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1 Innledning	
Driftsplanen beskriver drift av Skriverøya steinbruddsområde i perioden 2014-2019. Den er utarbeidet 
med utgangspunkt i “Veileder for og krav til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell 
og løsmasser i dagen” fra Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin) og reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplanen for Skriverøya steinbruddsområde fra Halden kommune vedtatt 04.05.2007.  
 
I steinbruddet drives det på en grå granitt. Ved steinbruddet vårt på Skriverøya i Iddefjorden utenfor 
Halden henter vi ut iddefjordsgranitt. Dette er en finkornet og jevn granitt som består av kvarts, 
feltspat og glimmer. Fargen er gråhvit med noen korn i svart og grått. Bergarten som også går under 
betegnelsen østfoldgranitt og haldengranitt er svært populær som bygningsstein, i form av gatestein, 
trapper, fasader, gulvfliser og skulpturer. Gustav Vigelands kjente skulptur, Monolitten, er hugget i 
iddefjordsgranitt.   
 
Hovedvirksomheten i bruddet er uttak av blokkstein. Det materialet som ikke brukes deponeres lokalt i 
regulerte deponier. 

1.1 Bakgrunn	
Natursteinsproduksjon fra Iddefjordsgranitten startet i 1840-årene men skjøt fart i 1860-årene. Fra 
starten av var produksjonen i Iddefjorden viktigst. I dette området finnes den største tetthet av brudd 
og disse var lokalisert slik at det var hensiktsmessig å samordne blokktransport og utskipning. 
 

1.2 Mål	og	forutsetninger	
Driftsplanen viser planlagt drift av Skriverøya steinbruddsområde i den neste 5-års perioden fra 2014 
til 2019. Driftsplanen viser også maksimalt planlagt uttak etter dagens kjente ressurser. Planen skal 
tilfredsstille krav til driftsplan beskrevet av Direktoratet for Mineralforvaltning.  
 
Planen beskriver drift av brudd, håndtering av skrotstein, organisering og driftsmetode. Gjennom 
arealbruksplanen illustreres hvordan området er tenkt utnyttet i planperioden. Andre temaer knyttet til 
driften er ytre miljø, landskapstilpasning og opprydding/etterbruk.  
 
Planen skal sikre en systematisk, driftsmessig og miljømessig optimal forvaltning av ressursen 
innenfor rammene av den godkjente reguleringsplanen. 
 
Gjennomføring av planen skal sikre en langsiktig økonomisk sikker drift, ved bevisst å fokusere på 
ressursenes og landskapets muligheter og forutsetninger. Det skal være fokus på riktig utnyttelse av 
maskiner og personell innenfor rammen av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Et viktig grunnlag er et 
godt system for interkontroll. 
 
Å arbeide med naturressurser betyr at mange av de forutsetninger som planen bygger på vil kunne 
endre seg. Planen er derfor kun retningsgivende for driften i 5 års perioden. 
  

1.3 Ajourføring	av	plan	
Driftsplankartet ajourføres hvert 5. år etter innmåling. Neste gang i 2019. Tekstlig del ajourføres hvert 
5. år. Ved behov oppdateres planen oftere. 

1.4 Lokalisering	
Skriverøya steinbruddsområde ligger vest for fylkesvei 22 i Halden kommune, ca. 7 km sør for Halden 
sentrum (vedlegg 1). Et punkt sentralt i området har koordinatene UTM 32 V E638260 N6549100 i 
EUREF89. I hovedkartserien ligger Skriverøya på kartblad 1913 II Halden.  
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Fig. 2. Polert Iddefjordgranitt fra Skriverøya (T. Heldal, NGU). 

4 Reguleringsplan,	lovverk	og	konsesjon	
 
Reguleringsplan 
Skriverøya steinbruddsområde er regulert i Reguleringsplan Skriverøya steinbrudd, vedtatt 17/3-2011. 
Reguleringsplanen omfattet eiendommene. Området har vært drevet på flere områder med varierende 
kvalitet, men totalt har bruddet gitt god produksjon i fra oppstart. 
 
