Søknad om
driftskonsesjon
Franzefoss Pukk AS, Avd. Hanekleiva
Søker: BROENG ALF CHRISTIAN
Bedrift: FRANZEFOSS PUKK AS AVD HANEKLEIVA PUKKVERK
Organisasjonsnr: 972100633
Søknads-ID: 6b9b25a5-10b4-4e9c-bd2d-acb6f9566315
Dato for levert søknad: 09.07.2021
Levert av: BROENG ALF CHRISTIAN

1. Grunnleggende opplysninger
Hva skal utvinnes?

Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses

Hvordan skal uttaket drives?

Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for
Navn på området:

Franzefoss Pukk AS, Avd. Hanekleiva

Bunnkote:

132 moh

Toppkote:

212 moh

Utregnet høydeforskjell:

80 m

Uttak
Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 3 000 000 m³
søknaden fra søknadstidspunktet:

.

Årlig planlagt uttaksvolum:

94 000 m³

Beregnet levetid for uttaket:

32 år

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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2. Område
Status arealavklaring
Er det vedtatt en reguleringsplan:

Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen:

12.01.2018

Navn på reguleringspan, og/eller id:

HANEKLEIVA PUKKVERK, SANDE KOMMUNEPlanID 20150001

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område
Geometri

Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område:

174 772 m² (174,8 daa)

3. Grunneieravtaler
Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

.

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn

Avtaler

313/1

Holmestrand (3802)

180817 Signert avtale
FPU-Grunneiere.pdf

314/1

Holmestrand (3802)

Dekket av annen
avtale

314/3

Holmestrand (3802)

Dekket av annen
avtale

315/18

Holmestrand (3802)

Dekket av annen
avtale

315/19

Holmestrand (3802)

Dekket av annen
avtale

Tormod Teien (Ikke
signert av nåværende
eiere)

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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4. Hensyn
Type hensyn

Antall treff

Naturmangfold

0

Kulturminner

0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:
Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.
Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:
Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

.

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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5. Drift
5.1 Driftsplan
Søker bekrefter at følgende forhold er beskrevet i vedlagt driftsplan i henhold til
driftsplanveilederen.

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften
Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant
Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum
Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra
Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen
Geologiske forhold som har betydning for driften
Planlagt uttaksmetode
Viktige driftsforhold.
Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak
Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste
installasjoner
Plan for bruk og disponering av vrakmasser
Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser
Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift
Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften
Sikring av uttaket i driftsperioden
Plan for rensk av bruddvegger
Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring
Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal
Skjerming mot støy, støv og innsyn
Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet
Ivaretagelse av naturmangfold
Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og
drikkevannskilder
Ivaretakelse av naturlige terrengformer
Bevaring av kulturminner
Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan

.

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom,
mennesker, husdyr og tamrein)
Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og
omgivelser
Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk
Planlagt sikring av uttaket etter endt drift
Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann
Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg
Søker har bekreftet at følgende punkter er med på kartene:
Alle kart:

Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)
Kartdatum
Tegnforklaring
Målestokk
Utskriftsformat for angitt målestokk
Angivelse av geografisk nord
Koordinatfestede akser
Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)
Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)
Planlagt uttaksretning
Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)
Anleggsveier
Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal
Dato for oppmåling

.

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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Avslutningskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for
konstruksjoner, beplantet)
Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller,
mm.)
Høydeangivelse på paller
Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

Profiler avmerket og orientert i kart
Horisontal og vertikal skala
Dagens situasjon (eksisterende terreng)
Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell
Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak
Uttaksetappene
Maksimal uttaksdybde
Sikringstiltak under drift
Sikringstiltak etter endt drift
Endelig terreng etter opprydding
Overgang til omkringliggende terreng

Vedlegg for driftsplan

.

Vedleggsnavn

Vedleggstype

Mail driftsplan oversendt DMF.docx

Driftsplan

210611 Dagens situasjon.pdf

Uttakskart

170530 Avslutningsplan.pdf

Avslutningsplan

180119 Snitt A-G A2.pdf

Vertikale profiler

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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5.2 Bergfaglig kompetanse
Bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn

Hedda Garshol Jensen

Den bergfaglige kompetansen er: Intern
Dokumentasjon
210311 Registrering av bergteknisk ansvarlig for
Lierskogen pukkverk i L.pdf

Beskrivelse av
driftsorganisasjonen og samlet
bergfaglig kompetanse

DMF har mottatt dokumentasjon for at Hedda Garshol
Jensen oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav og bekreftes
med dette registrert hos oss som bergteknisk ansvarlig for
Lier pukkverk i Lier kommune, Hanekleiva pukkverk i
Holmestrand kommune og Åros pukkverk i Asker kommune.
Se brev fra DMF 11.03.2021. Se vedlagte 2 dokumenter med
driftsorganisasjonen for FPU og avd. Hanekleiva.

