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1. Opplysninger om søker «
- .- .—— —-—.4

Fullstendig navn/firma l Organisasionsnummer

 'As Oscar Sundquist 916425023
I  Pasta-dress'e— —  ‘— .Wst—nbmmer l Sted — Land. — —'

.Pb 149 9915 Kirkenes Norge

lie—läonnummer Mobiltelefon I  E—postadresse ———-— —. Hjemmeside .___..

78970550 post@sundquist.no Isundquist.no

2. Opplysninger om området

 

'NåJhpå" uä—ksomFå—detytätäet— I  ._ .__ — — Uttaksom—rådets gård;- og b—ruk—snungwer ' .Kommune

Hallonenåsen 18/1/11 Sør-Varanger

Størrelse på omsøkt areal (daa) —— Anslag totalvolum flak (må) Forventet årlig uttak (m3)

250 1 000 000 75000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten? Grunneiers mineraler !

. Statens mineraler []

3.2. Drives det på forekomsten i dag? Ja © Nei 0 l

1
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av '

l råstoffet):

Sand fra løsmasseforekomst. Hovedsaklig sammensatt av kubisk rundede skarpkantede korn

av granitt, gneis, feltspatiske bergarter og mørke bergarter.

lBrukes til betong og asfalttilslag, saamt veigrus.

l
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4.,Forholdet  til plan- og bygningsloven  (pbl.)-

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 O

l Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

, Forenklet reguleringsplan for Sandnesdalen. 198310D )
Navn pa plan:

Vedtaksdato: 23/3_83

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja 0 Nei O

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

'

smug om

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-[112000

i  5.3. Gien 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 oms kte uttaket for de 3 første driftsår

.— -— ——————-——l

i
I  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

i
i

——.. —— __  _  __..__,__._...._...._._._.,____.  _ _  _______._.__1

.  Direktoratet for  minera/forva/tning kan  kreve  flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for

l  behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og—dato " I I I . .. Underskfift

i.<e(L/SCJ (gl-Dg. lg fi «' OJccil J%GC€}_DG}+.
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Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of
mines at Svalbard

Hallonenåsen Grustak i Sør-Varanger kommune
Konsesjonsområde

1:6 000
±

Tegnforklaring
KonsesjonsBase

GeocacheBasis0 0,5 10,25 Kilometer

Kart produsert ved DMF 24.07.2017

250 DAA



annhoyen
Notat
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Tekstboks
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORENKLET REGULERINGSPLAN FOR SANDNESDAL 

§ 1. Område A. 

Området skal nyttes til grustak. '. 

Uttaksplanene skal forelegges bygningsrådet som skal godkjenne uttaksdybde og 

volum, sikring, skjeriming og tiltak for' tilbakeføring av terrenget etter av

sluttet uttak. 


Etter planeringen skal ny vegetasjon etableres. 


§ 2. Områdene C, H og J. 

Områdene skal nyttes til landbruksformål: jord- og skogbruk. 

Fradeling av tomter og spredt utbygging av boliger og driftsbygninger i land

bruksområdene bør bare finne sted når dette skjer i tilknytning til eller som 

et ledd i utbyggningen av primærnæringene. 


~ 3. Område 1. 

Området skal nyttes til landbruksformål/jordbruk. 

Fradeling av tomter og utbygging av boliger og driftsbygninger i område I bør 
ikke finne sted. 

§ 4. Område G. 

Området reguleres til frafikkformål: offentlig parkering. 

§ 5. Områdene D og E. 

Friområdene skal nyttes til idrett og lek (herunder bading), 
For friområdene skal det utarbeides detaljert reguleringsplan målestokk 1:1000 

som viser plassering og utstrekning av idrettsanlegg og terrenginngrep i for

bindelse med disse. 


I område E kan nødvendige bygninger og anlegg for områdets bruk som idretts

lekeområde oppføres etter godkjenning av bygningsrådet. 


