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1. BESKRIVELSE AV DRIFTSFORUTSETNINGER FOR NORDLAND 

MASSEUTTAK  Gnr: 13 Bnr: 1 
 

 

Formål: 
 

Formålet driftsplanen er å sikre at driften av masseuttaket følger de retningslinjer som er lagt 

til grunn fra statlig og kommunalt hold. Driftsplanen skal i tillegg sikre utførende entreprenørs 

og grunneiers rettigheter og plikter, samt legge grunnlaget for en sikker og økonomisk drift og 

avslutning  av masseuttaket. 

 

 

Generelle driftskrav. 

 
Driften av masseuttaket er underlagt direkte statlig styring gjennom følgende lover med 

tilhørende forskrifter: 

- Mineralloven av  19.06.2009. 

- Plan- og bygningsloven, sist revidert 01.07.2009. 

- Forurensingsloven, sist revidert 28.12.2009 

 
Utover dette er driften også underlagt: 

- Arbeidsmiljøloven med forskrifter. 

- Jordloven med forskrifter 

- Lov om eksplosive varer med forskrifter. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (Bergvesenet) er ansvarlig for kontroll og krav til drift av 

masseuttaket gjennom: 

- Godkjenning av driftsplanen for masseuttaket. 

- Godkjenning av årlig driftsberetning. 

- Tilsyn, normalt sett årlig. 

- Tildeling av driftskonsesjon 

 

Gjesdal kommune har ansvar for kontroll og drift av masseuttaket gjennom krav i : 

- Kommuneplan, området er avsatt til planlagt formål 

- Byggesaksvilkår for masseuttakets drift og terrengarrondering i etterkant. 

- Konsesjoner ved at området følger driftsforutsetninger lagt til grunn for  

jordbrukseiendommen. 

 

Arbeidstilsynet er ansvarlig for å påse at bedriften har et operativt system for gjennomføring 

av HMS gjennom krav til : 

- IK-instruks for driften 

- Verneombud for ansatte 
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Gjeldene kommunale føringer for driften 

 
Masseuttaket styres følgende kommunale føringer av: 

• Tillatelse til tiltak  gitt 22.01.2009, kommunens saksnr 200604390  

Delegert saksnr 79/2009 

 

Det ligger geoteknisk rapport til grunn for kommunens vedtak om helningsvinkel / 

områdeavgrensing av uttaket. 

 

 

 

Drift- og grunneierforhold: 
 

Nordland masseuttak beliggende på gnr 77 bnr 2, gjelder sluttføring av byggesaksgangen for 

driftsbygninger på eiendommen. I dette ligger etterarbeider i form av manglende 

terrengarrondering etter ferdigstilling av driftsbygninger med.  

 

Lillebø Sand og Transport AS (LST) har hatt hovedansvar for driften av masseuttaket siden 

2009. 

 

Grunneier er Ivar Nordland som eier og driver landbrukseiendommen, gnr: 77 bnr: 2   

 

Avslutningsplanen legger grunnlaget for mengdeberegning, lengdeprofil og tverrprofil. 

Avslutningsplanen er utarbeidet  av Ingeniørservice / LST i samråd med grunneier og 

kommunens byggesaksavdeling.  

 

 

Firmaopplysninger  

 
LST, tidligere brødrene Lillebø, har lang fartstid med drift av masseuttak. I dag driver firmaet 

tilsvarende masseuttak på Tveit i Sandnes kommune og på Bruraholen, Helland og Oltedal i 

Gjesdal kommune.  

 

LST har CE godkjenning for produksjon av tilslag til betongformål og leverer etter standarden 

NS-EN 12620. 

 

Firmaet har 9 ansatte og en betydelig maskinpark inkludert flere knuseverk, vaskeanlegg og  

sorteringsverk.  

 

Flere firmaopplysninger er tilgjengelig på www.lillebo-sand.no/. 
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Plan-  og tegningsgrunnlag driftsplan Nordland masseuttak 

 
 

Sandnes kommune har i denne saken ikke krevd omdisponering eller dispensasjon fra  

gjeldende kommuneplanformål, LNF. Det er heller ikke krevd utarbeidelse av 

reguleringsplan. Kommunen har som del av byggesaken krevd etablering av 

sedimenteringsbasseng for overvann / sigevann til vassdrag.   

 

LST har utarbeidet driftsplanen og søker konsesjon som følge av at massene som tas ut ved 

terrengarronderingen skal videreforedles og at masseuttaket overskrider konsesjonskravet for 

samlet masseuttak, 10 000m
3
. 

 

På Nordland masseuttak tas det ut sams masser. Ettersom masseuttaket har kort nærhet til 

LST masseuttak på Tveit i Sandnes kommune, kjøres massene pr. i dag dit for sortering og 

videreforedling.  