Søker har tilgang til teknisk og bergfaglig kompetanse hos følgende
personer
Navn:

Knut Særen

Kompetansen er:

Intern

Beskrivelse:

DMF har mottatt dokumentasjon for at Knut Særen oppfyller
forskriftens kvalifikasjonskrav og bekreftes med dette
registrert hos oss som bergteknisk ansvarlig for Steinskogen
pukkverk i Bærum kommune. Se brev fra DMF 8.05.2013.

Dokumentasjon:
130508 Godkjenning bergteknisk ansvalig Knut
Særen.pdf

Navn:

Sturla Nyutstumo

Kompetansen er:

Intern

Beskrivelse:

Se vedlagte kursbevis for delstudium i bergteknikk ved
Stjørdal Fagskole, datert 14.06.2013 og CV, datert
29.08.2013.

Dokumentasjon:
Kursbevis Sturla Nyutstumo.pdf
CV Sturla Nyutstumo.pdf

.

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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Navn:

Øistein Bakken

Kompetansen er:

Intern

Beskrivelse:

Se vedlagte kursbevis for delstudium i bergteknikk ved
Stjørdal Fagskole, datert 04.06.2014.

Dokumentasjon:
Kursbevis Øistein Bakken.pdf

5.3 Økonomi
Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp her. For nærmere opplysninger, se
forskrift til mineralloven § 1-8 f).
Vedlegg:
2019 FPU Årsrapport.pdf
2020 FPU Årsrapport.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.
Vedlegg:
210617 Finansiell garanti.pdf

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling
Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter,
eventuell effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.
RESSURSEN Av NGU`s databaser fremgår det at ressursen i Hanekleiva er en meget stor ressurs
med svært gode egenskaper både som byggeråstoff og som tilslag til asfalt. Ressursen er
klassifisert av NGU som en nasjonalt viktig ressurs. Pukkverket er en godkjent leverandør av
vegbyggingsmaterialer, materialer til bygg og anlegg, asfalt- og betongtilslag og jernbanepukk.
Stor ressurs, Driftsfase 1 ca. 3.000.000 m3 ca. 8.100.000 tonn ca.32 års drift Driftsfase 2 ca.
5.000 000 m3 ca.15.000.000 tonn ca. 55- 60 års drift Det tas imot sprengstein utenfra for
bearbeiding i pukkverket fra ulike veg- og jernbaneprosjekter og andre bygg- og
anleggsprosjekter. I tillegg til pukkverksdrift foregår det også annen virksomhet på området: Mottak, mellomlagring og foredling av sprengstein fra bygge- og anleggsprosjekter. - Produksjon
av vekstjord Mulighet for etablering av betongstasjon og asfaltverk. Etterbruk vil gi næringsareal
på ca. 105 daa.

.

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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6. Behandlingsgebyr
Vedlegg:
Kvittering betalt behandlingsgebyr ny dirftskonsesjon Hanekleiva.pdf

7. Øvrige vedlegg
Vedlegg:
FPU Organisasjonskart.pdf
210621 Organisasjonskart FPU anlegg Hanekleiva.docx
Beskriv hvorfor opplastet vedlegg er relevant for søknaden

Se vedlagte 2 dokumenter med driftsorganisasjonen for FPU og avd. Hanekleiva.

Oppsummering av vedlegg til søknad
Alle vedlegg lastet opp

.

Vedleggsnavn

Vedleggstype

Kvittering betalt behandlingsgebyr ny
dirftskonsesjon Hanekleiva.pdf

Gebyr

180817 Signert avtale FPU-Grunneiere.pdf

Grunneieravtale

210617 Finansiell garanti.pdf

Økonomisk sikkerhetsstillelse

FPU Organisasjonskart.pdf

Øvrige vedlegg

210621 Organisasjonskart FPU anlegg
Hanekleiva.docx

Øvrige vedlegg

Kursbevis Øistein Bakken.pdf

Kompetanse

Mail driftsplan oversendt DMF.docx

Driftsplan

210311 Registrering av bergteknisk ansvarlig
for Lierskogen pukkverk i L.pdf

Kompetanse bergansvarlig

2019 FPU Årsrapport.pdf

Økonomi

2020 FPU Årsrapport.pdf

Økonomi

130508 Godkjenning bergteknisk ansvalig Knut
Særen.pdf

Kompetanse

Kursbevis Sturla Nyutstumo.pdf

Kompetanse

CV Sturla Nyutstumo.pdf

Kompetanse

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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.

