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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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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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I hver salve blir det normalt sprengt 5.000 - 10.000 m³, og det vil bli benyttet opp til 5000 kg 

dynamitt/anolitt i hver salve. Det blir normalt sprengt 1– 3 store salver pr. år.  

Sprengning skjer i henhold til gjeldende krav og forskrifter og varsles med sirene. Nærmeste 

bebyggelse blir varslet ved personlig oppmøte. Trafikken på fylkesvegen som går forbi området blir 

stoppet i begge retninger før sprengning.  

 

 

3.3 Knusing/sikting  

 
Ca. halvparten av det utsprengte fjellet blir knust til pukk og singel. Til dette benyttes mobilt knuse- og 

sikteverk.  

Knuse- og sikteverket plasseres inne i bruddområdet for best mulig å skjerme omgivelsene mot støy 

og støv.  

 

 

3.4 Sikring av drift 

 
Det vil i nødvendig grad bli satt opp gjerde rundt bruddet for sikring av området. Det vil også bli satt 

opp varselskilt. Se egen tegning for sikring av brudd. 

 

Det må fortløpende under drift av bruddet vurdere behov for sikringstiltak og midlertidige gjerder. 

 

 

3.5 Framdrift 

 
Som nevnt tidligere forventes et årlig uttak på 10.000 - 15.000 m³. Uttaket vil skje trinnvis som vist på 

tegning.  

Første etappe nr.1 drives på bunnivå ca. kote +162 til man har en tilnærmet rett vegg. Etappe nr.2 blir 

sidehylle med kote bunn på +176 

Videre vil uttaket for etappe nr. 3 foregå på ca. kote +156. 

Bruddet drives trinnvis østover i en pallehøyde til bruddets begrensning for etappe 1. Videre vil 

sydehylle for etappe 2 tas ut. For sist etappe 3 vil man fortsette uttak omtrent på nivå med vegen (kote 

+156-158) og drive østover til bruddets begrensning.  

Det totale gjenstående uttak i henhold til beregning vil være ca. 110.000 m3. Med et midlere årlig uttak 

på 10.000 m3 vil bruddet i 2019 ha en gjenstående driftstid på ca. 11 år. Etter dette blir det benyttet til 

deponi.  

 

3.6 Geologiske forhold som har betydning for driften 

 

Se egen rapport fra Norconsult AS v/Marianne Rødseth Dokument nr INGGEO-01 
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3.7 Rensk av bruddvegger 

 

Gammelt uttaksområde.: 

Ref. rapport fra geolog så må en ta en kontroll på objekter langs topp kant, som har usikker stabilitet. 

Dersom det er blokker og overheng som er løse, skal disse fjernes eller sikres. Metoder for dette vil 

være Gravemaskin med ripper og pigghammer, manuell boring og sprenging. Dersom man utfører 

sprenging, skal fjelrensk utføres etter at sprenging er utført.  Alternativ kan en sikre med bolter. 

Bortskjæring som i dag har løsmasser foran seg, må inspiseres etter at massene er fjernet. Rensk og 

sikringstiltak settes inn ved behov. 

Vurdering gjøres av bergteknisk ansvarlig. 

Nytt uttaksområde.: 

Bruddvegger skal renskes etter hvert en tar ut stein. Det skal utføres fortløpende berg-/arbeids-rensk 

av sprengte flater i bruddet for å ivareta sikkerheten i bruddet. Når uttaket er kommet bak til endelig 

bruddvegg, er det viktig at en rensker denne når utstyr er til stede. Dette vil sikre en god og endelig 

opprydding etter hvert som en går frem i bruddet. 

Dette vil også minimere omfanget av sikring ved avslutning av bruddet, og en kan utføre etappevis 

opprydding. 

Ekstra rensk eller sikring må fortløpende vurderes etter vært som en går frem. 

