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Søkers navn/firma:

Postadresse:

Postadresse:

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12): 

Postnummer:

Postnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Sted:

Sted:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

Land:

Land:

E-postadresse:

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:

1.1 Om søkeren

Navn på uttaket/området: 

Geografisk beliggenhet: 

Kommune: Fylke:

Størrelse på arealet (daa):
Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. 
Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

Bnr.Gnr. Festenr.

1.2  Tiltakets geografiske beliggenhet

1.3.1  Masseuttak

i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?

ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?

Ja

Ja

Nei

Nei

1.3  Eksisterende inngrep

TØM SKJEMA

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 

Søknaden med vedlegg sendes til:  
Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim 

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning
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i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde
Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

1.5.2  For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5.1  Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet

i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm

2.1  Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).

2. Beskrivelse av tiltaket

Navn: Postadresse:

Postnr.Gnr./bnr./fnr. Sted.

1.4 Grunneiere til området

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, 
gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.

Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.3.2 Andre fysiske tiltak
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i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

2.4  Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.3.1  Kommuneplan

Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

2.3  Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, 
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.2  Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

Navn på plan og plan ID:

Vedtaksdato:

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

m3

m3

2.2  Planlagt uttaksvolum

Type tillatelse:

Vedtaksdato:

2.3.3  Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).



Side 4 av 13

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)
Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet
Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene
Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:
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4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området
Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

3.5  Avbøtende tiltak
Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:
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6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Navn. Virksomhetens navn (innleid  
selskap, eks. konsulentselskap). Beskrivelse av kompetanse.

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Navn. Virksomhetens navn 
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, 
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

 **  Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).
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7. Økonomi

Investeringer Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

7.1.1  Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan

7.1  For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise 
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale 
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.1.2  Budsjett

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

7.2  For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven 
(Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til 
sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).
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9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, 
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet 
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn Postadresse Poststed

10.1  Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn Postadresse Kort beskrivelse av rettighetPoststed

10.2  Opplysninger om andre kjente rettighetshavere
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

utvinningsrett med eventuelle vedlegg. 
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010: 
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010: 
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

12. Vedlegg til søknaden
Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1:  Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2:      Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2:  For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om
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• verdiskaping og næringsutvikling,

• naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,

• omgivelsene og nærliggende områder under drift,

• miljømessige konsekvenser av utvinning, og

• langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som 
skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon 
skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om 
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente 
slik tillatelse.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³  
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den  
som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift 
til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, 
som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for 
veiledning. 

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en  viktig del av en driftskonsesjonssøknad,  
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for 
driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.  

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon 
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er  
«skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår 
som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har  
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:
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Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra  
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein 
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter  
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes  
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til 
bergfaglig forsvarlig drift1, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk 
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling2. 

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

• Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende 
areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.

• Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.3   

For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier. 

• Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område 
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik 
området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene 
for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir 
nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.

• Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette 
formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal- 
disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.  
I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges 
som omsøkt konsesjonsområde. 

• Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse 
av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det  
fastsatte konsesjonsområdet.4 Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel  
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes 
utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

1 Mineralloven § 41. 
2 Mineralloven §§ 1 og 2. 
3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a). 
4 Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
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1. Forord 
Denne driftsplanen er utarbeidet av Ing. Jorleif Lian på vegne av Fossenget Masseuttak AS.  
Det er utarbeidet reguleringsplan for massetaket som denne driftsplanen er underlagt. 
Det er tidligere ikke drevet uttak i området, men i 2000 ble det utarbeidet en driftsplan men 
massetaket ble ikke oppstartet. 
Erfaringsmessig er det behov for dette massetaket. Beliggenheten er svært gunstig da dette 
massetaket dekker et stort område og uttaket knapt vil bli synlig.  
Det er lite vegetasjon innenfor uttak grensen, men et skogbelte nede mot veien som 
forhindrer innsyn.  
Det er en eksisterende avkjørsel opp til området med bom.  

Driftsplanen skal vise hvordan masseuttaket skal drives og hvilke tiltak som skal gjøres for å 
rydde opp etter endt uttak. 

