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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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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







annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra naturbase.Søk utført av DMF 15.11.2021



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra Arstkart.Søk utført av DMF 15.11.2021





annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra NVEs aktosmhetskart for kvikkleire og marin leire.Søk utført av DMF 15.11.2021



Utklipp fra NVEs Aktsomhetskart for Snøskred.
Søk utført av DMF 15.11.2021.



Utklipp fra NVEs Aktsomhetskart for Steinsprang.
Søk utført av DMF 15.11.2021.
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Forord 

Denne driftsplanen for Juve Pukkverk, Svelvik er basert på tilsvarende plan fra 2018 og med 

tilleggsinformasjon/endringer spesifisert i brev fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Driftsplanen 

er også kontrollert opp mot den tilsendte sjekkliste for driftsplaner og skal være i samsvar med 

denne. 

 

Innledning 

Juve Pukkverk ligger ved Drammensfjorden og Fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune. 

Vedlegg 1 Kart og profiler viser lokalisering. 

Uttak og planlagt uttak i henhold til reguleringsplanen ligger på eiendommen 324/2 Ivar Adler 

Jensen.  

Naboer er: 

 326/1 Gunvor Nelson 

326/3 Ingar Christiansen 

341/1 Fv. 319 

Vedlegg 2 viser Reguleringsplan for området. Planen ble vedtatt 18.03.1996.  

Vedlegg 3 viser Reguleringsbestemmelsene. 

I reguleringsplanen er det tatt hensyn til eksisterende høyspentnett samt et fredet Kulturminne fra 

steinalderen.  

 

Geologiske forhold 

Juve Pukkverk er anlagt på en rødlig granitt (Drammensgranitt) av permisk alder. Hoved mineralene 

er kvart, ortoklas, plagioklas(blandingsrekke) og noe biotitt. 

Man har et sterkt utviklet parallellepipedisk oppsprekkingsmønster, noe som er kjennetegnende for 

en eruptiv dypbergart. 

Et vertikalt sprekkmønster har strøk N.20 Ø, fall 70 Ø. Et annet mønster har strøk N.60 V, fall 80 S. 
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Firmapresentasjon 

Juve Pukkverk ble startet opp i 1969. 

Juve Pukkverk AS ble stiftet som aksjeselskap i 1985, og har i dag 5 ansatte. Daglig leder er økonom. 

Ansvarlig for produksjon og kontroll har erfaring tilbake til 1974, og innehar A1/A2/A3/A4/og A5 

kurs, samt kurs for laboranter og laboratorieledere og maskinførerbevis. Øvrige ansatte har 

sikkerhetskurs for anleggsmaskiner.  

Det sprenges 1-2 ganger pr. år, og det benyttes da innleid skytekompetanse.  

Maskinparken består av et stasjonært finknuseverk og to hjullastere. Grovknusing leies inn ved behov  

Bergteknisk ansvarlig er bergingeniør Roar Hovland. 

 

Drift, produksjon, bruksområder. 

 

Driften har til nå skjedd på nivåene 4, 37, 70, 85 og 100. 

Nivåforskjellen har stedvis gitt høye pallvegger som ikke har vært mulig å renske eller sikre  

på en god nok måte. 

På grunn av det velutviklede sprekksystemet har faren for blokkfall og ras vært stor. 

Av sikkerhetsmessige årsaker, har man derfor etablert store sikringssoner mot pallveggene. 

Her har man fylt opp med sprengstein eller ferdigproduserte fraksjoner. 

Formålet med arbeidet har vært å unngå ulykker med skade på personell og utstyr ved ras og 

 

Vedlegg 4 viser flytskjemaet for produksjon hos Juve Pukkverk, Svelvik. 

 

Produktene fra Juve Pukkverk, Svelvik går vesentlig til betongtilslag , NS-EN 12620 og 

Veitilslag NS-EN 13242. 

Salgsproduktene er: 

Etter grovknusing: +65 mm, 20-65 mm, 0-20 mm 

Lagrene for disse fraksjoner er på nivå 37 og 4. 

Etter finknusing: 12-22 mm, 8-12 mm, 4-8 mm og 0-4 mm. 

Lagrene for disse fraksjoner er på nivå 4. 

All utskutt masse blir salgsprodukter – ingen vrakmasser. 

