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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 
 
         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 
 

2. Opplysninger om området  
  Navn på uttaksområdet/uttaket 
 
 

  Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

 Størrelse på omsøkt areal (daa) 
 
 

  Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

 
 
 
 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

                

 
3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 

råstoffet):  
 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

mailto:mail@dirmin.no
http://www.dirmin.no/
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

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: 
 
               Navn på plan: _______________________________ 
 
               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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1. TILTAKET 

Gropa massetak ligger på gnr/bnr 12/24, 38, 56 og 112 langs Kongsvingerbanen og Fv345 
Austmarkaveien i Kongsvinger kommune.  
 

Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50.000 

Vedlegg 2: Oversiktskart, M=1:5000 

 

2. TILTAKSHAVER 

Tiltakshaver er Gunnar Holth Grusforretning AS. 
Adresse: Mårveien 14, 2211 Kongsvinger 
Firma mail:  post@gholth.no 
Tlf.: 62 88 81 33 
Daglig leder:  Roy Holth, tlf. 90 08 72 17,  mail: roy@gholth.no 
Avd. leder: Tore Holth, tlf. 99 09 16 20, mail: tore@gholth.no 
 
 

3. AVTALER OG RETTIGHETER 

Det foreligger avtale mellom grunneierne av gnr./bnr. 12/24, 38, 56 og 112  og Gunnar Holth 
Grusforretning AS. 
 
Gbr/bnr Hjemmelshaver 
12/24 Finn Gjems 
12/38, 56, 112 Roy Gunnar Holth 
 
 

4. AREAL OG VOLUM 

Uttaksområdet for natursand dekker et areal på 48 daa og inneholder et volum på ca. 135.000 
m³ natursand. 
 
 

5. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

Reguleringsplan 9401 for Gropa steinuttak og massetak, ble vedtatt av kommunestyret i 
Kongsvinger kommune 07.11.1994. 
 

Vedlegg 3: Reguleringsplan for Gropa steinbrudd og massetak 

Vedlegg 4: Reguleringsbestemmelser for Gropa steinbrudd og massetak  

 
Det er et pågående arbeid med ny reguleringsplan for området. Det ble meldt oppstart av 
planarbeid for Granliterminalen september 2015, samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på 
offentlig ettersyn. Dette planarbeidet omfatter hele planområdet for Gropa steinuttak og 
massetak. Reguleringsplanen legger opp til fortsatt drift og utvidelse av blant annet dette 
uttaket, med etterbruk til jernbaneterminal. Denne driftsplanen vil revideres etter at ny 
reguleringsplan er vedtatt. 
 
Planprosessen for reguleringsplan for Granliterminalen krever undersøkelser og utredninger som 
tar tid, det er derfor også startet opp et arbeid med å søke dispensasjon fra gjeldende 

mailto:post@gholth.no
mailto:roy@gholth.no
mailto:tore@gholth.no
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reguleringsplan for å utvide sandtaket mot øst. I avvente av ny reguleringsplan. Dette arbeidet 
er i oppstartsfasen, og er heller ikke inkludert i denne driftsplanen. 
 
 

6. BESKRIVELSE AV DRIFTEN OG KOMMENTARER TIL KART 
OG PROFILER 

6.1 Drift 
Natursand tas ut innenfor området vist på driftsplanen og som vist på profiler til driftsplanen. 
Uttaket drives ut i retning nord/øst. Hele uttakets område vil bli tatt ut mot nord i full bredde før 
uttaket blir drevet mot øst. Massene tas ut med en naturlig helning vist på driftsplanen med sine 
snitt. Drivkanten mot nord skal avsluttet litt før uttaksgrensen og avrundes. Dette for å ivareta 
eksisterende natur i dette området. Driftsveger for natursandforekomsten, blir anlagt rundt 
uttaket slik at det er adkomst til hele forekomsten.  
 
Gjenstående natursanduttak dekker et areal på 9,7 daa og inneholder et volum på ca. 135.000 
m3. Uttaket er en fortsettelse av eksisterende uttak mot nordvest. 
 
 

6.2 Tidsplan for uttak 
Antatt årlig uttak av natursand er i størrelsesorden 35.000 til 40.000 m³. Sett i forhold til de siste 
års uttak vil det gå tomt for masser i 2018.  
 