 

- Oversiktskart 1:5000 Nordland Masseuttak 11.03.2015 

- Profilplan Nordland masseuttak 

- Plan for plassering av sedimenteringsbasseng Nordland Masseuttak 

- Terrengprofiler avslutningsplan Nordland masseuttak 

- Avslutningsplan Nordland masseuttak 

- Situasjonsplan Nordland masseuttak 1103-2015 

- Mengdeberegningsrapport Nordland Masseuttak 

- Plan adkomstkontroll  1103-2015 

  

 
Bilde Nordland  gjeldende masseuttak  22.10.2014 
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LST driftsforutsetninger for Nordland masseuttak. 

 
Masseuttaket er forutsatt basert på to hovedleveranser  

1. Knust stein til bygge- og anleggsbransjen. 

2. Tilslagsmateriale til betongindustri. 

 

Utgangspunkt for forutsetningen er : 

 

1. De stedlige masser inneholder stein av type granitt og feltspat med kubisk kornform, 

godt egnet som  masser. De øverste lagene inneholder en del finstoff. 

 

2. Nærhet til Tveit masseuttak for bearbeiding til salgbare sluttprodukter.   

 

3. LST har sin hovedleveranse basert på tilslagsmateriale til firmaet Multiblokk AS og 

Skjæveland Cementstøperi AS i Sandnes kommune, som leverer betongprodukter til 

bygg- og anleggsbransjen. Tilslagsmaterialene er godt egnet ut fra siktekurver,. 

 

 

 

 

 

Mengdeberegning og driftsuttak. 

 
Ingeniørservice foretok masseberegninger i forkant av oppstart av masseuttaket og til grunn 

for byggesaksgangen i 2007. I den masseberegningen er det lagt til grunn ca. 138 000 m
3
. I 

ettertid har grunneier etablert et større tilbygg på en driftsbygning inn i masseuttakets 

nordvestre hjørne. Samtidig er jordbruksveien gjennom masseuttaket lagt om slik at denne nå 

danner masseuttakets øvre begrensing.   

 

22.10.2014 ble det foretatt nye terrengmålinger. Som følge av disse målingene og masser tatt 

ut i driftsperioden fram til i dag, hovedsaklig av grunneier til internt bruk, er det beregnet at 

det gjenstår ca. 120 000m
3
 faste masser.  

 

Med et estimert uttak på 25 000 tonn årlig tilsier dette sluttføring innen ca. . 

 

LST har hovedfokus på KS og HMS for egne arbeider, og forutsetter å utnytte de fordeler 

terrengets utforming gir. Arbeidsprosedyrene forutsetter  videreføring av dagens rutiner for de 

pågående arbeidene. Det vil si liten internflytting fra uttak til ferdigvare, som illustrert i  

driftsplanen.  
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SLUTTPLANENS FORUTSETNINGER 

  

 
Masseuttaket / terrengarronderingen forutsettes å følge de kart og profiler lagt til grunn for 

byggesaken. Terrenget etter avslutning vil bli bratt, med en stigning fra 1:2 til 1:4.  

 

Kommunens krav til arronderingen er begrunnet med sikring av skråning i forbindelse med 

etablering av driftsbygninger og utomhusarealer i tunet, hvor det i dag er gravd opptil 15 

meter høye «loddrette» bruddkanter .  

 

Massene framstår som stabile masser. Vurderingen understøttes med at bruddkantene allerede 

har ligget utsatt for erosjon og utgliding i flere år, uten at dette har skjedd. Som følger har 

kommunen godkjent en bratt stigning for den ferdige terrengprofilen.  

 

Det forutsettes for bruken av arealet at det inngår i jordbrukseiendommens beitearealer etter 

ferdigstillelse.  

 

Masseuttaket vil samtidig kreve omlegging av jordbruksveier som skissert. Det er grunneier 

som er ansvarlig for at omlegging av jordbruksveier er godkjent hos Sandnes kommune  

 

Gjeldende uttaksfront er vist etter ny innmåling og registrering 22.10.2014,  som vist på den 

vedlagte situasjonsplanen datert 12.12.2014.  

 

 
 

 
Bilde øvre uttaksgrense Nordland masseuttak tatt 22.10.2014 
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Vurdering av behovet for garantistillelse for avsluttende arbeider ved utilsiktet 

driftsavbrudd. 
 

Ettersom tiltaket gjelder sluttføring av en byggesak og ikke arbeider i henhold til 

reguleringsplan / kommuneplansformål regnes behovet for garantistillelse som mindre 

omfattende, og med små økonomiske konsekvenser  

 

Behovet for økonomisk garantistillelse oppfattes som følger i hovedsak til å gjelde 

grunneieravtalens pkt 3: 

 

 

 

 
Bilde nordre uttaksgrense Nordland masseuttak tatt 22.10.2014  

 

 

Kostnader med tilbakeføring og sikring av masseuttaket vurderes å gjelde : 

 

• Maskinarbeid i form av grøfter, terrengarrondering og planering. 

• Noe deponering og tilkjøring av masser jord og stein ifbm arronderingen. 

• Bortkjøring av anleggsstyr og brakker. 