Avdekningsmasser(skrotmasser) blir lagret i et eget deponi for senere bruk til vegetering i bruddet. 
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Reguleringsplan 

Det er i bestemmelsene til Reguleringsplan for Juve pukkverk, vedtatt 18.03.1996, fastsatt at 

minimum sikring av området i driftsperioden er skilting og merkebånd. 

Under driften kan det drives med doble pallehøyder, (20 m.), men bruddkant skal ved avslutning av 

bruddområdet etableres med maksimalt 10 m. høye, og minst 6 m. brede paller. Utdrevne paller skal 

dekkes med vekstjord og beplantes med furu. 

Ved avsluttet uttak skal område istandsettes og sikres iht. godkjent driftsplan. Området skal ryddes 

for maskiner, skrapmasser og annet utstyr. Bunnområdet, nivå 4, skal være planert og drenert. 

Anlegg for lasteområde for skip skal fjernes, dersom ikke dette kan nyttiggjøres ifm. etterbruken av 

området.     

 

Fortløpende sikring 

Ved å etablere inntrappede paller, slik som det legges opp til nå, vil det kunne foretas fortløpende 

rensk fra palleplatåene med egnet redskap, slik at dagens situasjon med høye og utilgjengelige 

skjæringer unngås. Adkomst til hvert palleplatå vil sikres med skilting, og om nødvendig gjerde. 

Platåene vil bli dekket med jord og beplantet med furu. Veggvinkel vil følge av kravet til 

minimumsbredde på hvert platå.   

 

Natur og omgivelser 

Som det fremgår av vedlagte kart, ligger området skjermet og uten nære naboer. Det er gjennomført 

støy og støv prøver som er godkjent av forurensningsmyndigheten, og etablert rutiner for ny 

prøvetakning ved endrede driftsforhold som vil kunne påvirke disse forholdene negativt.  

Pukkverket har direkte godkjent avkjøring ut på FV 319, Svelvikveien, og man er oppmerksomme på 

evt. behov for feiing av veibanen ved støving fra lastebiler som kjører ut fra pukkverket.  

Det går lukket transportbånd over fylkesveien, til utskipningshavn til Drammensfjorden. Det er en 

målsetning at mest mulig transport kan gå på skip fremfor lastebiler.     

Sprenging, bryting og knusing av fjell kan føre til forvitring og oksydering av mineraler og påfølgende 

utslipp av tungmetaller, driften for øvrig kan føre til utslipp av nitrogen og andre sprengelementer, 

oljeforbindelser og partikler. Det foretas rutinemessige prøvetakninger fra avrenningen fra området 

til Drammensfjorden. Vannprøvene analyseres av eksternt laboratorium, og resultatene rapporteres 

til Statsforvalteren.  

Det er tilgang til absorbenter i tilfelle spille av olje eller diesel.  
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Avslutningsplan 

Det er tilgjengelige fjellresurser i pukkverket for nærmere 100 år med dagens drift. Det er ikke 

forutsatt noen særskilt etterbruk i reguleringsplanen. 

Ved avslutning av hver etappe skal bruddsiden være avtrappet som beskrevet i reguleringsplanen og 

være beplantet med furutrær. Eventuell sluttrensk av bruddveggen gjøres før beplantning. Behov for 

ytterligere varig sikring vurderes fortløpende. Nedre nivå skal planeres og dreneres slik at avrenning 

går under veien og ut i fjorden.    

Ved avslutning av driften skal området ryddes for evt. skrotmasser og alle tekniske installasjoner skal 

fjernes. Hva gjelder tilhørende kaianlegg, er det fastsatt i reguleringsplanen at dette skal fjernes 

dersom det ikke senere blir bestemt en etterbruk av området som kan nyttiggjøre seg kaien.     

 

  

 

 





TITTEL MÅLESTOKK FORMAT TEGNINGSDATO REVIDEERT

Oversiktskart 1:50 000 A3 12.11..2021

Eiendomskart 1:3000 A3 12.11..2021

Eiendomskart med dronefoto 1:3000 A3 12.11..2021

Dagens brudd, plan for etappe 1 1:2000 A3 12.11..2021

Etappe 1 uttatt, plan for etappe 2 1:2000 A3 12.11..2021

Etappe 2 uttatt, plan for etappe 3 1:2000 A3 12.11..2021

Avslutningsplan 1:2000 A3 12.11..2021

Snitt, alle etapper 1:2000 A2 12.11..2021
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