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Driftsplan
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423 Brandtsegg steinuttak (Lauvåsen)

november 2021

Kort sammendrag

DMF ber om mer informasjon i forbindelse med søknad om driftskonsesjon for Lauvåsen i
Steinkjer kommune.
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om
driftskonsesjon datert 20.12.2014 for Lauvåsen. Før DMF kan behandle søknaden om driftskonsesjon,
er det behov for at dere sender oss mer informasjon.

Tilsvar på DMF sin forespørsel om mer informasjon til søknad om driftskonsesjon for
Lauvåsen i Steinkjer kommune. Tiltakshaver: Ole Andreas Brandtsegg.

Den planlagte driften foregår i henhold til eksisterende reguleringsplan. Det skytes rekke for rekke i full
høyde på opptil 12 meter og pallebredde på 25 meter for effektiv drift. Palle dybden varierer, men er
ikke mindre enn 10 meter. Dette gjør det mulig å legge skrapstein bak seg i bruddet etter som man
driver innover. Som vist i kartsnitt 3 på side 3 i vedlagt kartgrunnlag benyttes skrapmasse for å
redusere vegg høyde til ca 4.5 meter på bruddet mens det er i drift. Maksimal pallehøyde ved avsluttet
drift er satt til 7.5m. Skrapstein blir benyttet til arrondering på en slik måte at det er minimal risiko ved
ferdsel i anlegget
Avslutningsplan gjennomføres i henhold til prinsippsnitt på side 3 i vedlagt kartgrunnlag, og i henhold
til DMF sin driftsplanveileder. Tilbakeføring gjennomføres suksessivt parallelt med regulær drift.

Vennlig hilsen
Ole Andreas Brandtsegg

Figur 1: Satellittbilde dagens driftssituasjon i Lauvåsen - august 2021. Ref side 1 vedlegg 1
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Driftsplan: Brandtsegg steinuttak, Lauvåsen
Følgende dokument beskriver hvordan tiltakshaver Ole Andreas Brandtsegg, planlegger å drive og
avslutte mineralvirksomheten av Brandtsegg steinuttak på Lauvåsen i Steinkjer kommune.
Dokumentet gir en kortfattet beskrivelse av mineralforekomsten, plan for drift, sikringstiltak under drift,
ressursutnyttelse og plan for tilbakeføring/avslutning av virksomhet.

1

Generell informasjon om uttaket

Brandtsegg steinuttak ligger øverst i Lauvåsbekkdalen, øst for Brandtsegga i Ogndal på gnr.145, bnr2.
For nærmere beskrivelse av lokalisering se side 1 vedlegg 1 - Kart og reguleringsplan og dagens
driftsituasjon.

Figur 2: 423 Brandtsegg steinuttak (Lauvåsen). Ref. dirmin.no/kart

Uttakets navn: Brandtsegg steinuttak (Lauvåsen)
Aktivitetsstatus: 01 Drift
Produktgrupper: Naturstein
Objekt nummer: 423
Uttakstype: uttak
Geometri: Point

Grunneier og tiltakshaver: Ole Andreas Brandtsegg
Adresse grunneier og tiltakshaver: Brandseggveien 180, 7718 Steinkjer
Gårds- og bruksnummer: 145 gårdsnummer 2
Kommune: Steinkjer kommune
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Tilstøtende eiendommer

Uttaksområdet skilles fra en naboeiendom med en vei og en bekk. Det er svært lite/ingen ferdsel på
dette området og består av myr/skog/berg.

Grunneier nabotomt: Kjell Ivar Susegg
Adresse: Såseggvegen 211, 7718 Steinkjer
Gårds- og bruksnummer: 132 bruksnummer 1

1.2

Reguleringsplan og eventuelle vedtak

Den planlagte driften foregår i henhold til eksisterende reguleringsplan. Kart med skissert
reguleringsformål fra reguleringsplan ligger vedlagt, se side 2 vedlegg 1 – kart, reguleringsplan og
dagens driftssituasjon. Krav og bestemmelser i henhold til reguleringsplanen kan finnes i vedlegg 2 –
Reguleringsplan for Brandtsegg steinuttak – Reguleringsbestemmelser. Det foreligger ingen andre
spesielle tillatelser/dispensasjoner etter annet lovverk.

Godkjent reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret 26/6-02.
Arkivsak: 00/04288-18
Arkivkode: L12
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Nasjonal arealplan id: 5006_50041702335
Opprinnelig plan-ID: 1702335

1.3

Driftsselskap

Tiltakshaver driver steinbruddet via enkeltmannsforetaket, Ole Andreas Brandtsegg. Tiltakshaver
driver alle anleggsmaskinene selv, og tar ut naturstein til tørrmur.
Skattemelding ligger vedlagt, se vedlegg 3 - Skattemeldinger.

