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

1.

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

Innledning

1.1

Om søkeren

Søkers navn/firma:

Organisasjonsnummer:

Postadresse:

Postnummer:

Sted:

Land:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12):

?

Postadresse:

Postnummer:

Sted:

Land:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

1.2

Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn på uttaket/området:

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Geografisk beliggenhet:
Kommune:

Størrelse på arealet (daa):

1.3

Fylke:

Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes.
Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ?

Eksisterende inngrep ?

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

Nei

Ja

Nei
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1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.4

Grunneiere til området

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn,
gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.
Navn:

Postadresse:

Gnr./bnr./fnr.

Postnr.

1.5

Utvinningsrett til konsesjonsområdet

Sted.

?

1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?
i)

Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?
i)

Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?

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).

2.

?

Beskrivelse av tiltaket

2.1

Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).
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
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2.2

Planlagt uttaksvolum

?

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

m3

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

m3

2.3

Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

2.3.1 Kommuneplan
Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i)

Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

Navn på plan og plan ID:

Vedtaksdato:

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:

Vedtaksdato:

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.4
i)

Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

?

Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF
Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).
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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: ?

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:
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3.5

Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

4.

Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder. ?

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.
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6.

Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

?

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn.

*

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:
Navn.

*

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:
Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse,
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

*

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).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:
Navn.

*

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Beskrivelse av kompetanse.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7.

Økonomi

7.1

?

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010 ?

7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan
Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum
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Finansieringsplan

Sum

Egenkapital.
Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

7.1.2 Budsjett
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. ?

7.2

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 ?

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

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

?

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter,
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket
10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet
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

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

?

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet
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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).

?

SEND SKJEMA

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
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.
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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:
•

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.
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Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
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 arealdisponering. 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
2
3
4

Mineralloven § 41.
Mineralloven §§ 1 og 2.
Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).
Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.
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1. Innledning.

Statsbygg er eier av eiendommen gnr. 92 bnr. 1 i Snillfjord kommune (5012/92/1).
Som grunneier har Statsbygg rett til utvinning og uttak av grunneiers mineraler jfr. Lov om
erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) § 7 annet ledd, herunder rett til inngå
avtaler med andre om utvinning av grunneiers mineraler jfr. mineralloven § 28, innenfor
gjeldende regelverk.
I reguleringsplanen § 9-3 fremgår det at det aktuelle området er regulert til midlertidig
masseuttak som kan benyttes av Statens vegvesen til uttak av bergmasser med tilhørende
virksomhet. Videre fremgår det at steinmassen fortrinnsvis skal benyttes i forbindelse med
bygging av ny fv. 714 i Snillfjord og ny E39 i Orkdal.
Statens vegvesen har – på vegne av Trøndelag fylkeskommune – gjennom vegprosjektet
«Ny fv. 714 Laksevegen» avsluttet uttaket av steinmasser fra området. Konsesjonen for
vegvesenets drift er opphørt.
Statsbygg har – forut for inngåelse av denne avtale - bedt avklart om Statens vegvesen vil ha
behov for bruk av masser fra dette bruddet. Statens vegvesen har bekreftet at det ikke
planlegges noen nye tiltak eller lignende på veg i nærområdet og at bruddet anses som
avsluttet fra deres side. Statens vegvesen har opplyst at steinkvaliteten er meget god, og at
massene vil ha et stort bruksområde, men at verken vegvesenet eller Trøndelag
fylkeskommune vil ha behov for massene i den nærmeste fremtid.
Statsbygg ønsker å realisere disse ubrukte ressursene og har derfor inngått avtale med
Stenseth Maskin AS for uttak og fullføring av planene.

2. Grunneiere og naboer

Det er statsbygg som er grunneiere i området.
Det er ca. 500meter i luftlinje til nærmeste hytte og 1,1 km. Til nest nærmeste.

3. Reguleringsplan.

Det er godkjent reguleringsplan for området.
Fv. 714 Stokkhaugen - Sundan Parsell: Våddånesset Snillfjord kommune.

§ 4.1 Steinbrudd og masseuttak

4

I området regulert til masseuttak og steinbrudd kan det drives uttak av bergmasser
med tilhørende virksomhet som sortering, knusing, bearbeiding og videreforedling.
Området kan også utnyttes til deponi for rene masser fra vegbyggingen.
Uttaksretningen skal skje fra ny veg fra vestlig side.

Det tillates tatt ut masser ned til et nivå lagt på et planum på høyde med ny og
eksisterende fv. 714.

Før igangsettelse skal det utarbeides en driftsplan for området til steinbrudd og
masseuttak som viser hvordan området er tenkt driftet og avsluttet.

