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1. Innledning og gjennomføring av uttak 

 

1.1  Lokalisering, info 

Aunsjøen pukkverk ligger i Frosta kommune på eiendommene gnr/bnr: 58/1 – 58/5 og 59/1. 

Eiendommen 58/1 og 58/5 eies av Ole Andres Aunet og eiendommen 59/1 eies av Berit 

Ulvik.  

Det har siden starten på uttaket ca 1980 vært flere drivere av uttaket. Den 1/8 – 2010 ble 

uttaket overdratt fra Vik Maskin AS til firmaet Frosta Entreprenør AS som i dag driver av 

uttaket.  

FV 753 går igjennom området slik at det i dag foregår lagring av masser på begge sider av 

vegen. Pukkverket disponerer også en kai for utskiping og mottak av masser.  

Husene på eiendommen 58/4 og 58/3 ligger som nærmeste naboer til uttaket med en 

avstand på hhv ca 200 og 250m. Husene på 58/1 har en avstand på ca 300m.  

Frosta Entreprenør AS har overtatt kontrakt fra Vik Maskin AS om uttak med grunneier som 

. Viser til leiekontraktens pkt 11 som sier at avtalen kan overdras til 

aksjeselskap som leietaker er delaktig i. Vik Maskin AS eier 45% av Frosta Entreprenør AS. 

1.2  Eksisterende planer og godkjenninger 

Det er pr dags dato ikke utarbeidet driftsplan for uttaket. Det foreligger en utslippstillatelse 

dat 21/9 -1987. Tillatelsen gjelder for utslipp og støyemisjon fra produksjon av inntil 1000 m³ 

pr dag og 50 000 m³ pr år til pukkverksprodukter. 

I gjeldende kommuneplan for Frosta står følgende i forhold til utvidelse av eksisterende uttak: 

Før utviding av eksisterende område avsatt til råstoffutvinning, skal det utarbeides 

reguleringsplan før tiltak etter PBL §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 kan finne sted. 

1.3 Type uttak 

Uttaket er fast fjell som knuses på stedet. Bergarten består for det meste av en kjerne med 

konglomerat med skiferfjell rundt. Kvalitetsprøve tatt sept 2010 av konglomerat viser en Los 

Angelesverdi på  og en middelverdi kulemølle på . Da kvalitetskravet på vegbygging 

ofte har krav om verdi på kulemølle under 19  

 Bruksområdene er for det meste subbus og pukk til privat veg, 

gårdsplass, oppfylling i nye tomter, grøftepukk og strøsand. Årlig uttak bestemmes av 

markedet og har de siste årene vært ca 30 000 fm³. 

1.4 Gjennomføring av driften 

Vi planlegger å fortsette vår drift ved at vi knuser stein ned til grovpukk i bruddet fraksjon 0 – 

100 eller 0 - 20 / 20 - 100 m.m med en mobil grovknuser som flyttes etter hvert som vi tar 
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stein fra røysa. Grovpukken blir enten mellomlagret eller båret med hjullaster direkte til 

finknuseverket. I finknuseverket knuses og sorteres steinen i mange fraksjoner ned til 4 m.m. 

Reservene i uttaket i forhold til avtale med grunneier har et totalt areal på ca 30 og 

inneholder ca 500 000 fm³ fjell. Vi har delt inn reservene i to etapper; felt 1 nord og felt 2 sør 

vest. Feltene er vist på vedlagte driftskart 2,4. For å få mest mulig rasjonell drift er vi 

avhengige av større bredde på området for knusing og lagring, det er da mest 

hensiktsmessig å ta ut felt 1 først.  Den beste steinkvaliteten finnes i kjernen på felt 2 og vi 

ønsker å ta fra denne når dette kreves fra markedet. I 2016 planlegger vi å ta ut ca 20 000 

m3 i felt 1 og 10 000 m3 i felt 2. Videre vil det i 2017 og 2018 bli uttak av ca 30 000 m3 pr år i 

felt 2 på grunn av at vi skal starte på toppen av skjæringen og trappe oss nedover.  

Uttaksområdet er sikret med gjerde og skilting som vist på driftskart, dette inspiseres jevnlig 

og loggføres.  

For å avslutte med en trapping av terrenget som vist på fig: 3.4 vil vi så fort som mulig prøve 

å få full bredde i etappe 1 med forming av terrenget slik at vi kan benytte pallene til lagring av 

jordmasser fra uttaket og eventuelt deponering av tilkjørte masser. Laveste planum for uttak 

er kote 25. 

Som sikringstiltak skal det under drift være et sikringsgjerde for å hindre at mennesker og dyr 

faller ned i produksjonsområdet. 

1.5 Driftsforhold  

Sprengning og knusing foregår på hverdager dagtid mellom 06,00 og 20,00. Knusingen 

loggføres med angivelse av tid vær, vanning og støvforhold. Lasting og transport foregår for 

det meste på dagtid men kan forekomme til andre tider da dette ikke generer naboer eller 

andre. 

Pukkverket har ikke nære naboer i utslagsretningen for salvene som sprenges, men det er 

risiko for steinsprut mot FV 753 og sjøen. Sprenging foretas av innleid 

sprengningsentreprenør som sørger for sprengningsplan, varsling og posteringsplan. Ved 

sprengning har vi en egen prosedyre for varsling og sikring av området. Vi varsler: politi, 

vegtrafikksentral og naboene til pukkverket. Området sikres ved fysisk stengning med 

maskiner eller lastebiler på vegen. Mannskap posterer ved; vegsperringene, verksted, sjø og 

ved grunneier på gnr 58/1. Etter hver sprengning inspiseres fjellskjæringen mot vegen for 

løse steiner før vegen åpnes.  

For å redusere støvutslippet ved knusing og sortering brukes vann både på røysa, i knuserne 

og på transportbånd. Dette har nødvendigvis begrensinger i vinterhalvåret slik at vi kan ikke 

knuse ved lave temperaturer eller ved vindretning som fører støv inn på vegen. Det meste av 

knusingen foregår om sommeren slik at dette er ikke noe stort problem for oss. 
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2.5 Profiler 

Fig profiler 
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 er til nå avsatt til opprydding. Vi anser dette som tilstrekkelig for å avslutte 

uttaket og sette det i stand som beskrevet i denne planen.  

 

3.3 Istandsetting 

Uttaket skal avsluttes med sikringsgjerde på toppen av type flettverk med stålstolper 

som grunneier får ansvaret for å vedlikeholde. Det skal bygges paller med maksimal 

høyde på 15 meter og hyllebredde på 7 - 12m langs alle skjæringer i uttaket. Det vil 

maksimalt bli en total høydeforskjell på ca 70m som utgjør 5 paller på det meste.  

Veggen i bruddet mot sør skal vurderes i samråd med kommunen, det er mulig den 

bør stå urørt for å hindre innsyn fra hytteområdene i Åsenfjorden da den kan 

oppleves som et sår i terrenget. Området skal ryddes for utstyr og materiell. Pallene 

skal tilføres stedlige jordmasser og suppleres med tilførte masser som planeres og 

dekkes for å få til en gjengroing av terrenget.    

 

 

 

 

 

3.4 Avslutningsprofil  

 

 