 
 
 
 
 
Overhalla (revidert) 15.10.2020 
 
 
Øyvind Lian 
 

 
 
 
 
 
 

2. Grunnlagsdata 
 
2.1 Beliggenhet 

Massetaket ligger ca 22 km fra Kolvereid ,39km fra Foldereid og 2km fra Naustbukta.  
Massetaket ligger like ved FV 771(Gravvikvegen).  
Nærmeste hus er 425meter og hytte 330meter fra senter masseuttak.  
Mot vei er det vegitasjonsskjærm som forhindrer innsyn. Massetaket ligger også til at 
gjenstående fjell forhindrer innsyn. 
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2.2 Grunnforhold 
Området er grunnlent, stor sett bart fjell i dagen i uttaksområdet.   
Ifølge NGU er fjellet av type: Gneis, ikke inndelt; granittisk til granodiorittisk 
sammensetning 
 

2.3 Kartgrunnlag 
Planen er beregnet på digitale kartdata fra Statens kartverk med kartdatum 
20120623. Oppdateringsdato 20181104. 
 

2.4 Grunneiere 
Området eies av: 
Gnr/bnr Eier     
103/2  Arve Johan Hanssen    
 
Entreprenøren har inngått avtale med grunneier. 
 

2.5 Plangrunnlag 
Ihht Reguleringsplan for Fossenget masseuttak 
 
 

3. Avtaler og rettigheter 
 
3.1 Avtaler 

Fossengnet masseuttak AS her inngått avtale med grunneier Arve Johann Hansen. 
 

3.2 Garanti/sikkerhetsstillelse 
Det avsettes 2 kr per fast kubikk uttatt stein etter spregningsdata/faktura. Pengene 
settes på sperret konto.  
Dette for å sikre opprydding ved stopp av uttak i massetaket. Siden det ikke er uttatt 
masser tidligere er det ikke behov for å avsette et større beløp ved start av 
massetaket.  
 
 

4. Beskrivelse av planen 
 
4.1 Adkomstvei 

Det vil bli opparbeidet/opprustet adkomstvei til grustaket på ca 100meter.  
Avkjøring fra fylkesveg 771. Vegetasjon bevares i størst mulig grad for å forhindre 
innsyn langs vei fra fv771. 
 

4.2 Driften av grustaket 
Driften av massetaket må kunne tilpasses fjellets skiveinndeling for sikker 
pallevegger. Dette kommer fram ved sprenging.  
Totalt areal på uttaket er beregnet til 16,46 da. 
Det er beregnet masseuttak på 191 000 fm3 i forbindelse med driftsplanen.  
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Alle paller i og under drift skal ha en min dybde på 12meter og max høyde på 15 
meter. Dette for å opprettholde en god vegg vinkel fra indre kant palle til indre neste 
pall. I palanen er veggvinkel 51,3 grader (vinkelrett på paller). 
 
Etappe 1: 
Masseberegnet til 53 993Fm3. 
Det må lages ny avkjøring fra Fv 771. Videre må det lages ca 100meter ny vei opp til 
massetaket. Skilt og bom monteres.  
Det må opparbeides et produksjons område og lager plass for steinmasser. Dette er 
planlagt på kote +30.   
En slamlagune/sedimenterings basseng må lages før sprenging startes. Lagunen 
tømmes regelmessigs for at dens funksjon skal opprettholdes.  Det er viktig at alt 
vann fra bruddet og produksjonsområdet renner igjennom denne lagunen. 
Midlertidig gjerde settes opp for å forhindre adkomst av uvedkommende og dyr på 
øvre side av bruddvegg. Denne må være godt synlig og godt festet.  
Gjerde kan flyttes i takt med uttaket.  
Uttaks-retning for etappe 1 går naturlig fra opparbeidet produksjonsområdet i 
nord/nord/vestlig retning.  Driftsveg for adkomst til avdekking av vegetasjon 
opparbeides fortløpende med driften.  
Etter hvert som det blir uttatt masser vil etappe 1 bli brukt som produksjon og lager 
område. 
Ved avdekking av vegetasjon må det rensket forbi planlagt topp bruddvegger for å 
forhindre stein sprang ned i bruddet.  
Bruddvegger maskinresket etter hvert som det blir uttatt masser for å forhindre 
steinsprang. Bruddvegger inspiseres under drift og evt renskes for å sikre trygg 
bruddvegg i massetaket.  
Det er planlagt å ta ut masser i kote 31 og pall opp til kote 46 inn i etappe 1.  
 
