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Navn. Virksomhetens navn (innleid  
selskap, eks. konsulentselskap). Beskrivelse av kompetanse.

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

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

Navn. Virksomhetens navn 
(innenfor konsernet).

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

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:

* 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).

?
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7. Økonomi

Investeringer Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

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

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

7.1.1  Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan

7.1  For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010

?

?
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

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.

7.1.2  Budsjett

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

7.2  For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

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.).

?

?

?

?

Kategori 2 Fast fjell. 
Fondsavsetning med pant i sperret konto kr. 600.000.- 
Grunnbeløp i form av bankgaranti på kr. 300.000.-
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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 areal- 
disponering. 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 Mineralloven § 41. 
2 Mineralloven §§ 1 og 2. 
3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a). 
4 Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
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INNLEDNING 

Trysil Pukkverk som drivere av pukkverket, har engasjert Guni Consult ved Gunnar Nilsen til 

å utarbeide en driftsplan for pukkuttaket som ligger ved Nordre Fuglsjøen i Trysil kommune. 

Guni Consult har engasjert Berntsen Plan- og Oppmåling AS til tegning av driftsplankartene. 

Driftsplanen med kart er revidert 28.8.2020 og 10.10.20 

 

PLANSTATUS 

Det er utarbeidet reguleringsplan for uttaksområdet. Planen er vedtatt 28.8.2003.  

Uttaksområdet er også inne i kommuneplanen (2014-2025) for Trysil kommune.  

 

Det foreligger for øvrig hverken utslippstillatelse, konsesjon i henhold til Mineralloven. Det 

er tidligere innsendt driftsplan for området i 2003 med revisjon i 2005. 

 

 
Reguleringsplanen ved pukkuttaket 

 

 

EIER/ DRIVER FORHOLD 

Pukkverket drives av Trysil Pukkverk AS som også er eier av pukkverksinstallasjonene. 

Driften skjer på gnr. 40 bnr. 6 og 68 hvor Dag Næs er grunneier. Drift frem til i år har skjedd i 

henhold til avtale av 11.6.03. Det er nå opprette ny avtale av 22.11.18 som også innbefatter en 

vesentlig utvidelse av pukkuttaket mot vest. Prosessen med en utvidelse av pukkuttaket vil 

starte med å få det nye arealet inn i kommuneplanen ved neste revisjon. 
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ÅRLIG UTTAK 

Det årlige uttaket forventes å ligge på 15-20000 m3 pr. år. Produktene dekker det lokale 

Trysilmarkedet.  

 

DRIFTEN/ Driftsorganisasjon 

Det er eierne av Trysil Pukkverk AS, brødrene Mikael og Stefan Bakken, som driver uttaket.  

Driftsorganisasjonen er Trysil Pukkverk AS. Samlet sett sysselsetter bedriften 4-6 årsverk. 

Driften skjer med eget utstyr som består av: Grov og finknuseverk, sikteanlegg, 

sorteringsanlegg, 2 volvo hjullastere, 2 gravemaskin, 2 lastebiler. 

Driften kombineres med driften av transport med to lastebiler og anleggsvirksomhet, hvor 

både gravemaskinene, lastebilene og hjullasterne benyttes. 

Se vedlagte regnskap fra driften. 
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FREMTIDIG UTTAK 

Med et totalt volum på ca. 350000m3 og et årelig uttak på 15-20000m3 vil uttaket ha en 

«levetid» på ca.15- 20 år. 

I driftsplanen har vi valgt å vise dette i tre etapper og avsluttet uttak. 

 

DRIFTSOMRÅDET/ DAGENS SITUASJON OG FREMTIDIG DRIFT 

 

 

 
Kart dagens situasjon. 

 

Driftsplanen gjelder for delene av gnr. 40 bnr. 6 og 68 i pukkverksdelen av det regulerte 

området. Eieren av den regulerte delen av pukkuttaket på gnr. 40 bnr. 37 ønsker ikke å være 

med i konsesjonssøknaden og uttak på sitt område.  
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Pallhylene: 

Driften gir to pallhyller 8 og 12 meter, med tilsvarende pallhøyder på 10 og 15 meter, som gir 

en veggvinkel på 51 grader. Etter hver sprenging fortas det maskinell rensk av stuffen og hver 

vår foretas det en inspeksjon for sjekk av mulig frostsprenging. 

 

Støv/ støy og avrenning: 

Da det er stor avstand til nærmeste bebyggelse, ca. 800 m har det ikke vært nødvendig med 

støv og støyvurderinger. Det er tatt vannprøver i bekken fra Nordre Fuglsjøen so fanges opp 

av at om viser tilfredstillende resultater. Avrenning fra uttaksområdet fanges opp i grunnen 

som er undersprengt. Det er i tillegg etablert ei avskjærende grøft inne i bruddet som vist på 

kartet over dagens situasjon. På samme kart er det også vist ei avskjærende grøft utenfor 

uttaksområdet mot vest for å hindre overflatevann fra overforliggende skogsområder å renne 

inn i uttaksområdet. 