§ 6. Spesialområde F. 

Området skal nyttes som gravlund. 

Nødvendige bygninger og anlegg for områdets bruk som gravlund kan oppføres etter 
godkjenning av bygningsrådet. 

§ 7. Spesialområdet B. Friluftsområde. 

Området skal nyttes som friluftsområde. 

Innen området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygninger 
eller anlegg som etter bygningsrådets skjønn er til hinder for områdets bruk 
som friluftsområde. 

Eksisterende bygninger tillates vedlikeholdt, men etter en eventuell brann 
kan bygningsrådet, hvor tungtveiende grunner taler i mot, nekte gjennoppføring. 

Finnmark fylkesmannsembete, Vadsø 13. juni 1983 

~j_/ 
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Denne driftsplanen er utarbeidet for å være et arbeidsredskap og veileder for 
drift av Hallonenåsen grustak. Samtidig er dette et offentlig dokument. 
Myndighetene har da mulighet for å kontrollere virksomheten. Hensikten er å 

sikre at driften gjennomføres uten at det går unødvendig ut over andre 
samfunnsinteresser. Videre kan myndighetene også kontrollere at avslutning og 
opprydding gjennomføres som planlagt. Direktoratet for mineralforvaltning skal 

godkjenne denne driftsplanen. 

 

1. Bakgrunn/Henvisning til andre dokumenter 

Det vises til reguleringsplan med kart for Hallonenåsen grustak, godkjent av 
Sør-Varanger kommunestyre  

AS Oscar Sundquist er ansvarlig for driften. Grunneier av 18/1/11 
(Finnmarkseiendommen) og AS Oscar Sundquist har seg imellom en avtale 
vedrørende mengde, uttak, priser med mer. 

Denne driftsplanen ivaretar retningslinjer og generelle hensyn. 

 

2. Avdekking av vegetasjon 

Vegetasjon blir fjernet etter behov, skogrydding er ikke nødvendig. 

Jordlag og torv er ikke egnet til tildekking ved avslutning og opprydding av 

grustak pga skrint jordsmonn.  

 

3. Ansvarlig for drift 

AS Oscar Sundquist er ansvarlig for all drift av Hallonenåsen grustak. 

 Anleggets åpningstid er primært hverdager mellom kl 07:00 til 15:00,  

 

4. Mengde og dybde for uttak 

Grustakets areal er rundt 25.000 m2, terrenget skal senkes fra ca 90 moh 

(på høyeste punkt) til ca 30 moh. Forventet uttak av grus pr år kan bli opp 
til 100.000 m³ 

 

5. Fremdrift – Plan for uttak 

Uttak av grus er planlagt fra vest mot øst. Det er tenkt paller på ca. 6 meter, 

og en skråningsvinkel på 2:1 (65 grader). Det tas ut grus ned til nivå kote ca 
90, for siden å gå ned på nytt nivå til kote 84 osv. Det vi bli tatt ut grus i 
hele bredden øst-vest. Fremdriften vil fungere som en front som flyttes 
østover. 

Utkjøring av masser skjer på kommunal vei helt frem til Hallonenåsen.  
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6. Partier med svak/uønsket gruskvalitet 

Hvis entreprenøren møter på partier med uønsket og dårlig kvalitet med 
grus som det er uaktuelt å utnytte, skal disse områdene i første omgang stå 
urørt. Partier med grus av uønsket kvalitet skal i forbindelse med 

avslutning/opprydding planeres ut til en hensiktsmessig arrondering. 
Primært skal grus som ikke er tatt ut brukes til underlag før torv og organisk 
humuslag dekkes over.  

Større stein som er sortert ut (utsollet) i forbindelse med grusuttak skal 

samles i hauger. Større stein skal i forbindelse med avslutning/opprydding 
skules under topplag. 

Hvis det dreier seg om betydelige mengder med grus av dårlig kvalitet, skal 

Direktoratet for mineralforvaltning kontaktes i forbindelse med 
avslutning/opprydding. 

