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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).

Andreas Farbu Farbu & Gausen Anleggsingeniør, 2004. 
Bergsprengningsleder, 2012 
Anleggsleder og Prosjektleder 2004-dd 
Det vises til vedlagt CV



Side 8 av 13

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.).

?

?

?

?

Det vises til vedlagt excel-skjema.
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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

















































 
   

 
REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR HALL STEINBRUDD 
REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 00.00.2017 
 

Forslagsstiller: Farbu & Gausen v/Ole-John Fossum 
Utarbeidet av: Trønderplan v/Erlend Gystad 
Planforslagets dato: 18.03.2019, sist revidert 09.08.19 
Nasjonal plan-id: 2018002 
  

Saksbehandling  
1.gang Hovedutvalg Natur: 13.5.2019 
Offentlig ettersyn i perioden: 21.5.2019 – 22.7.2019 
2.gang Hovedutvalg Natur: 2.9.2019 
Kommunestyret, vedtak: 4.10.2019 

§ 1 GENERELT 

Hensikten med planen er å utvide eksisterende steinbrudd. 

§ 1.1 Planens avgrensning 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området avgrenset av reguleringsgrensen på plankartet. 
Totalt er planområdet på ca. 56 daa, hvorav selve bruddet utgjør ca. 37 daa. 

§ 1.2 Planformål 

Innen planområdet er arealene regulert til følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL 2008 § 12-5 Nr.1) 

 Steinbrudd og masseuttak (BSM, sosikode 1201) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.2) 

 Kjøreveg (SKV, sosikode 2011) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT, sosikode 2018) 

 
Grønnstruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.3) 

 Vegetasjonsskjerm (GV, sosikode 3060) 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL 2008 § 12-5 Nr.5) 

 LNFR-areal (L, sosikode 5100) 
 
Hensynssoner (PBL 2008 § 12-5) 

 Frisikt (H140, sosikode 140) 
  



§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Kulturminner 

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jfr. 
Kulturminneloven § 3 og § 4, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre 
kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at kulturminnemyndigheten, Trøndelag 
fylkeskommune, varsles umiddelbart, jf. lov om kulturminner § 8, 2. ledd. Kulturminnemyndighet 
avgjør snarest mulig, og senest innen 3 uker, om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. 
Fristen kan under gitte forhold forlenges. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM1) 

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.  

a) Innenfor området kan det drives masseuttak, lagring, knusing og sortering av masser.  

b) Drift av masseuttaket skal til enhver tid skje iht. Forurensningsforskriftens kapittel 30 
«Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel». 

c) Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt 
vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 
mineralloven. 

d) Grenseverdier fastsatt i veileder T-1442 «retningslinjer for behandling av støy i 
arealplaner» skal legges til grunn. Støy fra steinbruddet skal ikke føre til at noen 
bebyggelse utenfor planområdet kommer innenfor støysone definert som gul eller rød. 
Det skal kunne dokumenteres ved målinger at grensekrav overholdes.  

Støy fra steinbruddet skal ikke overskride 55 Lden, målt eller beregnet som frittfeltsverdi 
ved mest støyutsatte fasade hos nabo. Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy 
eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn 
når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Støy fra 
sprenginger er unntatt fra kravet om Lden-nivå. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet 
mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne 
sted. 

e) Driftstid settes til 07.00 -19.00 for hverdager. Lørdager, helligdager og høytidsdager 
tillates det ikke drift. 

f) I front av bruddet (søndre ende av bruddet) skal det legges opp masser som en 
jordvoll/støyvoll, slik at en oppnår bedre skjerming mot innsyn, støy og støvflukt mot sør. 
For å minimere støy i retning mot sør skal støyende virksomhet som knusing og 
bearbeiding skje i le av og nær inntil støyvoll med minimum 5 meters høyde og slik at fri 
siktlinje unngås. Støyvoll kan være opplagrede interne masser eller avdekkingsmasser. 

g) Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. 

h) Overvann skal ledes til infiltrasjonsmagasin (laveste punkt i bunn av steinbrudd) og 
infiltreres i grunnen, slik at finstøv fra bruddet ikke spres til omgivelsene. Dersom 
infiltrasjonsmagasinet går tett skal utløp settes så høyt at sedimenterbare partikler kan 
synke til bunnen før overflatevannet ledes videre ut i terreng.  

i) Det tillates oppført midlertidige bygninger og anlegg i forbindelse med driften av uttaket. 
Disse skal fjernes senest ett år etter avsluttet drift. 

j) Det må sørges for at det ikke avdekkes unødvendig stort areal. Ferdige utnytta arealer 
som ikke er nødvendig som lagerarealer, skal istandsettes så snart som mulig og 
tilbakeføres til skogbruksområde. Etter endt uttak skal området være istandsatt i samsvar 
med gjeldende driftsplan. Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift. 



k) Dersom svartelistede arter oppdages i steinbruddet skal disse, så snart forholdene ligger 
til rette, sprøytes med egnet ugrasmiddel. 

l) Sprengningsarbeider skal utføres i tråd med geoteknisk notat «Hall steinbrudd - Vurdering 
av påvirkning av sprengning på kvikkleiresoner», notat nr. 1350033134 G-not 001 datert 
08.02.19, eller senere geotekniske vurderinger for steinbruddet. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 Veg (o_SKV1 og SKV2) 

O_SKV1 er Sandvollanvegen fv761 (offentlig). 
 
SKV2 er adkomstveg til Sandvollanvegen 160, 186 og Hall steinbrudd.  
 
For å unngå tilsmussing av o_SKV1 (fv671) fra Hall steinbrudd skal adkomstveg (SKV2) asfalteres 
fra avkjørsel fra o_SKV1 og i minimum 100 meters lengde. Ved situasjoner med spesielt mye 
tilgrising av adkomstveg fra steinbrudd, skal driftsselskapet i steinbruddet sørge for at vegen 
(SKV2) rengjøres f.eks. med feiebil slik at en unngår at dette forplanter seg til fylkesveg. 
 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm (GV1 – GV3) 

Området skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende vegetasjonsbelte som 
skjerm mellom masseuttaket og omgivelsene. Innenfor vegetasjonsskjermen skal det være mest 
mulig vegetasjon og skog.  
 
GV1 tillates brukt som lagerområde for avdekkingsmasser. 
 

§ 6 HENSYNSSONER 

§ 6.1 Sikringssoner: Frisikt (H140) 

Arealet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over hovedvegens nivå. 

§ 6.2 Sikringssoner: Andre sikringssoner (H190_1) 

Innenfor arealet tillates oppført og vedlikeholdt sikringsgjerde. Vegetasjon kan fjernes innenfor 
sonen for ivaretakelse av sikringstiltak. 