 

3.8 Erosjon og frostsprengning  

 

Etter at bruddveggene er rensket kan det oppstå erosjon og frostsprengning over tid. En har erfaring 

med dette da en har hatt åpne bruddvegger siden 2002. Det er ikke pr d.d. registrert noe problem 

med dette. Det har tidligere ikke vert behov for å sette inn tiltak for erosjonssikring og 

frostsprengning. Men for den gamle delen av bruddet ønsker man å etablere en sone med 

vegetasjon rundt gjenstående bruddvegger. Denne sonen vil fungere som buffersone som kan fange 

opp evt. stein som løsner under frostsprengning. Fangsonen skal utføres med flat topp, slik at blokker 

ikke spretter frem i lagerområde. 
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4.0 PÅVIRKNING PÅ OMGIVELSENE 

 
Bruddet i Aurvollen ligger svært skjermet når det gjelder synlighet og støy. Dette tiltaket er til liten 

sjenanse, da det bor lite folk i området. 

 

 

4.1 Bestående bebyggelse 

 

Det er lite bebyggelse i området. Nærmeste bebodde hus på eiendommen i Aurvollen er 20/2 som 

ligger ca. 210m vest for nytt uttaksområde i steinbruddet. Gardstunet i Aurvollen ligger ca. 350m vekk 

fra nytt uttaksområde. Nærmeste naboeiendom er Seljeset 89/3 som ligger ca. 320m sør/vest fra nytt 

uttaksområde. 

 

4.2 Støy 

 
Støy av betydning kommer fra  

• boring  

• sprengning  

• knusing/sikting  

• pigging  

• transport  

 

▪ På grunn av den relativt store avstanden til bebyggelsen vil boring være til sjenanse bare for 

beboeren i Aurvollen på 20/2.  

▪ Sprengning gir et høyt men kortvarig støynivå. Normalt vil det bli foretatt ca. 1-3 sprengninger i 

året 

▪ Knusing gir en del støy, men i og med at det meste av bebyggelsen er relativt langt vekk vil 

problemene ikke være så store. Gjennomføring av knusing vil skje i en svært kort tidsperiode 

på 4-6 uker per år. Dette vil være avhengig av volumet som skal knuses. Det vil også i denne 

sammenheng være beboerne på eiendommen i Aurvollen som vil kunne føle sjenanse av 

virksomheten. For å redusere ulempene vil knuseverket bli plassert godt inn i bruddet og 

masselagre plasseres i vest for å dempe lyden 

▪ Pigging kan bli å benytte enkelte ganger for å knuse blokker som er for store for knuseverket. 

Dette arbeidet vil også foregå inne i bruddet og godt skjermet fra omgivelsene.  

▪ Transport av masse fra bruddet til forbruker vil skje langs den private vegen fram til Fv. 61 for 

videre transport i begge retninger. Transporten vil i stor grad skje med bil og henger som til 

sammen tar 18 m³. Transportintensiteten vil variere sterkt, og variere med normal drift fra 0 – 

5 billass pr. dag.  

 

 

4.3 Tidsavgrensning 

 

Det vil normalt bli sprengning 1 – 3 ganger pr. år.  

Boring, sprengning og pigging vil kun bli utført på dagtid, mandag - fredag.  

Knusing og sikting vil foregå i perioder fra kl. 07.00 til kl. 20.00 mandag – fredag 

Drift vil i all hovedsak avtales med eiere og beboere i Aurvollen. 
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4.4 Rystelser/lufttrykk 

 
Rystelser av betydning skjer under sprengning. Ladningene som vil bli benyttet skal ikke være så store 

at det vil bli skade på bygninger eller lignende.  

Rystelsene vil likevel kunne bli merkbare i den nærmeste bebyggelse.  

Lufttrykket får stor spredning på grunn av det åpne landskapet, og vil således ikke være til noen 

sjenanse.  

 

 

4.5 Støv 

  
Støv kan være problematisk under knusing/sikting, og vil, avhengig av vindretning, kunne være til 

ulempe for beboerne på eiendommen i Aurvollen. Bortsett fra i perioder med frost blir det benyttet 

vannoverrisling for å redusere støvmengden som går ut til omkringliggende områder.  