Landskapsplan O1 skal legges til grunn og være prinsippgivende for driftsplan og
istandsetting av området. Driftsplanen skal sendes på høring til Direktoratet for
Mineralforvaltning og skal godkjennes av Snillfjord kommune før tiltak i områdene kan
igangsettes.

4. Informasjon om uttaksstedet og topografiske forhold

4.1 Informasjon om uttak
Uttaket heter Våddånesset og ligger i Snillfjord kommune på gnr.92 bnr1. Uttaket er
registret som nedlagt og med Objekt nr. 3587 hos direktoratet for mineralforvaltning.
Uttaket ligger mellom ny og gammel fylkesvei.
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Det var Statens vegvesen som på vegne av Trøndelag fylkeskommune gjennom
vegprosjektet «Ny fv. 714 Laksevegen» avsluttet uttaket av steinmasser fra området,
og konsesjonen deres er opphørt.
Stenseth Maskin AS har inngått kontrakt med statsbygg (som er grunneier i området)
om fullføring av uttaket og istandsetting av området etter landskapsplan O1.
Di gjenstående mengdene i masseuttaket er berengnet til 225000m3 fast fjell.
Det er forventet en driftstid på 10 år og årlig forventet uttak blir på ca. 22500m3 fast
fjell.
Høyde på topp eksisterende skjæring er ca.16 meter og dette går ned til 0 ved
gammel vei.

Etterspørselen etter pukk, grus og sprengtstein er stor i dette området.
Det er mye byggeaktivitet både i Snillfjord kommune og i nabokommunen Orkdal
kommune. Våddånesset steinbrudd ligger sentralt plassert i forhold til leveranser til
Gjeitfjellet vindmøllepark og Grønnøra næringsområdet der det er mye byggeaktivitet
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4.2 Topografi og kvartærgeologi Fra Våvatnet på høydekote 300 moh i øst stiger terrenget
oppover mot Bakkjølen i vest. Kvartærgeologisk kart fra NGU viser at det er lite løsmasser i
området og at disse består av et tynt humuslag og/eller torvdekke. Dette stemmer godt med
observasjoner gjort under befaringer steinbruddet ligger over marin grense (130-140moh).

Rødt kvadrat angir området hvor steinbruddet er etablert.
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Oversiktsbilde som viser løsmasseforholened i det aktuelle området. Bildet er tatt i
tidlig fase med drift i massetak.

5. informasjon om forekomsten

5.1 Bergarter
I følge NGUs bergrunnskart består berggrunnen i det aktuelle området av en
granodiorittisk til tonalittisk, stedvis migmatittisk gneis, Dette stemmer i hovedsak
med observasjonene gjort på befaringsdagene, hvor det ble registrert en i hovedsak
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granittisk til granodiorittisk, stedvis sulfidførende gneis, gjennomskåret av en om lag
10 m mektig sone av en feltspatrik pegmatittisk bergart.

5.2 Kvalitet og anvendelse av steinmateriale

Det ble tatt én bergartsprøve fra nærliggende bergskjæring langs gamle FV. 714.
Dette for analyse av bergets egnethet og anvendbarhet til vegbyggingsformål. Prøven
er tatt i vegskjæring ved gamle fylkesveg, omtrent 100-200 meter fra ny vegtrasé
(dette blir ca. mitt i masseuttaket) Det ble utført kulemølle- og Los Angelestester.
Analyseresultatene er i sin helhet vist i Vedlegg og en oppsummering av resultatene
er vist i Tabell under.
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Resultatene tilsier at massene er gode, og kan bl.a. brukes til dekke i veibygging.

Det er tatt 4 prøver fra steinbruddet under tidligere drift . Prøvene er laboratorietestet i
løpet av 2013 og 2014. Steinmaterialet da ble benyttet til fylling og overbygning på
E39 Harangen – Høgkjølen (parsell 1 og 2). Analysene er gjort for å finne
steinmaterialets MDV-koeffisient. Analyseresultatene er i sin helhet vist i Vedlegg og
en oppsummering av resultatene er vist i Tabell under.

Det er opplyst i fra SVV at det er svert god kvalitet på massene i steinbruddet.

6. Drift

6.1 Forventet uttak.
Man forventer et årlig uttak på ca. 50-70.000 tonn under forutsetning av en normal
driftsituasjon i en 10 årsperiode. Det kan allikevel forventes enkeltuttak som kan
avvike fra normal drift.
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6.2 Gjennomføring av uttak
Fremdriften av uttaket vill gå imot øst, i forbindelse med reguleringsplanen
er det lagt spesielt vekt på å visualisere landskapsvirkningene av tiltaket gjennom
Landskapsplan O1, vedlegg. Denne planen skal legges til grunn for videre
detaljplanlegging av driftsplan for masseuttaket.