210611 Dagens situasjon.pdf

Uttakskart

170530 Avslutningsplan.pdf

Avslutningsplan

180119 Snitt A-G A2.pdf

Vertikale profiler

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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Geometri
Format: WKT
Koordinatsystem: UTM33
MULTIPOLYGON(((227542.54286705854 6613769.411624171,227521 6613788,227477
6613724,227443 6613672,227326 6613706,227292 6613657,227077 6613734,226934
6613827,226945 6613866,226969 6613921,227003 6613949,227010 6613955,227078
6613911,227158 6613897,227258 6613939,227345 6614042,227451 6614095,227609
6614055,227660 6613963,227636 6613896,227597 6613897,227568 6613875,227556.558890754
6613839.227253206,227542.54286705854 6613769.411624171)))

.

Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim
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DRIFTSPLAN
Franzefoss Pukk ASHanekleiva Pukkverk
Uttaksnummer 225

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS Hanekleiva Pukkverk i Holmestrand kommune
Utarbeidet av Guni Consult og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS –januar 2018
Revidert av Franzefoss Pukk – desember 2021
1

INNLEDNING /HISTORIKK
Hanekleiva pukkverk er et eksisterende dagbrudd i Holmestrand kommune. Pukkverket ligger
ved riksvei 32 mellom Sande og Hof.
Pukkverket i Hanekleiva ble etablert av Nils Chr Gevelt med oppstart i henhold til
reguleringsplan vedtatt 26.6.1996. Franzefoss Pukk AS overtok pukkverket i 2001 og har etter
det vært driver av anlegget. Ny reguleringsplan ble vedtatt 13.2.2018.
Driver er Franzefoss Pukk AS. Lars Erik Lund er anleggssjef og beskrivelse av
driftsorganisasjonen for uttaket er angitt på organisasjonskartet.
Franzefoss Pukk AS som eier/driver av Hanekleiva pukkverk har engasjert Guni Consult ved
Gunnar Nilsen til å utarbeide driftsplan for pukkuttaket som ligger i Hanekleiva i
Holmestrand kommune. Guni Consult har engasjert Bjørn Leifsen AS til fremstillingen av
driftsplankartene.
Driftsplanen er utarbeidet parallelt med reguleringsplanarbeidet for en utvidelse av
uttaksområdet. Den nye reguleringsplanen ble vedtatt 13.2.2018.
Kontaktperson er Alf Broeng, tlf. 995 89 175, e-post: alf.broeng@franzefoss.no
OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER
Driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning, datert 15/11-2017. Uttaksnummer
225, Hanekleiva.
I kommuneplanens arealdel for Sande kommune 2014-2026 er området vist som
råstoffutvinning.
3802 20150001 - Detaljregulering for Hanekleiva Pukkverk med bestemmelser, godkjent av
Sande kommune 13/2-2018.
Konsesjon for drift av massetak, gitt av Fylkesmannen i Vestfold den 22/10-2001.
Driften skal følge krav som til enhver tid er gitt i forurensingsforskriftens kapittel 30 om
"Forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel", iht. vedtak fra Fylkesmannen i
Vestfold den 18/03-2013
PLANSTATUS
Dagens drift ved anlegget skjer i henhold til reguleringsplaner vedtatt av Sande kommune
26.6.1996 og 27.10.2004.
Det vil bli søkt konsesjon i henhold til minerallovens bestemmelser for den utvide driften.
Denne driftsplanen vil bare vise driftsmåte og etapper for driftsfase 1, da det ikke er avklart
hvordan driftsfase 2 vil bli tatt ut, om det blir et tradisjonelt dagbrudd eller sjakt og tunell.
Dette vil en ta stilling til mot slutten av driftsfase 1 om ca. 25 år.

2

Ny reguleringsplan- utvidelse mot både nord #2, og sør #3
GRUNNEIERE
Driftsplanen omfatter drift på nedenfor stående eiendommer
Gnr. 313 bnr. 1
eier Tormod Teien
Gnr. 314 bnr. 1
eier Hans Kristian Teien
Gnr. 314 bnr. 3
eier Ludvig Teien
Gnr. 315 bnr. 18
eier Signe og Tom Arild Langestrand
Gnr. 315 bnr. 19
eier Signe og Tom Arild Langestrand
RESSURSEN
Av NGU`s databaser fremgår det at ressursen i Hanekleiva er en meget stor ressurs med svært
gode egenskaper både som byggeråstoff og som tilslag til asfalt. Ressursen er klassifisert av
NGU som en nasjonalt viktig ressurs.
Pukkverket er en godkjent leverandør av vegbyggingsmaterialer, materialer til bygg og
anlegg, asfalt- og betongtilslag og jernbanepukk.

