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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 

Tøm skjema

Lemminkäinen Norge AS 983065309

Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Norge

67914800 92643514 firmapost@lemminkainen.no www.lemminkainen.no

Garrajok massetak 19/1 Alta

116 800.000  12.000

Dette er en breelvavsetning som ligger mellom Garrajokka og Eibyelva, massen har en densitet 
på 2,71, LA < 20 og AN < 10. 
Dvs. at massene er kan benyttes som tilslag til asfalt på veier med ÅDT inntil 15000. Pr i dag 
leveres størstedelen av produksjonen til lokale entreprenører. All ut transport av varer foregår 
med bil.
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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.  

Masseuttak

Garrajok massetak

23.06.2008 m/endring av 23.04.2009
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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 Underskrift 

 

Tønsberg 21.04.2015 Sigbjørn Lian

side 5 av 5



_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
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Rambøll Paulsen RI AS 

Kongleveien 45, 9510 Alta 
Tlf/Fax 78 44 92 22/78 44 92 20 
 
Avdelingskontor: 
Kaigata 4, 9800 Vadsø 
Tlf/Fax 78 94 22 42/78 94 22 40 
 
Kløvervegen 12, 9016 Tromsø 
Tlf/Fax 77 75 20 00/77 75 20 09 
 
E-post: 
Ramboll.Paulsen@Ramboll.no 
www.ramboll.no www.paulsenri.no 
Sted/dato: Alta 2007-12-15  
                 Rev. 2009-02-20 
 
Vår ref.: A07.001.53 

Bestemmelser og retningslinjer 
 

Planens navn Reguleringsplan for Garrajok massetak 

Arkivsak  

Arkivkode PLANID 20060032 

Vedtatt 23.06.2008 

 Forslag ved 

Rambøll Paulsen RI AS 
2007-12-15                
Rev.   2009-02-20              

X 

Offentlig ettersyn, dato  

Sluttbehandling, dato 

 
 

 



 

  
 

Side 2/5 § 1 Planens intensjon 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
Planens intensjon er å legge til rette 
for en utvidelse av nåværende 
massetak med tilhørende virksomhet 
på Garrajokmoen i Eibydalen. 
 

 
 

 
 

§ 2. Generelle bestemmelser 
 
2.1 Plankrav  
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) Før uttak iverksettes skal det være 

utarbeidet en driftsplan som 
beskriver virksomheten i området. 

  
     Planen skal vise driftsopplegg 

med uttak av masser, 
produksjons- og driftsforhold, 
infrastruktur med rigg- og 
lagerområder, samt avslutning og 
revegetering av de enkelte  
delområdene.  

 
     Planen skal også inneholde 

opplysninger om driftsperioder og 
miljømessige forhold. 

  
b) Reguleringsplanens forutsetninger 

mht. uttaksdybder, 
skråningsvinkler mv. skal legges 
til grunn for driftsplanen. 

     Driftsplanen skal godkjennes av 
Bergvesenet, og skal normalt 
ajourføres hvert 5. år. 

 

 
Bergvesenet vil på grunnlag av 
driftsplanen også føre tilsyn med 
virksomheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindre avvik fra reguleringsplanen  
mht arrondering av terrenget, 
skråningsvinkler mv. innenfor 
området som er satt av til massetak 
kan tillates i driftsplanen.   
 

 
 

 
 
 



 

  
 

Side 3/5 2.2 Rekkefølgekrav 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 

a) Før uttak kan igangsettes på 
den nye delen av området må 
det være opprettet 
festekontrakt på grunnen. 

 
b) Areal langs veien som inngår i 

eksisterende masseuttak, og 
som er regulert til 
friluftsområde, skal ordnes og 
revegeteres før uttak i nytt 
område iverksettes. Det skal 
også anlegges en beplantet 
voll på begge sider av 
innkjørselen til området, som 
vist på plankartet.     

c) Uttaket skal skje i den 
rekkefølgen som er angitt på 
plankartet.  

d) Det skal normalt kun være 
uttak i et felt av gangen. Ved 
avsluttet uttak kan feltet 
benyttes til lager eller 
produksjonsareal i en 
overgangsfase, mens uttak 
foregår i neste felt.  Det skal 
ikke være virksomhet i mer 
enn to felt samtidig.  

e) Produksjon basert på uttak fra 
området skal opphøre 
samtidig med uttaket.  

f) Skulle det under arbeidet 
komme frem gjenstander eller 
andre spor fra eldre tid, må 
arbeidet stanses omgående og 
melding sendes areal- og 
kulturvernavdelingen ved 
Finnmark Fylkeskommune, 
jfr. lov av 9.juni 1978, § 8. 
Denne meldeplikt må 
videreformidles videre til de 
som skal utføre tiltaket.   