Illustrasjonen over viser utsnitt av Landskapsplan O1 og beskriver hvordan
masseuttak skal foregå og istandsettes.

Målet med masseuttaket er å ta ut all steinmasse ned til tilnærmet samme høyde som ny og
gammel fylkesveg. All drift av uttak skal skje fra vest, og en sone med eksisterende terreng
og vegetasjon lengst mot gammel fylkesveg skal bevares fram til siste etappe av uttaket.
Dette for å bevare en skjerm mot Våvatnet lengst mulig. Når alle masser er tatt ut, skal den
nederste delen lengst mot øst bygges opp igjen med rene masser, slik at man gjenskaper et
så naturlig terreng som mulig, og slik at overgang og arrondering ift gammel veg og
landskapet mot Våvatnet blir så god som mulig. Gammel veg påfylles masser som en del av
dette istandsettingstiltaket og revegeteres.
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Eksisterende fjellskjæring i bruddet er 16 meter høy og uttaksområdet er på ca. 30 mål.
Regulert område for steinbrudd/masseuttak er ca. 45m3. det vill bli lagt opp til drift og
bearbeiding av råvarene og det vill bli produsert pukk og knust stein i forskjellige fraksjoner.
Det vill også bli lagret ferdigprodukt på området. Ved oppstart av drift så blir ferdigproduktet
lagret som anvist på oversikt nedenfor

12
6.3 Anleggsveier.
Det er ikke nødvendig og etablere nye anleggsveier innenfor området da det er
eksisterende vei rundt hele massetaket i fra før. Det er veldig lett tilkomlighet med
maskiner over hele området.

7. Sikring under drift

Området er lite brukt av folk og det har ikke vært noe problem med ubudne gjester i
selve steinbruddet. Avdekkingsmassenes plassering som ranker i
vegetasjonsskjermene/grøntsonene og avverger tråkk ut mot bruddkantene. På noen
steder blir det under drift opptil 13 m høy skjæring og der forutsettes det satt opp
varselskilt.

Det settes opp bom med skilt ved innfarten til selve steinbruddet slik at ingen kan ta
seg inn der med kjøretøyer og ingen kan misforstå hvilken virksomhet det er som
foregår der.

Det plasseres skilt nær kantene ved utvalgte steder og ved rankene der det kan
ventes at noen kan komme til å nærme seg steinbruddet. Som nevnt vil vollene med
rensk-masser sammen med skilter danne effektive hindre mot at uvedkommende skal
forville seg mot kantene. Det anses unødvendig med gjerde. Skulle det oppstå
midlertidige behov for et gjerde, vil slikt bli satt opp sammen med skilt. Rensk av
bruddområdene vil skje etappevis og så langt mulig slik at avdekkingsmassene
plasseres som ranker i vegetasjonsskjermene/grøntsonene

8. Hensyn til natur og omgivelser

Det er lite bebyggelse i nærheten. Behovet for tiltak er uansett begrenset ettersom det
blir få sprengninger, relativt korte knuse-perioder og moderat trafikk.
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Det blir avsatt et 30 meters brett belte i mot vannet til siste driftsfase (Driftsfase 2) for
å forhindre støy og støv mot vannet. Det vill også bli utført aktsomhet i forbindelser
med at Våvatnet er reservedrikkevannskilde. Det vil bli tatt spesielle forhåndsregler for
å eliminere olje og dieselsøl. Oppsamlingskar og apsorberingsmatter vil være
tilgjengelig på området.

9. Plan for opprydding og sikring etter endt drift

Landskapsplan O1 skal legges til grunn og være prinsippgivende for istandsetting av
området.

3D-illustrasjon av masseuttaket etter reetablering

Sikkerhetsstillelse
Etter endt drift skal Stenseth Maskin AS for egen regning istandsette arealet som er berørt
av driften i tråd med de krav som kommunen og plan- og bergverksmyndighetene fastsetter.
Landskapsplan 01 skal legges til grunn, og være prinsippgivende for istandsetting av
området.
Det skal gjennomføres en «overtakelsesforretning» for å kontrollere at arealet er istandsatt
som forutsatt mellom partene og gjeldende reguleringsbestemmelser.
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Stenseth Maskin AS stiller sikkerhet for riktig oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i
driftsperioden og frem til arealet er ferdigstilt og godkjent.
Sikkerheten gis som selvskyldnerkausjon fra bank. Garantistens ansvar skal ikke være
begrenset gjennom forbehold om eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold
fra den som stiller sikkerheten.
Sikkerheten utgjøre kr. 960.000,-. Sikkerheten skal kunne gjøres gjeldende for forhold som
Statsbygg påberoper seg senest ved overtakelse

