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Eneste er hovedvei til utmarka som går i nedre del av eiendommen. Uttaket vil ikke berøre veien.
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Avsatt til nåværende råstoffutvinning.
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Dersom det etableres for bratte kanter så kan dyr/folk/maskiner falle utfor.

?

?

Kan ikke se at dette vil påvirke kulturminner.

?

Uttaket vil bli unna elv og vei.



At det etableres en voll for skjerming.

?

Nei.

?

Området planeres og jord/mold legges ut og grov til.



?

Roald Jørgensen Har sentral godkjenning for grunnarbeid og landskapspleie. Viser til vedlegg som bekrefter lang
erfaring.
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?

Disponer i dag: Mercedes 2560 lastebil

1 stk New Holland 22 tonn - Kobelco 8 tonn

Utover det vil det være behov for 1 hjullaster, ca.

Ingen

Alt er tilrettelagt.



Maskiner og grustak er betalt.

?

?

?

?

Slik uttaket ligger så ansees at det kan planeres og legge skråning i løpet av ca. 1 uke.



?

Kirsti Hienn 44/88

Hans Kildal 44/55

Kristel Kristensen 44/108

?
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SEND SKJEMA
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10204110 G01 – Beisfjord G.nr44 b.nr 597 - Grustak Roald 
Jørgensen. Fremdriftsplan  

 

1 Bakgrunn  

Sweco Norge AS er engasjert av Roald Jørgensen for utvidelse av driftsplanen for videre driving 
av Beisfjord G.nr44 b.nr 597 i Narvik kommune. Utvidelsen er utført med bakgrunn i krav om 
driftskonsesjon i henhold til Minerallovens § 43 med bakgrunn i «Veileder for krav til Driftsplaner 
ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser i dagen» fra Direktoratet for 
Mineralforvaltning (Dirmin).  

Driftsplanen skal utføres i dialog med Direktoratet for Mineralforvaltning, som også er 
godkjenningsmyndighet.  

 

2 Uttakssted og topografi 

Høgbakken masseuttak ligger i Beisfjord, Narvik kommune, med G.nr 44 / b.nr 597. Grunneier 
Roald Jørgensen har adresse på Tømmerbakken 75, 8522 Beisfjord, G.nr 44 / b.nr 217. 

Fra geoinnsyn Narvik reguleringsplan/kommunalplan er PlanID: 2015007 og plannavn 
«Kommuneplanenes arealdel 2016-2028». 

 

3 Beskrivelse av mineralforekomsten 

På NGUs kart Arealis, grusdatabasen, er det registrert 8 undersøkelser i område, se tegningen 
G002 i vedlegg 1. Ut fra grusdatabasen består massene av ca. 5% blokk, 15% grus og 80% sand. 
Nærmeste undersøkelse er Massetak 6 (100 m øst for uttaksgrense), her består massene av 
10% grus og 90% sand, se Vedlegg 2. Planlagte salgsprodukter er blokk, grus og sand, som 
antas å bli ca. 100% av ressursen. 



4 Beskrivelse av planlagt uttak 

Geologisk forhold har liten avbetydning, skråningsvinkel under uttak må være mindre eller lik 1:2, 
som er stabil for denne typen masser. Maksimal uttaksdybde vil være omtrent 25 meter under det 
eksisterende terrenget. 

Uttak av massene skal utføres etter behov, og det er ikke behov for et stort område for lagring. 
Om nødvendig kan området som allerede er utgravd benyttes som lager eller så kan det etableres 
fyllinger på andre tomter som eies av grunneier. Drift omfatter kun utgraving med gravmaskin og 
transport av massene med lastebil, det er ikke forutsett vrakmasser, så massene kan brukes på 
sted som tilbakefylling. 

Driftsplanen omfatter perioden 2020-2029, det antas et årlig uttak av ca. 5000 m3, dvs. 45000 i 
løpet av 9 år. 

 

5 Beskrivelse av planlagt opprydding og sikring under drift 

Uttaksområdet ligger utenfor tettbebygdområde. Adkomstveg til uttaksområdet er privat. 
Terrenget inneholder ingen betydelige farer, også under drift. Nødvendig skilt etableres ved start 
av adkomstveg.  