Reguleringsplanen er vist på figur 3 under. 
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Fig. 3. Reguleringsplan for Skriverøya steinbruddsområde. 

 
 
 
Krav i Mineralloven og Forskrift til Mineralloven 
Ressursen driftes i samsvar med krav i Mineralloven. Det foreligger i dag ingen form for konsesjon for 
driften, hverken ervervskonsesjon med driftsvilkår eller driftskonsesjon for. Etter mineralloven § 69-6 
og § 43 skal det være søkt og gitt driftskonsesjon innen 01.01.2015. Det vil derfor bli søkt om 
driftskonsesjon i god tid før denne fristen. 
 

5 Drift	

5.1 Driftsmetode	
Uttak av blokker drives som dagbruddsdrift med pallhøyder som varierer mellom 4-10 meter, 
foretrukne pallhøyder er 5-7 meter. Fra Skriverøya produseres hovedsakelig stein til bruk utendørs.  
 
Hovedprosesser for produksjon er: 
 

• Det frigjøres store områder med diamantwiresaging 
• Boring og skyting av skiver fra paller.  
• Boring og kiling av emner til ferdigprodukter. 

 
Figurene 4-7 illustrerer blokkuttaket. 
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Figur 6. Fra riggplass: emner som deles til ferdige produkter ved boring og kiling. 

 
 
Figur 7. Ferdige produkter på lager. 

 

5.2 Organisering	
Det er i dag 2 mann ansatt i bruddet, bruddsjef og bruddarbeider. I tillegg til bergteknisk ansvarlig som 
planlegger driften. Begge driverne deler på de nødvendige oppgavene i bruddet. 
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5.3 Brudd	
Det er planlagt en årlig produksjon på 1 500 m3 salgbar vare fra bruddet. Med en blokkprosent på 
henholdsvis på 70 vil det genereres 650 m3 med skrot.  
 
Hovednivået i bruddet ligger på – 4 moh. Det drives mot nordvest. All jordmassen på toppen er fjernet 
og lagt i en jordvoll i nord. Denne jordvollen fungerer også som en støyskjerm mot bebyggelsen som 
ligger over 500 meter mot nordøst. 
 
Overflaten av det blottlagte fjellet mot nord ligger på ca. 5 moh. For å ha en ønsket pallhøyde er det 
laget en rampe fra hovednivået på – 4 moh opp til 0 moh mot nordvest, og pallhøyden er da 5 m. 
Denne pallen skal drives bort til jordvollen, og er vist i vedlegg 3, 5 og 6 som etappe 1. Etappe 1 
inneholder ca. 13.000 m3 fast fjell. Med et planlagt uttak på 2.150 m3 (salgbar vare og skrot), vil 
etappe 1 vare i 6 år. 
 
I reguleringplanen er driven begrenset til – 15 moh. Etappe 2, som er vist i vedlegg 4, 5 og 6, viser 
driften fra nivå 0 moh til – 15 moh. Volumet av denne etappen er beregnet til ca. 75.000 faste m3. Med 
dagens produksjon vil driften kunne vare i ca. 35 år. 
 
Hvis kvaliteten fortsetter mot dypet vil det være aktuelt å søke om å produsere dypere enn 
reguleringsplanen fastsetter. 
 
 

5.4 Håndtering	av	skrotstein	
Med 30 % skrot genereres 650 m3 pr. år. Sør for uttaket er det en entreprenør som har etablert et 
mobilt knuseverk. Entreprenøren knuser all skroten og bruker det til sin virksomhet. Det vil derfor 
ikke være nødvendig å planlegge for en aktiv skrottipp. 
 

6 Andre	driftsforhold	

6.1 Sikringstiltak	
Berg 
Ytterkantene i bruddet etableres med wiresaging. Fjellet er homogent og har lite sprekker. Dette tilsier 
at eventuelle sikringshyller kan reduseres til et minimum. Kantene i bruddet undersøkes jevnlig av 
geologer, og ved behov sikres kantene. 
 