Etappe2: 
Masseberegnet til 125 503Fm3 
Videre driftsveg opparbeides i takt med uttak av etappe 2 for avdekking av 
vegetasjon. 
Avdekkingsmasser kan lagres i området for etappe 1.  
Midlertidig gjerde monteres.  Gjerde kan monteres i takt med utakk av etappe 2.  
Driftsretning sør-vest med lager i etappe 1 og opparbeidet lager området.  
Uttak i kote 31, pall i høyde 46 og i kote 61. 
Ved avslutting av etappe 2 revegeteres etappe 2 og driftsveg fjernes/revegeteres.  
Permanent gjerde monteres for å forhindre adkomst på øvre side av bruddvegg. 
Tilgang inn på paller må også sikres. Permanent gjerde kan monteres helt til man 
kommer vinkelrett inn til høyspent linje.  
Vegger maskin renskes under drift og kontrolleres forløpende samt like før 
revegetering.  
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Etappe3: 
Masseberegnet til 11 605fm3 
Uttak av siste fjellmasser for å avslutte massetaket. Dette fjellet ble spart som 
driftsvei utenfor hensynssone for høyspentlinje og  samt sikker kjøring ut til etappe 2. 
Driftsveier fjernes og permanent gjerde monteres ferdig langs eksisterende høyspent.  
Bruddvegger maskin reskes og paller revegeteres og sikres.  
 
Avslutningsplan: 
Skrot masser kan lagres under brudd vegger (stor-stein/ dårlig stein/røtter etc) 
All tilførte brakker, utstyr, redskap fraktes ut av området.  
Produksjons og lager plass (hele etappe 1) revegeteres. 
Det må påses at det ikke blir tilført masser med annen vegetasjon en det som er for 
dette området.  
Slamlagune tømmes og fylles igjen.  
Driftsveg fra Fv 771 opp til massetaket blir stående for grunneiers adkomst til 
eiendommen.  
 
Div: 
Permanente paller må være utformet slik av vann og fuktighet bevares for 
revegetering. Dette for å forhindre uttørking.  
Brudvegger kontrolleres under hele driftsperioden og evt renskes for løse steiner.  
Det kan være aktuelt med kvilebrakke, utstyrs brakke, ect under driftsperioden for 
massetaket.  
Bunn massetak kote 31. Paller i høyde 46 og 61. 
 
  

4.3 Produksjon 
Det vil i hovedsak bli produsert og lagret masser på kote 30-31. 
Alt av nødvendig utstyr leies inn fra Namdal Pukkverk AS 
Det vil bli produsert produkter etter behov og markedets etterspørsel.  
Subbus, singel, pukk, sprengt stein etc. 
 
 

4.4 Tidsplan 
Framdriften av massetaket avhenger av etterspørselen etter masser i området.  
Det er antatt årlig uttak på 16 000fm3 hvert år de første 3 år.  
Påfølgende år etter er det antatt årlig uttak på 25-30 000fm3. 
 
Det vil gi uttaket en driftstid på 7-9 år.  
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4.5 Sikring 

Driftsplan tar høyde for produksjon og lager av masser på kote 31. Da vil det bli 
kjøring på drifts vei til kote 48 og kote 62, deretter langs paller. Der det er kjøring 
nærme paller må det det sikres med stabbesteiner langs kanten som fysisk hinder.  

Før massetaket er det skilt som viser «Massetak Uvedkommende ingen adgang». 
Det blir satt opp låsbar bom i avkjøring inn mot massetak.  
Det blir satt opp midlertidig og godt synlig gjerde over paller mot utmark rundt 
massetaket som varsler og forhindrer dyr og uvedkommende adgang over paller. 
Paller må ikke oversige 15meter høyde. Minste bredde på peller er 12meter. Dette 
gir en veggvinkel på 51,3º(vinkelrett på paller). 
Om fjellkvalitet eller oppsprekking endres slik at pall vegger ikke holder vinkel bør det 
vurderes å øke palledybder mere en 15 meter.  
Det må vurderes sikring fortløpende når man kommer til avsluttede bruddvegger for 
å opprettholde siker bruddvegg.  
 
