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Overskott steinbrudd 
D R I F T S P L A N  

1. FORMÅL OG OMFANG 
Driftsplanen skal være Pallin AS sitt redskap for gjennomføring av uttaket gitt gjennom 

reguleringsplan vedtatt 18.6.1998.  

Denne driftsplanen er en revisjon / fornyelse av eksisterende driftsplan fra januar 1996 og er 

utarbeidet i forbindelse med behov for å søke konsesjon for videre drift. 

Revisjonen ivaretar: 

• Ny driftsplan iht. DMF veileder av 11. august 2016 

• Status for steinuttak, innmålt terreng 7.7.2018 

• Korreksjoner av avvik fra tidligere driftsplan 

• Utvidelse av brudd i dybden og andre endringer i henhold til dispensasjon fra 

reguleringsplan, gitt av Indre Fosen kommune den 10.10.2018 

2. BESKRIVELSE 

FAKTAOPPLYSNINGER 

Overskott steinbrudd ligger i Indre Fosen 

kommune, tett på FV717, 7,8 km sør for 

Rissa sentrum og 7,6 km nord for 

Stadsbygd sentrum. 

Bergarten i bruddet er Amfibolitt med 

smale band av kvartskeratofyr.  

90% av utkjørte masser leveres som 

samfengt sprengtstein. Bruksområder er til 

forsterkningslag i gårdsplasser og veger 

med mindre trafikk. Annen bruk er til å 

legge en såle under byggverk på 

leirgrunn og i fyllinger. En mindre andel, 

der hvor berget har best kvalitet, knuses 

for lettere utlegg av tynnere 

forsterkningslag. Egnede blokker til 

forstøtning ved tørrmuring ol., legges til 

side som eget produkt. 

Pallin AS driver uttaket på eiendommen til 

Kjell Overskott (gnr. 23 bnr.3) Det 

foreligger skriftlige avtaler mellom Pallin 

AS og grunneier om drift og uttak av 

masser. 

Fig.1 Kartutsnittet viserbeliggenhet og omgivelser for 
Overskott steinbrudd, i Indre Fosen kommune. 



3. RAMMEVILKÅR 
Navn på uttaket:  Overskott steinbrudd 

Kommune:  Indre Fosen, k.nr.5054 

Eiendom som tiltaket skal foregå på:  gnr./bnr. 23/3 Overskott 

Arealavklaringer: 

• Reguleringsplan navn: Overskott steinbrudd - del av gnr. 23 bnr. 3 

• Reguleringsplan vedtatt 18.6.1998 

• PlanID reguleringsplan: 162419981130 

• Dispensasjon fra reg.plan: sak 2018/7867 den 10.10.2018 

 

3.1 INFORMASJON OM UTTAKSSTEDET OG TOPOGRAFISKE FORHOLD  

Planområdet har opprinnelig vært en noe skogbevokst bergknaus vest for FV717. Terrenget reiser 

seg i 5-6 m over fylkesvegen og er derfra fallende ned mot fjorden.  

 

Fig.1: 3D illustrasjon av terreng hentet fra NGU grus og pukk database. 

 

 

Bruddet har i dag uthult knausen som vist på fotomontasje nedenfor. 

 

Fig.2: Fotomontasje av steintak med omgivelser sett fra adkomst 

  

https://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/plandialog/planinfo.aspx?KOMM=5054&PLANID=162419981130
https://kart.fosen.net/5054WebPlan/?funksjon=visplan&kommunenummer=5054&planidentifikasjon=162419981130
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/28592
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3.2 KRAV I REGULERINGSPLAN SOM PÅVIRKER DRIFTEN: 

KRAV TIL AVGRENSNING AV UTTAK, BUNNKOTER OG FALL: BESTEMMELSENES § 6.1.3 (*): 

 

 

  

KRAV OM DRIFTSTIDER: KL.7-16 OG 16-18: BESTEMMELSENES § 6.1.5. 
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KRAV TIL STØYUTSLIPP BESTEMMELSENES § 6.1.6  

 

 

 
 

KRAV I FORBINDELSE MED STØVUTSLIPP: BESTEMMELSENES § 6.1.7 

 

KRAV TIL UTSTYR OG MASKINER § 6.1.8. 

 

KRAV OM ETTERBRUK TIL LANDBRUK 
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KRAV TIL SKJERMING: REGULERT PARKBELTE. BESTEMMELSENES § 6.2.1. 