Bedriftsnavn: Ole Andreas Brandtsegg
Org nummer: 974403315
Type: Enkeltmannsforetak
Adresse: Brandseggvegen 180, 7718 Steinkjer
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Beskrivelse av mineralforekomsten

Forekomsten er naturstein som blir benyttet til tørrmuring av private og offentlige virksomheter. Den er
spesielt godt egnet til dette på grunn av at den er enkel å klyve i alle tre plan. Bergarten er en skifrig
gneis, og det ser ut til å være ubegrensede mengder, da dette er grunnfjellet i området. Det er ikke
gjennomført noen inspeksjon av forekomsten fra myndighetene, men det er gjennomført inspeksjon
fra NGU. Utnyttelsesgraden på forekomsten er på ca.
naturstein og
skrapstein.

2.1

Type mineralforekomst

Naturstein.

2.2

Mineral-/bergartskvalitet

Skifrig gneis, med liten kvalitetsvariasjon. Antatt ubegrenset volum da dette er grunnfjell i området.

2.3

Utførte undersøkelser

Det er gjennomført inspeksjon fra NGU/mineralforvaltningen, men ingen undersøkelse.

2.4

Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen

Utnyttes til tørrmuring hos private og offentlige virksomheter. Utnyttelsesgrad på ca

3

.

Beskrivelse av planlagt uttak

Oppstart og drift: 2001 og til dagsdato.
Gjenværende varighet for uttaket: 100 år
Totalt uttaksvolum: 250000 m3
Årlig uttaksvolum: 2000m3

3.1

Geologiske forhold av betydning for driften

Fjellet her kan klyves både horisontalt og vertikalt. Dette er hovedårsaken til at ressursen er så godt
egnet til natursteinsmuring. På grunn av denne egenskapen blir hele høyden av veggen sprengt ut
(kløyvd) samtidig. Etter 20 år med drift har det vist seg å benytte en pallehøyde på 12m (hele høyden)
gir høyere utnyttelsesgrad av ressursen. Dette på grunn av at steinen kløyves og ikke knuses ved
sprenging.
3.1.1

Planlagt uttaksmetode

Den planlagte driften foregår i henhold til eksisterende reguleringsplan. Det skytes rekke for rekke i full
høyde på opptil 12 meter, en pallengde på 25 meter og en palledybde på i overkant av 10 meter.
Skrapstein legges bak seg i bruddet etter som man driver innover. Som vist i kartsnitt 3 på side 3 i
vedlagt kartgrunnlag benyttes skrapmasse for å redusere vegg høyde til ca. 4.5 meter på bruddet
mens det er i drift. Ved denne uttaksmetoden oppnås en høy utnyttelsesgrad, og all skrapmasse
beholdes i bruddet slik at det er raskt og enkelt å gjøre fortløpende opprydding og istandsetting.
Maksimal uttaksdybde er ikke lavere en terrenghelning mot veien for å unngå overvannsutfordringer.
3.1.2

Planlagt uttaksretning og uttaksetapper

Det skytes rekke for rekke innover i fjellet. Driften foregår nå i uttaksettape 2 i henhold til side 2
vedlegg 1.
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Produktlager ligge nå i steinbruddet. Tidligere ble det benyttet et deponi litt lengre opp i veien som
anvist på side 2 vedlegg 1. Deponi på områder som allerede er utnyttet, og skrapstein benyttes til å
tilbakeføre terrenget suksessivt. Det er ingen faste installasjoner eller konstruksjonen i forbindelse
med driften. Utnyttelsesgrad på ca
som kan benyttes til salg, og
vrakmasse. Planlagte
salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen. Utnyttes til tørrmuring hos private og offentlige
virksomheter.
3.1.3

Plan for bruk og disponering av vrakmasser

Vrakmasser: legges igjen i bruddet etter hvert som det drives fram og benyttes til fortløpende
opprydding og istandsettelse.