3

Tiltakshaver Franzefoss Pukk AS har foretatt egne undersøkelser av steinressursene i det
planlagte uttaksområdet. Rapporten er laget av geologene Oliver Queck og Jasmin Osterloh.
Rapportens konklusjon er:
Under feltarbeidet ble det identifisert to hoved bergarter på Hanekleiva, i området sør og nord for dagens
uttaksområde. Den geologiske kartleggingen viser at både sandstein og basalt er store forekomster
med et langsiktig potensiale for utvinning. For å strukturere feltarbeidet bedre, er området delt inn i 3
soner og hver sone er blitt individuelt kartlagt. Dette har hovedsakelig med forskjellen i geologi og
framtidig driftsplanlegging å gjøre.
Det er målt inn vinkelretninger, strukturer er analysert, gangsoner av basalt er kartlagt og overgang
mellom sandstein og basalt er blitt analysert. For å få en bedre oversikt over mengden av de forskjellige
ressursene, har vi laget høydeprofil N-S og Ø-V. Ved hjelp av vinkelretninger for de forskjellige
sandsteinslagene, klarte vi å lage relativt eksakte snitt gjennom forekomstene. Det vil hjelpe oss i
framtiden til å evaluere volum av forekomst og driftsretninger.
Mens dagens uttaksområde og søndre del av planlagt område er godt nok kartlagt er det behov for flere
tester i den nordre delen, nedenfor dagens brudd. Dette på grunn av områdets flate topografi,
hovedsakelig blokkmateriale og lite eksponert materiale, som gjøre det vanskelig å kartlegge både
geologi og kvalitet. Her anbefaler vi å ta noen kjerneprøver for å få kartlagt det øvre basaltlagets tykkelse
og sandsteinens kvalitet.

Foreløpige beregninger av totalvolumet i det planlagte uttaksområdet er grovt beregnet til
ca. 8 millioner m3 fordelt slik: Uttak av ca. 250 000 tonn/år er lagt til grunn for driftstiden/år.
Driftsfase1, etappe1
Driftsfase1, etappe2
Driftsfase1, etappe3
Driftsfase1, etappe4
Driftsfase1, etappe5
Driftsfase1, etappe6
Totalt Driftsfase 1

ca. 380 000 m3
ca. 400 000 m3
ca. 270 000 m3
ca. 450 000 m3
ca. 1.200 000 m3
ca. 300 000 m3
ca. 3.000.000 m3

ca. 1.000.000 tonn
ca. 1.100.000 tonn
ca. 750.000 tonn
ca. 1.200.000 tonn
ca. 3.250.000 tonn
ca. 800.000 tonn
ca. 8.100.000 tonn

ca. 4 års drift
ca. 4-5 års drift
ca. 3 års drift
ca. 5 års drift
ca.13 års drift
ca. 3 års drift
ca.32 års drift

Driftsfase 2

ca. 5.000 000 m3

ca.15.000.000 tonn

ca. 55- 60 års drift

For Driftsfase 2 er uttaksmåte ikke bestemt. Ingen etapper er derfor vist.
4

Driftsfaser med etapper i fase1
DAGENS SITUASJON
Dagens situasjon er slik det framgår av kart merket ”Dagens situasjon”. Dette kartet er basert
på Holmestrand kommune sine kartdata. Bunn-nivået i dagens brudd ligger på ca. kote 162
moh i den østre delen.
Det årlige uttaket har de senere år ligget på ca. 150-200 000 tonn pr. år. Det forventes et økt
uttak i fremtiden.
DRIFTEN
Det er Franzefoss Pukk AS som driver uttaket. De siste 8-9 årene har driften skjedd på stein
fra Jernbaneverkets anlegg i Holmestrandstunellen. Ved ordinær drift er boring og sprenging
satt bort til godkjent sprengningsentreprenør, for tiden Eiker Fjellsprenging, opplasting skjer
med hjullaster. Grovknusingen foregår med mobil kjefteknuser. Den videre bearbeidelse av
steinen foregår i stasjonært 2-trinns finknuseverk. Ferdigvarene siktes ut i innebygget sikt og
siloanlegg.
Veier i bruddet vil bli etablert underveis der det er mest hensiktsmessig.
Det tas imot sprengstein utenfra for bearbeiding i pukkverket fra ulike veg- og
jernbaneprosjekter og andre bygg- og anleggsprosjekter.
5