 

Konsesjonsgrensen: 

Konsesjonsområdet er vist på eget koordinatfestet kart. Konsesjonsgrensene er også vist på 

snitt-tegningene. Konsesjonsgrensen er sammenfallende med uttaksgrensen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ETAPPE 

Første etappe har et volum på ca. 63000 m3. Etappen «angripes» fra skogsbilvegen sydvest 

for uttaksområdet. Det avsettes sikringssoner/ skjermingssoner på 10 meter mot sørvest og 

sørøst. Det etableres et midlertidig sikringsgjerde. Etappen tas ut ned til kote 458 og knuses på 

kote 443. Avdekningsmassene mellomlagres midlertidig på det nye avtaleområdet vest for 
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skogsbilvegen. Alternativ mellomlagring vil kunne være på arealer lengst vest i 

grustaksområdet på nordre del av reguleringsplanområdet. 

 

2. ETAPPE 

Andre etappe har et volum på 115000 m3. Tilgangen til etappen for boring skjer fra etablert 

rampe fra kote 443. Knusing vil skje på kote 443. Det etableres peranent sikringsgjerde for 

områdene som ble tatt ut i etappe 1 og mellom skogsbilvegen og uttaksområdet i vest, samt 

etableringa av midlertidig sikringsgjerde på den nye delen i etappe 2. 

 

3. ETAPPE 

Tredje etappe har et volum på 212000 m3. Etappen tas ned til kote 433,5 med fall mot nord. 

Det siste som tas ut en skjermingssonen mot skogsbilvegen langs Nordre Fuglsjøen. 

Knusingen skjer på området. Permanent sikringsgjerde mot sørøst fullføres ned til 

skogsbilvegen langsmed sjøen. 

 

 

 

SIKRING 

Anleggsvegen fra fylkesvegen (Flendalsvegen) er ca. 800 m lang og var opprinnelig en 

skogsbilveg for flere grunneiere i området. Vegen er nå utvidet og opprustet til å tilfredsstille 

anleggets behov, samtidig som den også har funksjonen som skogsbilveg. Det etableres en 

bom på denne vegen for å hindre uønsket trafikk til uttaksarealene etter arbeidstid. Sikring for 

øvrig rundt uttaksområdet blir som vist på etappekartene og beskrevet ovenfor. Skilting er vist 

på kart over dagens situasjon. 

 

AVSLUTTNING 

Avslutningsplanen legger opp til at uttaket avsluttes med at det etableres en skjermingsvoll 

mot skogsbilvegen langs Nordre Fuglsjøen. Pallhyllene revegeteres med avdekningsmasser 

samt at området mot nord/vest i uttaksområdet påføres avdekningsmasser for å etablere en 

slak skråning fra terreng ned på kote 433. Bunnivået på kote 433 tilføres også 

avdekningsmasser eller tilkjørte rene masser i en høyde på opptil en meter. Området 

tilbakføres til skogproduksjon, og nyplanting ved behov. Etter avsluttet uttak og revegetering 

fjernes alle mobile konstruksjoner og rullende materiell.  

Før overlevering av arealene til grunneier skal det fortas en sluttrensk og om nødvendig annen 

sikring av bruddveggene. Det er etablert sikringsgjerde som vist i avsluttningsplanen. 
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Trysil 6.5.2019/ 28.8.20 

 

for 

Mikael Bakken 

Daglig leder 

 

Guni Consult 

Gunnar Nilsen 

(signatur) 

 

Vedlegg:  Oversiktskart 1:30000 

  Oversiktskart 1:5000 

Etappe 1 (revidert) 

Etappe 2 (revidert) 

Etappe 3 (revidert) 

Avslutningsplan (revidert) 

 

Vertikale profiler- Etapper (revidert) 

Vertikale profiler- Avslutning (revidert) 
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Avtaleområdet 

Flyfoto av pukkuttaket 

Reguleringsplanen 

    

 

 

   

 























Salgsfraksjon 

 
  

0 – 4 Fjell 

0 – 11 Fjell 

0 – 16 Fjell 

0 – 32 Fjell 

0 – 64 Fjell 

0 – 120 Fjell 

4 – 8 Fjell 

8 – 16 Fjell 

16 – 22 Fjell 

32 – 64 Fjell 

32 – 120 Fjell 

64 – 120 Fjell 

Spreng fjell 

  

Sortert Fyllmasse 

Usortert Fyllmasse 

  
 




