 

KRAV TIL BYGNINGER OG ANLEGG, BESTEMMELSENES § 9 

 

KRAV OM AKTSOMHET VED KULTURMINNER, BESTEMMELSENES § 10. 

 
 

3.3 KRAV I DISP.VEDTAK AV 10.10.2018 SOM PÅVIRKER DRIFTEN:  

 

 

3.4 TILLATELSER ETTER ANNET LOVVERK SOM PÅVIRKER DRIFTEN:  

Driftsplan, Konsesjon. 
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3.5  INFORMASJON OM MINERALFOREKOMSTEN 

TYPE MINERALFOREKOMST 

 

Info 1: NGU Berggrunnskart Rissa 1522 II  

Amfibolitt, med smale band av kvartskeratofyr, geologisk gruppe: Rissagruppen. 

 

Info 2: NGU Pukkdatabase forekomstområde 1624-510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3. Ressurskart og 3D illustrasjon 

Kilde: NGU-Grus og Pukk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4:  

Beskrivelse fra NGU Grus 

og Pukk database 

https://www.ngu.no/FileArchive/196/B15222.pdf
http://aps.ngu.no/pls/utf8/geoenhet_SokiDb.Vis_enhet?p_id=147396&p_spraak=N
http://geo.ngu.no/kart/common94/encapsulate.htm?http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_spraak=N&p_objid=108857


Overskott steinbrudd 

 

  Side 5 

MINERAL-/BERGARTSKVALITET OG KVALITETSVARIASJONER SAMT ANTATT VOLUM: 

Kvalitet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5: Info fra 

prøvetaking. NGU 

 
Fig.6: Bruddvegg mot SV viser lagdeling i berg 
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Fig.7: Bruddvegg mot øst og fylkesvegen følger vertikal lagdeling som gir en ryddig overflate. 

 

Volum restressurs i forhold til tillatt bunnkote +113  

Dispensasjon av 10.10.2018 tillater uttak ned til kote 113 men den høyden bør kun være der 
vannet ledes ut i SV. Bruddets bunn gis jevnt fall fra kote 115 i NØ til allerede etablert bunn på 
kote 114 i SV. Dette gir en uttaksmengde på 215.000 m³ fast fjell eller ca. 301.000 m³ utsprengt 
masse. Herunder anslås 205.000 m³ fast fjell tatt ut av bruddet mens resten 10000 m³ 
(skrotmasser) brukes til reetablering av 0,5 m oppfylt lag under vekstjord, utjevninger og 

terrengforming i forbindelse med rehabilitering. 
 

Levetid:  

Totalt 215000 m² med årlig uttak av 10 000 m³ fast fjell kan gi fortsatt drift i 22 år (år2041) 

Etappevis utvikling 
Fast 
fjell m³ Uttak pr år Levetid år Start år Slutt år 

Etappe 1 87600 10000 9 2019 2028 

Etappe 2 127400 10000 13 2028 2041 

Etappe 3-Rehabilitering 2041 
Fig.8: Etappevis uttaksvolum for fast fjell og levetid. 

 

Årlig avsetning har normalt variert fra 8000-12000m³. Ved behov har det blitt søkt og fått 

dispensasjon for større uttaksmengde enn 10000 årlig uttaksmengde som fastsatt i reguleringsplan. 

 

Undersøkelser og info er hentet fra: 

 

Styrke:  

▪ NGU Pukkdatabase (se side 5) 

▪ NBTL (Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS, rapport P15322 av 25.9.2015:  

se side 7. 

Radoninnhold: 

▪ NBTL (Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS, rapport P15322-2 av 2.11.2015:  

se side 7. 

  

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/
http://www.nbtl.no/
http://www.nbtl.no/
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Undersøkelse av styrke 

 

Rapport P15322-2 datert 2.11.2015:  v/NBTL 

 

 
 

Undersøkelse av radoninnhold:  

Fra rapport P15322-2 datert 2.11.2015:  v/NBTL  
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PLANLAGTE SALGSPRODUKTER OG UTNYTTELSESGRAD AV RESSURSEN 

 

Pallin As er et maskinentreprenørfirma som i stor grad benytter ressursen i egen virksomhet lokalt.  

