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Driftsplanen er utarbeidet av Feste NordØst as for AS Bredesen Graving og Transport,  
07.Juli 2017. Revidert 25.11.2020  
 
 
 
Sunndalsøra den 25.11.2020 
 
 

 
 
Erik Bredesen, daglig leder 
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PLANBESKRIVELSE 
 
1  Grunneier 

Grunneier er Oddbjørn Tangen, Hovengvegen 390, 6600 Sunndalsøra  
 
2  Driftsområde 

Driftsområdet omfatter eiendommen GID 46/2 i Sunndal kommune. 
 

 Uttaket navnes: Rådshammaren massetak. 
 

3  Driver av uttaksområdet 
Driver av uttaksområdet er:  AS Bredesen Graving og Transport 
Besøks- og postadresse: Industrivegen 41, 6600 Sunndalsøra 
Tlf: 71 69 28 00. Orgnr: NO 936 276 083  Mail: Post@bredesen-as.no  
 
Driver har kontrakter med grunneier Oddbjørn Tangen. 

 
4  Nærmeste naboer 

Nærmeste naboer i nord er 46/2, 46/5 og 46/1. Dette er landbruks-
eiendommer og dyrkamark. 
Mot øst 46/4 og 46/8 som er landbrukseiendom og dyrkamark. 
Mot sør og vest, fjellformasjon og skogsområder som er en del av 
eiendommen 46/2.   

 
5 Grunnlag for driften 

• Reguleringsplan nr. 20151120 -Rådshammaren massetak, vedtatt 
10.05.2017 (se vedlegg nr.1)  

• Mineralloven med forskrift. 
• Forurensningsforskriftens kapittel nr. 30. 

 
 
6 Uttaket 

Rådshammaren massetak er et uttak av fjellmasser for plastringstein og pukk-
/grusproduksjon. Uttaket er i henhold til vedtatt reguleringsplan (se vedlegg 
nr.1).  
 
Geologien i uttaksområdet viser at hovedbergarten består av: Diorittisk til 
granittisk gneis og migmatitt. Bergarten: Grovkorna granittiske gneis, B33 
augegneis og gneisgranitt.  
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U
tsnitt fra NGU-Berggrunn (Nasjonal berggrunnsdatabase) viser forekomst av Diorittisk 
gneis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utsnitt fra NGU sin Grus og Pukk-database (registrering 2006), viser dagens 
uttaksareal. Fjelluttaket er vurdert som viktig.  

 
 

Fra NGU`s Pukkdatabase beskrives ressursen som viktig. Hovedbergartstype er 
metamorf bergart, med Gneis som dominerende bergart.  
Det foreligger per i dag ingen analyser fra forekomsten. 
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Bildet viser dagens situasjon i sørvestre del av uttaket. Fjellet er forholdsvis 
homogent og har lite oppsprekking med fare for utrasing av blokk. 

 
Totalt regulert uttaksareal er på ca. 64 daa. 
Beregnet uttaksvolum er på ca. 830.000 fm3. 
Gjennomsnittlig årlig uttak er ca. 10.000 – 15.000 m3. 
 
Driftsvarighet forventes å være ca. 60 år fram i tid. 
 

 
7 Beskrivelse av uttaket 

 
7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000, er vist på tegning nr.1. 
Fjelluttaket ligger på Mele, ca. 3km sørøst for Sunndalsøra sentrum, på 
sørsiden av Fv312. 

 
7-2 Kart med uttaksfaser i målestokk 1:5.000, er vist på tegning nr. 2. 
Kartet viser uttaksfasene nr.1 til nr.2.  
I tillegg vises regulert uttaksgrense, eiendomsgrenser, tilgrensende 
eiendommer med mer. 
  
Driftsplan 
Driftsplanen baserer seg på vedtatt reguleringsplan hvor skjerming mot støy, 
støv og innsyn sikres med ferdiglager mellom knuser og gårdsbebyggelsen mot 
øst. I tillegg er det regulert skjermingsbelte mot øst og dyrkamark. 
Trafikkbelastningen for bebyggelsen er knyttet til adkomstvegen i nord. Vegen 
støvdempes ved behov.   
Hensynet til naturmangfold er avklart på reguleringsplannivå. 
Avrenning til vassdrag er avklart i reguleringsplan, og dette er ikke 
problematisk da overvann i uttaksområdet siger ned i grunnen til 
grunnvannet. 
Uttaksområdet er regulert og avklart i forhold til kulturminner. Dvs. ingen 
konflikt. 
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Uttaket, med tilhørende arrondering og revegetering, foreslås gjennomført i 
to hovedfaser. 
Produksjon og drift vil foregå mandag til fredag mellom 07.00 og 18.00.  
På offentlige hellig-/høytidsdager er det ikke tillatt med drift.  
Det er heller ikke tillatt med drift i fjelltaket når det ligger snø i fjellsida 
over uttaket. 
Ved drift av knuseverk skal det til enhver tid være lagret masser mot 
bebyggelsen for støyskjerming. 
Støynivå fra aktiviteten i pukkverket skal tilfredsstille den til enhver tid 
gjeldende forskrift (T1442). 
Det tillates ikke oppsatt hvilebrakke eller andre bygg for personopphold innen 
uttaksområdet. 