 

6.3 Avdekningsmasser 
Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere og tas i bruk til istandsetting av 
området.  Avdekningsmasser for natursanden blir kjørt på egen tipp i sandtaket, slik at det 
danner en del av opparbeidelsen etter endt uttak. I tillegg blir det til enhver tid bygget en voll for 
å skjerme natursanduttaket etter hvert som det blir foretatt rensk. 
 
Det er gjennomsnittlig ca. 30 cm avdekkingsmasser. 
 
 

6.4 Tekniske innretninger og byggverk i uttaket 
Av tekniske innretninger og byggverk, er det brakkerigg inkl. spiserom, toalett, dusj, skift og 
soverom i uttaket. Dette blir også brukt som driftslokale for logistikklager på plassen. Det er to 
lagertelt som brukes for logistikklageret. Produksjon av natursand, blir gjennomført ved bruk av 
mobilsikting som flyttes innover etter hvert som det blir uttatt masse. Fra sikteverket, er det 
installert transportbånd på ca. 30 meter som fungerer som en del av transport av ferdigvarer på 
lager.  
 
 

6.5 Vrakmasser 
Det er svært lite vrakmasser i uttaket, kun renskmasser som legges i lager og benyttes til den 
fortløpende tilbakeføringen av området.  
 
 

6.6 Sikring av uttaket 
Det er anlagt jordvoller i avstand fra øvre uttakskant som markerer kanten. I tillegg er området 
sperret utenfor åpningstider med bom for adkomstveger, og det er skiltet anleggsområde og 
adgang forbudt for uvedkommende.  
 
Sikringstiltakene skal etterses årlig og vedlikeholdes ved behov. 
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6.7 Støy og støv  
Utslipp av støy skal ikke overskride grenseverdier i forurensningsforskriftens kap 30. 
 
«§ 30-7. Støy  
       Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:  
Mandag-
fredag  

Kveld mandag-
fredag  

Lørdag  Søn-/helligdager  Natt (kl. 23-
07)  

Natt (kl. 23-
07)  

 
55 Lden  50 Levening  50 Lden  45 Lden  45 Lnight  60 LAFmax  
       Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. 
Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 
10 hendelser pr. time.  
       Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.  
       Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.  
       LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid 
støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.  
       Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der 
impulslyden er av typen « highly impulsive sound » som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom 
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de 
grenseverdier som er angitt i tabellen.  
       Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport 
på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke 
omfattet av grensene.  
       Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at 
virksomheten har startet opp.  
 
§ 30-8. Støy fra sprengninger  
       Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i 
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal 
finne sted.» 
 
Utslipp av støv skal ikke overskride grenseverdier i forurensningsforskriftens kap 30. 
 
«§ 30-5. Utslipp av støv  
       Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt 
ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.» 
 
Støv dempes med vanning ved behov. 
 

6.8 Bruksområde og kvalitet 

Natursanden er av en middels god kvalitet, og brukes som delmateriale til ferdig betong og 
leveranser til takstein/belegningsstein produksjon. Den eksporteres til Sverige for produksjon av 
disse produktene. 
 
 

Vedlegg 5: Driftsplan for Gropa massetak m/tilhørende profiler datert 2014-09-30 

Vedlegg 6: Avslutningsplan for Gropa massetak m/tilhørende profiler datert 2014-09-30 revidert 
2017-10-19 
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7. BESKRIVELSE AV HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

7.1 Trafikk/Transport 
Det er etablert en egen terminal for jernbane inntil uttaksområdet, derfor blir 95 % av massene 
transportert med tog. Det betyr at massetransport på veg er minimal og belaster nærområdet i 
svært liten grad. 
 
 

7.2 Naturmangfold 
Det er registrert flere naturtyper og arter rundt uttaket, og en naturtype inn i uttaket. Selve 
uttaket er registrert som erstatningsbiotop i september 2007. naturtypen krever fortsatt uttak for 
å opprettholdes. 