PRODUKTER: 

 

SAMFENGT SPRENGTSTEIN 

90 % av utkjørt masse er uforedlet samfengt sprengtstein.. Fortrinnsvis nyttes uttatt masse til 

forsterkningslag for mindre trafikkerte veier og gårdsplasser eller som såle under bygg når man 

graver ned til leire.  

 

KNUST VARE/PUKK 

Inntil 9-10 % knuses. Pukk brukes til utlegg av tynnere lag og avretting.  

 

BLOKKSTEIN 

Kanskje 0,5 % av utkjørt er egnede steinblokker som sorteres til side for bruk til forstøtning, 

maskinmuring etc.  

 

SKROTMASSER/REHABILITERINGSMASSER 

Da mesteparten som utkjøres er sprengt uforedlet masse så det er egentlig lite som er 

«skrotmasser» og ikke nyttbart. En del masser (ca. 8.200 m³) trengs og til rehabilitering og 

oppfylling av bruddbunn med min. 0,5 m masse før tildekking med avdekkingsmasser/matjord. Det 

er slik satt av 10000 m³ (skrotmasser) av tenkt totalt uttak på 215.000 m³ fast fjell.  

 

VOLUMANSLAG FERDIGPRODUKTER 

Ferdigprodukt 
Andel 
% 

Fast fjell 
m³ 

Volum-
faktor 

Sprengt fjell 
m³ Tonn/m³ Vekt (tonn) 

Samfengt sprengt 
stein 90 % 17528 1,4 24539 1,6 39262 

Knust vare/pukk 9,50 % 19475 1,4 27265 1,5 40898 

Blokker 0,50 % 1025 1,4 1435 1,4 2009 

SUM 100 % 205000 1,4 287000   82168 
 

UTNYTTELSE 

Med de begrensninger som ligger i reguleringsplanen og senere dispensasjonsvedtak 10.10.2018 

så er utnyttelsen ca. 95 % til salg og resterende 5% til retablering av terrenget. 

 

MULIGHETER FOR FRAMTIDIGE UTVIDELSER AV BRUDD 

Ressursen er større enn regulert i plan og bruddet er aktuelt å utvide fram i tid.  

Til dette trengs avtale med nabo som i utgangspunktet har stilt seg positiv.  

Videre trengs en utvidet reguleringsplan og dertil driftsplan. 

 

En utvidelse mot sørøst til bruddets bunn møter naturlig terreng på kote 113 kan gi et uttak på 

50.000 m³ fast fjell eller 70.000 m³ sprengt masse. Det gir drift i 5 år ekstra.  

Går man ned ytterligere en pallhøyde (13 m) til kote +100 moh., får man tak i ytterligere 

100.000 m³ fast fjell, dvs. 140.000 m³ som gir 14 år til med drift.  

Totalt 180-190.000 m³ og 18-19 år ekstra levetid fram til år 2060.  
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4. UTTAKSPLAN 

4.1.BESKRIVELSE AV PLANLAGT UTTAK 

Geologiske forhold: 

Forekomsten ligger innenfor en 2 km bred amfibolittbue mellom Rørvik og Veten. Dette er en 

metamorf bergart med amfibolitt som dominerende bergart. 

 

Metamorfe bergarter dannes under høyt trykk, temperatur eller kjemisk påvirkning. Berget smeltes 

ikke men blir omstrukturert (omdannet) og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert. Berget 

har gjennomgått en «metamorfose». 

 

Fotografi nedenfor viser amfibolitt med vertikale tynne lag av kvartskeratofyr i bruddets 

lengderetning. Bergarten er meget oppsprukket og forskifret med enkelte markerte 

forvitringssoner. Det er også observert kismineralisering. 

 

 
Lagdelt berg vises som vertikale striper i bruddvegg mot sør. 

 

 
Langs pallvegg mot øst vil bryting skje parallelt med lagdelingen som gir glatte jevne bruddvegger. 
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Omgivelser:  

Bruddet ligger i utmark i god avstand fra bebyggelse. Aktiviteten som er relativt liten i avgrenset 

tidsrom for sprenging vår og høst og omfanget av uttak er beskjedent. Aktiviteten har slik liten 

innvirkning på omgivelsene annet enn den nærmeste naturen. Tilgrensende arealer benyttes til 

beite.  

 

Det har i bruddets levetid ikke vært klager fra naboer og det er god dialog og praktisk 

samarbeid med de naboer som grenser inntil. 

 

Støv:  Noe støvpåvirkning av tilgrensende skog ved aktivitet i tørre perioder. 

