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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 skjemaTøm$skjema

Rasmussen Anlegg AS 977202795

Napp 8380 Ramberg Norge

76052950 95983730 hansolav@rasmussenanlegg.no rasmussenanlegg.no

Masseuttak Flakstatind 30/1 Flakstad

600 400 000 2000

Morene og stein som ligger i fjell fot fra kote 25 til ca  kote 110 som blir lastet ut fra ur og  i 
stasjonær knuseverk på kote 15. 
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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 

Kommuneplanaens arealdel 2010-2021

29.10.2010





Under
behandling

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at
Svalbard
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Masseuttaket i Flakstadura ble åpnet og satt i drift ca 1960 av Statens 
Vegvesen som et rent masseuttak av fyllmasse for bygging av veier. Det har i 
etter tid vært innom private entreprenører frem til i 1978 der Ole Rasmusen 
som er far til Roger Rasmussen og eier av Rasmussen Anlegg etablerte 
knuse og sikteverk for produksjon av pokk og vei grus. 

Masseuttaket drives i dag av Rasmussen Anlegg med en leieavtale med 
grunneier. 

Behovet for knuste stein materialer har vært og er et stort behov i kommunen 
med sine mange mil med fylkes og kommunale grus veier. Egenskapene for 
de knuste steinmaterialene fra fjellet i masseuttaket er meget god anvendelig 
for vedlikehold og oppbygging grusveier (se vedlegg 1).

Side �  av �2 13



�3

2 Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beliggenhet 

Masseuttaket ligger i Flakstad Kommune ca 2,5 km øst for Ramberg langs 
E  10.

2.2 Forhold til overordna planer 

Planområdet omfattes av «Kommuneplanens arealdel 2009-2021» som ble 
vedtatt Flakstad Kommune i 29.10.2010. Gjeldene overordnet plan for 
området er «Kommuneplanens arealdel bestemmelser og retningslinjer 
2009-2021» der den henviser til kapittel 1.4 Råstoffutvinning.
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2.3 Planområdet

Området som dette masseuttaket er regulert til ligger i et skred området der 
selve masseuttaket begynner på kote 20 og opp til kote 120. Området rundt 
blir brukt til friluftsområde og beite for husdyr.

Arealet som er regulert til masseuttak er ca 900 dekar og består av ur 
masser i fjellfot opp til ca kote 120 med en blanding av morene og stein.  
Masseuttaket ligger inntil E 10.
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2.4  Uttaksområdet

Fra masseuttaket ble åpnet i 1960 og der det ble drevet uttak mellom kote 10 
og 40 frem til 1978. 1978 ble det etablert knuse og sikteverk samt at etappe 1 
drevet ut ca 180 000 m3 frem til 1990. Fra 1990 og frem til 2007 er etappe 2 
ca 120 000 m3 drevet ut.

2.5 Videre drift

Uttak av etappe 3 ca 180 000 m3 er på begynt men på dager med regn eller 
omslag fra frost til mildvær innstilles all drift ved fjell fot. Innhold av silt og 
sand varierer gjennom ura til dels er det bare ur masser. Etappe 3 forventes 
og være avsluttet i 2022. (fig 2)
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3 Sluttsituasjon

Masseuttaket skal avsluttes når alle 3 områdene er uttatt, eller dersom det 
taes ut mindre enn planlagt eller at uttaket avsluttes tidligere enn planen. 

Alle berørte arealer i uttaket blir planert av stedlige masser og sådd evt tilført 
jord så langt det er mulig. Naturlige fjell skråninger blir sikret i den grad det er 
mulig. Det skal tas hensyn til omkringliggende terreng og avslutninger skal 
gis en naturlig form som harmonerer med terrenget forøvrig. (fig 4). 

Masseuttaket skal være avsluttet innen 2025 så fremt avtale fra 09.11.2012 
gjelder. 

4 VEDLEGG
Side

Vedlegg 1: 7 Rapport fra NGU
Vedlegg 2: 8 Driftsorganisasjon for Masseuttak Nykmark
Vedlegg 3: 9-10 Ting lyst leie avtale mellom grunneier og bedrift
Vedlegg 4: 11 Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 5: 12 Nabo liste til 74/1
Vedlegg 6 13 CV for bergteknisk person
Vedlegg 7: Kart av etappe 1, 2 og 3  1:2000 Fig 1
Vedlegg 8: Snitt etappe 1
Vedlegg 9: Snitt etappe 2
Vedlegg 10: Snitt etappe 3
Vedlegg 11: Snitt av sluttsituasjon ferdig etappe Fig 4 
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Rasmussen Anlegg

Direktoratet for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade 
7441 Trondheim 

Deres Ref nr: 14/01913-4 

Ytterligere informasjon til søknad om driftskonsesjon for Flakstatind. 

Driftsplan: 
 -Driftsmetode går ut på at man laster ut ur masser fra fjell fot mellom kote 40-50 med hjullaster  
 som bærer det i knuser. Ved uttak er det 2 erfarne arbeidere som er kjent med området.  

 -Metoden med bruk av hjullaster er rask evakuering og god oversikt i uttaksområde men på dager  
 med regn eller på vårløsning og fare for ras i ura er det ikke drift i uttaket.  
  

-Sikkerheten ved uttaket er ivaretatt der det er skiltet med Adgang Forbudt skilt og bom ved  
innkjøring. Området rundt er sikret med strømførende gjerde for å ivareta beitedyrenes sikkerhet. 

-Skjermvollen er etablert i driftstid for å begrense støy til omgivelsene.    

Sluttfasen: 
-Sikring av avsluttet område utføres ved at det blir tilført masse som kan såes i inn mot glatt berg 
der alle lagrede masser planeres og gis en naturlig form som harmonerer med terreng forøvrig. 
Avslutting utføres i driftstid etterhvert som arealer er ferdige. 

 
 

 

RASMUSSEN ANLEGG AS Adresse: Napp, 8380 Ramberg 
Telefon: 76 05 29 50   Telefaks: 76 05 29 59  Bankkonto: 8961 10 60565Foretaksregistrert: NO 977 202 795 MVA
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GRUSDATABASEN

Flakstad (1859) kommune, Nordland fylke
Sand- og grusforekomst 1859. 008 Flakstad

(Sist oppdatert 01.jul.2010)
Lokalisering
Kart 1:50000 : Flakstad (1031-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33

X-koord: 428288 Y-koord: 7555147
Ressurs
Viktighet :Meget viktig
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad :Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
En morenerygg går i flere buer rundt neset ved Flakstad med urer inn mot fjell. Betydelige
løsmassemektigheter.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) :Haug/rygg

: Isranddelta

Kornfraksjoner
Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 25%
Sand : 60%

Prøver og analyser

Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 428993 Y-koord: 7555214

Viktighet :
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Sporadisk drift, 01.07.2010 Produsent : Rasmussen Anlegg AS

Napp, 8380, Ramberg

Beskrivelse
Massetaket ligger i en ur med muligens noe morene under. Bergartsmateriale varierer mye og inneholder
en del finkornige kvartsrike bergarter.

Bilder
1. Sett mot sør-øst"
2. Stuffen mot fast fjell"

Kornfraksjoner
Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 25%
Sand : 60%
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