 
7-3 Eksisterende situasjon 
(Se Eksisterende situasjon, tegning nr.3). 
Dagens uttaksområde ligger sør for Fv312. Det er adkomst fra fylkesvegen og 
inn til dagens uttaksområde. 
Det viste kartet (tegning nr.3), er grunnlagskart fra 2014. Det er ikke foretatt 
sprengning/uttak etter kartkonstruksjonen.  
 
Massetaket ble etablert på midten av 1930 tallet, og ble drevet av 
vannverk/stat.  
Pukkverket har vært drevet av AS Bredesen Graving og Transport siden 1995.  
  
Dagens drift foregår i hovedsak med driftsretning mot sørvest. Palleuttak med 
12m x 15 m og har to pallhøyder.  
Pukk og grus produseres med mobilt utstyr, og det er etablert ferdiglager på 
østsiden av adkomstveg (dette er i henhold til reguleringsbestemmelsene).  
 
Adkomstvegen inn til fjelltaket er sikret med bom og varselplakat. To 
sideveger inn til fjelltaket i øst er sikret med grind/port som er låst. Disse 
vegene benyttes bare sporadisk i driftssammenheng. 
Uttaks- og lagerområdet er gjerdet inn med sauenetting (se kart tegn.nr.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildet viser bom ved hovedadkomsten til fjelltaket. 
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Det lille av overflatevann som siger inn i uttaksområdet, infiltrerer i grunnen 
og fordamper. Bekkene som fremgår i grunnlagskartet, vest for regulert 
uttaksområde, har ikke vannføring hele året. Vann fra disse blir infiltrert i 
grunnen. Det er per i dag ikke problemer knyttet til overvann i uttaket. 
 
Områdene nordvest, vest og sør for planområdet fremstår som skogsmark. 
Områdene mot nord og øst er dyrkamark. 
Løsmassene innen regulert uttaksområde er varierende, og har varierende 
tykkelse over fjell. 

 
7-4 Uttaksfase 1  
(Se Uttaksfase 1, tegning nr. 4, samt profiler-uttak tegning nr.7 og profiler- 
avslutning, tegning nr. 8) 
Fase 1 fortsetter med palldrift, først mot sør og sørvest, for så å fortsette 
videre mot nord og nordvest. Pall på kote +95 skytes ut først, for så å 
fortsette med de nedenforliggende pallene. De vestligste pallene drives ferdig 
før driften fortsetter på de lavereliggende pallene. Produksjon vil foregå på 
driftsflatene på kote 28 og kote 20.  Driften baserer seg på pall-system med 
pallhøyde 15 meter og hyllebredde på 12 meter (veggvinkel ca. 51 grader). 
 
Utsprengte masser skytes ut mot driftsflate der de knuses med mobilt 
knuseutstyr, og ferdigvarer lagres mot øst, på områder merket 
«lagerområde».  
  
Avdeknings- og renskmasser vil mellomlagres mot øst og sørøst ved pall ferdig 
uttatt terreng.   
 
Knusing av fjell vil foregå med mobilt knuseutstyr, med ferdiglager mellom 
knuser og bebyggelsen i øst. Driftsveger vil etableres i uttaksområdet, for 
nødvendig adkomst til hyllene, til knuser og driftsområde på flata (etter hvert 
som denne opparbeides).  
 
Istandsetting vil foregå med rensk, pigging og sikring av gjenstående 
bruddvegger. Profilsprenging av pall mot eksisterende terreng vil fortløpende 
bli vurdert knyttet til driftsrensken.  
Områder som tidligere er benyttet som lagerområde (mot øst), men som nå er 
regulert som vegetasjonsskjerm, vil bli istandsatt slik at naturlig revegetering 
vil finne sted. 
  
