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Søknad om 
driftskonsesjon

Jennygruva

Søker: SLETTEN AUDUN MORTVEIT
Bedrift: THE QUARTZ CORP AS
Telefon: 90011199
e-post: robert.kvamme@thequartzcorp.com
Organisasjonsnr: 976144163
Søknads-ID: 41a8a73d-7503-4f19-afe4-bd0a32f895c6
Dato for levert søknad: 16.11.2022
Levert av: SLETTEN AUDUN MORTVEIT

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes? Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses

Hvordan skal uttaket drives? Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området: Jennygruva

Bunnkote: 69 moh

Toppkote: 86 moh

Utregnet høydeforskjell: 17 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 
søknaden fra søknadstidspunktet:

40 000 m³

Årlig planlagt uttaksvolum: 25 000 m³

Beregnet levetid for uttaket: 2 år
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2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan: Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen: 16.12.2015

Navn på reguleringspan, og/eller id: 18502011170 (KPA)

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet 
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser 
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område

Geometri Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område: 37 512 m² (37,5 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn Avtaler

260/1 Hábmer - Hamarøy 
(1875)

Thor Ellingsen Grunnboksutskrift_1875_260_1_0_0.pdf Avtale grunneier Jennygruva.pdf 
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4. Hensyn

Type hensyn Antall treff

Naturmangfold 0

Kulturminner 0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til 
driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er 
vedlagt nederst i søknaden:

Vedlegg for driftsplan

Vedleggsnavn Vedleggstype

2022-11-16 Uttakskart Jennygruva steinuttak.
pdf

Uttakskart

D - Avslutningsplan.pdf Avslutningsplan

Snitt01 - Tverrsnitt uttaksetapper.pdf Vertikale profiler

Snitt02 - Tverrsnitt Avslutningsplan.pdf Vertikale profiler

2022-11-16 Driftsplan og avslutningsplan 
Jennygruva steinuttak.pdf

Driftsplan
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5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn Trond Watne

Den bergfaglige kompetansen er: Innenfor konsernet

Dokumentasjon

Trond Watne - Chief geologist - Norsk Mineral AS _ 
LinkedIn.pdf

Beskrivelse av 
driftsorganisasjonen og samlet 
bergfaglig kompetanse

The Quartz Corp har lang og bred erfaring i mineraluttak og 
har i mange år hatt et godt samarbeid med 
maskinentreprenør Ellingsen Maskin og Transport AS som 
skal utføre operasjonene i uttaket.

Søker har tilgang til teknisk og bergfaglig kompetanse hos følgende 
personer

Navn: Robert Kvamme

Kompetansen er: Innenfor konsernet

Virksomhetens navn: The Quartz Corp

Beskrivelse: Teknisk sjef, prosessingeniør

Navn: Robert Ellingsen

Kompetansen er: Innleid

Beskrivelse: Anleggsentreprenør med bred erfaring i massetransport og 
fjellarbeid

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.

Vedlegg:

Økonomisk gjennomførbarhet.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.
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Vedlegg:

Beregning av økonomisk sikkerhetstillelse.pdf

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, eventuell 
effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Uttak og foredlingen av mineraler fra forekomster på Drag har stor betydning for 
lokalsamfunnet. Uttak av stein fra Jennygruva har stor betydning for planlagte utvidelse av 
industriområde på kaia i Drag, da dette gir kortreist sprengstein til fylling. Det har også 
betydning for lokal anleggsvirksomhet å ha tilgang på steinmasser fra Jennygruva.

6. Behandlingsgebyr

Kvitering er lastet opp.

