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Beskrivelse av forekomsten (type råstoff, kvalitetsvurdering og formål for anvendelse av 
råstoffet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 
 
3.1 Er området avsatt til område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel? Ja      Nei 
 
3.2 Finnes det en godkjent reguleringsplan for konsesjonsområdet?                         Ja     Nei 
 Hvis ja: 
  3.2.1 Oppgi navn på planen og vedtaksdato: 

___________________________________ 
 Hvis nei:  
  3.2.2 Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?     Ja      Nei 
  3.2.3 Er det gitt dispensasjon fra pbl. for området?                               Ja      Nei 
 

 

4. Obligatoriske vedlegg til søknaden (se kommentarer side 1-2)  
 
4.1 Dokumentasjon av utvinningsrett til forekomsten. 
 4.1.1 For grunneiers mineraler: Kopi av signert grunneieravtale 
 4.1.2 For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene) 
 
4.2 4.2.1 Oversiktskart - utsnitt av kart (M 1: 50 000) som viser beliggenhet. 
 4.2.2 Kart som viser konsesjonsområdet 
 
4.3 Beskrivelse av driftsorganisasjon for uttaket (inkludert en kort firmapresentasjon) 
 
4.4 Utkast til driftsplan (inkludert avslutningsplan). 
 

4

I steinbruddet tas ut en blå monzonitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Marina Blue. 
Marina Blue Pearl eksporteres i dag for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og 
gulvflis i hele verden.  
 
Hovedvirksomheten i bruddet er uttak av blokkstein. Det materialet som ikke brukes deponeres 
lokalt i regulerte deponier. 

Stålaker, 14.12.1988 
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1 Innledning 
Driftsplanen beskriver drift av Stålaker steinbrudd. 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 
Stålaker steinbrudd fra Larvik kommune vedtatt 14.12.1988. Objektnavn hos DMF er: 215-Stålaker. 
 
I steinbruddet tas ut en blå monzonitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Marina Blue. 
Lundhs Marina Blue eksporteres i dag for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis i 
hele verden.  
 
Hovedvirksomheten i bruddet er uttak av blokkstein. Det materialet som ikke brukes deponeres lokalt i 
regulert deponi. 

1.1 Bakgrunn 
Forekomsten ble startet i 1967, og har vært drevet med god stabil produksjon siden åpningen. Et stort 
område er regulert, og det ligger til rette for en stabil produksjon i mange år fremover. 
 

1.2 Mål og forutsetninger 
Driftsplanen viser planlagt drift av Stålaker steinbrudd. 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 overskuddsmasse, organisering og driftsmetode. 
Gjennom driftsplanen 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.  
  

1.3 Ajourføring av plan 
Driftsplan ble utarbeidet i 2014 og oppdateres i november 2020.  

1.4 Lokalisering 
Stålaker steinbrudd ligger 5 km nord-øst for Larvik sentrum (vedlegg 1). Bruddet ligger vest for 
fylkesvei 163 som går fra Tjodalyng til Verningen. Et punkt sentralt i området har koordinatene UTM 
32 V E563650 N6548650 i EUREF89. I hovedkartserien ligger Stålaker på kartblad 1813 III, 
Sandefjord. 

1.5 Eierskapsstruktur 
Stålaker steinbrudd eies og drives av Lundhs AS. 
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Fig. 2. Bilde av Lundhs Marina Blue. 

4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon 
 
Reguleringsplan 
Stålaker steinbrudd er regulert i reguleringsplan for datert 14.12.1988. Reguleringsplanen omfattet 
eiendommene vist i kapitel 2. Området har vært drevet kontinuerlig siden den tid, og har hatt en god 
produksjon. Reguleringsplanen er under revisjon. 
 
Reguleringsplanen er vist på figur 3 under.  
 
Id. for planen: 16.01 - Stålåker- Håkestad Steinindustriområde, etappe I 
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Fig. 3. Reguleringsplan for Stålaker steinbrudd. 
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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 ble søkt om driftskonsesjon i 2014. Dette er en oppdatert driftsplanbeskrivelse. 
 
Produksjonssjef Rolf Nilsen er godkjent som bergteknisk ansvarlig for bruddet i samarbeid med Dr. 
Ing. Magne Martinsen. 

5 Drift 

5.1 Driftsmetode 
De ulike driftsfasene er illustrert i Figur . Uttak av blokker drives som dagbruddsdrift.  
 
Hovedprosesser for produksjon er: 
 

• Boring av hull for wiresaging 
• Wiresaging av kubber på typisk 10x8x8 m (frigjøring av kubber). 
• Wiresaging i flak på typisk 10x8x2 m 
• Boring og kiling i mindre blokker 
• Dressing/formatering til salgsblokker 
• Sprengning: 

- Enkelte kubber inneholder ikke salgbar stein, men må fjernes pga. logistikk i bruddet. 
Slike kubber bores og sprenges.  