Det henvises for øvrig til bedriftens internkontrollsystem, ref. pkt. 6.7. 
 
Veger 
For å hindre utforkjøring fra utsatte driftsveger i bruddet, skal vegskulderen fortrinnsvis sikres med 
skrotblokker. 
 
Sprengstoff 
Lager for sprengstoff og tennmidler er i forskriftsmessig stand og er godkjent av Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap. 
 
Elsikkerhet 
Drift forholder seg til gjeldende lover og regler og § 11 i reguleringsbestemmelsene; “Ved arbeid i 
nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. Eventuell 
flytting/kabling, må bekostes av utbygger”. 
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Sikring av bruddet i forhold til 3. person 
Vegen inn til bruddområdet er sikret med avsperring, som kun er åpen i bruddets driftstider. 
 
Det er i vest satt opp et sikringsgjerde. Inngjerding av resten av bruddet er under arbeid, og vil bli 
avsluttet i løpet av et par år.  
 
Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i bruddet. 

6.2 Bygningsmasse	
Det finnes brakker som fungerer som hhv kontor, velferdsbygg og verksted øst for riggplassen. Disse 
kan flyttes ved behov. 

6.3 Løsmassedeponi	
Det finnes store mengder med løsmasse nord og vest for bruddet. Løsmassene fungerer som støyvoll 
så lenge bruddet er i drift. Ved avslutning kan løsmassene brukes til å dekke til eventuell skrotdeponi, 
i den grad det er skrot som skal dekkes. 
 

6.4 Område	for	dressing/formatering	av	blokker	
All ferdigstilling av steinprodukter gjøres på riggplassen som er vist i vedlegg 2. 

6.5 Adkomstveg	og	driftsveger	
Adkomstveien er fra nordøst, og er vist på vedlegg 2. 

6.6 Arbeidstid	
Arbeidstiden er regulert i § 10 i reguleringsbestemmelsene (vedlegg 7) 
 

6.7 Internkontrollsystem	
Det foreligger et internkontrollsystem med vernerunder 1 gang pr år. 

6.8 Vedlikehold	av	maskiner	
Det er etablert serviceavtaler med alle leverandører for vedlikehold av maskiner. 

7 Ytre	miljø	

7.1 Støy	
Støyen fra bruddet skal ikke overstige grenseverdier som er fastsatt i § 10 i reguleringsbestemmelsene 
(vedlegg 7). 

7.2 Støv	
Det kommer noe støv fra wiresaging og boring (ikke støvflukt ved selve sagingen pga vannkjøling), 
samt noe støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan først og fremst være en utfordring for de 
som jobber i bruddet.  

7.3 Avfallshåndtering	
Det er søppelkontainer for restavfall. Leveres til godkjent deponi. Metallavfall samles opp på stedet, 
og fraktes ved behov til verksted ved hovedkontor for videre levering til skraphandler. Spillolje lagres 
i fat på Skriverøya, og fraktes ved behov til verksted ved hovedkontor for befordring til godkjent 
mottak. 
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8 Landskapstilpasning	
Det skal i følge reguleringsplanen etableres støyvoll som tilsås på sidene som vender bort fra 
steinbruddet. 

9 Opprydning	og	etterbruk	
 
Etter avsluttet drift stoppes pumping av vann ut av bruddet, og bruddet vil fylles opp med vann. 
Brakker og annet utstyr vil fjernes. 
Skrotstein pukkes fortløpende, og eventuelle rester vil deponeres i bruddgropa. 
I sør-øst blir det overløp i bekk til Iddefjorden. 
Langs østsiden bil bruddkanten bli liggende 0 til 1 meter over vannet, med strandsone på dagens 
riggplass. 
Langs vestsiden blir det 2 til 5m høy skrent ned mot vannet. 
 
Området vil bli en del av Halden kommunes friluftsområde på Skriverøya/Ystehede. 
 
Situasjonen er vist i Vedlegg 13. 
  

