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1 Generelle opplysninger 

 

1.1 Beliggenhet 

Fjelltaket ligger i eksisterende fjelltak på Veset i Vefsn kommune, se vedlagte oversiktskart 
vedlegg 1 

 
1.2 Steinkvalitet 

Forekomsten består av gabbro med god steinkvalitet til tekniske formål. Berget er tett, 

finkornet og homogent. Feltspatt og kvartsgang går på skrå fra topp til bunn i bruddveggen. 

Ellers er det lite innhold av andre bergarter. Forekomsten er velegnet til veibygging og som 

tilslag ved produksjon av asfalt. 

1.3 Uttaksareal og volum 

Data hentet fra beskrivelse til gjeldede reguleringsplan utarbeidet av Rambøll 
Areal  184 da 

Volum  2 700 000 faste m3 

 

1.4 Kartgrunnlag 

Det benyttes digitalt kartgrunnlag. 

1.5 Grunneiere og særlig berørte parter 

Området ligger på deler av følgende eiendommer: 

 
121/1 Eiere  Tone Wika Tverå ideell :1/2 

  Gunnar Veseth ideell: 1/2 
121/2 Eier  Veset Eiendom AS 
  Org nr  998308631 

 
Oversikt over særlig berørte parter vedlegges se vedlegg 12. 

 
1.6 Rettigheter og godkjenninger 

Driftsplanen omfatter Totalknusing Mosjøen AS`s rettigheter til drift av fjelltaket, og den 

baseres på avtaler med grunneierne. Det foreligger avtale med grunneierne vedr. steinuttaket, 
se vedlegg 4 og 5. Videre foreligger godkjent reguleringsplan for virksomheten. Plankart og 

reguleringsbestemmelser vedlegges se vedlegg 2 og 3. 

Før oppstart må det foreligge driftskonsesjon og godkjent driftsplan. 
 

1.7 Føringer i gjeldende reguleringsplan 

Føringer i gjeldende reguleringsplan er omfattende, og det velges å henvise til plankart og 

reguleringsplanbestemmelser som vedlegges som vedlegg 2 og 3. 

 
I beskrivelsen for reguleringsplanen pkt 4.8 « Prinsipp for uttak av masser»  er det lagt 

overordnede føringer for driften av uttaket med oppdeling i følgende driftsfaser: 
 

Fase 1 

Istandsetting av bakvegg i eksisterende uttak (Lemmenkainen) i hht endret søknad om 
istandsetting av bakvegg. Påføring av vekstjord og revegetering av palltrinn der det er mulig.  
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Fase 2 

Istandsetting av bakvegg i eksisterende uttak (Kolo veidekke)  i hht. endret søknad om 

istandsetting av bakvegg. Påføring av vekstjord og revegetering av pallstrinn der det er mulig.  
 
Fase 3 

Etappe 1 I henhold til ny reguleringsplan tas ned til bunnplata i eksisterende uttak (der Kolo 
Veidekke har drevet) fra ca. kote 60 til kt. 27. Ny nedre uttaksdybde reguleres gjennom ny 

reguleringsplan. Etappe 1 inneholder ca. 633 000 fm3 fjell. 
 
Fase 4 

Det etableres adkomstvei fra eksisterende uttak til utvidet uttak. Uttaket drives fra sør mot 
nord. Uttaket deles i etapper. Hver etappe har dybde på 15 m. Første etappe er etappe 2 iht ny 

reguleringsplan. Det settes alltid igjen en skjerm mot nord på hvert uttaksnivå for å drive 
uttaket bak en skjerm. Uttaket skal være avsluttet og permanent bruddvegg skal være grønn 
før  denne skjermen fjernes  

  
Fase 4 oppdeles i følgende etapper: 

 
Etappe 2 Ned til +kt 210, volum 75 000 fm3 
 

Etappe 3 Ned til +kt 195, volum 353 000 fm3 
 

Etappe 4 Ned til + kt180, volum 673 000 fm3 
 
Etappe 5 Ned til + kt 165, volum 1 007 000 fm3 

 
Etappe 1 og 2 vil gå parallelt. Etappene i fase 4 kan tas ut litt om hverandre for å oppnå 

rasjonell drift. 
 
Generelt er reguleringsbestemmelser og plankart juridisk bindende mens beskrivelsen er 

veiledende. I dette tilfellet er det i reguleringsbestemmelsene tatt inn at  «Driftsplan bør 
utformes i henhold til beskrivelse gitt i planbeskrivelse og konsekvensutredning».  