 

Støy:  Maks uttaksdybde er allerede nådd. Dette er gunstig mht. støyavgivelse og knuseverk kan 

plasseres lavt og skjermet. Videre drift er i en gunstigere situasjon enn ved oppstart. 

 

Vann:  Bruddet vil legges med slakt fall ned mot etablert bunnivå på kote 114 og med utslipp av 

vann ved kote 113. Overvann vil ledes ut i terrenghøyde i berglendt skogsmark med godt 

fall ned mot fjorden. Bruddets bunn vil reetableres som beitemark via 0,5 m sprengte 

masser og topplag med avdekkningsmasser og innkjørte løsmasser i eget midlertidig 

deponi. Med dette grunnlaget for revegetering vil man fordrøye avrenninga på en naturlig 

måte. 

 

 
 

Uttaksmetode: 

Sprengning: Normalt ved 2 salver årlig, hver på ca. 5000 m²,  

(Reguleringsbestemmelsene § 6.1.1, setter ramme for normalsituasjon til uttak av 10000 m³ pr. år. Ved 

behov for større leveranser til enkeltprosjekter, må det søkes dispensasjon) 

 

Viktige driftsforhold 

Uttaksretninger og etapper er angitt på uttakskart vedlagt planen.  
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ETAPPE1: UTTAK MOT SØRVEST 

Noe berg gjenstår å ta ut mot sør og dette blir første etappe videre uttak ved videre drift. Uttaket vil 

skje langs med lagdelingen parallelt med bruddkanten mot øst og fylkesvegen.. Danningen av paller 

bør kunne skje litt tilpasset lagdelingen av berget. Under uttaket av etappe 1 vil produktene lagres 

som fram til i dag internt i bruddet i egne områder for ferdigprodukter. 

 

I tillegg skal det rett innfor innkjøring til bruddgropen etableres et massedeponi for tilkjørte 

løsmasser/matjord opp mot bruddveggen mot øst. Bedriften har behov for slikt deponi på trygg grunn 

og restmasser fra deponiet kan her senere brukes til rehabilitering. Deponiet tenkes lagt noe 

konsentrert og opp til 5 m høyde inn mot bruddvegg. 
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ETAPPE 2: UTTAK MOT NORDØST 

• Lagrene med ferdigprodukter flyttes til sørveggen i bruddet.  

• Pall nås fra innkjøring i bruddet og drives ned mot SV hvor pallen avsluttes i høyde med naturlig 

terreng vist i Etappe1.  

• Driveretning for hoveduttak i etappe 2 blir tilbake mot adkomstsiden i NØ. 

Bunn drives med jevn stigning fra kote 114 til kote 115 i nord.  

• Intern adkomstvei ned til kote 114 sikres med gjerde mot indre bruddkant mot etappe 2. 
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ETAPPE 3 – REHABILITERING:  

• Alt produksjonsutstyr, anlegg og installasjoner fra uttaksområdet demonteres og fjernes. 

• Bruddvegger inspiseres for løse stein og større blokker og renskes.  

• Kant over bruddvegger renskes jord og vegetasjon inntil 3 m fra kanten. Ranker over 

bruddkanter med jord og vegetasjon kan reetableres nedenfor på pall og i bunnen under pall. 

• Sikringsgjerde etterses langs bruddkanter og gjerde etableres inn mot skjæringskant der 

skjæring starter. Dette for å hindre at noen kan gå inn mellom gjerde og bruddkant. Gjerde skal 

være av materiale som gir karakter av permanent sikring og krever lite vedlikehold. Stolper kan 

for eksempel være av metall forankret i berg. 

• Bunnen i uttaksområdet på ca. 16,5 daa, ryddes for større blokker og tilføres løsmasser på min 

0,5m (ca. 8.250 – 10.000 m³)  

• Voll mot vest og landbruksbeite planeres ned en del og avrundes. 

• Alle avdekkningsmasser og masse fra midlertidig deponi av tilkjørte masser, tilbakeføres til 

bruddets bunn og paller som vekstjord.  
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• Høyde og skråningsvinkel. 

o Løsmasseuttak og skråningshellinger:  

Bruddet forutsetter ikke uttak av løsmasser av større dybde, kun rensk av tynt lag overjord. 

