uttaket i nord, vest og sør – der det er pallhøyder over 5 m. På høyder
opp til 5 m over bunn uttak arronderes terrenget slik at det ikke medfører fare for dyr og
mennesker å gå.
Alle stuffer/vegger i uttaket vil bli maskinrensket etter sprengning, og evt. løse steiner/partier
vil bli rensket på nytt i forbindelse med avslutningen.
Under driften vil det ikke være fare for avrenning fra driftsområdet til Orrebekken, og når
denne blir lagt i et nytt permanent bekkeløp vil det i forbindelse med omleggingen bli vurdert
nødvendigheten av en eller flere klaringsdammer for vann fra driftsområdet for å unngå
avrenning av forurenset vann til Orrebekken.

13.

Kart

Nye driftskart er vedlagt i egen mappe (vedlegg1).
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Omlegging av bekk, redegjørelse ang. stabilitet i bergskjæringer
1.

Bakgrunn

Ifb. søknad om driftskonsesjon for utvidelse av pukkverket har DMF bedt om redegjørelse
knyttet til stabilitet av bergskjæringer langs et fremtidig omlagt bekkeløp. Sweco bistår YIT med
å vurdere saken og skrive en redegjørelse.
2.

Situasjon og driftsplan

Vestre Dale pukkverk er planlagt utvidet i 3 etapper. Den tredje og siste etappen er lagt til et
vassdrag med flere mindre tjern. I østre ende av tjernene renner vannet videre ut i en bekk som
går sørover gjennom et trangt dalparti.
Det er planlagt å legge om vassdraget gjennom dagbruddet. Omleggingen starter fra et
høyereliggende tjern (kt. 159,8), gjennom etappe 2 (kt. 140) og ned til skjæring i sørøst. Videre
skal bekken legges i boret hull på en ca. 250 m strekning mot sørvest og komme ut på et lavere
nivå enn kt. 140.
Figur 1-3 viser situasjonen (dagens og fremtidig etter omlegging). I figur 4 er det skissert
prinsipp for utforming av bekkeløp/skjæringer inn mot tjernet på kt. 159,8.

3.

Berggrunnsforhold

Berggrunnen i området ved dagbruddet består av øyegneis og gabbro (hyperitt). Dette er rimelig
massive bergarter med høy trykkstyrke.
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Sweco
Drammensveien 260
NO-0212 Oslo, Norge
Telefon +47 67 12 80 00
www.sweco.no

Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo

4.

Gjennomføring av sprengning og sikring

I etappe 2 blir det etablert et nytt utsprengt bekkeløp i det nye terrenget på kt. 140. Det blir boret
hull for å føre bekken videre ut i naturlig løp mot sørvest. Det blir etablert permanent skjæring
nært inn mot tjernet (kt. 159,8) i vest. Når bekkeløpet er etablert blir det sprengt ut en kanal i
topp skjæring og inn i tjernet hvor kanalbredde tilpasses vannmengden som kan komme. Røysa
fra salven graves opp for å åpne det nye bekkeløpet. Fra topp skjæring og ned til kt. 140
kanaliseres vannet ved at det sprenges ut grøft/basseng i skjæringen og hylle på kt. 155, se
figur 4.
Det er stilt spørsmål vedrørende stabiliteten til skjæringen som bekken vil renne ned gjennom
(1), samt midlertidig skjæring inn mot etappe 3 som følger langs med nytt bekkeløp (2), se figur
2. Følgende redegjørelse gis for hvordan stabiliteten til berget vil bli ivaretatt:
(1) På gjeldende tegningsunderlag (Ref. 2) er nytt bekkeløp plassert nært den midlertidige
skjæringen som skal tas ned i etappe 3. Det er en risiko for nedfall av berg fra denne
skjæringen som kan havne i bekken og blokkere denne. I tillegg er det en risiko for at
sprengsteinsrøysa fra utsprengning i etappe 3 kan havne i bekken. For å unngå disse
risikoene er det i figur 3 og 4 skissert nytt bekkeløp med større og sikker avstand (ca.
30 m eller mer) til den midlertidige skjæringen. Sprengning i etappe 3 bør også utføres
slik at røysa ikke faller ut i retning av bekken, men heller bort fra eller langs med
bekken. Dette blir innarbeidet i driftsplanen til YIT.
(2) I byggefasen, når området er ryddet for vegetasjon og berggrunnen er avdekket, vil det
bli foretatt en overflatekartlegging av ingeniørgeologiske forhold knyttet til stabilitet og
sikringsbehov i fremtidige permanente skjæringer. På bakgrunn av dette vil det bli laget
plan for forbolting og sømboring i kontur før sprengning starter, slik at topp skjæring
bevares i størst mulig grad der bekkeløpet plasseres. Det vil også bli vurdert og utført
forinjeksjon av berget mellom tjernet og dagbruddet hvis det kartlegges vannførende
slepper som har potensiale til å senke vannstanden i tjernet.
Detaljplanlegging av sprengning og bergsikring vil skje i byggefasen når man ser
bergmassene og sprekkeforhold dypere ned i grunnen. Underveis ved utsprenging vil
det bli foretatt ingeniørgeologiske vurderinger av bergmassens stabilitet, og berget vil bli
sikret tilstrekkelig mot utfall med bruk av sikringsbolter, nett, sprøytebetong mm. etter
behov. Se også figur 4 med prinsipp for bergsikring.
Omlegging av bekken vil ikke skje før det foreligger dokumentasjon på at skjæringer er
tilstrekkelig sikret mot utfall. Det vil bli stilt krav til tilstrekkelig bergteknisk kompetanse
(ingeniørgeologi-utdannelse) for disse vurderingene.
Fremgangsmåten beskrevet over vil også gjelde tilsvarende for skjæring i sørøst hvor
bekken går over i borehull (3).

Referanser:
1. YIT, Driftsplan Vestre Dale pukkverk, Froland kommune, 2018
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2. Stærk, tegningshefte, 2018.

Vedlegg:
1. Kart
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VEDLEGG:

N
Figur 1. Dagens situasjon. Bekk som skal legges om er vist.

(1)
(2)
(3)

N
Figur 2. Viser situasjon etter etappe 1-2, og planlagt etappe 3. Bekk vist med tykk mørkeblå linje (stiplet
linje er borehull).
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Figur 3. Viser situasjon etter etappe 1-3. Bekk vist med tykk mørkeblå linje (stiplet linje er borehull).

Figur 4. Prinsippskisse som viser fremtidige skjæringer og omlagt bekkeløp, samt prinsipp for bergsikring.
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