 

6 Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser 

Det er ikke aktuell å bruke skjerming mot støy, støv og innsyn, få maskiner brukes og nærmeste 
hus ligger 200 meter unna, adkomst til driftsområde gjøres gjennom en privat vei, ca. 230 meter 
etter Gropveien. Gropveien er også i dag benyttet for drift av masseuttakene 2765 Beisfjord 
masseuttak. Økt trafikkmengde vil være neglisjerbar. 

Utakksgrense er liten så det har ingen innvirkning på naturmangfold og det er ingen registreringer 
av kulturminner i området. Fjerning av masser vil ikke endre vannstrømmen, så det påvirker ikke 
avrenning til vassdrag. 

Ut ifra DMFs kart, ligger uttaksgrense i området definert som grusressurser. Uttaksgrensen er 
liten, terrenget ved uttaksområdet vil bli arrondert og tilpasset nærliggende terreng. 

Fra geoinnsyn Narvik, ligger uttaksområdet under LNFR for tiltak basert på gårdens 
ressursgrunnlag" og "Råstoffutvinning" i kommunalplan med PlanID: 2015007 og plannavn 
«Kommuneplanenes arealdel 2016-2028». Ingen reguleringsplan ligger til grunn. 

 

7 Plan for opprydding og sikring etter endt drift (avslutningsplan) 

Ingen planlagt etterbruk. Området revegeteres og blir beskrevet ytterliggere i avslutningsfasen. 

Ingen konstruksjoner skal bygges eller fjernes. 

Stien som ligger sørvest for uttaksområdet blir ikke berørt. Uttaksgrense ligger 2 meter fra sti og 
skråning vil være stabil med helning 1:2. 

Skråningshøyden vil være omtrent 30 meter med en skråningshelning 1:2, både endeligskråning 
og under drift. 

Grunnforholdene vil også etter drift ha god drenerende effekt. Det vil ikke bli etablert lokale 
lavbrekk i terrenget. Fallet på nytt terreng vil aldri bli mindre enn 5% og falle i samme retning som 
eksisterende terreng. Avrenningen vil være tilsvarende dagens situasjon. 



8 Kartgrunnlag 

Topografisk kart er konstruert av fkb-kartgrunnlag levert av kommunen. Kartgrunnlaget er fra 
flyfoto datert august 2013. Høydekurvene har 1 m ekvidistanse og er generert fra laserdata av 
september 2014. Kartdatum: UTM sone 33 basert på EUREF89. Topografisk kart inneholder 
eksisterende terreng og situasjon. I tillegg er det benyttet kartgrunnlag fra høydedata.no, Prosjekt 
«NDH Narvik nord 2pkt 2017». Ingen oppmåling er utført. 

Arealet for uttaksområdet er avsatt som «LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag» 
(PBL §11-7 nr 5). Vi utarbeider arealplan. 

Det vil ikke være nødvendig med andre arealdisponeringer, se kapittel 4. 

Det benyttes eksisterende anleggsveier, se kapittel 6. 

 

9 Kart til avslutningsplan 

Kart til avslutningsplan blir utarbeidet og sendt i løpet av uke 9. 

 

10 Vertikal profiler (lengde- og tverrprofil) 

Utarbeides og sendes i løpet av uke 9. 

 

11 Økonomisk sikkerhetsstillelse 

Ifølge beregning utført at grunneier så vil det koste ca.  NOK for gjennomføring av 
oppryddingstiltak av uttaket. Uttaket anses som lite og kun mindre inngrep vil bli gjort på 
terrenget. Om ønskelig så kan grunneier iverksette garanti for oppryddingstiltak. 

 

12 Vedlegg

- Vedlegg 1 – Tegninger

G001 – Oversiktskart

G002 - NGUs Arealis kart (17.02.2020)

G003 – Topografisk kart

	           G004 – Avsluttningskart

G005 - Vertikale Profiler: A og D

G006 - Vertikale Profiler: B og C

G007 – Ortofoto

 

-Vedlegg 2 – Grusdatabasen, Forekomstområde 1805 – 009, oppdatert 17.08.2010. 
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