Tøm skjema

Søknad om driftskonsesjon
i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet 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: http://www.dirmin.no

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker
Fullstendig navn/firma

Organisasjonsnummer

Solør Pukk AS

998 502 993

Postadresse

Postnummer

Mårvegen 14
Telefonnummer

62 88 81 33

2211
Mobiltelefon

97186007

Sted

Land

Norge

Kongsvinger

E-postadresse

Hjemmeside

mats@gholth.no

2. Opplysninger om området
Navn på uttaksområdet/uttaket

Uttaksområdets gårds- og bruksnummer

Kommune

Haugerberget

169/1

Åsnes

Størrelse på omsøkt areal (daa)

Anslag totalvolum uttak (m3)

Forventet årlig uttak (m3)

51

30.000tonn /11.000m3

740.000

3. Opplysninger om forekomsten
3.1.

Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?

Grunneiers mineraler
Statens mineraler

3.2.

Drives det på forekomsten i dag?

3.3.

Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av
råstoffet):

Ja

Nei

Bergarten i området er gneis. Kvaliteten er god. Massenes bruksområder er til privat og
offentlig bygg og anlegg.
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)
4.1.

Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________

4.2.

Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Haugerberget Pukkverk AS

Navn på plan: _______________________________

28.10.2002

Vedtaksdato: ________________________________
Hvis nei:
Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja

Nei

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Vedlegg til søknaden
Med søknaden skal alltid vedlegges:
5.1.

Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten
- For grunneiers mineraler:

Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller
dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler:

Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2.

Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk
1:1000-/1:2000.

5.3.

Gi en kort firmapresentasjon.

5.4.

Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5.

Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav
til driftsplaner.
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6719200,000000

Konsesjonsområde

6718900,000000

6719000,000000

6719100,000000

Haugerberget i Åsnes kommune

Under behandling

6718600,000000

6718700,000000

6718800,000000

51 DAA

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
GeocacheBasis

±

0

0,1

0,2

0,4 Kilometer

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at
Svalbard

1:3 651

333200,000000

Kart produsert ved DMF 12.11.2018
UTM 33N

333300,000000

333400,000000

333500,000000

333600,000000

333700,000000

333800,000000

333900,000000

334000,000000

334100,000000

334200,000000

Søk utført i Artskart av DMF den 26.06.2018

Søk utført i Naturbase av DMF den 26.06.2018

Beregnet til

Direktoratet for mineralforvaltning
Dokument type
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1.

TILTAKET
Haugerberget Pukk ligger på gnr/bnr 169/1 på vestsiden av Glomma med innkjøring fra Fv.210
Væssiavegen, i Åsnes kommune.
I NGU’s Pukkdatabase er uttaket registrert som forekomstområde 0425-557.

2.

Vedlegg 1:

Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50.000

Vedlegg 2:

Oversiktskart, M=1:5000

TILTAKSHAVER
Tiltakshaver er Solør Pukk AS
Kontaktpersoner er:
Mats Fjeldseth, tlf: 97 18 60 07, mail: mats@gholth.no

3.

AREAL OG VOLUM
Uttaksområdet dekker et areal på 51 daa og inneholder et volum på ca 740.000 faste m3.

4.

OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER
Reguleringsplan for Haugerberget Pukkverk AS ble vedtatt 28.10.2002.

5.

Vedlegg 3:

Reguleringsplan for Haugerberget Pukkverk AS

Vedlegg 4:

Reguleringsbestemmelser for Haugerberget Pukkverk AS

GEOLOGISKE FORHOLD, KVALITET OG BRUKSOMRÅDE
Bergarten i området er gneis. Kvaliteten er god. Massenes bruksområder er til privat og offentlig
bygg og anlegg.
Massekvaliteten i uttaket er stabilt uten sprekker i større grad. Det er tatt hensyn til kvaliteten i
etappeinndelingen.
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6.

BESKRIVELSE AV DRIFTEN OG KOMMENTARER TIL KART
OG PROFILER

6.1

Drift
Fjell tas ut innenfor området vist på driftsplanen og som vist på profiler til driftsplanen. Uttaket
drives med en pallhøyde på maks 10 meter (i h.h.t. reguleringsbestemmelsene nr. 1 Driftsplan)
og en pallbredde på min. 7 meter. Uttaket fortsettes mot vest, nord og i dybden. Massene tas ut
med en helning fra vest mot øst. Helning internt i uttaket skal være på minimum 1:200.
Uttaket drives mot vest i etappe 1, videre mot nord i etappe 2, til øst i fullbredde i etappe 3 og
siste etappe (4) tas i dybden for hele flata. Uttaket får palltrinn mot sør, nord og øst.
Driftsveger internt i uttaket vil ligge på palltrinnene, rundt til toppen av bruddkanten og ellers
inne i uttaket.
Driftsopplegg:
Bruddet avskoges. Solør Pukk tar kontakt med grunneier om ønsket område som skal avskoges.
Grunneier engasjerer en skogsentreprenør til denne jobben. Solør Pukk utfører fjellrensk med
gravemaskin. Solør Pukk engasjerer en bore- og sprengningsentreprenør for å sprenge ut ønsket
mengde stein. Solør Pukk står selv for grov- og finknusing, pigging og lasting. Solør Pukk kjører
ut en del av massene selv, men mye hentes av kunder selv.

6.2

Etappe 1
Etappe 1 dekker et areal på ca. 6,2 daa og inneholder et volum på ca. 70.000 faste m3. Nedre
uttaksdybde i etappe 1 er +191. Etappe 1 er en fortsettelse av eksisterende uttak mot vest.

