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3.0 Bakgrunn 

TT anlegg AS har inngått avtale med grunneier Marit Senum om uttak av masser fra eiendommen 
gnr.1 bnr.9 i Evje og Hornnes kommune. 
 
I 2008 når avtalen ble underskreven ble det og innsendt driftsplan for bruddet. 
 
Da det nå er krav om søknad om konsesjon revideres og driftsplanen.  
 
Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 17 da. Området ligger i skrående terreng med 
høyde fra kote 220 nede i bruddet og stiger på til kote 240 ved reguleringsgrense. 
Sprengningsgrense ligger på kote 240. 
Nærmeste bolig ligger ca.100 meter fra området. 
 
Denne driftsplanen inngår som en del av dette planarbeidet og gir føringer for driften de kommende 
årene. Driftsplanen gir føringer for drift i denne periode samt beskriver hvordan sluttsituasjonen blir 
etter at uttak i området er avsluttet. 
 
Det etableres en voll mot fv304. Sonen er først og fremst tenkt som en visuell skjerm for innsikt fra 
fv304 og som støyavskjerming for virksomheten selv. 
Nedre sprengningsnivå er satt til kote 218. 
 
Øst for eksisterende masseuttak er terrenget relativt flatt. Det er i dag opparbeidet lagringsplass for 
masser i dette området. I planforslaget er dette området avsatt til annet spesialområde i 
reguleringsplanen. Området har atkomst via privat vei fra fylkesveg nr. 304. 
 
 
 
 

          Dagens situasjon 

   Det er pr i dag drift i området. Ca. 4da er         
    sprengt og planert på kote 218.
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3.1.1 Drift av uttaket 
Driftsplanen er delt inn i en fase. Uttaket starter i forlengelse møt vest fra dagens brudd med 
driveretning mot øst. 
 
Fase 1 vil ha en tidshorisont på ca. 3-5 år med et uttak på om lag 25.000m3 faste masser. 
 
 

3.1.2 Type uttak 
Bruddet består av fast fjell, hovedsakelig bestående av granitt av god kvalitet. 
 
 

3.1.3 Avsluttet uttaksområde 
I henhold til reguleringsbestemmelsene punkt 1.1 steinbrudd og massetak så står det, etter endt uttak 
skal området tilbakeføres som skogsområde. Avgravingsmasser fra området skal tilbakeføres til 
området. Planen skal avklare fremtidig sikring og bruk av området. 
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3.1.4 Sikringstiltak 
Sikring av området skal være i henhold til reguleringsbestemmelser som er gitt for området. 
 
Støy fra massetaket skil ikke medføre at bebyggelse berøres av støy over maksverdier i T-1442 jfr. 
rekkefølgebestemmelsene. Ved drift av masseuttaket skal nødvendige støyskjermer være etablert. 
 
Nødvendig sikring med tanke på steinsprang/ras skal inngå i hms plan for arbeidet ved drift. 
Sikringsplan for området skal godkjennes av Bergvesenet (direktoratet for mineralforvaltning). 
 
Det vil i anleggsfasen bli satt opp gjerde rundt bruddet.  
 

3.1.5 Uttakets navn 
Uttakets navn er Senum massetak.  
Masseuttaket ligger i helhet på Marit Senum`s eiendom gnr.1 bnr.9 i Evje og Hornnes kommune 
 
 

3.1.6 Driftsselskap  
TT Anlegg AS  
Doneheia 138 
4516 Mandal 
Org nr. 916687435 
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3.1.7 Grunneierforhold 

 
 
Området som skal nyttes til massetak ligger på eiendommen gnr.1 bnr.9, grunneier er Marit Senum. 

 
 
3.1.8 Totalt uttaksareal 
Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 17da.  
Viser for øvrig til punkt 3.1.1 for uttaksvolum mm. 

 
 
3.1.9 Tillatelser pbl. 
Området er og regulert til massetak i planId 200804 vedtatt 03.10.2008 
Søknad om masseuttak_ tillatelse gitt av Evje og Hornnes kommune 07.01.2009, sak 2008/438-2
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3.1.10 Underskrifter 

 

Mandal 02.09.2015 

 

_______________________ 

Tom Eikså 
TT Anlegg AS 
Org.nr. 916687435 
 

 

3.1.11 Oversiktsliste 

Reguleringsplan 
Reguleringsbestemmelser 
 
Oversiktskart 1:50000 
401 Dagens situasjon A3 
403 Driftsopplegg A3 
405 Faser 
407 Fase 1 Driftsplan A3 
411 Ferdig uttak A3 
413 Oversikt profiler A3 
301 Profil ferdig uttak A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





11 

5. Reguleringsbestemmelser 
 

Reguleringsplan for masseuttak på Senum, Evje og Hornes kommune  
 
Reguleringsbestemmelser datert:26.11.2007, sist revidert 30.06.08 

 
 
1. Spesialområde pbl. § 25 1. ledd nr 6 
 
1.1 Steinbrudd og masseuttak 

• Støy fra masseuttaket skal ikke medføre at bebyggelse berøres av støy over maksverdier i T-1442 jfr. 
rekkefølgebestemmelsene. Ved drift av masseuttaket skal nødvendige støyskjermer være etablert. 

• Innenfor området kan det utvinnes masser ned til kote 218. Mot ytterkantene skal masseuttaket ha en 
stigning på maksimum 1:1. 

• Etter endt uttak skal området tilbakeføres som skogsområde. Avgravningsmasser fra området skal 
tilbakeføres til området. Det skal tilrettelegges for at stedegen vegetasjon kan etableres. 

• Bergvesenet skal godkjenne driftsplan for området og føre tilsyn med driften.  
• Det skal ikke være støyende aktivitet i området i nattperioden kl 22-07. Knusing av stein er ikke tillatt i 

perioden 01.05 – 31.09. 
• Ved knusing i oppholdsvær skal det vannes under knusingen for å dempe støvutvikling. 

 
1.2 Frisiktsoner ved vei 

• I frisiktsonene som er vist på plankartet skal det være frisikt langs veg/kryss/avkjørsler 0,5 m over 
tilstøtende veibane. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt.  

 
1.3 Parkbelte i industriområde 

• Innenfor området tillates det lagring av avgravningsmasser fra masseuttaket og støydempende tiltak.  
 
1.4 Annet spesialområde 

• Innenfor området tillates det lagring og lasting av knuste steinmasser.  
 
 
2 Rekkefølgebestemmelser   

• Før det gis igangsettingstillatelse for masseuttaket skal det foreligge driftsplan som er godkjent av 
Bergvesenet. 

• Før det gis igangsettingstillatelse for masseuttaket skal det dokumenteres at ingen bebyggelse berøres av 
støyverdier over retningslinjene i T-1442. Nødvendige støyskjermingstiltak for å oppnå dette skal være 
etablert før det tillates knusing av stein innenfor området. 

• Privat vei fra Fv. 304 og inn til lagringsplassen for masseuttaket skal asfalteres før det transporteres masser 
ut av området. 

• Før det tas ut masser i området skal det være etablert frisikt innenfor frisiktsoner i kryss mot Fv. 304. 
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