 

 

4.6 Overvann og avrenning 

 
Alt overvann som renner inn i bruddet skal ledes til SF-groper for filtrering, slik at reint vann renner ut i 

bekker som fører vekk vannet. Benyttelse av SF-groper for rensing, har fungert svært godt til nå. 

 

Ved benyttelse av gode sanfangsgroper ser en ikke noe problem med avrenningen for videre utvidelse 

av bruddet. Se tegninger med inntegna sanfangsgroper. 

 

Ref. kapittel 30. Forurensinger fra produksjon av pukk, sand og singel i forurensingsforskriften. 

 

Omfanget er av liten art og avrenning fra steinbruddet har fungert godt siden det første gang ble tatt ut 

stein i 2001. Overvannet fra bruddet går om sandfangsgroper, og avrenning har vært fin. 

 

I Henhold til § 30-2 Virksomheter som må ha særskilt tillatelse etter forurensingsloven. 

 

Saken er godkjent av Sande kommune og fylkesmannen. I denne forbindelse er det ikke satt noen 

krav til ekstraordinære tiltak utover det som er beskrevet ved å filtrere vann i sandfang for å få ut 

finstoff. 

 

 

4.7 Innsyn 

  
Bruddet har skjermet beliggenhet på grunn av fjell som står att mot fylkesvegen, og det blir lite innsyn 

til bruddområdet. Størst innsyn har ene huset i Aurvollen 20/2, som ser bruddet. 

For øvrig vil det være vanskelig å få øye på bruddet fra vegen som går forbi på nedsiden. 
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4.8 Naturmangfold 

  
Det er sjekket i www.miljøstatus.no om tiltaket er berørte registrerte prioriterte eller truende arter, 

verneområder og utvalgte eller viktige naturtyper. Det er ingen slike registreringer i eller i nærheten av 

uttaksområdet. 

 

 

4.9 Kulturminner 

 
Søk i kartløysinger fra www.miljøstatus.no viser ingen registrerte automatiske fredet kulturminner i 

eller like ved steinbruddet. Heller ikke søk i www.sunnmorskart.no viser noe. Tilbakemelding fra 

kommune og fylkesmann tilsier at det ikke er noe kulturminner i området. 

 

5.0 LANDSKAPSPLEIE  
 

5.1 Leie av grunn og kostnader med tilstelling 

  
Alle kostnader med arrondering og landskapsreparasjon/utbedring, samt vedlikehold av gardsveg skal 

utføres og dekkes av Aurvoll og Furesund AS. Deponiavgift etter endt uttak vil sikre tilstelling av 

uttaksområde. 

 

 

5.2 Under drift 

 
Det er i dag tatt ut masser i vestenden av bruddområdet. Videre drift av bruddet skal skje som angitt i 

denne planen.  

Som første etappe vil man fortsette å drive østover på ca. kote + 162 med svak helling slik at 

bakveggen får en høyde på ca 15m. Andre etappe vil bestå av nedtrapping av skjæring i nord. 

Siste etappe bil å ta ut bunnen av etappe en, og en vil ta ut fjell ned mot kote + 156 

 

Det bør utføres kontursprenging på alle profiler som er avsluttende skjæringer, for å sikre konturen i 

bergskjæringen. 

 

En må også vurdere å tilpasse pallvinkel etter fallvinkel i sprekkeplanet, slik at en får en sikrest mulig 

fjellskjæring. Skytebas og borer må vurdere dette på stedet for hver salve. Ref. Figur 9 i geologisk 

rapport. 

 

Ved evt. forskyving av pallvinkel, må en vurder å forskyve avsluttende skjæring lengre bak. Dette for å 

opprettholde en hyllebredde på opptil 12-15m. 