Vedlegg:

Kvittering behandlingsgebyr konsesjon Jennygruva.pdf

7. Øvrige vedlegg

Vedlegg:

Kommuneplankart-vedtatt-16122015.pdf

Planbeskrivelse-arealdelen.pdf

Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser+og+retningslinjer+16.12.15+(1) (2).pdf

Beskriv hvorfor opplastet vedlegg er relevant for søknaden

KPA avsetter areal til råstoffutvinning og dette har i alle år vært ansett som tilstrekkelig 
planavklaring for den gruvevirksomhet som har pågått på Drag.
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8. Tilleggsinformasjon / detaljer

Oppsummering av vedlegg til søknad
Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn Vedleggstype

2022-11-16 Uttakskart Jennygruva steinuttak.
pdf

Uttakskart

D - Avslutningsplan.pdf Avslutningsplan

Snitt01 - Tverrsnitt uttaksetapper.pdf Vertikale profiler

Snitt02 - Tverrsnitt Avslutningsplan.pdf Vertikale profiler

Trond Watne - Chief geologist - Norsk Mineral 
AS _ LinkedIn.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Økonomisk gjennomførbarhet.pdf Økonomi

Beregning av økonomisk sikkerhetstillelse.pdf Økonomisk sikkerhetsstillelse

Kvittering behandlingsgebyr konsesjon 
Jennygruva.pdf

Gebyr

Kommuneplankart-vedtatt-16122015.pdf Øvrige vedlegg

Planbeskrivelse-arealdelen.pdf Øvrige vedlegg

Kommuneplanens arealdel - 
Bestemmelser+og+retningslinjer+16.12.15+(1) 
(2).pdf

Øvrige vedlegg

Grunnboksutskrift_1875_260_1_0_0.pdf Grunneieravtale

Avtale grunneier Jennygruva.pdf Grunneieravtale

2022-11-16 Driftsplan og avslutningsplan 
Jennygruva steinuttak.pdf

Driftsplan
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Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant

Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum

Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra

Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen

Geologiske forhold som har betydning for driften

Planlagt uttaksmetode

Viktige driftsforhold.

Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak

Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste 
installasjoner

Plan for bruk og disponering av vrakmasser

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser

Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften

Sikring av uttaket i driftsperioden

Plan for rensk av bruddvegger

Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring

Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal

Skjerming mot støy, støv og innsyn

Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet

Ivaretagelse av naturmangfold

Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og 
drikkevannskilder

Ivaretakelse av naturlige terrengformer

Bevaring av kulturminner

Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan

Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, 
mennesker, husdyr og tamrein)

Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og 
omgivelser



16.11.2022 . side 8/10

Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk

Planlagt sikring av uttaket etter endt drift

Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann

Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Alle kart:

Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)

Kartdatum

Tegnforklaring

Målestokk

Utskriftsformat for angitt målestokk

Angivelse av geografisk nord

Koordinatfestede akser

Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)

Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)

Planlagt uttaksretning

Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)

Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)

Anleggsveier

Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal

Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for 
konstruksjoner, beplantet)
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Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, 
mm.)

Høydeangivelse på paller

Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

Profiler avmerket og orientert i kart

Horisontal og vertikal skala

Dagens situasjon (eksisterende terreng)

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell

Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak

Uttaksetappene

Maksimal uttaksdybde

Sikringstiltak under drift

Sikringstiltak etter endt drift

Endelig terreng etter opprydding

Overgang til omkringliggende terreng
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Geometri

Format: WKT 
Koordinatsystem: UTM33

MULTIPOLYGON(((543198.9327 7548115.8679,543312.11 7548121.9305,543428.7194 
7548231.8779,543314.2806 7548381.8082,543212.4912 7548243.8272,543175.6632 
7548221.2122,543198.9327 7548115.8679)))
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Driftsplan for steinuttak 

Jennygruva  
 

 
 

 

  

Sammendrag: 

Det planlegges uttak av pegmatitt og granitt fra et nedlagt mineraluttak Jennygruva øst for tettstedet 
Drag i Hamarøy kommune. Uttaket skal skje gjennom boring og sprengning fra en pallhøyde og røys 
lastes opp direkte for transport til industriområdet på Drag.  

Laget av: Audun Sletten, Bergingeniør  

Dato:  06.12.2022 Versjon: 3 

Oppdragsgiver: The Quartz Corp AS 
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1 Formål med uttaket 
• Skaffe kortreist skrengstein for utfylling av kaiområde ved prosessanlegget på Drag.  
• Etterlate bruddet i en sikrere og mer ryddig stand enn i dag 
• Eventuelt tilby byggeråstoff til lokale anleggsprosjekt.  