 

o Pallhøyder og hyllebredder i fast fjell: 

▪ Det skal etableres pall på kote 125 moh. langs bruddets vegg mot sørøst. Pallen vil 

derved ha samme høyde som planet ved innkjøring i bruddet mens den i sør går ut til 

naturlig terreng. Pallhøyden blir her 10-11m fra pall og ned i bruddets bunn på kote 

115 moh. i nord og kote 114 moh. i sør. Over pall blir høyden til naturlig terreng 

maksimalt 13 m mot knausen (138 moh.) mot fylkesvegen i øst. Knausen medfører at 44 m 

av bruddveggen blir høyere enn 10 m, resten blir lavere. 

▪ Pallbredde mot parkbelte langs fylkesveg er 12 m. 

▪ Pallbredde mot parkbelte langs naboeiendom i sørøst, gnr/bnr. 21/1 og 23/2 er 8 m. 

Pallen skal i sørøst gå ut jevnt med eksisterende terreng. 

 

• Andre arealdisponeringer: 

 

o Deponier for avdekkningsmasser: Landbruksområde i nord benyttes til deponi for 

avdekkningsmasser. Dette er avklart i reguleringsplan og dispensasjonssak. 

 

o Midlertidig deponi for løsmasser, fortrinnsvis avdekkningsmasser av overjord innkjørt fra andre 

steder. Deponiet skal etableres rett innenfor innkjøringen i bruddgropen og skal tjene som 

lagringsplass for videresalg av matjord og grus samt vekstjord for rehabilitering av brudd.  

 

• Potensiale for senere utvidelser: 

 

En framtidig utvidelse mot fallende terreng sørvestover krever ny regulerings- og driftsplan.  

Forutsatt utvidelse tenkes da å avsluttes flatt ut mot fallende terreng mot fjorden. 

 

A: Flat utvidelse mot SV med bunnkote +113 ut til terrengnivå:  50.000 m³ 

B: Uttak av ytterligere pallhøyde fra kote +113 ned til kote +100:  100.000 m³ 

Sum:  150.000 m³ 

 

Med årlig uttak 10.000 m³ gir det driftstid ytterligere i15 år. 

 

• Plan for bruk og disponering av vrakmasser 

Det er lite av uttaket som vil være unyttbart da bruddet leverer mye fyllmasser til forsterkning av 

grunn under veganlegg og plasser samt fyllinger. Vrakmasser lagres internt i bruddet for senere 

bruk til terrengforming ved rehabilitering. Herunder vil de kunne legges ved pallfot og på pall for 

å danne grobunn for beplantning sammen med avdekningsmasser. 

 

2.2. BESKRIVELSE AV OPPRYDNING OG SIKRING UNDER DRIFT  

• Merking og adgangsbegrensning 

o Plassering av skilt og bom for adkomstveier:  

Bom og skilt med adgang forbudt skal være plassert som angitt på uttakskart ve avkjørsel  

• Merking og sikring av kanten på uttaket: 
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o Sikringsgjerde for steinbrudd skal etableres som angitt på uttakskart. «Gjerde skal merkes 

adgang forbud – anleggsområde» som angitt på uttakskartene. 

 

o Kant av over bruddvegg skal renskes for vegetasjon og vekstjord og avrundes/ryddes i 3 

m breddes så kant blir ryddig og godt synlig.  

 

• Sikring av uttaket i driftsperioden 

o Sikringsgjerde langs intern transportvei i bruddet, skal etableres ved uttak av siste etappe 

som vist på uttakskart.  

 

• Plan for rensk av bruddvegger. 

o Bruddvegger skal inspiseres for løse stein og renskes samtidig som man graver ut sprengt 

stein. Det skal utvises aktsomhet for stein som kan løsne som følge av evt. vanntilsig og 

frostsprengning. Dette gjelder både mindre stein og større blokker som vurderes å kunne 

bety risiko. Avskjæringsgrøfter over bruddvegger og vannledende slisser i bruddkanter 

antas ikke nødvendig da tilstøtende terreng gjerne har fall bort fra bruddets åpning. 

 

• Krav i reguleringsplan for opprydning og sikring 

o Reguleringsbestemmelsene § 6.1.9 viser her til driftsplanen under driften og krever ellers 

rehabilitering til landbruk når bruddet avsluttes.  

2.3. HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

• Tiltak: 

o Skjerming mot støy, støv og innsyn 

▪ Bruddet er etablert iht. reguleringsplan med parkbelte/vegetasjonsbelte mot eksponering 

fra fylkesvegen. 