Anleggssikring består av låsbar bom ved adkomsten til pukkverket i nord, samt 
porter/grinder ved vegene inn til bruddet fra øst. Ved alle innkjøringene til 
pukkverket er det satt opp varselskilt.  
 
Det er satt opp permanent trågjerde (sauenetting) rundt uttaksområdet. 
Gjerdet flyttes i de områdene der uttak skal finne sted (i sørøst). Driftsveger i 
bruddet sikres med store steiner i forkant av pall. 
 
Uttaksvolum for uttaksfase nr.1 er beregnet til å være ca. 470.000 fm3. 
Uttaksfase nr.1 omfatter et uttaksareal på ca. 33 daa.   
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7-5 Uttaksfase 2  
(Se Uttaksfase 2, tegning nr. 5, samt profiler-uttak tegning nr.7 og profiler- 
avslutning, tegning nr. 8) 
Drivretning for uttaket vil fortsette videre mot nord. Pall på kote +95 /+80 
skytes ut først, for så å fortsette med de nedenforliggende pallene. De 
vestligste pallene drives ferdig før driften fortsetter på de lavereliggende 
pallene. Produksjon vil foregå på driftsflate på kote 20.  Driften baserer seg 
på pall-system med pallhøyde 15 meter og hyllebredde på 12 meter 
(veggvinkel ca. 51 grader). 
 
Utsprengte masser skytes ut mot driftsflate der de knuses med mobilt 
knuseutstyr, og ferdigvarer lagres mot øst, på områder merket 
«lagerområde».  
  
Avslutning mot eksisterende terreng og regulert uttaksgrense med paller 
(pallhøyde 15 m og hyllebredde 12 m). 
Bruddvegger vil fortløpende renskes/pigges/sikres for å unngå nedrasing av 
blokker og stein.  
 
Lager for ferdigvare vil være på regulert lagerområde i nord, på østsiden av 
adkomstvegen.  
 
Avdeknings- og renskmasser vil mellomlagres mot vest på ferdig uttatt hyller.  

 
Knusing av fjell vil foregå med mobilt knuseutstyr. Driftsveger vil etableres i 
uttaksområdet, for nødvendig adkomst til hyllene, til knuser og driftsområde 
på flata mot øst og nord. 
 
Istandsetting vil foregå med rensk, pigging og sikring av gjenstående 
bruddvegger. Profilsprenging av pall mot eksisterende terreng vil fortløpende 
bli vurdert.  
Den søndre delen av uttaksområdet i fase 1 (inkludert pallene) vil tilføres 
mellomlagrede masser og istandsettes slik at naturlig revegetering vil finne 
sted. 
Revegetering vil skje ved naturlig gjengroing med stedlige plantearter. 

 
Anleggssikring består av låsbar bom ved adkomsten til pukkverket i nord, samt 
porter/grinder ved vegene inn til bruddet fra øst. Ved alle innkjøringene til 
pukkverket er det satt opp varselskilt.  
 
Oppsatt permanent trågjerde (sauenetting), flyttes til forkant av pall, etter 
hvert som uttaket finner sted. Langs adkomstveg (mot vest) vil anleggsgjerde 
benyttes som sikring mot bratt sideterreng. 
Driftsveger i bruddet sikres med store steiner i forkant av pall. 

 
Uttaksvolum for etappe nr.2 er beregnet til å være ca. 360.000. fm3.  
Etappe nr.2 omfatter et uttaksareal på ca. 23 daa. 

 
7-6 Avslutningsplan 
(Se Avslutningsplan, tegning nr. 6, samt profiler-uttak tegning nr.7 og 
profiler- avslutning, tegning nr. 8) 
 
Senest to år etter ferdig uttak av fjellmasser, skal alle områder være ferdig 
ryddet og istandsatt.  
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Paller mot eksisterende terreng skal avsluttes med pallhøyde på maksimum  
15 meter og hyllebredde 12 meter. Overgang mot eksisterende terreng skal 
profilsprenges og renskes for blokk og løse steiner.  
 
Hyllene, som ikke allerede er arrondert og istandsatt, skal tilføres 
mellomlagrede avdeknings- og renskmasser for naturlig gjengroing med 
stedlige plantearter. I forkant av ferdig revegeterte paller (i sør, vest og 
nord), skal det være permanent trågjerde. 

 
Resterende områder skal istandsettes og benyttes til LNF-skog. 

 
7-7 Profiler uttaksfaser og avslutning 
Tegning nr. 7, viser profilene for fjelluttaket under drift, og tegning nr.8 viser 
profiler for avsluttet og revegetert uttak.  
 
