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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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• verdiskaping og næringsutvikling,

• naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,

• omgivelsene og nærliggende områder under drift,

• miljømessige konsekvenser av utvinning, og

• langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som 
skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon 
skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om 
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente 
slik tillatelse.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³  
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den  
som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift 
til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, 
som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for 
veiledning. 

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en  viktig del av en driftskonsesjonssøknad,  
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for 
driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.  

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon 
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er  
«skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår 
som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har  
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:
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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
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1. Tiltaket 
Lødingen pukkverk ligger ved Annfinnslett i Lødingen kommune i Nordland, på et nes 
like ved sjøen ut mot Vestfjorden. Adkomsten skjer via FV 7542  fra E10, men nesten all 
transport av masser mv. skjer via båt. Avstanden til kommunesentret Lødingen er ca. 52 
km. 

Det har vært uttak av naturstein, og produsert pukk på stedet de siste 70 årene, bl.a. av 
Lødingen Steinindustri, Nordland Betong, Vegvesenet, Lemminkäinen og Mesta. I 2011 
ble Mesta sitt anlegg kjøpt opp av Lemminkäinen, nå YIT Norge AS. 
 

Uttakets navn er: LØDINGEN 
PUKKVERK  
 
Driftselskapets navn er: YIT Norge AS 

 
Etter oppkjøpet ble det utarbeidet felles driftsplan for hele uttaksområdet I 2011, den 
driftsplanen ble godkjent av DMF i brev av 06.03.2012. Denne driftsplanen er en revisjon 
av den nevnte planen fra 2011. 

2. Tiltakshaver 
Tiltakshaver er YIT Norge AS, Pb. 6704 Etterstad, 0609 Oslo, og kontaktperson er Sigbjørn Lian. 

2.1 Grunneier og naboer 
Grunneier. 

Navn  Gnr/Bnr. Benevnelse Adresse 
Jens-Halgrim Andreassen 12/4 Grunneier 8412 Vestbygd 
 
Eiere av naboeiendommer 
 

   

Navn Gnr/bnr. Adresse 
Harold Sigmund Hesten 
Erlend Asmund Hesten 
Kjetil Gaute Hesten 
Torodd Dagfinn Hesten 

12/1 (1/8 del) 
12/1 (1/8 del) 
12/1 (1/8 del) 
12/1 (1/8 del) 

 
Rinøyveien 175, 8412 Vestbygd 

Svein Olav Jacobsen 12/1 (1/2 del) Stasjonsveien 50, 8515 Narvik 

Marina C. Laberg og  
Arne Helge Laberg 12/18 Hinnsteinveien 67, 9415 Harstad 

Frank Grim Farstad 
Jan Øistein Farstad 
Roald Farsted 
Unni Britt Langås 

12/22 

Haugslia 13 D, 3712 Skien 
Sollia 3, 4480 Kvinesdal 
Wettergrens veg 1, 3738 Skien 
Skogliveien 53, 3718 Skien 

Morgan Johansen 12/26 og 12/52 Annfinnslettveien 72, 8412 Vestbygd 
 

3. Areal og volum 
Arealet for steinuttak som Lemminkainen Norge disponerer er på 155 da inkl. 
Klemningen II på ca 7 da. Jens Halgrim Andreassen er eier av det hele aktuelle 
området. 

 
Dagens disponible område er totalt på 155 da inkl. Klemningen II med ca 7 da. 
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Gjenstående reserve forutsatt at hele området tas ned til kt. 5,0 er på ca 3.600.000 m3, tilsvarende 
ca 9.800.000 tonn. Med et årlig uttak på 250.000 tonn vil dette gi en driftstid på 40 år. 
 
Uttaket drives på en monzonitt (mangeritt) forekomst, den har en densitet på  og deklarerte 
verdier som følger: . Dette er generelle verdier, i store deler av forkomsten 
kan vi levere asfalttilslag med . 
 
Varer fra uttaket leveres som asfalttilslag, betongtilslag og som byggeråstoffer til diverse 
entreprenør – veigrus, dreneringspukk, fyllmasser etc. Dette fører til at det ikke er utfordringer 
med å holde massebalanse I uttaket. 

    

4. Offentlige planer 
Som plangrunnlag gjelder reguleringsplaner for uttak av naturstein i Klemningen på Annfinnslett, 
del av G.nr. 12 B.nr. 4, og på Tøneset G.nr. 12 B.nr. 1 og 2, alt i Lødingen kommune. Områdene i 
Klemningen er avsatt til steinuttak, mens Tøneset som ligger litt nord for bruddene er avsatt til 
brakkeriggområde. 
 
4.1. Grunneieravtaler 
YIT Norge AS har gjennom avtaler med grunneier sikret tilgang på uttak av all stein ned 
til ca kt 5 innenfor det aktuelle området. Avtalene gjelder til utløpet av 2050. 
Når det gjelder området som i matrikkelen er merket 12/4/3 er dette det området som 
SVV og deretter Mesta hadde skriftlig avtale med grunneieren om uttak på. Disse 
avtalene var med i pakken når Lemminkäinen kjøpte Mesta Industri AS fra Mesta 
konsernet. 
 

5. Beskrivelse av driften 
Uttaket var planlagt i 6 etapper med en pallhøyde på 15 m og en minste bredde på sikringshyllene 
på 12 m.  
All produksjon vil foregå bak/under uttakskanten mot nord og øst slik at bebyggelsen i området er 
skjermet for støy etc. i forbindelse med driften.  
 