 

Utklipp fra Miljødirektoratets Naturbase med påskrift av registreringene 

 
7.3 Avrenning 

Det er ingen avrenning fra uttaket til vassdrag, men utfordringer i forhold til flom.  Det er spesielt 
området på andre siden av jernbanen flommer over når vannstanden øker, men ved mye vann 
påvirker dette også østsiden av jernbanen. Det er beredskapsplan for dette som er gjeldene, og 
som dekker opp i forhold til kravene myndigheter har satt for området. 
 
 

7.4 Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området som er benyttet til uttaksvirksomheten. 
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VEDLEGG 1 
 
OVERSIKTSKART SOM VISER TILTAKETS PLASSERING M=1:50 000 
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VEDLEGG 2 
 
OVERSIKTSKART 
 
M=1:5000 
  



Uttak

Ferdig uttatt

område

12/15

12/56

12/112

12/24

12/114

12/112

12/38

12/86

12/37

12/20

12/1

12/3

12/20

12/90

12/69

12/47

12/4

Eiendomsgrense

Dagens bruddgrense

Uttak

TEGNFORKLARING

Gnr/bnr
14/286

TEGN.

DATO:

MÅLESTOKK

Hor.:

Vert.:

FILNAVN

Lay_oversiktskart.dwg

FILPLASSERING

U:\1350005570\7-PROD\Gropa\TEG

OPPDRAGSNR. RAMBØLL

KONTR. ANSV.

ENDRING/ERSTATNINGREV DATOKONTR.TEGN.

KART- OG HØYDEREFERANSE

Gunnar Holth Grusforretning AS

Gropa

Oversiktsplan

-

-

-

LBG TH LBG

2014-09-26

1350005570

1:5000 (A3)

-

- A

A Revidert etter brev fra MDF HKD LBG 2015.02.27

-
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VEDLEGG 3 
 
 
REGULERINGSPLAN FOR GROPA STEINBRUDD OG MASSETAK  
  



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 

Hj.haver/Fester: 

KONGSVINGER 
KOMMUNE 

Dato: 1/10-2014   Sign: Målestokk 1:5000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må 
undersøkes nærmere. 

Side 1 av 1Utskrift

01.10.2014http://kart.sorhedmark.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=670061.7665663704&Bott...
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VEDLEGG 4 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GROPA STEINBRUDD OG MASSETAK 
  



REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING 94018 GROPA

GENERELT

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal

arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter.

Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. Lov om kulturminner $8,

annet ledd.

Jordlovens $12 gjelder for de områdene som skal tilbakeføres til landbruk.

$I FELLES BESTEMMELSER

l. Kommunale vedtekter og forskrifter gjelder for områdene så langt disse

reguleringsbestemmelsene ikke gir andre regler.

Spesielt vises det til "Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli

grunnvannskilde" vedtatt 2.3.1994.

2.Førbyggetillatelse gis, skal det dokumenteres at gieldende krav til stØy, vibrasjoner og andre

miljøulemper er ivaretatt.

3. Mot jernbane er byggegrensen 30 m regnet fra nærmeste spors midtlinje. Det er forbudt uten

avtale med/dispensasjon fra Jernbaneverket å oppfgre bygning eller annen installasjon, foreta

utgraving, opplylling eller sprenging innenfor denne avstand. Dette gielder også for arbeider som

ikke er sØknads- eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven.

Uttak av masser, etablering âv nyteplantning m.v. innenfor denne 30-meterssonen kan bare skje på

grunnlag av en egen driftsplan/vegetasjonsplan for dette området. Planen må være godkjent av

Jernbaneverket.

4. Ubebygde arealer skal holdes i ryddig og ordentlig stand.

$2 BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER 81

Bebyggelsen skal nyttes til boligformål, samt tilhørende garasje og uthus.

Bebyggelsen skal oppfgres som frittliggende eneboliger med gesimshgyde maks 5m over

g¡ettnóntstrittlig planert terreng, med adgang Til å innrede loft og kjeller når kommune vil
godkjenne det.

Bebyggelsen inne på den enkelte tomt skal tilpasses terrenget på tomta.

Uthus/garasje skal være inntegnet på situasjonskartet når det sØkes om byggetillatelse for bolighus,

Takvinkelen for bolig og garasje/uthus skal væte 22" til 40'.