I tillegg til pukkverksdrift foregår det også annen virksomhet på området:
Mottak, mellomlagring og foredling av sprengstein fra bygge- og anleggsprosjekter.
Produksjon av vekstjord

Dagens finknuseverk
DAGENS DRIFTSOMRÅDE

6

Dagens driftsområde er på ca. 66 daa og rommer kontorbygg, vekt, grovknuser og finknusere
samt lagerområder for de produserte fraksjonene. I søndre og vestre del av området ses lagret
av stein fra Holmestrandtunellen som har vært grunnlaget for driften de siste 8-9 årene. Det
vil fortsatt foregå drift på denne steinen i ca. 1 år.
Det er fortsatt en liten uutnyttet ressurs lengst sør/vest på området. Det er ikke tatt stilling til
når/om denne ressursen skal utnyttes.
DRIFTSMÅTE
Når anlegget nå blir sikret nye ressurser planlegges det en økt produksjon ved anlegget, men
dette er avhengig av makedet for byggeråstoffer. I første omgang anses det som realistisk at
produksjonen kan bli på ca. 250-300 000 tonn pr. år.
Ressursen i driftsfase 1 på ca. 3 mill. m3 (ca. 8 mill tonn) vil derfor kunne ha en varighet på
ca. 30 år.
En endring i etterspørsel vil kunne føre til endringer i årlig uttak og dermed også endret
driftstid.
Mottak av sprengstein fra prosjekter utenfra vil også kunne føre til lengre driftsperiode for
uttaket.
Anlegget sikres midlertidig underveis i driften ved gjerde av stålwire, samt skilt merket med
fare og adgang forbudt for uvedkommende. Ved avslutning vil bruddområdet sikres med 2
meter høyt viltgjerde, som settes opp så snart det er praktisk mulig. Anleggsveier i bruddet
sikres med sikringsvoller eller store stabbesteiner.
Pallkanter vil sikres underveis i driften med sikringsvoller/stabbesteiner i overkant av
pallvegg, for å hindre utforkjøring og ferdsel. Sikringsvoller i underkant av pallvegger vil
sikre avstand til personell og kjøretøy. Løsblokker og løse steiner langs pallkant som utgjør
fare, skal renskes bort. Siste rast inn mot bakvegg av uttaksgrense vil sprenges skånsomt, for å
gi en renere bakvegg. Driftsrensk vil utføres fortløpende og etter hver salve ved pigging,
rensk og sikring av gjenstående pallvegger. Pallvegger vil renskes med spett fra lift,
gravemaskin fra røys eller sprengstoff der det er nødvendig. Sandsteinen har et fall mot sør,
som gjør det det ikke forventes noen unormale stabilitetsutfordringer på endelige
bruddvegger.
Vi har egen prosedyre for rensk av bruddvegger.
Ved planleggingen av den fremtidige driften/uttaket ved anlegget har det vært to forhold som
har vært styrende. Forholdet til amunisjonslagret
og E-18.
Multiconsult ved Nils Ramstad har derfor vært engasjert til å vurdere, og gi føringer til
hvordan driften/driftsretninger bør være for å unngå sprut mot disse elementene.
Se notat «Hanekleiva pukkverk, Konsekvensutredning» fra Multiconsult, datert 14.2.2016,
revidert 14.2 og 9.5.2017.
Krav i reguleringsbestemmelsene
§ 3 Rekkefølgebestemmelser
3.1 Før det igangsettes uttak nord for dagens skogsbilvei, uttaksetappe 3 i driftsplanen,
skal gårdsbruket på gnr.16 bnr.1 være sikret ny godkjent drikkevannstilførsel.
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3.2 Det skal utarbeides og iverksettes et overvåkningsprogram for
grunnvannsstrømmene i henhold til anbefaling ene i Cowis rapport datert 5.4.2016 før
uttak under kote 162 igangsettes.
3.3 I samråd med regionale myndigheter stilles det dokumentasjonskrav på kontroll og
overvåkingsprogram for kvalitetssikring av pukkverksdriftens terrenginngrep i forhold
til sikkerhet for sprengning, vibrasjoner / rystelser som kan berøre Hanekleivtunnelen.
Det igangsettes rystelsesmålinger fra første sprenging. Måleresultatene evalueres