▪ Drift skal iht. reguleringsbestemmelsene skje ved at knuseverk til enhver tid plasseres så 

lavt som mulig i bruddet. 
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AVSLUTNINGSPLAN 

3.1 PLAN FOR OPPRYDNING OG SIKRING ETTER ENDT DRIFT 

1. Opprydding: Konstruksjoner, infrastruktur og skrot fjernes 

 

2. Sikring:  

- Paller og bruddvegger i uttak av fast fjell etableres etter følge prinsippsnitt: 

 
- Bruddvegger skal renskes for løse stein og stein/blokker.  

Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning av overflatevann synes ikke påkrevet da 

terrenget i hovedsak har fall bort fra bruddkant. Det er derfor ikke påkrevet med 

avskjærende grøfter på topp av skråninger eller vannledende slisser i bruddvegg  

 

- Bruddkant avgraves for jordsmonn som kan gi grobunn for vegetasjon og renskes for løse 

stein.  

 

- Sikringsgjerde bør utføres i materiale som har god varighet og styrke, for eksempel med 

jernstolper forankret i fjell. Situasjon kontrolleres. Bruddvegger sikres med avdelende 

gjerde sli at ingen kan komme til bruddkant innenfra bruddet. 

 

- Sikringsgjerder skal skiltmerkes for varsling av fare med skrent. Forslag til 

plasseringer av skilt er angitt på uttakskart. Aktuelt skilt kan være 

vassdragsskilt 1.07 NVE Sjakt, stup, bratt skråning. 

 

- Dokumentasjon av helhetlig situasjon med bruddvegger og sikringsgjerde samt utførte tiltak 

foretas i rapport med foto, beskrivelse og karthenvisning som oversendes bergmesteren. 

 

https://bokstavfabrikken.no/vassdragsskilt-1-07-nve-sjakt-stup-bratt-skraning
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3. Rehabilitering: 

▪ Restmasser av sprengt stein planeres i minst 50 cm tykkelse (ca. 8200m³) over bruddets 

bunn. Det skal påses at bunnen i bruddet har jevnt fall for avrenning mot terreng i SV og at 

vannet ikke stenges inne i dammer. 

 

▪ Avdekkingsmasser og tilbakeføres og planeres over bruddets bunn.  

• Jordranker lagt mellom sikringsgjerde og bruddkanter tilføres paller og bunn av 

brudd. Vegetasjon langs bruddets kanter søkes så reetablert i disse massene innenfor 

veggene i bruddet. 

• Voll mot vest planeres ned og avrundes inn i bruddet.  

• Evt. fyllingsskråninger for permanent etablering skal ikke være brattere enn  

h/l= 1:1,5 for steinfyllinger og 1:2 for sand og grusmasser. 

 

▪ Grus og vekstjord fra midlertidig deponi i bruddet, fordeles jevnt utover i bruddets bunn. 

Terrenget forutsettes reetablert med vekster som naturlig hører hjemme i området, da som 

landbruksareal til beite. For å påskynde revegetering kan bunnen evt. tilsåes med gress. 

Røtter, trær og busker langs bruddets kant, kan relokaliseres langs uttakets vegger i bunn 

og på paller. 

 

▪ Tiltak for håndtering av avrenning. 

Oppfylling av bunn med 0,5m sprengt vare og løsmasser + overjord fra avdekking vil gi 

tilbake en naturlig fordrøyning av vann til området. Ytterligere tiltak synes ikke påkrevet. 

 

BILAG TIL DRIFTSPLANEN 
1. Oversiktskart – Geografisk plassering av Overskott steinbrudd-M5000-A4 

2. Eiendomskart – M2000-A4 

3. Uttakskart - Etappe 1- M2000-A4-15.04.2019 

4. Uttakskart - Etappe 2 - M2000-A4-15.04.2019 

5. Uttakskart – Rehabilitering - M2000-A4-15.04.2019 

6. Terrengsnitt A-B-C – M200 A3-15.04.2019 

7. Kart til grunneieravtale av 19.12.2014, avtalens pkt.1 (områdeavgrensing) 

8. Intensjonsavtale med grunneier 11.7.2018. 

9. Undersøkelse steinprøver, styrke/slitasje 

10. Undersøkelse steinprøver, Radon.: 

Det vises for øvrig til tidligere innsendt søknad om konsesjon med vedlegg. 
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