Profil A viser de to uttaksetappene fra nord mot sør, med avslutning av 
uttaket mot eksisterende terreng.    

 Profilene B til F, fra vest mot øst, viser de ulike uttaksetappene med 
 avslutning av uttak mot eksisterende terreng. 
 
8  Sikring 

Under driften skal uttaksområdene sikres med låsbar bom, som vil være låst 
når det ikke er aktivitet i området. Det skal være varselskilt ved adkomsten 
til uttaksområdet. I tillegg vil det være sikring i form av permanent gjerde 
(sauenetting) rundt uttaksområdet (mot sør, vest og nord), samt bruk av 
anleggsgjerder og store steiner, i forkant av paller og bratte områder i 
uttaket (se beskrivelse av sikring for fase 1 og 2, samt avslutningsplan). 
Driftsrensk vil bestå av fortløpende pigging, rensk og sikring av gjenstående 
bruddvegger. 

  
 
Tegningsvedlegg:  

 
Vedlegg nr.1: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak, vedtatt 
10.05.2017. 



















Bestemmelser til reguleringsplan for Rådshammaren massetak.  
Gnr. 46 bnr. 2 i Sunndal kommune, planident:20151120 

Bestemmelsene vedtatt 10.05.2017 

1111    § 12§ 12§ 12§ 12----5 Nr. 1 Bygninger 5 Nr. 1 Bygninger 5 Nr. 1 Bygninger 5 Nr. 1 Bygninger ogogogog    anlegganlegganlegganlegg        
1.1 Steinbrudd- og masseuttak BSM og lager BS 

a. Alt arbeid skal kun forekomme mellom 07:00 og 18:00 mandag til fredag. På offentlige 

hellig-/høytidsdager er drift ikke tillatt. Beredskapsøyemed gir unntak fra driftstidene.  

b. Det er kun tillatt med drift når det ikke ligger snø i fjellsida over massetaket. Når det 

ligger snø i fjellsida skal området være avstengt. 

c. Det er ikke tillatt med hvilebrakke eller andre bygg for personopphold. 

d. Knuseverk kan kun plasseres innenfor formålet Steinbrudd og masseuttak.  

e. Lagerområdet kan kun benyttes til masseuttaksrelaterte formål. 

f. Ved drift av knuseverket skal det til enhver tid være lagret masser mot bebyggelsen for 

støyskjerming. 

g. Paller skal etableres med maks 15 m høyde og 12 m bredde, som tilsvarer en helning på 

51°. Det etterlates ca. 30 cm stedlige vegetasjonsmasser på trinnene. 

h. Bruddkantene skal til enhver tid være rensket, og området skal være forsvarlig sikret 

med gjerde.  

i. Området skal tilbakeføres til LNF-område ved endt drift. 

2222 § 12§ 12§ 12§ 12----5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    
a. Adkomstvegen til området skal være stengt med bom utenfor oppgitte driftstider. 

Bommen skal være stengt når det ligger snø i fjellsida over massetaket. 

b. Frisikt og vegbredder på avkjørselen ved fylkesvegen skal være opparbeidet før driften av 

massetaket gjenopptas. 

3333        §§§§    12121212----5 nr. 3 Grønnstruktur5 nr. 3 Grønnstruktur5 nr. 3 Grønnstruktur5 nr. 3 Grønnstruktur    GVGVGVGV    
I området for vegetasjonsskjerm GV skal skjermende buffersone med vegetasjon ivaretas. 

4 4 4 4         HENSYNSSONERHENSYNSSONERHENSYNSSONERHENSYNSSONER    
4.1 Frisikt H 140 

Det skal etableres fri sikt iht. vegnormalene. 

4.2 Andre sikringssoner H 190 

Ved endt uttak skal det etableres sikringsgjerde. 

4.3 Faresone, Ras- og skredfare H 310         

a. Det er kun tillatt med drift av massetaket og lagerområdet når det ikke ligger snø i 

fjellsida over massetaket. Når det ligger snø i fjellsida skal masseuttaket og lagerområdet 

være avstengt. 

b. Det er ikke tillatt med hvilebrakke eller andre bygg for personopphold innenfor 

planområdet. 

Henvisning til andre loverHenvisning til andre loverHenvisning til andre loverHenvisning til andre lover                        
Driften skal skje i henhold til bestemmelse i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt 

vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 

mineralloven. 

Utslipp av støy og støv fra mobilt knuseverk og produksjon av pukk, grus, sand og singel skal 

håndteres etter forurensingsloven med tilhørende forskrifter. 
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