kontinuerlig av tiltakshaver og vegmyndighetene og oppsummeres hvert 3. år.
§ 9 Hensynssoner (Pbl . 12 - 5, nr.6)
9.4 Brann og eksplosjonsfare (H350)
Hensynet til sprengstofflageret skal ivaretas i samsvar med lovverkets krav. Sprenging
skal utføres i samsvar med anbefalinger i Multiconsults rapport av 9.5.2017. For å
unngå sprut skal kasteretningen ikke vende mot sprengstofflagret. Det skal utføres
egen risikovurdering før hver sprenging.
9.5 Angitt hensynssone - Bevaring kulturmiljø (H 570)
Dersom d et i forbindelse med pukkuttaket oppdages automatisk fredete kulturminner
som tidligere ikke var kjent, skal uttaket stanse og kulturminnemyndigheten i Vestfold
fylkeskommune kontaktes umiddelbart jfr. lov om kulturminner § 8.
Seteranlegg innen planområdet kan dokumenteres gjennom et samarbeid og dialog
med pukkverkets eier, kulturminne myndigheten og /eller historielaget.
9.6 Hensyn til fare for sprut mot E - 18 og Fv 319
All sprenging i nordre område (#2) skal skje i henhold til anbefalinger fra Multiconsult
i rapport av 9.5.2017.
Sprenging nærmere E - 18 enn 300 meter skal skje med redusert boremønster og
hulldiameter. Driftsretningen skal være fra syd mot nord med mindre annet er
beskrevet i driftsplanen.
Fv. 319 stenges for trafikk ved hver sprenging. Det skal utføres egen risiko vurdering
før hver sprenging.
DRIFTSFASE 1
Totalressursen i driftsfase 1 er på ca. 3 mill m3, ca. 8 mill tonn og tas ut i 6 etapper.
Med et stipulert gjennomsnittsuttak på ca. 250.000 tonn pr. år vil ressursen vare ca. 30 år.
Avdekningsmasser og vrakmasser legges i angitte områder på tegningene nord og vest for
uttaksområdet.
Det vil etableres paller med høyder ca. 15 meter, med unntak av bakre pall med høyde på 5-8
meter. Sikringshyllene mellom hver pall vil bli ca. 7m brede på nivå 197, 182, 162, 147 og
132 moh. Pallvinkelen er ca. 75 grader og veggvinkelen er 53 grader.
Det er i 2021 satt opp 2 meter høyt permanent viltgjerde i utkanten av bruddområdet, utført av
Garda sikring v/Lauritsen gjerdefabrikk. Gjerdet er satt opp i terrenget over bruddkanten i
vest og sør-øst, og det er koblet sammen med eksisterende flettverksgjerde over pallene. Det
er satt opp to porter på veien opp i fjellet for å sikre anlegget i perioden hvor vi foretar uttak.
Portene er plassert med tanke på å åpne veien for grunneiers tilgang til skogsområdene på
åsen over bruddet når veien er tilbakestilt og sikret. Det er også satt opp automatisk låsbar
bom og varselskilt ved innkjøringen til anlegget. Bommen skal være låst når det ikke er
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aktivitet på anlegget og biler som kjører inn i bruddet blir registrert og fanget opp av ett
kamera.
Se tilbudet vi fikk fra Garda sikring. Her står tekniske spesifikasjoner på gjerde, stolper,
porter og alt materiell som er brukt.
Tiltak mot erosjon og frostsprengning fra overflatevann vil bli vurdert og eventuelle
nødvendige stedlige tiltak for å lede bort overflatevann vil bli iverksatt.
Den endelige bruddveggen vil gjennomgå en naturlig revegetering ved at det legges ut
avdekningsmasser på hyllene i det avsluttede bruddet. Basert på tidligere erfaringer gir denne
type masser god grobunn for naturlig innvandring av ny vegetasjon. I tillegg vil vi benytte
tilsåing med frøblanding tilpasset lokale forhold.
Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser
Skjerming mot støy, støv og innsyn.
Driften skal følge krav som til enhver tid er gitt i forurensingsforskriftens kapittel 30
om "Forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel", iht. vedtak fra
Fylkesmannen i Vestfold den 18/03-2013
-