 

4.6 Diverse 
 
Det er i driftsplan beregnet å ta ut paller i høyder på 15 meter med 12 meters 
bredde. Pallene må formes slik at de bevares fuktigheten da de skal revegeteres til 
slutt. 
Frostsprengning er ikke et stort problem for dette steintaket da hele uttaket følger en 
ås rygg. Det vil komme svært lite vann over bruddvegg og paller.  
Alle stein-masser blir knust ned til slutt produkt.  
Vrakmasser som stubber røtter blir plassert sammen med avdekkingsmasser der det 
råtner/brytes ned til jord i løpet av drift tiden av massetaket.  
 
Ved Høyspent anlegg er det ikke planlagt å lage driftsveg eller uttak av masser 
innenfor hensynssonen for høyspent anlegget.  
Det er ikke tenkt å flytte eller grave ned høyspent grunnet dette steintaket.  
Det må vurderes sikring under sprengning for å skjærme høyspent anlegget.  
Dette må tas hensyn til inviduelt for hver salve/området et sprenges.  
Netteiers retningslinjer ved arbeid nært høyspentanlegg gjelder under drift av 
steintaket.  
  
Dersom det innenfor planområdet oppdages automatisk fredete kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet/driften stanses iden utstrekning det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. De som utfører 
arbeide i planområdet skal gjøres kjent med denne bestemmelsen, jfr. Lov om 
kulturminner § 8, 2. ledd. 
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5. Driftsforhold 

 
5.1 Støy 

Støy er ikke noe problem da nærmeste bebyggelse er på den andre siden av fjellet 
samt at massetaket blir liggende i ein dal men skog irundt.  
Det forsetters at forurensningsforskriften §30 vedr støv og støy blir fulgt.  
 

5.2 Luftforurensning 
Det forutsettes at de til enhver tids gjeldende utslippskrav overholdes. Ved 
eventuelle støvproblemer langs vegen vil det bli utført vanning og eller salting. Det 
kan også brukes vanndemping ved produksjon de gangene støv er et problem. 
 
 
 

5.3 Arbeidstid  
Iht. forurensingsforskriftens § 30-8 skal sprengning bare skje i tidsrommet 
07:00-16:00 (mandag-fredag). 
 
 
 
 
 
 

6. Avslutningsplan 
6.1 Avdekkingsmasse 

Det er lite masser på fjellet så det kan supplere med tilkjørte masser. 
Avdekkingsmasser lagers på anviste steder vist på kartet. 
Tilkjørte masser skal være rene og ikke inneholde uønskede plantearter som ikke 
tilhører i området. 
Da det er lite vegetasjon masser fra før må det påregnes at revegetering blir i samme 
tykkelse som før.  
 

6.2 Avslutning av Steintaket. 
Steintaket skal avsluttes med tilbakeføring av avdekkingsmasser på 
horisontale flater slik at vegetasjon med stedlige planter og trær etablerer 
seg. Brudd vegger kontrolleres, maskin renskes etter behov og/eller sikringstiltak 
vurderes før avslutting av bruddet.  Alt tilkjørt utstyr, brakker, maskiner fjernes og 
permanent gjerde monteres over brudd vegger. Området tilbakeføres til landbruk.  
Skrotmasser gjemmes/overdekkes langs bruddvegger.  
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6.3 Skjermingssone 

Da massetaket ligger langt fra bebyggelse og det blir satt igjen fjell i høyspent linjen 
samt at det er en god del vegetasjon mot vei er planlagt noe ekstra tiltak.  
 
Massetakets plassering i terrenget er meget gunstig da fjell skjermer mot innsyn i 
bruddet hele veien rundt.  Der bruddet får åpning i terrenget er inn mot en dal og 
neste fjell skjermer.  
Det er også noe vegetasjon på fjellet.  
All vegetasjon utenfor gjerde bevares som vegetasjons skjerm.  
Vegetasjon mellom steintaket og FV 771 i avkjøringsområdet er av tettere og større 
karakter. Dette bevares i størst mulig grad for å forhindre innsyn.  Vegetasjon skjerm 
overgår ikke grunneiers tynning og uttak av skog.  
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