 
1.8 Kompetanse  

Eiere av driftsselskapet driver sammenlignbar virksomhet i flere brudd og driftsselskapet  har 

tilgang til personell med god kompetanse og allsidig erfaring fra bergverksdrift. I tillegg til 
egne ansatte vil det bli leid inn bistand med relevant kompetanse etter behov. Det vises til 

egen firmapresentasjon og oversikt over tilgjengelig kompetanse i vedlegg 6 og 7   
 
 

2 Beskrivelse av drift 

 

2.1 Driftsplan 

2.1.1 Generelt 

Det vises til oversiktskart med innlagte etapper se vedlegg 8. Uttakskart for dagens situasjon 

er vist på vedlegg 9. 
Uttaket skal drives med palltrinn mot uttakets permanente yttergrenser med maks pallhøyde 

15 meter og minimum hyllebredde på 10 m skal tas ut fra toppen og nedover. I praksis blir det 
ved sprengning stående igjen fjell på innsida på hylla og det ytterste hjørne på hylla avrundes. 
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Det avsettes derfor 12m hyllebredde i driftsplanen for å oppnå ca. 10 m hyllebredde etter 

sprengning. 
 

Permanente palltrinn skal istandsettes fortløpende så snart det er praktisk mulig. Trinnene skal 
tilføres masser og revegeteres med stedegen vegetasjon. 
 

Driftsplanen følger faser og etapper som skissert i beskrivelse i reguleringsplanen med unntak 
av arbeider i fase 1 og 2 som omfatter istandsetting av bakveggen i eksisterende uttak. 

En evt. istandsetting i fase 1 vil bli svært omfattende og vil gå ut over yttergrensene i 
reguleringsplanen. Det foreslås derfor at fase 1 utgår. Fase 2 istandsetting av bakvegg i 
eksisterende uttak etter Kolo Veidekke foreslås tatt samtidig med fase 3/ etappe 1. Også i 

dette området er det deler av bakveggen mot øst og sør som ikke lar seg utbedre uten å gå ut 
over plangrensen, og det foreslås at det foretas utbedring bare der dette er praktisk mulig uten 

å gå ut over plangrensen.  
 
Sprengning evt. pekking av evt. for stor stein fra sprengning, skal foregå jevnlig slik at 

mellomlagring av grov stein begrenses til et minimum.  
 

2.1.2 Etappe 1 

Det vises til vedlagte uttakskart etappe 1 vedlegg 10 samt vertikalsnitt A-A vedlegg 15. 
Nederste nivå i etappe 1 legges på kt 27 i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser. 

Oppstart av uttak foreslås fra søndre del av platået på kt 27. Parallelt gås det inn med driftsvei 
opp til område for etappe 2, og det lages platåer i bakvegg på kt 102, 87 og 72 der dette er 

mulig. 
Bygging av driftsvei opp til område for etappe 2 er arbeidskrevende og gir forholdsvis lite 
fjell, og den må være ferdig før fjellmengdene i etappe 1 er tatt ut. Veien bygges innenfor 

planområdet og slik at den kan betjene alle etappene 2,3,4 og 5. 
Det er lite av arealet i etappe 1 som ikke er avdekt og det foreslås at avdekkingsmasser fra 

veien legges ut på ferdige platåer og i bunn av etappe 1 etter hvert som dette er mulig.   
 
Overskudd av avdekkingsmasser mellomlagres i bunnen av steintaket. Det samme gjelder 

lagring av sprengt stein og ferdige produkter. 
 

2.1.3 Etappe 2 

Det vises til vedlagte uttakskart etappe 2 vedlegg 11 samt vertikalsnitt B-B vedlegg 15. 
Avdekkingsmasser som skal brukes på palltopp mellomlagres på endene av palltopp kt.210. 

Øvrige avdekkingsmasser lagres på areal etappe 5 mot nordøst. 
Utsprengt stein kjøres ned for knusing og lagring av ferdige produkter på nivå kt.27 på samme 

sted som for etappe 1 eller knuses i område etappe 2 mens ferdige produkter lagres på nivå 27 
på samme sted som etappe 1.  
Gjerde på toppen av fjellveggen mot sør settes opp etter hvert som etappe 2 avsluttes mot sør. 

 
2.1.4 Etappe 3 

Det vises til vedlagte uttakskart etappe 3 vedlegg 12 samt vertikalsnitt B-B vedlegg 15. 
Avdekkingsmasser som skal brukes på palltopp mellomlagres på endene av palltopp kt.195. 
Øvrige avdekkingsmasser lagres på areal etappe 5 mot nordøst. 

Utsprengt stein kjøres ned for knusing og lagring av ferdige produkter på nivå kt.27 på samme 
sted som for etappe 1 eller knuses i område etappe 3 mens ferdige produkter lagres på nivå 27 

på samme sted som etappe 1.  
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Gjerde på toppen av fjellveggen mot sør forlenges etterhvert som etappe 3 avsluttes mot sør. 

