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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).
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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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FORORD 
 
Denne rapporten utgjør driftsplan for Monzonite steinbrudd i Vevjeås Øst, Larvik 
kommune. 

 
Arbeidet omfatter planer for bruddriften samt beskrivelse av landskapstiltak med 
visualisering av planene. 
 
Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Feste Grenland AS. Stina Lindland Østevik har 
vært fagansvarlig for landskapsarbeide. Kartmaterialet er tegnet av Feste Grenland AS. 
Even Hansen og Stephan Kleive har vært prosjektansvarlig for Monzonite A.S. 

 
 
Larvik, Juni 2018 
 
MONZONITE AS    
 
 
 
������������.    
Even A. Hansen          
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1.0 BESKRIVENDE DEL 
 
1.1 Grunneiere og driftsområdets gnr/bnr 
 

Det er 3 direkte berørte grunneiere i området. Det er inngått avtale med alle grunneierne. 
 

Gårds- og bruksnr. Grunneier Informasjon 
gnr 4105, bnr 7 Ole Bjørn Halle Bruddområde 

gnr 4131, bnr 2 Alf Pedersen’s dødbo Bruddområde, riggplass og deponi 

gnr 4105, bnr 12 Hanne Omlid Koslowski Bruddområde og riggplass 

 
 

1.2 Uttakets navn og driftsselskapet 
 

Tiltaket er regulert som Vevjeås i Tvedalen steinindustriområde og Monzonite AS er 
tiltakshaver.   
 
Monzonite AS er et 100% eiet datterselskap av Larvik Granite AS, med hovedkontor i 
Larvik.  Larvik Granite AS ble etablert i 1987 og driver for tiden fire steinbrudd i Larvik 
distriktet, Monzonite AS er et av disse. Alle bruddene er lagt til rette for langsiktig drift og 
årlig produksjonskapasitet er p.t. på ca 25.000m3 ferdig blokk. Selskapet innehar et 
mannskap med høy kompetanse, lang erfaring, som forsikrer et produkt av høy kvalitet. 
 
 

1.3 Beliggenhet og nærmeste naboer  
  

Bruddområdet ligger i Larvik kommune, ca. 11 km vest for Larvik sentrum. Avkjøring inn til 
området legger langs Fv. 60, ca 4 km etter kryss ved Rv. 302. Vevjeås Øst er en 
frittstående nord/sydgående åsrygg i den nord vestlige delen av Tvedalen 
steinindustriområde. Se vedlegg nr. 1 og nr. 2. 
 
Området preges av mye uproduktiv mark, og utgjør ikke store økonomiske verdier for 
skogbruket. Nærmeste naboer ligger ca 200m fra uttaksområdet og er involvert i driften i 
som følge av avtaler om veirett.   

 

1.4 Reguleringsplan og konsesjoner 
 
Reguleringsplan for Tvedalen steinindustriområde ble godkjent 19.12.1996. Uttaket 
foregår i området merket I-8 skrotdeponiet foregår i S-5.  
 
Godkjent reguleringsplan er vedlagt som vedlegg nr. 4 og reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplanen er vedlagt som vedlegg nr. 5 
 
Tiltaket er konsesjonspliktig og det er fra tidligere innvilget konsesjon på 2 grunneiere som 
leier areal til bruddområde og adkomst vei for Vevjeåsen Øst. Disse har følgende saksliste 
nr/saksnummer: 
  

Gnr/bnr Tidligere Gnr/bnr Saksnummer 

4105/16 105/12 070988 00089 KVA 

4105/7  DIRMIN 14/00801-8 
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Dagens situasjon  
Området har ikke vært i bruk som bruddområdet tidligere. Grunneier har hatt hogst i 
området. Området har bunn nivå på ca kote 90 og topp nivå på ca kote 150. 

.   
 
Etappe 1  
 
Ved oppstart av brudd etableres det et område for rigg på ca kote 85 i sør-øst ved siden 
av eksisterende fellesvei.  
 
Brudd drift startes på ca kote 100 og det driftes fra syd mot nord og nord-vest. Ny intern 
adkomst lages fra gammelt bruddområde i vest og inn på pallene som etableres. 
Samtidig vil det bli etablert brudd drift i nord på ca kote 140. Ny intern adkomst lages fra 
Vevjåsen Nord sine interne veier. Nivå på kote 140 og 130 driftes fra nord mot sør. 
Det vil etableres pallehøyder på ca 10m. Det planlegges å etablere 5 nivåer i etappe 1. 
 
