Finansieringsplan

Sum

(JHQNDSLWDO
/§Q VSHVLȴVHU 

$QGUHȴQDQVLHULQJVOºVQLQJHU VSHVLȴVHU 

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. ?

 )RUYLUNVRPKHWHUPHGRSSVWDUWDYXWWDNLRPU§GHWIºU

?

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



NRQRPLVNVLNNHUKHW

?

)RUVODJ WLO ºNRQRPLVN VLNNHUKHWVVWLOOHOVH IRU JMHQQRPIºULQJ DY VLNULQJV RJ RSSU\GGLQJVWLOWDN HWWHU PLQHUDOORYHQ
)RUVODJHWVNDOLQQHKROGHE§GHIRUVODJWLOVLNNHUKHWHQVVWºUUHOVHRJIRUP+YRUGDQVºNHUKDUEHUHJQHWVHJIUHPWLO
VLNNHUKHWHQVVWºUUHOVHVNDOEHJUXQQHV  ?

Forslagsstiller forplikter seg til å avsette 1 krone per tonn uttatt masse fra og med 1. januar 2018. Innbetaling for forrige års uttak av masse
skal settes på konto innen 1. februar etterfølgende år. Dokumentasjon av innbetaling skal skje i forbindelse med årlig driftsrapportering til
DMF. Tiltakshaver skal til enhver tid kunne dokumentere størrelsen på den finansielle sikkerheten. Forslag til avtale vil bli utarbeidet.
Forslagsstiller har vurdert kostnadene ved istandsetting av arealene og sammenliknet med andre tilsvarende uttak for å komme fram til
summen.

6LGHDY

 %HKDQGOLQJVJHE\U VHWWNU\VV

?

L  7LOWDNHWNUHYHULNNHNRQVHNYHQVXWUHGQLQJRJJHE\UNUHUEHWDOW
LL  7LOWDNHWNUHYHUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJHWWHUIRUVNULIWRP
NRQVHNYHQVXWUHGQLQJHURJJHE\UNUHUEHWDOW

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

?

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til søknaden
)ºOJHQGHGRNXPHQWHUskalYHGOHJJHVVºNQDGHQRJPHGGHWLQQKROGVRPEHVNUHYHWQHGHQIRU
Punkt 1.1:  )XOOPDNWGHUVRPUHOHYDQW
3XQNW.DUWNRRUGLQDWIHVWHW
Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv:$YWDOHURP
XWYLQQLQJVUHWWPHGHYHQWXHOOHYHGOHJJ
For grunneiers mineraler der søker er grunneier:8WVNULIWDYJUXQQERNHQ
Punkt 2.3:

(YHQWXHOOHGLVSHQVDVMRQVYHGWDNHWWHUSODQRJE\JQLQJVORYHQ

Punkt 2.4:

)RUVODJWLOGULIWVSODQ

Punkt 6:

'RNXPHQWDVMRQS§NRPSHWDQVHVRPDQJLWWL RJ

Punkt 7.1:

)RUYLUNVRPKHWHUPHGRSSVWDUWDYXWWDNLRPU§GHWetter

XQGHUSXQNW

%XGVMHWWVRPDQJLWWXQGHUSXQNW
Punkt 7.2:

)RUYLUNVRPKHWHUPHGRSSVWDUWDYXWWDNLRPU§GHWfør
*RGNMHQW§UVUHJQVNDSIRUGHVLVWHWR§U

Punkt 11:

'RNXPHQWDVMRQS§DWEHKDQGOLQJVJHE\UHWHUEHWDOW
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Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden
0LQHUDOORYHQVIRUP§OHU§IUHPPHRJVLNUHVDPIXQQVPHVVLJIRUVYDUOLJIRUYDOWQLQJRJEUXNDY
PLQHUDOUHVVXUVHQHLVDPVYDUPHGSULQVLSSHWRPHQE¨UHNUDIWLJXWYLNOLQJ PLQHUDOORYHQi 
ΖKHQKROGWLOPLQHUDOORYHQiNUHYHUVDPOHWXWWDNDYPLQHUDOIRUHNRPVWHUS§PHUHQQPu
PDVVHRJHWKYHUWXWWDNDYQDWXUVWHLQGULIWVNRQVHVMRQIUD'0)'ULIWVNRQVHVMRQNDQEDUHJLVWLOGHQ
VRPKDUXWYLQQLQJVUHWW+YDHQVºNQDGRPGULIWVNRQVHVMRQVNDOLQQHKROGHIUHPJ§URJV§DYIRUVNULIW
WLOPLQHUDOORYHQi
6ºNQDGRPGULIWVNRQVHVMRQVNDOVNMHS§YHGODJWHVNMHPDRJVHQGHVWLO'0)1ºGYHQGLJGRNXPHQWDVMRQ
VRPDQJLWWLVNMHPDHWVSXQNWVNDOY¨UHYHGODJW+MHOSHWHNVWHUHURJV§ODJWLQQLVºNQDGVVNMHPDHWIRU
YHLOHGQLQJ
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
GULIWVSODQVRPȴQQHVWLOJMHQJHOLJS§Y§UHQHWWVLGHUwww.dirmin.no.
(QNRQVHVMRQVVºNQDGVNDOXQGHUOHJJHVHQVNMºQQVPHVVLJSUºYLQJIºUGHWDYJMºUHVRPGULIWVNRQVHVMRQ
VNDOJLV9HGYXUGHULQJHQDYKYRUYLGWGULIWVNRQVHVMRQVNDOJLVVNDOGHWOHJJHVYHNWS§RPVºNHUHU
mVNLNNHW}WLO§XWYLQQHIRUHNRPVWHQ'HWWHLQQHE¨UHUDWGHWVNDOOHJJHVYHNWS§RPSURVMHNWHWIUHPVW§U
VRPJMHQQRPIºUEDUWºNRQRPLVNRPGHWOHJJHVRSSWLOEHUJIDJOLJIRUVYDUOLJGULIWRJRPVºNHUKDU 
WLOVWUHNNHOLJNRPSHWDQVHIRUGULIWDYIRUHNRPVWHQΖQQHQIRUUDPPHQDYORYHQVIRUP§OVNDOGHWRJV§
OHJJHVYHNWS§KHQV\QHQHDQJLWWLPLQHUDOORYHQi
•

YHUGLVNDSLQJRJQ¨ULQJVXWYLNOLQJ

•

QDWXUJUXQQODJHWIRUVDPLVNNXOWXUQ¨ULQJVOLYRJVDPIXQQVOLY

•

RPJLYHOVHQHRJQ¨UOLJJHQGHRPU§GHUXQGHUGULIW

•

PLOMºPHVVLJHNRQVHNYHQVHUDYXWYLQQLQJRJ

•

ODQJVLNWLJSODQOHJJLQJIRUHWWHUEUXNHOOHUWLOEDNHIºULQJDYRPU§GHW

'0)NDQIDVWVHWWHYLON§UIRUHQGULIWVNRQVHVMRQ9XUGHULQJVWHPDHWYHGDYJMºUHOVHQDYKYLONHYLON§UVRP
VNDOVWLOOHVYLOLVWRUJUDGIDOOHVDPHQPHGGHKHQV\QVRPHUUHOHYDQWHYHGYXUGHULQJHQDYRPNRQVHVMRQ
VNDOJLV
'0)JMºURSSPHUNVRPS§DWHQGULIWVNRQVHVMRQJLWWLPHGKROGDYPLQHUDOORYHQLNNHHUVWDWWHUNUDYRP
WLOODWHOVHJRGNMHQQLQJDUHDOSODQHOOHUNRQVHVMRQHWWHUDQQHQORYJLYQLQJ'HWHUVºNHUVDQVYDU§LQQKHQWH
VOLNWLOODWHOVH
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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
PLQHUDOORYHQViVWLOOHU'0)NUDYWLODWVºNHUVNDODQJLGHWJHRJUDȴVNHRPU§GHWVRPGHWVºNHV
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
•

(WGULIWVRPU§GHHURPU§GHWKYRUVHOYHXWWDNHWDYPLQHUDOHUȴQQHUVWHGRJRPNULQJOLJJHQGH
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.