 
Grunnen eies av Finnmarks-
eiendommen.  Nåværende 
uttaksområde er forpaktet av 
Vegvesenet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Side 4/5  

g) Når driften av grustaket 
opphører på permanent basis 
skal anleggsveien fjernes og 
hele området revegeteres. 
Etter at området er revegetert, 
går det over til LNF-område 
Natur/Friluft.                             

 
§ 8 Spesialområder 
 

8.2 Privat vei 
 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 

a) Innenfor området tillates 
opparbeidelse og vedlikehold 
av adkomstveien til 
massetaket. 

b) Veien skal fjernes og arealet 
ordnes og revegeteres når 
masseuttaket opphører. 

 
 
 

 
8.6 Område for massetak 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 

a) Innenfor område for  
massetak tillates uttak av 
masser som vist på 
plankartet, og på senere 
utarbeidet driftsplan.  

       b)  Innenfor området tillates  
bearbeiding og produksjon av 
uttatte masser, herunder 
knusing, asfaltproduksjon 
mv. 

c)  Produksjonen skal foregå 
med mobilt utstyr og med 
mobil rigg, som ikke 
forutsetter utslipp til grunnen. 

 
Bunn uttak er satt til kote 77 etter 
tilrådning fra NVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Side 5/5 d) Det tillates til enhver tid et 
åpent driftsareal på 
maksimalt 25% av 
masseuttakets totalareal, 
tilsvarende 28 da.  

e) Området skal avstenges med 
bom ved veien, slik at det 
ikke er mulig å ta seg inn på 
området med bil utenom 
arbeidstid. 

 f)  Stuffer skal sikres slik at de 
ikke er til fare for mennesker 
eller dyr. 

g)  Virksomhet i perioder hvor 
området benyttes av 
reindriften vår og høst må 
tilpasses reindriften. 

 
 
8.7 Friluftsområde 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
a)   Innenfor friluftsområdet på 30 

m langs RV 93 er det kun 
tillatt med terrengjustering og 
revegetering av området som 
er berørt av tidligere massetak. 

 
b) Friluftsområdet rundt resten av 

massetaket er en buffersone 
som ikke skal berøres av 
uttaket.  

 

  

 

 



Tønsberg juni 2016
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Innledning 
Det har vært drevet uttak av masser i ca 50 år i den sydlige delen av planområdet. Fram til 
dannelsen av Mesta var det SVV som var ansvarlig for uttaket og avtalen med grunneieren.  

 

Uttakets navn:   GARRAJOK MASSETAK 

Driftsselskapets navn:  LEMMINKÄINEN NORGE AS 

 

Grunneiere og naboer 
Planen berører eiendommen Gnr. 19 Bnr. 1. Finnmarkseiendommen står som eier av 
området, og det er gjort avtale FeFo om at uttaksområdet på Garrajokmoen leies av 
Lemminkäinen Norge AS .(LmKN). Eneste «naboen» som blir berørt av massetaket er SVV 
da RV93 går forbi massetaket. 
 

Avtaler og tillatelser 
 

PLANGRUNNLAG 

Som plangrunnlag gjelder reguleringsplan for Garrajok massetak, vedtatt av 
kommunestyret 23.06.08, med en mindre vesentlig endring, godkjenning meddelt pr brev 
dat. 23.04.09. 
Reguleringsplanen omfatter et areal på ca 136 da, hvorav 92 da er avsatt til massetak, og resten 
til friluftsområde, samt et mindre areal til veiformål. 

 
Planbestemmelsene tar for seg forhold tilknyttet standardvilkår for drift av masseuttak, 
søknadsplikt, driftsforhold, driftsperioder og driftstider, samt sikring, arrondering og 
forurensning. 