Skrotstein deponi etableres i nord/øst. Jordmasser vil bli trauet ut og lagret på deponi for 
seinere benyttelse til revegetering av fyllinger. Skrotdeponi  og fylles mot terreng til kote 
ca+.100  og skrotdeponi bygges opp til kote ca +140. Se vedlegg 7. 
 

 Etappe 2  
Produksjon av blokkstein fortsetter på nivå 2 -5 på kote 120, 110, 100 og 90 drives videre 
mot vest og nord mot skrotdeponi. Nivå 1 på kote 130 drives frå nord mot sør og mot øst. 
Skrotstein fra driften deponeres i skrotdeponi, eksporteres eller benyttes til pukk/grus. Se 
vedlegg 8. 
 
 
Etappe 3  
 
Drift forstetter som i etappe 2.  Nivå 2 – 5   drives videre mot nord og vest. Drift på nivå 1 
på kote 130 opphører og dette området blir avslutning mot tilliggende områder.  
Skrotstein fra driften deponeres i skrotdeponi, eksporteres eller benyttes til pukk/grus Se 
vedlegg 9. 
 
 
Etappe 4  
 
Nivå 2 – 5  drives videre nord og vest for å utnytte hele bruddets areal. Se vedlegg 10. 
 
Det planlegges også å etablere nye nivåer fra sør på kote 80 og kote 70, nivå 6 og 7.  
Erfaring fra drift og kvalitet fra nivå 2 -5 vil være grunnlag for om det skal opparbeides nytt 
nivå 6 og eventuelt av ytterligere nivåer.  
 
Skrotsteinbehandling 

 
Avsatt skrot deponi er lokalisert nord og øst i det regulerte området. Mot vest grenser 
skrotstein deponi mot areal regulert til masseuttak. Mot nord og øst vil de deler av 
skrotsteindeponi avsluttes mot terreng, arealene er regulert itl skrotsteinsdeponi. Deponiet 
vil ikke få innsyn. 
 
Med det uttaket som er beregnet i henhold til denne driftsplanen for etappe 1 og 2  vil det 
produseres ca.  m³ skrotstein i løse masser som skal deponeres på avsatt 
skrotsteindeponi i nord/øst eller eksporteres eller benyttes til pukk og grus.  
 
For etappe 3 og 4 er det beregnet at det vil produseres ca.  m³ skrotstein i løse 
masser som skal deponeres på avsatt skrotsteindeponi i nord/øst eller eksporteres eller 
benyttes til pukk og grus.  
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Det vil ikke utvinnes mer fjell i perioden enn at man har plass på skrotdeponi eller at 
skrotstein kan benyttes til pukk/grus og eksportmuligheter for overskuddsmasser. 
 
Arealet avsatt til skrotdeponi er 40 dekar og ved oppfylling av arealet med 30 høydemeter 
er det allerede deponiplass for ca 1.200.000m3. Det vil si at deponiet kan ta imot 
skrotmasser for de neste 20år uten å eksportere skrotstein og pukk/grus. I dag 
skipes/eksporteres det ut ca 20.000m3/år fra vår brudd virksomhet i Vevja Nord.  
 
Monzonite/Larvik Granite har samarbeidsavtale for levering av skrotstein for eksport. 
Totalt skipes det ut ca 200 000m3/år over Svartebukt havn. Monzonite /Larvik Granite 
leveringsandel av dette er ca 40 000m3/år.  
 
 
Trafikale forhold 

 
 Tilfarten til Mozonite bruddet er fra syd, med tilknytning til eksisterende godkjent felles 

avkjørsel fra fylkesvei 60. 
 

Riggplass 
 

Det etableres riggplass syd og vest for uttaksområdet, se vedlegg 6. Det er ikke planlagt 
endringer i arealet eller i bruken av denne i driftsperioden. 
 
Lagring av sprengstoff, drivstoff, olje, nettstasjon for strøm etc. foregår på riggplassene til 
Vejeås Nord. Lagringstillatelse av sprengstoff er gitt 01.07.2013 av DBE og avstand til 
nærmeste nabo er over 400 meter. 

  
 Sikringstiltak m.m. 
 