2 Parter 

2.1 Grunneier:  

Gnr. 260 bnr.1  Hamarøy kommune 
Grunneier:  Navn:   Thor Ellingsen 

  Adresse: Dragsgården 16, 8270 DRAG 

 
Det foreligger grunneieravtale og rettighetskart for eiendommen, jf. Vedlegg. 

2.2 Tiltakshaver: 

Navn:    THE QUARTZ CORP AS  
Adresse:  Postboks 14, 8271 Drag  
Org.nr:   976 144 163  
Kontaktperson:  Robert Kvamme 
 
Underentreprenør Ellingsen Maskin & Transport AS skal stå for boring, sprengning, 
opplasting og transport.  
 
Bergteknisk ansvarlig: Trond Watne 95736723 

3 Tiltakets plassering 
Området ligger like øst for tettstedet Drag i Tysfjord.  

 

4 Plangrunnlaget 
Jennygruva ble avsatt til industriformål i kommmunedelplanen for Drag, vedtatt 8.01.87 og 
samme arealene videreført som råstoffområde i kommuneplanens arealdel for Tysfjord, 
vedtatt 16.12.2015. Dette areal er avmerket med lilla strek i vedlagte driftsplankart. 

 

5 Konsesjonsområdet  
Det søkes konsesjon for et 37,5 daa stort areal som ligger innenfor rettighetsområdet i 
grunneieravtalen for eiedom 260/1 og som også ligger innenfor areal avsatt til 
råstoffutvinning i KPA. 
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6 Geologi og topografi 
Jennyhågen er en knapt 20m høy fjellrygg øst for tettstedet Drag bestående av grovkornet 
pegmatittbergart. Forekomsten har strøk SV – NØ med fall mot nordvest. I liggen mot øst 
fremkommer en mørkere granitt.  

Bergmassen er relativt sprø og gjennomsatt av et tilnærmet horisontalt sprekkesett og et 
tilnærmet vertikalt sprekkesett med strøk NV-SØ, begge med 40-80cm sprekkeintervall. 
Dette gir berget en «blokk-aktig» opptreden. I tilegg er et mindre utviklet sprekkesett med ca. 
40⁰ fall mot nord og større sprekkeintervall. Det går en knusingssone langs strøket i liggen 
med ca. 70⁰ fall mot nordvest. 

Sonderinger med søkestang ned i myra ovenfor bruddet, viser en dybde til berg på ca. 0,5m i 
ytterkant av myra med ca. 1,5m dybde midt i myra. Dette er utelukkende ei nedbørsmyr oppå 
en fjellrygg uten noe tilsig.  

Historisk sett har det foregått uttak av kvarts og feltspat fra Jennygruva og de to mindre 
bruddene Burma og Kvartsbruddet fra 1908 og helt frem til 80-tallet da Øyvollen 
underjordiske gruve overtok. 

Hele Jennyhågen er grundig kartlagt i overflaten og på dypet med kjerneborhull, slik at 
fordelingen mellom ulike kvaliteter kvarts og feltspat er godt kjent. Gjenværende 
pegmatittforekomst i Jennygruva, som nå tenkes utnyttet som byggeråstoff består 
hovedsakelig av feltspat. Selv om dette en gang i tiden har vært ansett som verdifulle 
industrimineraler, har det ikke tilstrekkelig volum eller kvalitet for dagens internasjonale 
marked dominert av kostnadseffektive produsenter og store forekomster.  

Pegmatitt-bergarten har tilfredsstillende mekaniske egenskaper for bruk som 
entreprenørmasse og til planlagte utfylling ved kaia på Drag.  

 

 
Figur 1 Utsnitt som viser boringer i området (rødt – granittisk gneis, grønt – feltspat, cyan – kvarts).  
Flyfoto er fra (22.07.2022). Utklipp oversendt fra bergteknisk ansvarlig. 
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Figur 2 Foto av brudd 2022 sett mot nordøst. 

