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1. Innledning 
 

Veggli Bil og Maskin AS søkte Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) om 

driftskonsesjon for Søre Risteigen masseuttak i Veggli 14.11.2014. I brev fra Dirmin 

22.03.2017 ble det etterlyst ytterligere informasjon til søknaden om driftskonsesjon, i form av 

tekstdel som del av driftsplanen. 
 

Konsesjonssøknad av 14.11.2014 besto av søknadsskjema, kartvedlegg, skriftlig vedlegg til 

søknad samt ulike vedlegg som Dirmin ønsker. Det var den gang ikke laget en egen skriftlig 

del (tekstdel) til driftsplanen. 
 

I forbindelse med oversendelse av mer informasjon til Dirmin er det laget en skriftlig del til 

driftsplan for Søre Risteigen masseuttak for å supplere materialet som ble sendt i november 

2014. Kartvedlegg til driftsplanen er ikke oppdatert i denne omgang. Tekstdel til driftsplanen 

er utarbeidet av naturforvalter Kjetil Heitmann, Veggli i Rollag kommune, i samråd med 

Birger Bergan som innehaver av Veggli Bil og Maskin AS. 
 

 

2. Beliggenhet 
 

Søre Risteigen masseuttak ligger i Veggli, Rollag kommune, rett øst for Veggli tettsted. 

Beliggenhet framgår av figur 1 i kartdelen av driftsplanen. 
 
 

3. Informasjon om uttaksstedet og topografiske forhold  
 

Søre Risteigen masseuttak ligger på gnr 10 bnr 1, mellom fylkesveg 40 og Numedalslågen.   

Masseforekomstene er i elveavsetninger fra Numedalslågen. Langs Numedalslågen i Rollag er 

det store elveavsetninger og flere masseuttak.  

 

Kartvedlegg i driftsplanen gjelder et samlet uttak på ca. 100.000 m3 løsmasser, tilsvarende 

avtale med grunneier på Søre Risteigen datert 13.11.2014. Avtalen gir rett til å ta ut masser i 

to etapper. Bunnkote i etappe 1 er 212 moh mens bunnkote i etappe 2 er 215 moh. 

 

I tiden etter at søknad om konsesjon ble sendt inn i november 2014 er etappe gjennomført og 

Rollag kommune har etablert jordrenseanlegg for Veggli tettsted på dette arealet. Dette er i 

samsvar med godkjent reguleringsplan og for grunneieravtale. Jordrenseanlegget ble tatt i 

bruk høsten 2016. 
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4. Informasjon om mineralforekomsten 
 

Løsmasseforekomsten består av elveavsetning og består av elvesand, grus og stein. Stein og 

grus som finnes i uttaket er avrundet som følge av transport i rennende vann før massene ble 

avsatt. Fordeling av knusbare masser (stein) og sand er ca. 50-50. 
 

Massene er godt egnet til veggrus, strøsand og støpesand. Massee er nesten fri for radon. 
 
 

5. Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift  
 

5.1 Uttak  

 

Dagens uttak og plan for avslutning framgår av kartvedlegg 3-5. Avtale med grunneier gir 

Veggli Bil og Maskin AS rett til å ta ut 100.000 m3, inkludert etappe 2. 

 

Ved utvidelse av masseuttaket ryddes ungskog og kratt. Torv og humusdekke flås av og 

mellomlagres med tanke på avslutning og oppussing av masseuttaket. 

 

Løsmasser tas ut ved hjelp av hjullaster. Massene knuses, sorteres i ulike fraksjoner og 

deponeres/mellomlagres i masseuttaket. Sorterte masser lastes med hjullaster og kjøres bort 

med lastebil til egen byggevirksomhet. 

 

Alle installasjoner i masseuttaket er mobile, det vil si at det er ingen faste installasjoner. 
 

 

5.2 Opprydding og sikring under drift  

 

Det meste av tilgjengelige løsmasser i etappe 1 er tatt ut, sortert og knust. Arbeidet med å 

avslutte masseuttakets etappe 1 vil starte for fullt i løpet av 2017. Ved avslutning vil det 

etableres jevne skråninger med maks. helning 33 grader, og påføring av humusmasser på 

toppen for revegetering. 
 

 
Bilde 1: Søre Risteigen masseuttak, etappe 1. Lagring av ferdige masser og skråninger på 33 grader. 
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Masseuttaket stenges med bom eller kjetting for å hindre uønsket transport inne i masseut-

taket, og det skiltes at området er stengt for uvedkommende. Det vurderes å ikke være behov 

for å sikre masseuttaket med gjerder for å hindre ferdsel av mennesker og dyr. Ved å benytte 

skråninger på maks. 33 grader, tilsvarende rasvinkel, er det ikke fare for ras eller steinsprang 

som kan medføre skade. 
 