 Det regnes ikke å være spesiell fare ved tilgjengelige stup eller annen fare som tilsier 

ekstraordinære sikringstiltak. Høyder der produksjon av blokkstein og annet arbeid regnes 
som avsluttet blir sikret med gjerde. Høyder og pallkanter ellers i bruddet sikres kun ved 
behov. Det vises for øvrig til bedriftens interne kontrollsystem. 

 
 Permanente støykilder 
  
 Støygrensen er fastsatt etter Klif’s retningslinjer for industriverktøy T – 1442 og krav vil bli 

gitt i utslippstillatelse etter forurensningsloven. 
 
 Depot for løsmasser 
  
 Eventuelle løsmasser vil bli brukt til å jordslå synlige fronter på skrotdeponi. Mellomlagring 

av slike masser vil derfor være på et lett tilgjengelig sted på skrotdeponi. 
 
 Bygninger 
 
 Det er ikke planlagt bygg i driftsperioden. Eksisterende brakkerigg/velferdsbygg og 

verksted i Vevja Nord benyttes også for ansatte i Vevja Øst. 
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2.0 LANDSKAPS- OG  AVSLUTNINGSPLAN 
 
2.1 Generelt 

 
Det er en viktig målsetning å begrense bruddområdets eksponering utover i landskapet. 
Forutsetningene for dette arbeidet er lagt i reguleringsplanen, og driftsplanen baserer seg 
på disse forutsetningene. I hovedsak så er det de naturlige terrengformene og 
eksisterende vegetasjon som omgir masseuttaket som skal skjerme tiltaket for innsyn. Det 
er regulert områder til skrotsteinsdeponi i nordvest av området. Skrotdeponiet er 
landskapsmessig tilpasset og følger de naturlige terrengformene og vil skjerme tiltaket for 
innsyn. 
 

2.2 Landskapstiltak i driftsperioden 
  
 Vegetasjonsskjerm 
 
 Uttaket utgjør en del av en større reguleringsplan. Områder øst og nord for uttaket er 

regulert til vegetasjonsskjerm og i disse skal lov om skogbruk og skogvern gjelde. 
Områdene skal dog forvaltes på en slik måte at eksisterende vegetasjon opprettholdes så 
langt dette er praktisk mulig for å skjerme mot støy og innsyn. Det tillates ikke fjerning av 
vegetasjon som hindrer innsyn til etablerte skjæringer og brudd i drift. All hogst skal i 
henhold til reguleringsbestemmelsene forhånds godkjennes av landbruksmyndighetene i 
kommunen. 

 
 Bruddområdet 
 
 Uttaket utgjør en del av en større reguleringsplan. Områder nord-vest og sør for uttaket er 

regulert til steinbrudd og til skrotfylling. Disse områdene drives av andre selskaper og skal 
ha egne driftsplaner. Bruddområdet  Vevejås Nord, drives av Monzonite AS. Uttaket er 
etablert og det er ikke planlagt vesentlig landskapsmessige endringer i planen. 

  
 Ytterkantene av uttaket for Vevjeås Øst blir stående uberørt og disse terrengformene 

skjermer uttaket for innsyn. Videre utvidelser vil fortsette etter samme prinsipp, og dersom 
utvidelser gir innsyn, så etableres voller som blir bygd opp av skrot og jordmasser.  

 
 
2.3 Landskapstiltak ved opphør av bruddrift 
 

Dersom bruddvirksomheten skulle opphøre i driftsperioden skal det utarbeides en egen 
plan for etterbruk. Etterbruk er ifølge reguleringsbestemmelsene tiltenkt som 
skogsbruksområder/naturområder eller framtidige utbyggingsområder. 
 
Bruddriver er ansvarlig for opprydding ved avsluttet drift. Oppryddingsplanen skal 

 godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning og kommunale myndigheter. 
Skrotfyllinger og bruddområder som er ferdig oppfylt/utvunnet skal i samråd med Larvik 
kommune, tilrettelegges som skogbruksområder/naturområder eller framtidige 
utbyggingsområder. 