Utsprengt fjell blir grovknust med mobile kjeftknusere, og de grovknuste varene blir knust videre 
for vha. mobile finknusere. 
 
Det lille volumet av humusmasser som hittil er flyttet i forbindelse med rensk og klargjøring er 
benyttet til å pusse opp arealer utenfor selve driftsområdet. 
I fortsettelsen blir renskemasser lagret i bakkanten av – nordenden – av det regulerte området slik 
at de kan benyttes til å legge på sikringshyller og på de horisontale partiene i steintak etter hvert 
som bergmassene blir tatt ut, slik at ny vegetasjon etableres. 
 
Pukkverket drives på en monzonitt med steiltstående sprekker med fall i østlig retning, slik at 
faren for utglidning av stein i forbindelse med driften av pukkverket er minimal. 
Alle vertikale flater som dannes i forbindelse med sprengningen ut mot endelig vegg blir 
maskinrensket rett etter sprengning, og nødvendig etterrensk blir vurdert ved jevnelig visuell 
besiktigelse. 
 
Adkomstområdet er inngjerdet i dag, og det er bom/port som stopper alle fra å kjøre inn i området 
uten nærmere tillatelse. Dette er et 2 mtr høyt nettinggjerde og bom er skyvebom i stål. 
 
I det etterfølgende kommer en beskrivelse av hvordan vi har planlagt uttak av gjenstående volum. 
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5.1 Fase 1 

Her senkes området nordover ned til +50.  Når dette nivået er etablert vil man være "i terrenget" i 
nord og vest samt tatt ut til uttaksgrensen i øst. En liten rygg på østsiden rett over en hytte 
liggende nede ved sjøen vil bli tatt i forbindelse med neste pall. 
 

5.2 Fase 2 
Nå skal hele området senkes ned til +35 inkl. den lille ryggen som ble satt igjen over hytta nede 
ved sjøen. Det lille tjernet som ligger inne i området vil tømmes det vha. pumper, og deler av 
vannet blir benyttet til støvdemping I forbindelse med produksjonen.. Når drifta kommer nord i 
uttaksområdet må det gjennomføres risikovurderes hvordan man skal unngå å skade bygningene 
som inneholder, verksted, kontorer og spiserom. 

 
5.3. Fase 3 

Området i nord senkes ned til nivå + 20. Driften vil nå komme helt nord mot uttaksgrensen og 
pallkanten vil komme rett over taket på dagens kontor/verkstedsbygg. 

 
5.4. Fase 4 

Nå tas alt nord for sydveggen ned til regulert uttaksnivå – kote +5, og kanten i nord/nordvest vil 
bli tilpasset omliggende terreng. 

 
5.5. Fase 5 

Til sist vil sydveggen bli tatt og ned knust med mobilt utstyr. Adkomst til toppen av dette området 
ble etablert i etappe/fase 1, og området vil bli sprengt ned nivå for nivå med første salve på hvert 
nivå på den østlige spissen. På den måten har vi adkomst under hele den perioden som dette 
området drives ut. 

 
5.6 Avslutningsfase 

I forbindelse med produksjonen anlegges sikringshyller i nord og øst, og det legges humusholdige 
masser på sikringshyllene slik at disse blir revegetert med lokal vegetasjon. Alle permanente 
buddvegger maskinrenskes og det sikres at vann ledes bort slik at det ikke er fare for 
frostsprenging og erosjon fra overflatevann. 
 
Området på kote +5 vil bli planert og alle installasjoner blir fjernet. Etterbruk er ikke bestemt i 
reguleringsplanen, på grunn av dette konsulteres grunneier før opplegget for tilførsel av 
elektrisitet, vann etc. fjernes. Da dette kan benyttes i etterbruken av området. 

 
5.6.1. Sikring av området 

Ved avslutningen av steinbruddet er det etablere paller med høyde maks 15 m og sikringshyller på 
12 m, noe som gir stabile veggvinkler i ht. retningslinje på endelig vegg i dagbrudd fra 
Direktoratet for mineralforvaltning.  
Uttaksgrensene sikres slik at ikke noen uforvarende kan falle utenfor kanten og ned i bruddet. 
Under driftsperioden på regulert uttaksgrense vil driftsområdet bli gjerdet inn med midlertidig 
gjerde. Etter hvert som området er ferdig utdrevet, vil det settes det opp permanente gjerder som er 
tilstrekkelig høye i forhold til en normal snøvinter, i dette området vil det si et viltgjerde på 1,6 m. 
Plassering er vist på tegningene. 
 

5.6.2. Planering av området 
Planum vil bli utjevnet med løsmassene som ligger på sålen, skjemmende knauser og krater vil bli 
sprengt ned/fylt opp med sprengstein og løsmasser for å avrunde til mer naturlige terrengformer. 
Rensk av skjæringer utføres før avslutning. 
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6. Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser 
På det neset som er regulert til uttak er det lite vegetasjon, store deler er bart fjell. I den nordlige 
delen av uttaket er det noe småvokst bjørk og en del kortvokst furu, det er ikke funnet skjeldene 
planter i uttaksområdet. 
All produksjon vil foregå skjermet av bruddveggene eller naturlige formasjoner, og kravene i 
forurensningsforskriften kap 30 blir etterlevd. 
 
Det etableres sedimenteringsdammer slik at vann fra bruddet ikke renner direkte ut i sjø. 

7. Vedlegg 
• Driftskart. 
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