S¡de 1 av 3



Tillatt bebygd arcal (VoBYA), dvs tillatt bebygd areal som andel av tomten, skal ikke overstige

257o.

$3 BYGGEOMRADER FOR INDUSTRI - LAGER - VERKSTED, I1-I5

Tillatt bebygd areal (BYA) for I1 og I3-I5 skal ikke overstige  }Vo.For 12 skal tillatt bebygd areal

ikke overstige22Vo. Bygg kan ha en maks høyde på 11 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Takvinkelen skal være maksimalt 40".

Med byggesøknad og byggemelding skal situasjonsplanen, i tillegg til bebyggelsen vise

disponeringen av utearealer, samt terrengutformingen og -behandling.

I områdene er det forbudt å oppfgre kjemisk industri, bensinstasjoner og lignende som benytter
stoffer som ved utlekking kan medføre fare for grunnvannets kvalitet.

11, 13, I4,I5 kan ikke bygges ut med nye industribygg, lagre m.v. før det foreligger en vedtatt

bebyggelsesplan for områdene. For industriområdet 12 kreves en situasjonsplan godkjent av

kommunen. Ingen av industriområdene kan bygges ut med nye industribyggfgr ny atkomst til
området som erstatter dagens planovergang over jernbanen er opparbeidet. Det må utarbeides en

reguleringsplan for den nye atkomsten til området.

$4 SPESTALOMRÅDER, 51 - 53

1. FRISIKTSONER VED VEG

Over arealene mellom frisiktlinje og veg skal det være fri sikt ned til 0.5 m over et plan gjennom de

tilstØtende vegene.

2. STETNBRUDD (S1 OG 52) SAMT GRUSTAK (S3)

Områdene skal nyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk, inntil de tas i bruk for massetak.

For å ivareta driftsplanleggingen og landskapsmessige virkninger skal driften av

steinbruddet/grustaket gjennomføres etter "Driftsplan med landskapsanalyse" for Gropa, datert

10.5.1996, sist revidert 21.08.2002. Planen omhandler beskrivelse av eksisterende forhold,
kulturminner, drift, avslutninger, etappevurderinger, revegetering og sikring.

Toppsjikt med all matjord skal legges til side og tilbakeføres etter at uttaket er avsluttet i h.h.t.

gjeldende driftsplan.

Etter avsluttet uttak i områdene Sl og 53 endres reguleringsformålet til landbruk.

Etter avsluttet uttak i området 52 endres reguleringsformålet til industri. Bestemmelsene under $3

Byggeområder for industrilager-verksted I1-I5 gjelder også for dette området. Det kreves imidlertid
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ikke bebyggelsesplan fpr utbygging, men en situasjonsplan skal godkjennes av kommunen før
utbygging igangsettes.

Det skal opprettes et eget fond som skal bygges opp i driftsperioden. Fondet skal operere med en

kubikkmeteravgift uttatt masse. Et driftsutvalg skal disponere dette fondet, og de oppsparte midlene
skal brukes til avslutning og etterbehandling av steinbruddelgrustaket.

Det er tillatt med deponering av jord- og steinmasser (inerte masser) etter uttak. Eventuell
deponering av andre masser må først godkjennes av vedkommende forurensningsmyndighet.

3. NATURVERNOMRÅDE (på land) 54

I naturvernområdet skal terreng og vegetasjon vernes, og det kan ikke iverksettes tiltak eller
etableres anlegg som endrer landskapets art eller karakter. I området skal det kun foretas tynning og
ordinær skjøtsel for å vedlikeholde skogen.

4. PARKBELTE I INDUSTRIOMRÅDE
Vegetasjon skal beholdes, forsiktig uttak av trær og busker tillates for fornyelse og lysforhold.

2r.08.02BJL
Revidert 4.9.20O2K4N

Mindre vesentlig reguleringsendring vedtatt 16.08.04, DPL-sak 52104, for $3 grad av utnytting 12

og $4 nr. 4 Parkbelte i industriområde. TSM.

Vedtatt av Kongsvinger kommunestyre 26.09.2002, sak nr. 099102

Kongsvin g er, 30.10.2002

Arve Bones
ordfører
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