 

Kostnadene anslås å beløpe seg til rundt regnet ca. kr  300.000,-. 
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Direktoratet for Mineralforvaltning 

Pb 3021 Lade  

7441 Trondheim  

         Sandnes 15.03.2015 

   

 

Redegjørelse for korrigeringer og ettersendt dokumentasjon til søknad om 

driftskonsesjon Nordland masseuttak gnr 77 bnr 2.  

 
Jf . brev datert 13.01.2015 , deres ref 14/01860-3 

 

Søknaden er gjennomgått for de kommenterte punkt og det er vedlagt etterspurt 

dokumentasjon som skal vise at de kommenterte forhold er ivaretatt.  

 

 

Pkt 5.1 Dokumentasjon av utvinningsrett: 

Grunneieravtalen for gnr 77 bnr 2 med grunneier Ivar Nordland ble oversendt første gang , 

men er nå vedlagt på nytt.   

 

 

Pkt 5.2 Kart over omsøkt område 

 Det er vedlagt 3 nye plantegninger. Disse er : 

 

• Situasjonskart i M 1:5000 som viser uttaksområdet.  

• Anleggsituasjon pr. 11.03.2015 

• Plan for atkomstkontroll 

 

«Situasjonskartet» viser forhåpentligvis bedre hvor masseuttaket er situert på eiendommen 

gnr 77 bnr 2 i Sandnes kommune. Masseuttakslinjene er etablert ved terrengmålinger på 

stedet og omfatter ca 20 da.  

 

«Anleggsituasjon pr.11.03.2015» . Masseuttaket ble påbegynt i 2009 og har hatt kontinuerlig 

drift fram til i dag. Massene tatt  ut blir kjørt til LST AS sitt anlegg på Tveit. Uttaket foregår i 

dag i området vist med «avtatt topplag»  som skissert, ca 4,5 da.  

 

Grunneier har lagt om jordbruksveien. Omleggingen framgår ikke av kommunens kartverk 

eller ortofoto, men vegkant er innmålt og går langs øvre uttaksbegrensing.  

Høydekurvene er tatt ut fra et oppdatert kart.  

 

«Plan for adkomstkontroll». Tegningen viser hvordan masseuttaket er sikret og avgrenset.  

Det er fanggrøfter som renskes jevnlig, i tillegg til de øvrige sikringstiltak. Masseuttaket 

lilgger i et område med liten «fremmedtrafikk».    
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Pkt 5.5 Redegjørelse bergfaglig, teknisk kompetanse 

 

Det er avklart på et tidligere tidspunkt med Stein Hansen hos Bergmesteren at løsmasseuttak 

går inn under kategori 1.  Dette masseuttaket ble tidlig avklart dreier seg om et løsmasseuttak 

og ikke fastmasse / fjell. Massene er godt egnet til tilslagsproduksjon for betongprodukter, 

spesielt de dypereliggende lagene 

 

Lillebø Sand og Transport ved bergfaglig leder Einar Lillebø har drevet med masseuttak i en 

årrekke, og har jevnlig deltatt på kurs i regi av Bergmesteren og andre relevante seminar m.m. 

som har hevet hans og bedriftens kompetanse innenfor bergfaglig virksomhet, til det nivå som 

kreves for å drive et sikkert løsmasseuttak etter de krav Arbeidsmiljøloven, Forurensingsloven 

og andre lovverk som legges til grunn for den daglige driften.  

 

 

Pkt 5.5 Forslag til driftsplan 

Det er i forkant av Sandnes kommunes vedtak til grunn for masseuttaket utarbeidet en 

geoteknisk rapport.  Den geotekniske rapporten ( vedlagt) viser til at massene er stabile med 

den helningsvinkelen som masseuttaket forutsettes avsluttet med, og som er lagt til grunn i 

byggesaken..  

 

LST AS og grunneier er begge åpne for en slakere helningsvinkel i samsvar med 

Bergmesterens anbefaling. En utvidelse av masseuttaket for å oppnå forsvarlig helning krever 

først en kommunal godkjenning. Fram til slik godkjenning foreligger søkes det om konsesjon 

på grunnlag av den geotekniske vurderingen. Løsmasseuttaket  har stått med dagens 

bruddkanter i flere år, uten utglidning. Dette tyder på at den geotekniske rapporten stemmer 

med faktiske forhold.  

 

Nordland ligger i lavlandet i et område med svært lite snø. Avgrensingen med stein anses 

derfor som tilstrekkelig.  

 

 

Pkt 5.6 Oversikt over økonomiske forhold 

Vedlagt ligger årsberetning for 2012 og 2013, som forespurt. 

 

 

Pkt 5.7 Vurdering av økonomisk sikkerhetsstillelse  

Ettersom åpent areal vurderes til ca 4,5 da, og entreprenøren legger til grunn at masseuttaket 

er i Kategori 1 skal det en sikkerhet på 300.000,- ivareta konsesjonskravet.   

 

 

Pkt 5.8 Adresseliste sørlig berørte parter 

Vedlagt ligger en revidert adresseliste. 

 

 

 














