6.3

Etappe 2
Etappe 2 dekker et areal på ca. 11,6 daa og inneholder et volum på ca. 140.000 faste m3. Nedre
uttaksdybde i etappe 2 er +191. Etappe 2 er en fortsettelse av eksisterende uttak mot nord.

6.4

Etappe 3
Etappe 3 dekker et areal på ca. 14,8 daa og inneholder et volum på ca. 100.000 faste m3. Nedre
uttaksdybde i etappe 3 er +191. Etappe 3 er en fortsettelse av etappe 1 og 2 mot vest.

6.5

Etappe 4
Etappe 4 dekker et areal på ca. 43,4 daa og inneholder et volum på ca. 430.000 faste m3. Nedre
uttaksdybde i etappe 4 er +180. Etappe 4 er en fortsettelse av uttaket i dybden.

6.6

Tidsplan for uttak
Antatt årlig uttak er ca. 11.000 faste m3. Dersom årlig uttak holder seg relativt konstant vil
driftsperioden for uttaket strekke seg frem til ca. år 2082.
Det presiseres at tidsperspektivet på ca. 67 år, som er antatt uttakstid for hele uttaket, baserer
seg på årlig uttak på 11.000 faste m3. En endring i marked og etterspørsel vil kunne føre til at
total driftstid endres.
Etappe
1
2
3
4

Volum/m3
70.000
140.000
100.000
430.000

Tid/antall år
6
13
9
39

Ferdig
2021
2034
2043
2082
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6.7

3

Avdekningsmasser
Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere og tas i bruk til istandsetting av
området. Avdekningsmassene legges i ranker rundt uttaket.
Overdekningsmasse tykkelsen i området varierer alt fra 20cm til 2meter.

6.8

Tekniske innretninger og byggverk i uttaket
Det er en brakke i uttaket i dag. Det benyttes mobile knuseverk i uttaket.

6.9

Avslutta uttak
Permanente vegger i uttaket skal istandsettes fortløpende. Det legges det vekstmasse på
palltrinnene og plantes til med stedegen vegetasjon. Tilførte masser skal ha en dybde på 3050cm.
Sikring etter av bruddkant etter avsluttet uttak vil være gjerde. Etterbruk av området er regulert
til industri.

6.10 Sikring av uttaket
Det settes opp gjerde rundt uttaket (i h.h.t. reguleringsbestemmelsene) og en bom i innkjøringen
til uttaket. Det er utarbeidet en varslingsplan og instruks ved skyting.
Det er egne bestemmelser til området i nærheten til høyspentledningen vest for området.
«Før det kan foretas sprengingsarbeider i en avstand nærmere høyspennings ledningsanlegg enn
100 m målt fra linjens midtlinje – eller i annen avstand som kan skape fare for ledningsanlegget
– skal sprengingsplan være innsendt og godkjent av ledningseier (nå Eidsiva energinett AS). Det
samme gjelder plassering av maskiner nærmere linjen enn 30 m.»
Dette gjelder når en går i gang med uttak i etappe 3. Se driftsplan tegning 03 for hvor grensen
for 100meter går.

6.11 Støy og støv
Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5. Forurensning har følgende bestemmelser angående støv og
støy:
«For å unngå uønsket støvslukt for virksomheten skal tiltakshaver ved igangsettingssøknad
kunne dokumentere at det finnes tilstrekkelig vann på området til å holde dusjanlegg i drift i
tørre perioder.
For øvrig skal støynivået tilfredsstille SFT’s krav til maksimal støy fra industri, TA 506. Dersom
det ved kontrollmåling av støyutslipp fra normal drift viser seg at gjeldende grenseverdier
overstiges, skal nødvendige dempingstiltak iverksettes umiddelbart.»
Det er ingen vannforekomst der pr. i dag. All produksjon foregår med mobilt utstyr, som gjør det
vanskelig å ha vannkilder som strekker seg etter det mobile utstyret. Dersom det skulle være
behov for vanning for å begrense støv så vil det graves et hull ved siden av knuseverket, og
brukes ei vannpumpe som suger opp vanntilsiget og slange med dyse som er festet ved
transportbåndet som går oppi knuser. Hvis dette ikke er tilstrekkelig kan brannvesenet være et
alternativ for å la dem spyle salva eller grovmassehaugen som det produseres av.
Uttaket forholder seg til forurensningsforskriftens kap. 30.
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VEDLEGG 1
OVERSIKTSKART SOM VISER TILTAKETS PLASSERING M=1:50 000
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VEDLEGG 2
OVERSIKTSKART
M=1:5 000
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VEDLEGG 3
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUGERBERGET PUKKVERK AS

Utskrift
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Tegnforklaring
RpOmråde vedtatt - på bakkenivå

RpFormålGrense

RpFareGrense

RpGrense

Høyspenningsanlegg

Jord- og skogbruk

Steinbrudd og masseuttak

ÅSNES KOMMUNE

Målestokk
1:5000

Det tas forbehold om at det
kan forekomme feil på
kartet, bla. gjelder dette
eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med
prosjektering/anleggsarbeid
må undersøkes nærmere.

http://kart.esol.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=662181.0181887551&Bottom=6718292.339164638&Right=663216.0171... 05.12.2014
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VEDLEGG 4
FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HAUGERBERGET
PUKKVERK AS
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VEDLEGG 5
DRIFTSPLAN FOR HAUGERBERGET M/TILHØRENDE PROFILER
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VEDLEGG 6
AVSLUTNINGSPLAN FOR HAUGERBERGET M/TILHØRENDE PROFILER