Jordmasser på palltopp kt 210 legges ut. 
 

2.1.5 Etappe 4 

Det vises til vedlagte uttakskart etappe 4 vedlegg 13 samt vertikalsnitt B-B vedlegg 15. 
Avdekkingsmasser som skal brukes på palltopp mellomlagres på endene av palltopp kt 180. 

Øvrige avdekkingsmasser lagres på areal etappe 5 mot nordøst. 
Utsprengt stein kjøres ned for knusing og lagring av ferdige produkter på nivå kt.27 på samme 

sted som for etappe 1 eller knuses i område etappe 4 mens ferdige produkter lagres på kt.27 
på samme sted som etappe 1.  
 

Gjerde på toppen av fjellveggen mot sør forlenges etterhvert som etappe 4 avsluttes mot sør. 
Jordmasser på palltopp kt.195 legges ut. 

 
2.1.6 Etappe 5 

Det vises til vedlagte uttakskart etappe 5 vedlegg 14 samt vertikalsnitt B-B vedlegg 15. 

Avdekkingsmasser som skal brukes på palltopp mellomlagres på endene av palltopp ktr 165. 
Øvrige avdekkingsmasser lagres på areal etappe 5 mot nordøst og sørvest etter hvert som 

fjelluttak til kt 165 ferdigstilles. 
Utsprengt stein kjøres ned for knusing og lager av ferdige produkter på nivå kt 27 på samme 
sted som for etappe 1 eller knuses i område etappe 5 mens ferdige produkter lagres på nivå 27 

på samme sted som etappe 1.  
 

Gjerde på toppen av fjellveggen mot sør forlenges etterhvert som etappe 4 avsluttes mot sør. 
Jordmasser på palltopp kt 180 legges ut Til slutt legges gjenværende jordmasser ut på platået 
kt 165. 

 
2.2 Adkomst 

Adkomst skjer i hht. reguleringsplanen med avkjørsel fra Fv. 78. Det forutsettes at vegbanen 

på Fv. 78 ikke tilsøles av trafikk fra steintaket og at evt. søl fjerne umiddelbart.  

2.3 Pukkproduksjon 

Produksjon av pukk samt lagring av pukk planlegges primært å foregå  på kt.27 som vist på 
alle driftsplankart. Alternativt holdes muligheten åpen for at knusing kan foregå også på 
område i reguleringsplan benevnt SM3 (øvre platå) mens lagring av pukk foregår på nivå kt. 

27.  
 

2.4 Framdrift 

Uttaket forutsettes gjennomført i etapper der varigheten av etappene avhenger av hvor store 

mengder som tas ut hvert år.  Uttak av masser antas å bli i størrelsesorden 50 000- 100 000 

fm3/år, og dette gir følgende varighet av etappene: 

Etappe 1 633 000 fm3  - varighet 6,5 -12,5 år 

Etappe 2   75 000 fm3 - varighet 0,75-1,5 år 

Etappe 3 353 000 fm3 - varighet 3,5 -7  år 

Etappe 4 673 000 fm3 - varighet 6,7-13,5 år 

Etappe 5 1 007 000 fm3 - varighet 10-21,5 år 
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Det understrekkes at framdriften avhenger av etterspørsel av steinmasser. 

2.5 Sikring 

Ved innkjørsel skiltes «Anleggsområde- Adgang forbudt for uvedkommende» og det settes 

opp en låsbar vegbom som skal være stengt utenfor arbeidstid. Skilting ut over dette foretas 
etter behov. 

 
Ytterkantene av topp skjæringer sikres med 1,8 m høyt flettverksgjerde. 
 

Salgsvarer søkes lagret slik at trafikk fra kunder og intern anleggstrafikk ikke blandes.  
 

2.6 Støy 

Støygrenser er fastsatt i reguleringsbestemmelsene. Knuseverk plasseres først i SM2 og 

senere enten i SM 2 eller SM3 som forutsatt i reguleringsbestemmelsene. Ved utsprenging av 

fjell settes igjen skjermingsvegger mellom knusverk/sikteanlegg og bebyggelse for å begrense 

støyspredningen.   

 
2.7 Luft- og vannforurensning 

Grenseverdier er fastsatt i reguleringsbestemmelsene.  
Det forutsettes at borerigger som benyttes er utstyrt med støvoppsamlingsutstyr. 

Videre forutsettes anlagt slamlommer som overflatevann fra uttaksområdet ledes gjennom før 
utslipp av vann i terrenget. 
 