•

'HUVRPGHWȴQQHVHQUHJXOHULQJVSODQHOOHUHUJLWWGLVSHQVDVMRQWLOPDVVHXWYLQQLQJLHWRPU§GH
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik
RPU§GHWVRPHUUHJXOHUWWLORJPDUNHUWVRPU§VWRXWYLQQLQJ6OLNYLOUHJXOHULQJVSODQJUHQVHQH
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.
ΖVºNQDGHQWLO'0)VNDOVºNHUDQJLGHWJHRJUDȴVNHRPU§GHWKYRUGULIWHQDYXWWDNHWSODQOHJJHV
som omsøkt konsesjonsområde.

•

'HUVRPRPU§GHWNXQHUDYVDWWWLOU§VWRXWYLQQLQJLNRPPXQHSODQHQVDUHDOGHOYLOIDVWVHWWHOVH
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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Konsesjonsområde
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Tekstdel til driftsplan for Kølbotn, Fyresdal kommune, April 2018.

1

Innledning
Det har vært drift i området med uttak av steinmasser siden 2005 da det ble gitt dispensasjon fra
kommunedelplan for Fyresdal sentrum til igangsettelse av tiltaket. Området ble lagt inn i
kommunedelplanen som ble vedtatt i 2006.
Tillatelsen ble fornyet i 2012 da det ble søkt om videreføring av drift i steinbruddet gjennom en
etablering av Gevelt Grustak & Entreprenør AS sammen med JE Klausen A/S. Drift i området har
foregått i tråd med driftsplan med bestemmelser for området godkjent i Fyresdal kommune
30.03.2012.
Direktoratet for Mineralforvaltning har etterlyst søknad om driftskonsesjon jfr. krav i
Mineralloven vedtatt 2010. Det er utarbeidet søknad om driftskonsesjon i tråd med
søknadsskjema og veileder fra Direktoratet for Mineralforvaltning, forslag til driftsplan følger
søknaden.
ar plan & landskap as har vært engasjert av tiltakshaver til å bistå i arbeidet med søknad om
driftskonsesjon og forslag til driftsplan.

2

Beliggenhet
Det omsøkte området er lokalisert i Fyresdal kommune, øst for Fyresdal flyplass, og omfattes av
gnr 36, bnr 2.
Kølbotn masseuttak

Figur 1. Områdets lokalisering

Adkomst til området er fra fv 355. Vegen er stengt med bom øst for Fyresdal flyplass og benyttes
ikke av andre enn tiltaket og grunneier i forbindelse med skogsdrift. Fyresdal flyplass benyttes i
noen grad av småfly, og for øvrig til motorarrangement som dragracing etc. øst for flyplassen i
tilknytning til denne er det en motorbane. Rundt tiltaket på alle kanter er det skogsområder.

3

Om tiltakshaverne
Driftsselskapet er JE Klausen AS (org.nr. 998 403 359).
Grunneier er Tarjei Haugen. Rett til uttak av steinmasser er regulert i avtale mellom
driftsselskapet og grunneier datert 5. april 2012.

3.1

Omsøkt konsesjonsområde

Det omsøkte konsesjonsområdet
omfatter omtrentlig området avsatt til
råstoffutvinning i kommunedelplan for
Fyresdal sentrum, vedtatt i 2006.
Eiendomsgrensene er vist i vedlagte
kartmateriale.
Bebyggelse i området omfatter en
spisebrakke samt et lagerbygg. Det er
ikke sanitæranlegg i området.
Utsnitt fra kommunedelplan for Fyresdal
sentrum

Figur 2. Flyfoto over området

4

Myndighetsforhold
Per i dag ligger det ingen tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til grunn for driften
av grustaket. Kommuneplanens arealdel fastsetter at det ikke kreves reguleringsplan for
masseuttak som er i drift per 2014. Kommunedelplanen for Fyresdal sentrum avsetter
området til formålet råstoffutvinning og fastsetter vilkår for drift. I tillegg har drift til nå vært
regulert av driftsplan fra 2012, godkjent av Fyresdal kommune, samt kap. 30 i forurensningsforskriften.