 
 EIENDOMSFORHOLD 
Planen berører eiendommene Gnr. 19 Bnr. 1 FeFo (Finnmarkseiendommen) står som eier av 
området.Det er gj ort avtale FeFo om at hele uttaksområdet i Garrajok skal festes av LmKN 
 

DRIFTSAVTALE 

  LmKN har avtale om uttak av masser på FEFO sin grunn i Finnmark.  
 
TILSYN 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) fører jevnlig 
tilsyn med uttakene. Ved befaringene påser DMF at tiltakshaver har et godt driftsopplegg, 
og at driftsplanen følges. Driftsplanen forutsettes revidert hvert 5. år, og tiltakshaver er 
ansvarlig for å besørge dette. 
 

Driftstekniske forhold 
 
LOKALISERING 

Garrajok massetak ligger ved RV 93, ca 7 km syd-vest for Eiby i Alta kommune. Massetaket 
ligger på vestsiden av riksveien. På motsatt side av veien har Vegvesenet anlagt en rasteplass 
ved Eibyelva. Planområdet strekker seg ca 500 m langs riksveien, og 2-300 m innover fra 
denne. 

 
NATUR, LANDSKAP 

Massetaket ligger i forlengelsen av Nassaodden med Lille Nassa opp mot 500 m i syd, med 
Eibyelva og Peskafjellet i nord-øst, og Garrajokmoen med Garrajohka i nord-vest. Tiltaket vil 
medføre en senking av terrenget på et relativt stort område, men vil når det etter hvert blir 
revegetert ikke skille seg vesentlig ut fra tilstøtende arealer. 
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Den sydlige delen av planområdet, hvor det tidligere er tatt ut masser ligger på ca kote 80, mens 
hoveddelen av området som tidligere ikke er berørt ligger mellom kote 88 og 92. Vegetasjonen 
består av en blanding av furu og løvskog, med et tynt lyngbevokst torvlag som undervegetasjon.  
Det forutsettes at skogen som må felles for å klargjøre området blir tatt vare på og benyttet til   
byggematerialer og brensel. Det skal ikke avskoges større områder enn det som til enhver tid er 
nødvendig for driften. 
 
 
DRIFTSFORHOLD 

Uttaksområdet er i reguleringsplanen inndelt i 5 felt. Størrelsen på feltene er i ca 20 daa, 
bortsett fra felt 1 som er på ca 37 daa. Uttak av masser følger rekkefølgen gitt i 
reguleringsplanen, samtidig som det vil være nødvendig å benytte del av tilstøtende felt som 
produksjonsareal, samt transport- og lagerareal for produserte masser, og for masser som skal 
benyttes i forbindelse med rehabilitering av feltet etter uttak. Bunn uttak er på kote 77, dette gir 
en uttaksdybde på fra ca 10 til 15 m, i felt 1 hvor det tidligere er tatt ut  masser variere 
bunnivået fra ca kote 80 til kote 77.  
 
Mot RV 93 er det avsatt en buffersone på 30 m, regulert til friluftsområde. I dette området er 
det anlagt to voller, som vist på driftsplanen, for å hindre innsyn til driftsområdet 
Skråningene langs ytterkanten av uttaksområdet skal tas ned til helning 1:2, og ordnes 
permanent parallelt med driften. I forbindelse med midlertidig driftsstans skal stuffer hvor 
driften senere skal fortsette enten sikres med gjerde eller planeres til helning beskrevet i 
reguleringsplanen.. 
  
Gjenværende volum er beregnet til ca 750.000 m3, og det årlige uttaket vil være rundt 15.000 
m3 i året. 

 
 

FOREKOMSTEN 

Forekomsten det drives på er en breelvavsetning mellom Eibyelva og Garajokka. Trolig avsatt 
fra begge elvedalførene. Grunnboringer foretatt i 1995 viser at forekomsten inneholder gode 
steinmaterialer, som  tilfredsstiller kravene til alle typer entreprenørformål, det kan brukes som 
asfalttilslag på veier opp til ÅDT på 3000 og som betongtilslag. 
I det undersøkte området er det steinrike masser fra dagens uttak og videre innover i terrassen. 
Boringene viser at de groveste massene ligger i den vestre delen av området, mens de mest 
sandige ligger i den østre delen mot riksveien 

  
  

DRIFTSOPPLEGG 
 
Driften i området vil omfatte uttak av grus og steinmasser som produseres ved hjelp av mobile 
knuseverk og asfaltverk, og fraktes ut av området med lastebiler. Det er også aktuelt med 
mottak av restasfalt for produksjon og gjenbruk. 