 

 

 
Figur 3 Foto tatt fra dagens bruddkant og mot Sørøst 
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7 Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift 

7.1 Driftsmetodikk og tilpassing til geologi 

Dagbruddrift der fjellet sprenges i en pallhøyde og røys lastes opp direkte for utkjøring. 
Mobilknusing kan bli aktuelt på senere tidspunkt. 

Geologien og opptreden av sprekker har en viss betydning for driften og stabiliteten i 
bruddveggene. Den sprø og blokk-aktige opptreden til berget gjør det frem for alt lett-
sprengt. Salvene orienteres NV-SØ retning med hensikt at salven skal løsne langs de 
vertikale sprekkene i bakkant. Siden det ikke er sprekker med bratt fall ut av bruddveggene, 
vurderes det som mindre sannsynlig med større blokkutglidning ned i bruddet.  

Sprekkeavløste blokker i toppen av bruddvegger renskes ned etter sprengning.  

7.2 Driftstider 

Aktivitetene i bruddet og stein-transporten vil hovedsakelig pågå dagtid ukedager, og vil ikke 
skje utover tillate driftstider fastsatt av denne driftsplanen: 

 Opplasting og utkjøring  man-fre 07-22  og lørdager 08 – 16 

 Boring, knusing og sikting man-fre 07-19  og lørdager 08 – 16 

 Sprengning   man-fre 07-16 

 

7.3 Uttaksetapper 

 
Figur 4 Kart etapper. Rosa er dagens åpne brudd 

 

Etappe 1: Dagens stuff drives 25m innover. Uttak fra kun et pallnivå +69. Etappe 
avgrenses mot luftspenn i nordvest og mot myrdrag i nordøst. 

Etappe 2: Krever bortgraving av myrmasser som lagres for bruk til senere istandsetting. 
Uttak drives videre innover.  

Etappe 3:  Hele uttaket drives 40m lenger ut mot fallende terreng for å gi større planert 
areal i bruddet. Etappen forutsetter fjerning av gammelt luftspenn.   
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7.4 Reserveberegning 

  Areal daa fast m3 løs m3 Tonn 

Etappe 1 Lett tilgjengelig dagens stuff 5.77 51 519 77 278 139 100 

Etappe 2 Berører myr 6.51 89 489 134 234 241 621 
 (kolle) Gunstig for åpning av område 2.33 7 495 11 243 20 237 

Etappe 3 Krever fjerning av luftspenn 5.85 39 144 58 716 105 689 

SUM   20.45 187 647 281 471 506 647 
 

Det forventes en ressursutnyttelse på 95%. 

 

7.5 Årlig uttaksvolum og tidsforløp 

Det legges til grunn et årlig uttaksvolum på 25 000 fm3 bergmasse, som gjør at etappe 1 
ferdigstilles ila. 2 år. Når vi antar samme årlige uttaksvolum de påfølgende årene betyr det at 
uttakets totale levetid blir 7,5 år.  

 

7.6 Opprydning og sikring under drift 

Hensyn Tiltak 

Lagring av jord Jord som avdekkes rankes langs ytterkant av uttak som vist på etappe-kartene 

Allmenn ferdsel, vilt 
og husdyr 

Inngangspartiet sikres med bom og gjerde for å hindre ferdsel inn fra veien. 
Anleggsgjerde med minimum 1,2m høyde skal følge langs oversiden av 
bruddkant for å hindre ferdsel inn mot de høye bruddkantene.  

Terrenget rundt uttaket for øvrig er mindre fremkommelig med lite ferdsel. Her er 
det tilstrekkelig med oppsett av advarselskilt som vist på uttakskart.  

Sikker stuff under 
drift Etter hver sprengning, renskes stuffkanten for løse steiner.  

Sprengning Utføres av godkjent bergsprenger. Veien sperres av i begge ender med 
postering, sirene-varsling. Nærmeste naboer varsles via SMS. 

Bruk av vrakmasser De forventede 5% vrakmasser samles i bruddet for senere tildekking av 
fjellskjæringer.  