Støy
Dagens situasjon vedrørende støy på Hanekleiva, bærer preg av at støy fra E18
overdøver støy fra dagens pukkverk. Det ble gjort støymålinger tilbake i 2002, som
konstaterer at det ikke er mulig å skille støy fra pukkverket med støy fra E18 ved
nærmeste bebyggelse. Det er langt til nærmeste nabo fra Hanekleiva pukkverk, og
nærmeste nabo i luftlinje ligger på andre siden av dagens E18. Det ligger også noe
annen bebyggelse lengre opp langs FV319, men lengre i luftlinje enn bebyggelsen
ovenfor E18.
Prøvepunktene fra tidligere støyrapport er plassert ved Teien Vestre (1080m unna
grovknuser), inne og ovenfor pukkverket. Det er ikke utarbeidet noe støysonekart, og
støymålingene fra 2002 begynner å bli gamle, men driftsforholdene er uendret siden
2002 da støymålingene ble gjennomført. Vi har derfor vurdert det ikke er behov for
nærmere avklaringer rundt støy på Hanekleiva.
Det er opparbeidet registreringsløsning på nettidene våre i forbindelse med varsel om
sprengning i relasjon til Hanekleiva pukkverk. Resultatene fra sprengningene i bruddet
publiseres på hjemmesidene våre under naboinformasjon.
https://www.franzefoss.no/vare-anlegg/hanekleiva. Per dags dato er det kun Statens
Vegvesen som er interessert i rystelsesmålingene på Hanekleiva. Målet vårt er å være
så åpne som mulig om hendelser som skjer i pukkverket i Hanekleiva.

-

Støv
Det ble gjennomført støvmålinger på anlegget i 2002, som konkluderte med at det var
ingen overskridelse av NILUs kriterium, og at eksponeringen for støvnedfall for
naboer og bebyggelse ligger på ett tilfredsstillende nivå. Vi vil sammen med SINTEF
vurdere behovet for nye støvmålinger.
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-

Skjerming
I forhold til skjerming av pukkanlegget er det i etappe 3 av driftsplanen, beskrevet
opparbeidelse av skjermingsvoll av avdeknings- og vrakmasser nederst lengst mot
nord, og nærmest mot E18. En annen løsning som kan fungere som skjerming
underveis i utvidelsen i bruddet, er at man lar belter av skog forbli stående som den er
imellom de forskjellige uttaksområdene. Dette vil også være positivt i forhold til å
håndtere overflatevann.
Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet.
Utvidelse av uttaksområdet vil ikke generere mer trafikk, da kundemengden er
avhengig av markedssituasjonen og ikke vil endre seg selv om uttaksområdet utvides.
Det er god skilting langs fv 319 for trafikk til anlegget og tydelig kjøreretning inne i
bruddet.
Ivaretagelse av naturmangfold.
Dette er det redegjort for i planbeskrivelsen til vedtatt reguleringsplan med
bestemmelser § 8 Grønnstruktur GV1-GV7 og GN1-GN3 (Pbl. 12-5, nr.3).
Bevaring av kulturminner.
Dette er det redegjort for i planbeskrivelsen til vedtatt reguleringsplan med
bestemmelser § 9.5 Angitt hensynssone - Bevaring kulturmiljø (H 570).

ETAPPE 1
Etappe 1 er på ca. 380 000 m3, og uttaket skjer i bakveggen mot syd til kote 162, samme nivå
som dagens område. Etappe 1 vil etter uttaket øke driftsområdets areal med ca. 10 daa som er
viktig for lagerkappasiteten når driftseteappe 2 starter.
Det settes opp permanent sikringsgjerde etter endt uttak av etappen. Pallhyller revegeteres
etter avsluttet uttak.
ETAPPE 2
Etappe 2 drives på synk til kote 147. Av hensyn til aminusjonslagret
blir
etappen drevet fra syd mot nord for å unngå faren for sprut. Volumet i etappen er på
ca. 400 000 m3. Utsprengte masser fraktes opp til knuseverket med dumpere eller
transportband.
Etter endt uttak av etappen kan knuseverket flyttes hit om ønskelig.
Det etablerer midlertidig sikring i første del av uttaket. Dette erstattes senere/ til slutt av
permannent sikring, med gjerde og/ eller voller.
ETAPPE 3
Etappe 3 drives i to retninger som vist på kartet. Første del av etappen, 3a, drives mot nord.
Etappe 3b drives mot øst med redusert borediameter for å unngå sprut mot E-18. Etappen
drives ned til kote 147 og er på ca. 270.000 m 3.
Avdekningsmasser legges på avsatte arealer vest i planområdet.
Skogsbilveien til bakenforliggende eiendommer (ammunisjonslagre) flyttes til dagens
driftsområde på kote 162 og sikres som beskrevet i etappe 2.
10