3.2

Beskrivelse av planlagt opprydding og sikring under drift

Avslutningsplan gjennomføres i henhold til prinsippsnitt på side 3 i vedlagt kartgrunnlag, og i henhold
til DMF sin driftsplanveileder. Tilbakeføring gjennomføres suksessivt parallelt med regulær drift.
Skrapstein blir deponert i bruddet på en slik måte at det er minimal risiko ved ferdsel i anlegget
3.2.1

Sikringstiltakene under drift

Bruddet er merket med skilter og bom. Ved bruddkant er det jordvoll og skilting. Gjerder der hvor det
er nødvendig. Rensk av bruddvegger er unødvendige da strukturen i berget gjør at disse er rene etter
sprenging.
3.2.2

Krav i reguleringsplan for opprydding og sikring

I henhold til reguleringsplan skal området være istandsatt i samsvar med etappeplan, som gitt i
vedlegg 1. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Reguleringsplanen gir
at bruddkanten til enhver tid skal være forsvarlig sikret. I driftsfasen skal uttaket minimum være sikret
med skilt og merkebånd.
Bruddet er til enhver tid ryddig, med unntak av anleggsmaskinene i tilknytning til driften. Avslutning
gjøres ved at skrapmasse legges inn til bruddkant. Dette er effektivt i og med at skrapmasse blir
liggende i bruddet under drift.

4

Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser

Steinuttaket ligger innenfor et større sammenhengende skogområde med i hovedsak gran- og furu.
Landskapet er karakterisert av mindre åser med myrdrag mellom. Steinuttaket ligger lavt i terrenget i
en forholdsvis smal dalform mellom Lauvåskammen og Treskoberget. Bruddet er et godt stykke opp i
skogen og driften er ikke i sjenanse for naboer. Adkomstveien er på privat grunn og fungerer som
entydig grense mellom steinuttaket og bekken. Det er kun et mindre antall biler og anleggstrafikk på
denne veien.
Steinuttaket ligger med god skjerming av eksisterende terrengformer og vegetasjon i forhold til
nærvirkning. I forhold til fjernvirkning ligger uttaket såpass lavt at innsyn hindres av eksisterende
terrengformer og vegetasjon. I tillegg er avstanden så stor og størrelsen på uttaket så beskjedent at
steinuttaket uansett ikke ville fremstå som påtrengende i fjernvirkning.
Det er ingen kulturminner berørt av driften.

4.1

Ivaretakelse av naturmangfold

Bruddet har i henhold til reguleringsplan et skjermingsbelte som skal sikre at bruddet får en
vegetasjonsskjerm uavhengig av driften i skogen omkring. Avrenning til vassdrag fra bruddet blir
skjermet med en jordvoll. Bruddet er ellers lite i omfang og har liten inngripen i naturen.
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Plan for opprydding og sikring etter endt drift (avslutningsplan)

Området vil tilbakeføres til skogbruksområde. Det er ikke planlagt videre etterbruk av området,
ettersom det er nesten helt fylt med skrapmasse og vil vokse igjen etter relativt kort tid. Tilbakeføring
vil skje i henhold til prinsippsnitt fra reguleringsplanen, vist under.

Figur 4: Prinsippsnitt fra reguleringsplan

Ved tilbakeføring vil bunn av steinbrudd ha jevnt fall mot grøft ved skogsbilvegen. Maksimal
uttakaksdybde er satt til terrenghelning mot vei for å unngå overvannsproblematikk. Overvann vil da
føres til grøft langs vei eller eksisterende bekk. Palletrinn skal plantes med furu, skråningsfoten skal
tilplantes og tilsåes med gress. Maksimal høyde på palletrinn etter endt drift vil være 7,5m, og en
pallebredde på 6-7m. Veggvinkelen vil da være rundt 50-52 grader.
Rensk av bruddvegger er unødvendige da strukturen i berget gjør at disse er rene etter sprenging. Det
vil likevel gjøres en vurdering ved tilbakeføring om det er behov for tiltak.
Det er ikke opprettet egen vei eller infrastruktur til bruddet da bruddflate var helt inntil eksisterende
skogsbilvei. Denne veien er nå benyttet som anleggsvei og vil tilbakeføres til vanlig skogsvei etter endt
drift. Per dags dato er det ikke oppført noen konstruksjoner som skal rives ved tilbakeføring av
området.
Ved endt drift vil det viktigste sikkerhetstiltaket være tilbakefylling av masser for arrondering av
bruddkanten for å tilbakeføre til naturlige formasjoner. Skrapmasser fra driften er tilgjengelig i bruddet
for dette formålet. Jordvoll vil bli benyttet som ekstra sikringstiltak i de tilfeller der dette blir nødvendig.
Det vil tilstrebes å benytte naturlige sikringstiltak fremfor gjerder. Pallehøyde var avsluttet drift vil mest
sannsynlig være betydelig lavere enn makshøyden på 7,5m.

Vedlegg til driftsplan:
Vedlegg 1: Kart, Reguleringsplan og dagens driftssituasjon
Vedlegg 2: Reguleringsplan for Brandtsegg steinuttak – Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 3: Skattemelding for 2019 og 2020, Ole Andreas Brandtsegg
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