Istandsetting Avslutta bruddvegger langs nordvestlig og sørøstlig side istandsettes 
fortløpende etterhvert som uttaket drives innover.  
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8 Hensyn til natur og omgivelser 
Uttak av stein på Jennygruva er et irreversibelt terrenginngrep med påvirkning på ellers 
rolige omgivelser. For å vise hensyn til naturen og andre interesser i området, har vi listet er 
rekke tiltak: 

 

Hensyn Tiltak 

Innsyn  Terrengkant beholdes mot nord og nordøst for å hindre innsyn fra 
bebyggelsen 

Kulturminner Arbeid stanses og melding sendes Sameting og Fylkeskommunen ved funn 
av kulturminner, som gjenstander eller spor av aktivitet fra eldre tid. 

Støv 
Støv; i tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres 
støvdempende tiltak for å hindre støvulemper for omgivelsene. Aktuelle 
tiltak kan være vanning eller kloring av uttaket, driftsveiene og massene. 

Drivstoff, kjemikalier Drivstofftank med doble vegger plasseres på tett underlag for å hindre 
spredning ved eventuell lekasje.  

Avrenning og 
sigevann 

Overflatevann fra bruddet samles i rensebasseng på laveste nivå hvor 
finstoff sedimenteres før utslipp til resipient.  

Myr Myrmasser i uttaksetappe 2 graves bort og mellomlagres for senere bruk til 
istandsetting.  

Støy Maskiner opererer i størst mulig grad skjermet nede i bruddet og vil gi lite 
støyutbredelse mot bebyggelsen.   

Trafikk Vanlige lastebiler benyttes til utkjøring, fra lokal entreprenør som kjenner 
området. Aktsomhet utvises forbi bebyggelsen på Drag.  
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9 Avslutningsplan Jennygruva 

9.1 Etterbruk 

Ferdig utdrevet areal i bunn av steinbrudd skal etterlates planert på ca. kote +69 med 
svak helning mot inngangen i vest. Terrengendringen medfører økt attraktivitet på 
arealet og åpner for flere bruksområder, uten at det foreligger noen konkrete  
etterbruksplaner. 

9.2 Opprydning 

Det er ingen faste installasjoner i konsesjonsområdet, annet enn arbeidsbrakke og diverse 
anleggsutstyr som er lagret. Arbeidsbrakke og skrot knyttet til steinuttaket ryddes bort. Annet 
materiell lagret av grunneier kan evt. stå.  

9.3 Bruddvegger, terrengarrondering og vegetering 

Bruddveggen mot øst avsluttes med ca. 15m høyde og ei 2-3m høy sikringshylle 
øverst, som vist i prinsippskisse under. Terrenget ovenfor bruddkant faller bort fra 
bruddkanten slik at problemer med frostsprengning med overflatevann blir minimalt.  

Avslutta bruddvegg vil med dette være tilstrekkelig sikret på permanent basis uten at 
det trengs oppsett av vedlikeholdsintensivt gjerde. 

 

 
Figur 5 Prinsippskisse avslutning østlig bruddvegg (høyre) og øvrige bruddvegger (venstre) 

 

Siste salve sprenges med små hull og liten avstand mellom borhull i siste rast for å 
etterlate en fin bakvegg i avslutningen som ikke krever for mye rensk og sikring.  

Kontursprengning med pre-spilt ved behov. Terrenget umiddelbart ovenfor bruddkant 
renskes. 

Mot fallende terreng på nordsiden og sørsiden av bruddet vil gjenstående bruddkant være 
vesentlig lavere. Det planlegges å avslutte brudd mot høydekote +74 mot nord og mot kote 
+77 i sør. De 5-8m høye bruddveggene som etterlates, skal tildekkes med rene løsmasser i 
skråningsforhold 1:2 som vist på prinsippskisse over til venstre. En slik avslutning tar bort 
risikoen for utfall av sprekkeavløste blokker i avslutta bruddvegger. Jordmasse legges ut på 
toppen av løsmasseskråningen slik at det naturlig oppstår vegetasjon.  

Løsmasser nødvendig for istandsetting blir kjørt opp fra utbyggingsområdet til TQC som 
returtransport.  
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