 

Ferdig varelager vil ligge inne i det gamle uttaksområde på ca. kote + 162. Bruddet vil bli drevet 

trinnvis til man har nådd bruddets avgrensning i det forskjellige faser. Etter at fase to er utsprengt, skal 
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skråningene mot uberørt terreng avsluttes i henhold til foreliggende planer. Når man har nådd 

bruddets begrensning på uttak, skal området benyttes til deponi for rene masser for å opparbeide 

landbruksareal. 

Vedlagte plan- og profiltegninger viser hvordan bruddet skal drives og hvordan området skal avsluttes 

trinnvis etter hvert som sammenhengende felter er ferdigdrevet.  

 

 

5.3 Etter avsluttet drift 

 
Området skal etter avsluttet drift gis en sluttbehandling slik at det utenfra ikke vesentlig stikker seg ut 

fra omkringliggende arealer. Skråningene trappes som vist på vedlagte tegninger. Øverste pall 

sprenges ned / skrås og det etableres vegetasjon i skråningen ved at det påføres min. 0,5 m 

vegetasjons-dekke. Det skal på samme måte etableres vegetasjon på fjellhyllene videre nedover 

skråningene. Løs-masser som tidligere er henlagt ved rensk til fjell utplaneres over de utsprengte 

arealer, og arealet skal såes.  

Alt av konstruksjoner, infrastruktur, materiell o.l. skal fjernes når driften avsluttes. Materiell og 

innretninger som ikke skal benyttes til annen produksjon, skal leveres inn på godkjent avfallsmottak. 

Tilkomst som ligger på toppen av fjell mot gards og fylkesveg, skal stelles og ligge at som tilkomstvei 

til utmark for grunneier. Hoveddelen av utmarksområdet skal stelles til som slåttemark/beitemark og 

såes. Ved behov må gjødslingen foretas om våren med mengde 30 - 50 kg fullgjødsel pr. dekar.  

Nødvendig inngjerding må utføres, og omfang avtales med grunneier. 

Generelt profil av terreng etter planering vises på vedlagte tegninger. 

 

 

 

Vedlegg: 

  

1- Oversiktskart 

2- Eiendomskart 

3- Uttakskart eksiterende areal + etappe 1 

4- Uttakskart etappe 1 + etappe 2 

5- Uttakskart etappe 2 + etappe 3 

6- Uttakskart etappe 2 + etappe 3 

7- Snitt A 

8- Snitt B 

9- Snitt C 

10- Avslutningsplan  

11- Avslutningsplan snitt A 

12- Avslutningsplan snitt B 

13- Avslutningsplan snitt C 

14- INGGEO-01_Aurvoll steinbrudd_ingeniørgeologisk vurdering 

15- Sikringsplan 
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 Aurvoll steinbrudd - Ingeniørgeologisk vurdering av totalstabilitet i 

bruddvegger 

Innledning 

Norconsult er engasjert av Aurvoll og Furesund AS for å utføre en ingeniørgeologisk vurdering av 

totalstabiliteten i bruddvegger i Aurvoll steinbrudd. I forbindelse med søknad om driftskonsesjon for Aurvoll 

steinbrudd har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) etterspurt en ingeniørgeologisk stabilitetsvurdering 

av eksisterende bruddvegger med bakgrunn i at eksisterende bergskjæringer i bruddet som er ferdigstilt har 

høyder over 15 meter. Etter tilbakeføring av uttaket skal den vestre delen av uttaket kunne benyttes til 

lagerplass for utstyr. Det er ikke spesifisert hva som skal lagres her. Resterende del av uttaket skal fylles 

igjen og tilbakeføres til naturlig terreng. 

Befaring ble utført 4. september 2019 av ingeniørgeolog Marianne Rødseth fra Norconsult. Med på 

befaringen var Justinas Jonelis fra Aurvoll og Furesund, som har vært med å utarbeide driftsplanen for 

uttaket. Alle bruddvegger ble gått over og det ble utført sprekkeregistreringer og generelle betraktninger av 

bruddveggene. Dette notatet gir en sammenstilling av observasjoner og registreringer utført i felt og 

ingeniørgeologisk vurdering av stabilitetsforholdene i uttaket. 