10 Vedlegg	
 

 1. Oversiktskart 1:50 000 – bruddets lokalisering – A4 
 2. Oversiktskart 1: 5 000 – med gnr/bnr - A4 
 3. Plankart 1:2000 – dagens situasjon og etappe 1 – A3 
 4. Plankart 1:2000 – etappe 2 – med driftsretninger – A3 
 5. Lengdeprofil  
 6. Tverrprofiler  
 7. Reguleringsbestemmelser 
 8. Firmapresentasjon 
 9. Årsregnskap 2013 
 10. Årsregnskap 2012 
 11. Økonomisk sikkerhetsstillelse 
 12. Plankart 1:2000 – dagens situasjon og vertikalsnitt – A3 
 13. Plankart 1:2000 – avslutning og vertikalsnitt – A3  
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Bestemmelser, side 1

Reguleringsbestemmelser for
Skriverøya steinbrudd
Halden kommune
Datert 20.10.2006, sist revidert 07.01.2011

§ 1 Områdeavgrensning

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.

§ 2 Formål med planen 

a. Iddefjordgranitten som tas ut i Skriverøya steinbrudd skal benyttes til natursteinsprodukter.
Overskuddsmasser som ikke kan selges direkte mellomlagres for jevnlig knusing.

§ 3 Reguleringsformål

a. Arealet innenfor planens begrensning er regulert til følgende formål:
Offentlig trafikkområde V
Naturvernområde N
Spesialområde steinbrudd MU
Spesialområde privat veg PV

§ 4 Offentlig trafikkområde – V1

a. Skriverøyvegen – veg V1, er offentlig veg og hovedadkomstveg for planområde.

§ 5 Naturvernområde – N1 og N2

a. Områdene N1 og N2 er naturvernområde for vern av et viktig våtmarksområde ved sjøen 
mellom Ystehedeneset og Skriverøya.

§ 6 Friluftsområde – FL1, FL2, FL3, FL4, FL5

a. I områdene FL1, FL2 og FL3 som er regulert til friluftsområde skal eksisterende vegetasjon
skjøttes på en slik måte at den gir best mulig visuell skjerming av råstoffuttaket. Uttaker er
ansvarlig for pleie av buffersonen. Flatehogst er ikke tillatt. Område FL4 er regulert 
stikorridor som går langs østsiden av steinbruddet og mellom dette og våtmarka – område N2. 
FL5 er regulert sti/ veg som går nordover fra Skriverøyvegen.
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b. Trær som er døde som følge av menneskelig aktivitet skal fjernes. All øvrig død vegetasjon 
skal bevares, da den danner livsgrunnlaget for enkelte fuglearter.

§ 7 Spesialområde steinbrudd – MU1, MU2, MU3, MU4 og MU5

a. Områdene MU1 og MU2 skal benyttes til steinbrudd og massedeponi for lagring og 
tilvirkning av produkt med grunnlag i steinmaterialene.

b. Område MU3 skal benyttes som riggområde og deponering av masser.
c. I områdene MU4 og MU5 skal det etableres støyvoller i samsvar med anbefalinger i 

støyvurderingen fra Kilde Akustikk AS – datert 20.10.06.
d. Når den regulerte virksomhet i spesialområde steinbrudd er avsluttet, skal bruken av området

gå over til LNF-område.
e. For videre drift i steinbruddet skal følgende forhold være avklart:

- Det skal utarbeides av driftsplan etter Bergvesenets retningslinjer. Planen skal bl.a. 
vise uttaket i de forskjellige driftsfaser, og hvordan det tenkes avsluttet med 
vegetasjonsetablering ved naturlig innvandring og/ eller ved planting, avrunding av 
kanter og sikring. 

- Driften skal følge driftsplan godkjent av Bergvesenet i samråd med kommunen. 
Driftsplanen skal til enhver tid være godkjent av Bergvesenet og skal vanligvis 
ajourføres hvert 5. år, eller etter nærmere avtale med Bergvesenet.