 

7. Bruk av arealet/plassering av maskiner/lagring av masse 

Ferdig knuste og sorterte masser i de ulike fraksjoner lagres hovedsakelig i 
sør/sør-vestlig hjørne av eiendommen. 

Brakker, maskiner og annet utstyr vil stå plassert lengst vest av 

eiendommen. 

Produksjonsutstyr som knusere, harpeverk og lignende vil flyttes dit det er 
mest hensiktsmessig for grusproduksjon.   

Av hensyn til miljøet vil det ikke bli lagret tomme oljefat og lignende ved 

Hallonenåsen grustak. 

 

8. Avslutning 

Når uttak av grus er avsluttet skal hele området planeres ihht tegning 

95000-01. Det skal tilstrebes myke og naturlige overganger mot terrenget 
rundt. Skråninger etableres med helning 1:1,5 (35 grader) 
 
Opprydding etter avslutning av grusuttak gjøres på AS Oscar Sundquist 

ledelse og kostnad. 
 
Frist for avslutning: 

Senest 12 mnd etter at uttak av grus er avsluttet. 

 

9. FAREOMRÅDE, TOPP/BUNN MASSEUTTAK – RASFARE Skråninger : 

Skråninger brattere enn 2:1 i høyde over 2 meter sikres med inngjerding av topppunktene 

i uttaksperioden. Uttaksområdet skal under driften sikres med gjerde, skilt eller 
markeringsbånd. Veiadkomsten til uttaket stenges utenom åpningstiden. 
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Kirkenes den ……………………….. 

 

_________________________ 

AS Oscar Sundquist 

v/ Per Oscar Sundquist 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORENKLET REGULERINGSPLAN FOR SANDNESDAL 

§ 1. Område A. 

Området skal nyttes til grustak. '. 

Uttaksplanene skal forelegges bygningsrådet som skal godkjenne uttaksdybde og 

volum, sikring, skjeriming og tiltak for' tilbakeføring av terrenget etter av

sluttet uttak. 


Etter planeringen skal ny vegetasjon etableres. 


§ 2. Områdene C, H og J. 

Områdene skal nyttes til landbruksformål: jord- og skogbruk. 

Fradeling av tomter og spredt utbygging av boliger og driftsbygninger i land

bruksområdene bør bare finne sted når dette skjer i tilknytning til eller som 

et ledd i utbyggningen av primærnæringene. 


~ 3. Område 1. 

Området skal nyttes til landbruksformål/jordbruk. 

Fradeling av tomter og utbygging av boliger og driftsbygninger i område I bør 
ikke finne sted. 

§ 4. Område G. 

Området reguleres til frafikkformål: offentlig parkering. 

§ 5. Områdene D og E. 

Friområdene skal nyttes til idrett og lek (herunder bading), 
For friområdene skal det utarbeides detaljert reguleringsplan målestokk 1:1000 

som viser plassering og utstrekning av idrettsanlegg og terrenginngrep i for

bindelse med disse. 


I område E kan nødvendige bygninger og anlegg for områdets bruk som idretts

lekeområde oppføres etter godkjenning av bygningsrådet. 


§ 6. Spesialområde F. 

Området skal nyttes som gravlund. 

Nødvendige bygninger og anlegg for områdets bruk som gravlund kan oppføres etter 
godkjenning av bygningsrådet. 

§ 7. Spesialområdet B. Friluftsområde. 

Området skal nyttes som friluftsområde. 

Innen området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygninger 
eller anlegg som etter bygningsrådets skjønn er til hinder for områdets bruk 
som friluftsområde. 

Eksisterende bygninger tillates vedlikeholdt, men etter en eventuell brann 
kan bygningsrådet, hvor tungtveiende grunner taler i mot, nekte gjennoppføring. 

Finnmark fylkesmannsembete, Vadsø 13. juni 1983 

~j_/ 
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