Uttaket 

I forbindelse med avklaringer knyttet til stabilitet av uttaket må det gis en kort beskrivelse av hva som er 

planlagt i uttaket og hvordan det planlegges avsluttet. Avslutningsplanen for uttaket er vist i Figur 1, med 

tilhørende snitt vist i Figur 2. I avslutningsplanen vises det til at det skal etableres en pallhylle i det som er 

fremtidig uttaksområde. Hyllen skal etableres på kote +176. Planlagt bredde på hylle er 15 meter og høyden 

på den bakerste pallen blir 14 meter. Den nederste pallen får en høyde på 17 meter. Ved avslutning skal 

hele dette området tilbakefylles med masser, se snitt B i Figur 2.  

Uttaket som allerede er etablert har en skjæringsvegg uten hyller. Uttaket er etablert helt inn mot 

uttaksgrensen og det planlegges ikke noe videre drift i dette området. Bergskjæringen har her en høyde opp 

mot 23 meter, se snitt A i Figur 2. Dette er høyere enn det DMF normalt godkjenner uten at det foreligger en 

ingeniørgeologisk vurdering av stabiliteten til veggen. I dette området skal ikke skjæringsveggene 

tilbakefylles fullstendig, men det er lagt opp til en delvis tilbakefylling på 5 høydemeter.  
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Figur 5: Foto som viser sammensatt bilde av bergskjæring i område 1. Inntegnet hovedoppsprekking. 

Område 2 

Foto av bergskjæringen i område 2 er vist i Figur 6, Figur 7 og Figur 8. Registrert hovedoppsprekking 

dominerer langs hele bergskjæringen.  

Sprekkesett S2 har en vinkelforskjell på ca. 20 grader i forhold til orienteringen til bergskjæringen. Dette fører 

til at bergskjæringen får et kantete/hakkete profil. Sprekkeplanene har et fall som er registrert mellom 60-75 

grader mot sør, som er inn mot uttaksflaten. Dette er et ugunstig oppsprekkingsmønster med hensyn til 

totalstabilitet i bergskjæringen hvis gjennomsettende sprekkeplan mangler fot/understøtte i bergskjæringen. 

Sprekkeplan i sprekkesett S2 er registrert å ha en ru og bølga overflate i både storskala og småskala. Og i 

de fleste områdene fremgår sprekkeplanet å være sammenvokst med underliggende plan og ikke åpen. 

Bergskjæringen har i hovedsak helning som følger fallvinkelen til sprekkeplan S2, men det er to lokasjoner 

hvor det er registrert at sprekkeplan S2 har utgående i skjæringen. Disse partiene er markert med oransje 

innramming i Figur 7 og Figur 8. Ved befaringen lå det stedvis masser inn mot bergskjæringen. Det var 

derfor ikke mulig å observere skjæringsfot langs hele strekningen.  

Sprekkesett S1 opptrer hyppig/hyppigst i område 2 og står omtrent vinkelrett på bergskjæringen der. Dette 

sprekkeplanet avløser sprekkeplan S2 i østre og vestre sidekant. Sprekkeplan S1 er gjennomgående og er i 

hovedsak plant. Sprekkesettet er markant i vestre og midtre del av bergskjæringen og mindre fremtredende i 

østre del. 

Foliasjonen i bergskjæringen har varierende fallvinkel, i hovedsak slakt fall inn i bergskjæringen. 

Foliasjonsoppsprekkingen er mest dominerende i det mørkegrå bergpartiet, hvor bergmassens karakter 

endres til noe tettere oppsprekking. I midtre og østre del av bergskjæringen er foliasjonen til bergmassen 

mest fremtredende. Planet har fall inn i bergskjæringen og bergmassen står i hovedsak stablet oppover i 

bergskjæringen langs dette sprekkeplanet. I østre del har det ved sprengning kommet ut mer bergmasse i 

F 

S2 
