- Bedriftens system for Internkontroll skal inneholde prosedyrer for sprengningsarbeider 
i henhold til forskrifter fra DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

f. I steinbruddet kan en bryte til ca. høyeste kotehøyde + 15 moh. Laveste ca. kotehøyde skal
være – 15 muh.

g. Skrotstein og avdekkingsmasser skal tas vare på og plasseres innenfor det regulerte område i 
tilstrekkelig mengde. Disse massene skal benyttes til etablering av støyvoller og legges ut slik
at naturlig vegetasjon kan etablere seg. 

h. Det skal settes opp varselskilt langs områdets avgrensning. Toppen av skjæringen skal til
enhver tid være sikret med gjerde slik at skade på personer eller dyr unngås.

i. Når det ikke er drift i bruddet skal vegen inn til bruddområdet være stengt.
j. Når driften av steinbruddet opphører, skal det tilbakeføres tilstrekkelig masse der det er 

nedsprengt fjell for å legge til rette for vegetasjonsetablering. Endelig løsning for 
rehabilitering av terrenget skal fremgå av driftsplanen. Området skal føres tilbake til 
Landbruks-, natur- og friluftsområde.

§ 8 Spesialområde privat veg – PV1

a. Eksisterende privat veg – PV1, skal benyttes som adkomst til steinbruddet fra Skriverøyvegen. 
Regulert bredde er 8 meter, med kjørebredde på 4,5 m inkl. skulder på hver side. 

§ 9 Spesialområde kulturminner

a. Dersom en i anleggsfasen kommer i berøring med andre uregistrerte, automatisk fredede 
kulturminner, fredet i medhold av lov om kulturminner §§ 4, 6 og 8, må arbeidene straks 
stanses og dette meldes fra om til kulturvernmyndighetene i Østfold fylkeskommune.
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§ 10 Bestemmelser om driftstid og støy

a. Arbeidstida i området skal tilpasses regler fra Klif (Klima og forurensningsdirektoratet). Drift 
av steinbruddet skal skje på virkedager mandag - torsdag mellom kl 07.00 – 18.00, dog skal 
jetbrenning og sprengning ikke skje etter kl 16.00. På fredager skal drift skje mellom kl. 07.00 
– 15.00. Det skal ikke være virksomhet i steinbruddet på lørdager, helligdager og i høytider.

b. Det skal legges opp voller for skjerming mot støy i forhold til omgivelsene inne på det 
regulerte område. Støyende aktiviteter skal under drift være lokalisert innenfor støyvollene.
Støyskjermene skal etableres så snart det er produsert tilgjengelig masse for å bygge dette opp 
slik en forutsetter, for å oppnå optimal skjermingseffekt.
Støybelastningen fra virksomheten i steinbruddet skal ikke overskride grenser fastsatt av 
forurensningsmyndighetene, med en grense på Lden=55 dBA ved boliger/ fritidsboliger for en 
typisk dag med full drift.

c. Deponering av snø skal skje slik at brønner i området ikke blir forurenset av 
overflatevannavrenning.

d. All lossing og lasting av maskiner og utstyr skal skje innenfor område regulert til steinbrudd.
e. Støyberegninger utført etter T-1442 viser at grensene er tilfredsstilt ved alle typer drift. 

§ 11 Rekkefølgekrav

a. Det skal etableres sti langs østsiden av steinbruddet i samsvar med reguleringsplanen – dette
skal skje innen utgangen av 2012.

b. Steinbruddet skal være sikret på forsvarlig måte med gjerde og stengsel ved innkjøringen til
steinbruddet.

c. Det skal etableres støyvoller i rundt steinbruddet slik støyvurderingen – datert 20.10.06, fra 
Kilde Akustikk AS legger opp til. Vollene skal tilsås på sidene som vender bort fra 
steinbruddet. Dette skal være gjort i løpet 2012.

d. Skriverøyvegen skal utbedres – med forsterkning av bærelag, etablering av grøfter samt 
påføring av egnet toppdekke. Utbedringen skal koordineres med kloakkering for av deler av 
området.