 

6. Hensyn til natur og omgivelser  
 

Masseuttaket vil under drift og etter avslutning være godt skjermet mot innsyn fra trafikk på 

fylkesveg 40 med vegetasjonsskjerm langs Numedalsbanen (fredet) som ligger mellom 

masseuttaket og Fv 40. Ved avslutning av masseuttaket vil det etableres vegetasjonsskjerm i 

uttakets sørlige del, nord for drifteveg.  

 

I reguleringsplanen for Søre Risteign masseuttak er det avsatt et skjermbelte mellom masse-

uttaket og et sideløp til Numedalslågen som er avsatt som en spesiell naturtype i Naturbase. 

Naturtypen har navn «Oreholmen» og er registrert som naturtype «Kroksjøer flomdammer og 

meandrerende elveparti.» Naturtypen er sikret gjennom reguleringsplanen, og masseuttaket 

berører ikke naturtypen. 

 

Reguleringsplanen avgrenser tidsrommet for drift av masseuttaket for å redusere ulemper ved 

støy overfor naboer. 
 
 

7. Plan for opprydding og sikring etter endt drift (Avslutningsplan)  
 

Avslutningsplan for etappe 1 og 2 for Søre Risteigen masseuttak framgår av figur 5 i 

kartdelen til driftsplanen. 
 

Etappe 2 av masseuttaket er allerede ferdigstilt og avsluttet før Rollag kommune etablerte 

jordrenseanlegg på arealet. Bildene under viser jordrenseanlegget pr. april 2017. 

 

 
Bilde 2: Jordrenseanlegg Søre Risteigen, etablert etter avslutning av masseuttakets etappe 2. 
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Bilde 3: Jordrenseanlegg Søre Risteigen (laguner), etablert etter avslutning av masseuttakets etappe 2. 
 
 

Etter endt uttak vil masseuttakets etappe 1 tilbakeføres til landbruksareal, med skogsmark i 

skråninger og jordbruksareal i bunnen av masseuttaket. 
 

Det vurderes å ikke være behov for å sikre massetaket med sikringsgjerde etter avsluttet uttak.  
 

Alt av skrot og avfall fraktes bort fra masseuttaket underveis under drift av masseuttaket eller 

senest ved avslutning.  
 
 

8. Kartvedlegg 
 

Figur 1  Oversiktskart som viser lokalisering av Søre Risteigen masseuttak 

Figur 2  Oversiktskart Søre Risteigen masseuttak (M = 1:5000) 

Figur 3  Uttakskart som viser dagens situasjon (pr. november 2014) (M = 1:2000) 

Figur 4  Uttakskart som viser etappevis uttak (M = 1:2000) 

Figur 5  Avslutningsplan (M = 2:1000) 

Figur 6  Vertikalsnitt for dagens situasjon og uttaksetapper 

Figur 7  Kart som viser plassering av vertikalsnitt 

Figur 8  Godkjent reguleringsplan for Masseuttak Søndre Risteigen gnr 10 bnr 1 

 

 

 

 

 
Underskrift driftsselskap 

 



Oversiktskart som viser lokalisering av Søre 
Risteigen masseuttak ved Veggli, Rollag kommune

VEGGLI

RISTEIGEN

MASSEUTTAK

M = 1:50.000 (A4)

FIGUR 1



Oversiktskart Søre Risteigen Massetak

Tegnforklaring

Reguleringsgrense
Uttaksgrense
Eiendomsgrenser          

10/1 Gårds-/bruksnummer
Målestokk 1:5000 (A4)

10/1

10/1

85/2
85/5

85/10

85/9

ETAPPE 1 ETAPPE 2

FIGUR 2



Uttakskart som viser dagens situasjon

M = 1:2000

ETAPPE 2

ETAPPE 1

Kote + 212

Eksisterende uttak 

Kote + 219

Tegnforklaring

Uttaksgrense
Driftsretning
Høydekoter
Grense eks. uttak

Lagring ferdig masse

Lagring skrotmasser

Vegetasjonsskjerm

Målestokk 1:2000 (A4)

FIGUR 3



M = 1:2000

Uttakskart som viser etappevis uttak

Tegnforklaring

Uttaksgrense
Driftsretning
Høydekoter

Målestokk 1:2000 (A4)Kote + 212

FIGUR 4



M = 1:2000

Avslutningsplan

Kote + 212

Kote + 215

Tegnforklaring

Uttaksgrense
Høydekoter
Driftsveg
Vegetasjonsskjerm

Målestokk 1:2000 (A4)Planert og istandsatt til jordbruk

Planert og istandsatt til jordbruk

FIGUR 5



Vertikalsnitt for dagens situasjon og uttaksetapper
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Godkjent reguleringsplan for Søndre Risteigen 
renseanlegg, godkjent 11.09.2014 i Rollag kommune
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