For å begrense støvutslipp fra knusing og sikting av masser forutsettes bruk av dekslet utstyr 
med oppsamling av støv og bruk av vann for støvdemping.  
 

 
2.8 Driftstid 

Driftstid framgår av reguleringsbestemmelsene. 
 
2.9 Evt. sjaktdrift  

Det kan være aktuelt å anlegge vertikal sjakt for nedslipp av sprengt stein fra område over kt 
165 og plassere grovknus inne i fjellet ved bunnen av sjakta med tunell inn fra kt 27. Tiltaket 

vil ikke påvirke rekkefølge på uttak i driftsplanen, men vil redusere interntransporten 
vesentlig samt forenkle drift av steintaket på vinterstid.  
Tiltaket vil evt. bli fremmet som en endring av driftsplanen.  

  
3 Avslutningsplan 

3.1 Avdekkingsmasser 

Avdekkingsmasser legges i depot for bruk på palletrinn etter hvert som de ferdigstilles. 
 

3.2 Avslutning av bruddet 

Avslutning med rensk av pallvegger og utlegging av avdekningsmasser samt etablering av 

vegetasjon på fjellhyller på palltopper skal foregå fortløpende etter hvert som dette er praktisk 
mulig. 
Det skal også legges ut avdekningsmasser og etableres stedegen vegetasjon på bunnen av 

massetaket etter hvert som områder ferdigstilles og ikke skal brukes til andre driftsformål.  
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4 Økonomisk sikkerhet 

4.1 Generelt 

Det skal stilles økonomisk sikkerhet for kostnader med opprydding og istandsetting av 

området som er tatt i bruk jfr. kapittel 2 i forskrift til mineralloven.  
Behov for sikkerhet kan defineres som differanse mellom kostnadene med å sette i stand 
områder som er tatt i bruk i samsvar med godkjent driftsplan/avslutningsplan og den tilstand 

anleggsområdet er i til enhver tid. Det betyr at jo mere ajour en er med istandsetting av 
området i hht. avslutningsplanen, jo mindre blir behovet for økonomisk sikkerhet. 

 
Målsettingen i driftsplanen er at områder skal istandsettes fortløpende.  
Ved estimering av behov for sikkerhet legges til grunn at denne målsettingen oppnås, og det 

gjøres en vurdering av nødvendige tiltak ved evt. stopp av drift i fjelltaket. 
 

  
4.2 Estimering av sikkerhetsbehov 

Forutsetninger 

I oppstartfasen av virksomheten er sikkerhetsbehovet lavest da det er mindre omfang av 
mulige mangler ved avslutningsarbeidene. Driften i de første 10 årene foregår i etappe 1 som 

ligger innenfor allerede oppsatt sikringsgjerde. 
 

Følgende forutsetninger legges til grunn for estimering av behov for økonomisk sikkerhet: 

- Alle ferdigvarer er solgt ved evt. opphør av driften. 
- Det kan ligge 1000 m3 stor stein som må sprenges/pigges før den kan knuses. 

- Det gjenstår utlegging av avdekningsmasse på ca. 200 m fjellhylle på topp pall. 
- Det gjenstår utlegging av avdekkingsmasser på ca. 3 da av bunn på massetaket. 
- Det gjenstår oppsetting av sikringsgjerde i lengde 100 m.   

 
Beregninger 

    
Enhet Masse 

Enh 
pris Sum 

1 Sprengning /pekking av storstein m3 1000 100 100000 

2 Utlegging av dekkmasse på  fjellhyller m3 450 150 67500 

3 Utlegging av dekkemaser bunn uttak m3 1000 90 90000 

4 Oppsetting av gjerde h= 1,9 m M 100 700 70000 

5 Sum 
     

327500 

6 Moms 
    

25 % 81875 

7 Sum inkl mva 
    

409375 

8 Uforutsett 
  

RS 1 100000 100000 

9 Sum 
     

509375 
 

 
Forslag til økonomisk sikkerhet  

Det foreslås at krav til sikkerhet settes til 500 000 kr og at det dette dekkes opp slik: 
 
Innbetaling til sikringsfond på sperret konto 2 kr/fm3 utsprengt masse pr år inntil 

sikkerhetsfondet utgjør 500 000 kr. Med uttak av 75 000 fm3 pr år vil årlig tilførsel til 
sikringsfondet bli 150 000 kr, og det tar ca. 3 år før fondet har nådd ønsket størrelse. I 

perioden fram til størrelsen på sikringsfondet er nådd, foreslås at det stilles en bankgaranti på 
500 000 kr som trappes ned årlig etter hvert som kontanter på sperret konto dekker 
sikkerheten. 
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