 
 Kommunen skal varsles innen rimelig tid før avslutningen av uttaket, slik at 
 etterbruken av uttaksområdet kan avklares gjennom kommunens rullerende 
 arealplanarbeid. 
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Sikringsfond 
 

Bedriften foreslår å opprette en bank garanti som kan betjene oppryddingskostnadene for 
alle brudd i Larvik Granite konsernet. Basert på beregningen nedenfor, så anslår vi at en 
bank garanti på kr 4 mill. kroner bør være tilstrekkelig 
 
Området har stor verdi som deponi for annen virksomhet, og derfor har vi estimert 
kostnadene på midlertidig sikringstiltak inntil en endelig plan er vedtatt. Opprydning og 
sikring er beregnet etter DIRMIN’s modell for beregning av økonomisk sikkerhet til kr 
4.581.330,- 

 
 
Bruddområdet 
 
Hovedutfordringen i landskapstilpasningen består i å gjenfylle, formgi og revegetere 
bruddområdet.  Bruddet vil bli gjenfylt med skrotstein, formgitt og kotert med en tilpasning 
til eksisterende terrengformasjoner. Det finnes flere aktive brudd i nærområde, så området 
vil ha stor verdi som deponi inntil nytt planlagt terreng er etablert. Deretter vil løsmassene 
bli lagt tilbake over skrotsteinsmassene og revegetert.  Landskapets karakter av fjell i 
dagen, grasbakke og løse steinblokker gir gode muligheter til å gjenskape en tilnærmet 
opprinnelig landskapssituasjon. 
 
Vedlegg 12 viser et forslag til landskapstiltak ved opphør av bruddrift. Endelig nivå må 
avklares i plan for etterbruk. 

 
 Atkomstvei 
 

 Tiltak på adkomstveien avtales særskilt med kommunen.  Aktuelle tiltak er justeringer og 
reduksjoner av fyllingen i terrenget, tilføring av vekstjord samt tilsåing. 
 

2.4 Etterbruk 
 
Viser forekomsten seg drivverdig vil derfor i lang tid framover være bruddvirksomhet på 
ulike stadier inne i området. Tidsperspektivet på avslutning av steinbruddsvirksomheten vil 
avhenge av mulighet for deponering, eksport og videreforedling av skrotstein. 
 
Ut i fra områdets beliggenhet så er skogsbruksområder/naturområder  eller framtidig 
utbygging en etterbruksform som er naturlig å vurdere.  Denne etterbruksformen lar seg 
kombinere med de landskapstilpasningstiltak som er aktuelle å gjennomføre i området, 
som terrengforming og vegetasjonsbehandling. 

 



 

 10 

 

3.0 VEDLEGG 
 
3.1 Beskrivelse av plankart 
 
 Oversiktkart 1 
 Viser tiltaket og omgivelser i målestokk 1:50.000 
 
 Eiendomskart 
 Viser reguleringsgrenser og eiendomsgrenser, gnr/bnr og områdets plassering i 

målestokk 1:5.000.  
 
 Eksisterende situasjon 
 Viser dagens situasjon og arealbruken. 
 
 Driftsplan – Etappe 1-4 og snitt 
 Viser for uttaksområdet de etappevise uttak med driftsretning og til hvilke kotenivåer det 

drives for hver etappe. Videre vises driftsveger. Kartgrunnlaget for driftsplanen viser 
situasjonen ved slutten av hver etappe. 

 
 Avsluttningsplan 
 Viser et forslag til plan dersom uttaket avsluttes etter etappe 4. Den viser de arealene som 

må revegeteres og et forslag til nytt terreng nivå. En egen plan for etterbruk må utarbeides 
og det er denne som vil bestemme endelig koter. 

 
 
  
3.2 Vedlegg – liste 
 
 1. Oversiktskart 1     m = 1:50.000 
 2. Eiendomskart      m = 1:5.000 
 3. Koordinatfestet kart     m = 1:5.000 
 4. Godkjent reguleringsplan    nedfotografert 
 5. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 19.12.96 
 6. Eksisterende situasjon    m = 1:1.000(A1) 
 7. Driftsplan – Etappe 1     m = 1:1.000(A1) 
 8. Driftsplan – Etappe 2     m = 1:1.000(A1) 
 9. Driftsplan – Etappe 3     m = 1:1.000(A1) 
 10. Driftsplan – Etappe 4     m = 1:1.000(A1) 
 11. Driftsplan Snitt     m = 1:1.000(A1) 
 12. Avslutningsplan      m = 1:1.000(A1) 
 
 
          
  

  
 Nedfotograferte kopier av plankartene er inkludert i denne rapport. 
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