- Det bores og sprenges et lite antall små salver for å dele opp flak og store blokker til 
håndterbare blokker for borttransport med dumper 

- Svært sjelden må det bores og sprenges vekk fjell på overflaten for å komme ned til 
salgbare kvaliteter. 

 

 
Figur 4. Ulike prosesser i bruddet 
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Fig. 6. Stålaker steinbrudd vist på ortofoto fra 2017.  

 
 
Figur 7 viser bruddet. Bildet er tatt fra sør mot nord, som også er driftsretningen. 
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Figur 7. Bildet viser dagens situasjon. Bildet er tatt fra sør mor nord-øst. 

 

5.4 Håndtering av overskuddsmasse 
Ved produksjon av blokkstein  

Overskuddsmassen skal brukes til å fylle og forme det gamle og nye uttaksområdet 
og til utskipning for det internasjonale markedet. Deretter vil overskuddsmassen bli kjørt til toppen av 
deponiet i vest og fylt mot nord. Volumet av det nordlige deponiet er beregnet til  

 

6 Andre driftsforhold 

6.1 Sikringstiltak 
Berg 
Når uttaket nærmer seg grensen for forekomsten settes det igjen en sikringshylle på der dette er 
nødvendig. Bredden tilpasses pallhøyden. Slike hyller skal sikre mot eventuelt steinsprang og være 
viktig for binding av løsmasser for revegetering av bruddskråninger når bruddet avsluttes. 
 
Det er få sprekker i berget og vanligvis lite behov for bergsikring. Sikring av berget utføres ved behov 
i den daglige driften. 
 
I Lundhs’ internkontrollsystem er sikringstiltak omhandlet i Diverse sikring: 
1. Alle kanter, sider skal renskes og spyles eller blåses rene før det blir utført arbeid under disse. Slikt 
arbeid skal alltid risikovurderes. 
2. Risikovurder alle nye veier før bruk og iverksett nødvendige sikringstiltak. 
3. Ved arbeid hvor det er fare for fallskader skal sikkerhetssele benyttes. 
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4. Høye kanter skal markeres på en forsvarlig måte med tau, gjerde, blokker eller annet. 
5. Ved arbeid på alle typer høyder, skal det før arbeid igangsettes, gjøres en risikovurdering for å 
unngå at det skjer fallulykker. Utstyret som benyttes skal være CE-merket sikkerhetssele eller 
sikkerhets vest. Seler og vester skal sertifiseres og kontrolleres for feil, mangler og slitasje i samsvar 
med bedriftens kontrollrutiner for slikt utstyr. 
6. Åpne sprekker og lignende spesielt etter sprengning skal markeres eller utbedret. Hver og en i 
bruddet skal gjøre seg kjent med hvor disse befinner seg, og vise ytterst varsomhet ved alt arbeid i 
tilknytning til disse. 
7. Strøing / glatt: Operatør sørger for at det saltes / strøs på arbeidsstedet og på andre utsatte plasser 
dersom det er glatt lik at fare kan unngås. 
8. Kontroll av disse tiltakene skal inngå i faste rutiner i forbindelse med vernerunder. 
9. Pallhøyder der det er drift, skal markeres. Pallhøyder der det ikke er drift, stenges/markeres 
innfartsvei. (Adgang Forbudt – Farlige Kanter) 
10. Åpne sprekker etter skyting av storkubber skal sikres eller gjenfylles. 
11. Kvalitetssikring for bolting: Alle høye fjellsider skal være risikovurdert for sikker drift. Det skal 
ikke forekomme arbeid under fjellsider som ikke er risikovurdert. 
12. All form for bolting / sikring av fjellsider skal bli utført av godkjente eksterne bedrifter. 
13. Se til at man har tilstrekkelig med lys slik at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte 
 
 
Veger 
For å hindre utforkjøring fra utsatte driftsveger i bruddet, skal vegskulderen fortrinnsvis sikres med 
blokker. 
 
Sprengstoff 
Lager for sprengstoff og tennmidler skal settes i forskriftsmessig stand og godkjennes 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”. 
 
Sikring av bruddet i forhold til 3. person 
Vegen inn til bruddområdet er sikret med to bommer, som kun er åpen i bruddets driftstider. De er 
avmerket på vedlegg 4. 
 
Selve bruddområdet er ikke inngjerdet. Terrenget omkring bruddet er imidlertid oversiktlig og med lite 
vegetasjon. For eventuelle uvedkommende er det derfor god oversikt over bratte pallkanter og 
lignende fra omkringliggende terreng. Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i 
bruddet. 
 