5

Om forekomsten
Forekomsten består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (kilde: NGU), og er i NGU sin
database avmerket som en viktig ressurs.
Massene er godkjent for bærelag og frostsikring på riksveg, og har god kvalitet.

5.1

Uttaksareal og uttaksvolum

Det totale omsøkte arealet er på ca 42 daa. Potensielt uttaksvolum er beregnet til
ca. 100.000m3. Årlig uttaksmengde er beregnet til ca 10 000 m3. Det er fra kommunens side
godkjent drift fram til 2025 (vedtak 2005). Plan for uttak er framstilt i vedlegg og beskrevet i
kap. 6. Uttaket vil være styrt av etterspørselen i markedet og bestemmelsene
kommunedelplanen og driftsplan godkjent i Fyresdal kommune.

6

Gjeldende bestemmelser
Generelt
Områdene skal benyttes til masseuttak for faste steinmasser med viderebehandling til
ferdigprodukter til bruk i bygg-, og anleggsdrift. Driften skal i størst mulig grad skje
kontinuerlig. Kommunedelplan for Fyresdal sentrum, driftsplan vedtatt i Fyresdal
kommune med kartdel vedlagt konsesjonssøknaden skal legges til grunn for drift i
området. Etter avsluttet uttak skal området tilbakeføres til landbruk i samråd med
landbruksavdelingen i Fyresdal kommune. Eventuell øvrig bruk må godkjennes i tråd med
PBL dersom dette er aktuelt på det tidspunktet.

Berg- og miljømessig forsvarlig drift
Masseuttaket skal drives i henhold til minerallovens bestemmelser, og innenfor rammene av
forurensningsforskriftens kap. 30 - "Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel".
Steinressursene i området skal utnyttes før områdene blir omdisponert til framtidig formål.

Driftstider
Kommunedelplan for Fyresdal sentrum fastsetter normal driftstid til hverdager mellom
07.00 og 16.00. I kortere perioder tillates drift fram til kl 19.00. Støyfylt arbeid kan ikke
finne sted på helligdager

Avbøtende tiltak i anleggsperioden
Avbøtende tiltak i anleggsperioden omfatter ulike hensyn.
• Håndtering av toppmasser
• Støy/ Støv/ Forurensning
• Sikkerhet

Håndtering av toppmasser/ mellomlagringsmasser etc.
Toppmasser og matjord fra uttaket skal legges i en skjermende voll mot omgivelsene for
mellomlagring under masseuttak. Overskuddsmasser ut over dette skal lagres internt på
området for senere benyttelse i forbindelse med tilbakeføring etter avsluttet drift.
Skog og annen vegetasjon i uttaksområdet skal ikke hogges/fjernes før det er nødvendig for
fremdriften av masseuttaket.
Støv
Det vises til forurensningsforskriften, kap. 30, 30-4 og 30-5. Støv/støvflukt fra området skal
reduseres ved vanningstiltak eller tilsvarende. Støvnedfall og eventuelle utslipp fra
masseuttaket må til enhver tid ligge innenfor gjeldende krav i forurensingsforskriften.
Eventuelle krav til tiltak skal følges opp fortløpende.
Støy
Det vises til forurensningsforskriften, kap. 30, 30-7 og 30-8. Støyforholdene for tilgrensende
boliger til masseuttaket skal sikres i henhold til Miljøverndepartementets "Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2012).

Avrenning
Det vises til forurensningsforskriften, kap. 30, 30-6. Det skal utføres nødvendige tiltak som sikrer
mot avrenning fra området. Overflateavrenning skal avgrenses med avskjærende grøfter rundt

bruddområdet, alternativt føres til slambasseng. Dette for å hindre avrenning til Modølsåi.
§

30-6.Utslipp til vann
Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom
maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet
ikke medfører nedslamming i resipienten.
Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres.
Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder skal benyttes ved vurdering av
tilstandsklasser.
Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av faststoff/suspendert
stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og andre ledd, skal prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent
mottak eller renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng.