 
Driften vil foregå i perioder, avhengig av massebehovet.  Under hele driftsperioden vil den 
sørlige delen – nærmest innkjøringen - av området benyttes som rigg- og driftsområde, samt 
som masselager i denne fasen. Uttaket fortsetter i felt 2 og videre drift fortsetter på tilsvarende 
må e med uttak i felt 3, 4 og 5. Produksjonsområdet flyttes lenger inn i området når 
driftsmessige forhold tilsier dette. Disse funksjonene må ikke oppta større arealer enn det som 
til enhver tid er nødvendig, det skal kun lagres masser som skal produseres, herunder restasfalt, 
ferdig produserte masser, og masser som skal benyttes til ordning og revegetering av felter som 
til enhver tid tas ut. 
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Driften skal skje etter flg. retningslinjer: 
 

 Topp masser og ubrukelig gruskvalitet som kan benyttes til etterbehandling og 
revegetering skal tas vare på og deponeres innenfor området hvor de skal benyttes. Det 
skal ikke avdekkes større områder enn det som normalt vil bli tatt ut hver sesong. 

 
 

 Driften av det enkelte felt skal planlegges slik at man  unngår  at  store  arealer blir  
liggende  åpne  over  lang  tid.  Senest ved avslutningen av de enkelte felt skal terrenget 
planeres, tilføres et humuslag, og klargjøres for revegetering. Maks åpent driftsareal 
omfattende uttaks-, produksjons- og lagerareal skal normalt ikke overskride 25% av det 
regulerte området. 

 
 Ferdig ordnede skråninger skal ikke være brattere enn 1:2. Ordning og tilsåing av 

permanente skråninger skal skje kontinuerlig i takt med fremdriften. 
 

 Det skal i periodene 1. mai – 15. juni og 10. september – 30. november ikke foregå 
virksomhet i planområdet som medfører støy utover vanlig anleggstrafikk med lastebil og 
hjullastere. 

 

 

 
MILJØ OG SIKKERHET 
Arbeidet skal skje i hht. DMF sine standardvilkår for massetak samt andre myndigheters krav 
for sikker drift, som merking av området, at alle maskiner er i hht. krav, og at de handteres av 
sertifisert personell. 

 
 
 
 

LOVER OG FORSKRIFTER 

PLAN OG BYGNINGSLOVEN 

Tiltaket er ikke søknadspliktig i hht. PBL §93 pkt. i) Vesentlige terrenginngrep, jfr. Forskrift 
om byggesak §4-3 pkt f) da vi driver i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og at massetak 
er unntatt krav i plan- og bygningsloven så langt gjelder kapitlene 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30 og 31. 

FORURENSNINGSLOVEN 
All drift skal tilfredsstille kravene om utslipp til jord, vann og luft. 

 
 



Garrajohka

Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

001_Dagens situasjon.dwg

Rambøll Norge AS
Kongleveien 45, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

Lemminkainen Norge AS
Driftsplan

Dato: 10.06.2016

Tegn: Bak

KPR: KLH

Garrajohka Massetak, Alta kommune
Dagens situasjon

1350015482

Karianne L. Heitmann

A1 - 1:1500

- - - S 710 10 001 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 001 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN1954

Oversiktskart



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

002_Uttaksplan_UTM35.dwg

Rambøll Norge AS
Kongleveien 45, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Driftsstegning

Lemminkainen Norge AS
Driftsplan

Dato: 10.06.2016

Tegn: Bak

KPR: KLH

Garrajohka Massetak, Alta kommune
Uttaksplan

1350015482

Karianne L. Heitmann

A1 - 1:1500

- - - S 710 10 002 - - -

- - - - - -

- - - S 710 10 002 - - -
Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN1954
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