Bruddet vil bli sikret med gjerde etter hvert som bruddet avsluttes i ytterkant som vist på plantegning. 

6.2 Bygningsmasse 
Velferdsbygg og verksted med avfallsstasjon og oljetank er inntegnet på arealbrukskartet i vedlegg 4 
og 5. 

6.3 Løsmassedeponi 
Det er avsatt et deponi i bruddet til deponi av løsmasser. Deponiet er inntegnet på vedlegg 4 og 5. 
Løsmasser skal senere brukes til tildekking av deponier og avsluttede bruddområder. 
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6.4 Område for dressing/formatering av blokker 
Formatering av blokker gjøres med en spesialdesignet rigg og kiler på kileplassen nord for 
velferdsbygg. 

6.5 Adkomstveg og driftsveger 
Adkomstveiene er fra sør og øst, og er vist på vedlegg 4. 

6.6 Arbeidstid 
Vanlig drift tillates hele året til følgende tider: 
 
 Mandag-fredag: 06.00-22.00 
 Mandag-fredag: 22.00-06.00 (redusert støyutslipp) 
 Søndag og bevegelige helligdager (reduser støyutslipp) 
 
 

6.7 Internkontrollsystem 
Det foreligger et internkontrollsystem med vernerunder hver andre måned. 

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

7 Ytre miljø 
Bruddet har en utslippstillatelse. Det er søkt om en ny utslippstillatelse som nå er under behandling av 
Fylkesmannen i Vestfold. 
 

7.1 Utslipp til vann 
De viktigste kildene til finstoffavrenning er saging og boring av stein, nedknusning av pukk på de 
interne veier i bruddene, samt avrenning fra deponiene. Hovedsakelig er det siltfraksjoner og finere 
partikler som følger avrenningen fra bruddene og ut i resipientene. I nåsituasjonen pumpes 
produksjonsvannet fra det aktive bruddet i sør-vest over til det nedlagte bruddet i øst, som virker som 
en sedimentasjonsdam.  Overløpet fra denne dammen går i rør under veien og ut i dreneringssystemet 
som er laget for jordbruksområdene i øst, og derfra til Istreelva. Rapporter om utslipp sendes til 
Fylkesmannen. 
 

7.2 Støy 
Den viktigste støykilden i bruddet er pallrigger for boring av sagehull. Når disse står på høyder i 
terrenget og borer vil man ha tilfellet med høyest støy. Slik boring er imidlertid sjelden. Straks riggen 
flyttes lenger ned i bruddet vil borestøy dempes betydelig.  
 
Støygrensene er fastsatt etter forskrift for begrensning av støy fra industri (T1442). 

7.3 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. Støvet inneholder imidlertid ikke kvarts og støvet er derfor mindre 
helseskadelig. 
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Det er i dag ingen kjente støvproblemstillinger knyttet til blokkstein-produksjonen utover blakking av 
vann. Når det gjelder støvflukt fra veger i sommerhalvåret kan dette føre til støv i tilstøtende 
beiteområder til driftsveg. Det skal derved iverksettes salting av driftsveg ved behov. 
 

7.4 Avfallshåndtering 
Lundhs AS har en avtale med Norsk Gjenvinning AS når det gjelder håndtering av avfall.  
 

8 Landskapstilpasning 
Deponiet er designet for å tilpasses til omgivelsene. Deponiet er under omreguleringsprosess i Larvik 
kommune. 

9 Opprydning og etterbruk 
Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer for etterbruk av arealene, da grunnleieavtaler og 
forekomstens størrelse tilsier at drift vil pågå i flere tiår. Det er i reguleringsbestemmelsene ikke lagt 
føringer på hvordan bruddområdet skal avsluttes. Bruddområdet kan egne seg godt til deponi av inerte 
masser på lang sikt. 
 
Bruddet skal ryddes og skrenter skal sikres når driften avvikles. Til sikring av bruddflatene brukes et 
ekstern firma; Gjerden Fjellsikring AS. 
 
Når det gjelder deponiet skal ifølge reguleringsbestemmelsene:  
 
«De horisontale flatene skal da, etter bygningsrådets nærmere vurdering, kunne utnyttes til 
industriformål».  

10 Vedlegg 
 

• 1. Oversiktskart 1:50 000 – bruddets lokalisering – A4 
• 2. Oversiktskart 1: 7500 – avtalegrenser/eiendomsgrenser – A4 
• 3. Reguleringskart 1:2500 – A2 
• 4. Plankart – Dagens situasjon – A2 
• 5. Plankart - Etappe 1 – A2 
• 6. Plankart - Avslutningsplan – A2 
• 7. Profil AA’ – A1 
• 8. Profil BB’ – A1 




