Sikring/Skilting
Området skal sikres med varselskilt og gjerder der det er nødvendig. Uttaksområdet skal til
enhver tid være skiltet med fareskilt. Spesielt utsatte skråninger skal vurderes midlertidig
inngjerdet av sikkerhetsmessige hensyn.

7

Drift og istandsetting av uttaket

7.1

Hvordan uttaket skal gjennomføres

Uttak skjer i en høyde. Maksimal høyde er ca 20 m, høyden trappes ned i utkanten av
bruddet ved skyting av skråkant. Bunnkote for uttak er 309 moh. Området sikres med voll/
gjerde og andre nødvendige tiltak under gjennomføring.
Grovknuser leies inn og driftes ca 5 uker per år, denne lokaliseres inne i bruddområdet med
den plassering som til enhver tid er hensiktsmessig sett i forhold til hvor langt bruddet er
kommet. Finknuseverk er etablert og vist i kart.
Ferdigvarelagrene med ulike fraksjoner er lokalisert delvis nord for adkomstvegen gjennom
området i tilknytning til lager, og delvis sør for vegen. Områdene er vist i vedlagte
kartmateriale.

7.2

Framdrift og tilbakeføring

Området har begrenset størrelse. Område A vil tas ut først, renskemasser fra videre drift i
område B vil benyttes til istandsetting av dette delområdet i tillegg til opplegging av voller mot
sør og vest.
Internt i uttaksområdet vil en i hovedsak benytte en maksimal skråningsvinkel på 65 grader under
drift. Deler av skråningene vil fylles med renskemasser og revegeteres i etterkant av avsluttet
drift. Øvrige skjæringer skal sikres gjennom fjerning av løse stein og steinblokker og jfr.
bestemmelsene i driftsplanen.
Tiltaket er ikke så omfattende, og det er ikke vist flere etapper. Området vil
driftes mot vest og nord i tråd med driftsplan godkjent av kommunen. Det er
vedlagt snitt i begge retninger som synliggjør uttaket.
Etter driftsfasen skal området tilbakeføres til landbruk i samråd med
landbruksavdelingen i kommunen. Dersom andre formål er aktuelle i området
på dette tidspunktet vil det måtte omsøkes etter plan og bygningsloven.

8

Sikringstiltak
Det er etablert voll på bruddkanten mot adkomstvegen i øst, i tillegg til anleggsgjerde.
Gjerdet vil nå bli erstattet med et permanent gjerde. Området er skiltet ved adkomstvegen i
begge retninger. Vegen er stengt med bom fra Flyplassen. Det er plassert steinblokker som
sperrer adkomsten fra sørøst forbi eksisterende bolig.
Ved sprengning varsles ca 50 naboer/ berørte med brev i postkasse 4-5 dager før. Varslingen
omfatter både de som har bolig i nærområdene, ivrige turgåere mv. Det er også mange
vakter i området og to sirener. I tillegg settes det ut rystelsesmålere ved 1-2 boliger ved hver
salve.
Sikringstiltak vil videreføres slik dagens praksis er, dvs. med tradisjonelle metoder med
voller, gjerder, varselsskilting og varsling ved sprengning.

9

Avslutning
Det er utarbeidet et forslag til avslutningsplan for uttaksområdet og denne følger vedlagt.
Avslutningsplanen er basert på bestemmelsene i kommunedelplanen og i gjeldende driftsplan.
Det vil med bakgrunn i dette tilstrebes en drift som muliggjør at uttaksområdene avsluttes og
klargjøres for etablering av landbruksformål.
Tilgangen på renskemasser og øvrige masser til revegetering er begrenset. Massene fra området
legges i dag opp i voller som skjermer for støy og innsyn. Disse massene vil benyttes til
revegetering etter endt uttak. Skjæringer og overganger mot eksisterende terreng vil prioriteres
for revegetering.
Det er lagt til grunn et forsøk på tilpasning og forming av terrenget på en slik måte at inntrykket
etter avsluttet uttak er mest mulig avdempet og samsvarer med terrengformasjonene, og
skogsarealene i nærområdet.

Planområdet

OVERSIKTSKART 1: 50 000 i A3