Sedimenteringsdammer for vann som skal ledes til Løvaasbekken og Teienbekken etableres
med sandfilter og overløp i grøntsonene ytterst i planområdet mot vest og øst.
Se fagrapport «HANEKLEIVA PUKKVERK, HYDROGEOLOGISK KONSEKVENSVURDERING» fra Cowi, datert 5/4-2016.
Det etableres midlertidige sikringsgjerder.
Skjermingsvollen nord for uttaksområdet skal nå bygges av vrakmasser.
ETAPPE 4
I løpet av denne etappen må knuseverket flyttes. Etappen drives ned til kote 147.
Driftsretningen er fra nord mot syd.
Det etableres permanent sikring mot syd og vest.
Volumet i denne etappe er på ca. 450.000 m 3.
ETAPPE 5
Også etappe 5 drives på synk som etappe 3 av hensyn til sprut mot sprengstofflagret. Etappe 5
er også delt i to, 5a med driftsretning mot nord og 5b med driftsretning mot øst, med redusert
borediameter for å unngå sprut mot E-18.
Uttaket skjer til kote 132 som er bruddets bunn nivå. Pallhyller revegeteres.
Det må nå etableres sikringsgjerder rundt resterende del av uttaksområdet.
Dette er den største etappen med et volum på ca. 1.200.000 m3.
ETAPPE 6
Etappe 6 er den siste i driftsfase 1. Det må nå tas stilling til hvordan den videre driften i
driftsfase 2 skal foregå. Dersom knuseverket er flyttet hit etter uttaket i etappe 2 eller senere,
må det enten flyttes igjen eller bli stående, og at etappe 6 ikke tas ut nå, men blir
anleggsområde for stein fra driftsfase 2 via sjakt og tunnel med grovknuser inne i fjellet,
dersom det blir den valgte driftsmåten. Den valgte løsningen vil bli vist i senere revisjoner av
driftsplanen.
DRIFTSFASE 2
Ressursen i driftsfase 2 er totalt på ca. 5 mill m3. I løpet av driftsfase 1 må det tas stilling til
driftsformen i denne delen av planområdet. Skal det drives via sjakt og tunnel, eller som et
ordinært dagbrudd.
Da denne avgjørelsen kan ligge 20-30 år frem i tid har man valgt å ikke lage driftsplanen for
denne fasen. Det får man god anledning til å komme tilbake til ved senere revisjoner. Det vil
bli søkt endring av konsesjon når uttak blir aktuelt for driftsfase 2.
SIKRING
Uttaksområdet skal til enhver tid være sikret i henhold til minerallovens bestemmelser.
Innkjøringen til anleggsområdet og driftsvei rundt anlegget er sikret med låsbar bom.
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FOR
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§ 1 Formål
Hensikten med denne reguleringsplanen med bestemmelser, er å sikre og gi rammer
for uttak og prosessering av steinressurser ved Hanekleiva Pukkverk innenfor
planområdet, som vist i reguleringsplankartet datert 10.3.17
§ 2 Areal formål
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål jf. plan- og
bygningsloven (PBL) § 12-5
Bebyggelse og anlegg
Steinbrudd og masseuttak

Pbl 12-5 nr.1
BSM1

SOSI
(1201)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruk tur
Kjøreveg
Annen veggrunn – tekniske anlegg

Pbl 12-5 nr.2
SV1
SVT1

(2011)
(2018)

Grønnstrukt ur
Naturområde
Vegetasjonsskjerm

Pbl 12-5 nr. 3
GN1 – 3
GV 1-8

(3020)
(3060)

Hensynssoner
Faresoner:
Brann og eksplosjonsfare
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)
Sikringssoner:
Frisiktsone
Ras og skredfare
Angitt hensynssone:
Bevaring kulturmiljø

Pbl 12-6
(350)
(370)
(140)
(310)
(570)

§ 3 Rekkefølgebestemmelser
3.1 Før det igangsettes uttak nord for dagens skogsbilvei, uttaksetappe 3 i
driftsplanen, skal gårdsbruket på gnr.16 bnr.1 være sikret ny godkjent
drikkevannstilførsel.
3.2 Det skal utarbeides og iverksettes et overvåkningsprogram for
grunnvannsstrømmene i henhold til anbefalingene i Cowis rapport datert 5.4.2016 før
uttak under kote 162 igangsettes.
3.3 I samråd med regionale myndigheter stilles det dokumentasjonskrav på kontroll
og overvåkingsprogram for kvalitetssikring av pukkverksdriftens terrenginngrep i
forhold til sikkerhet for sprengning, vibrasjoner / rystelser som kan berøre
Hanekleivtunnelen. Det igangsettes rystelsesmålinger fra første sprenging.

Måleresultatene evalueres kontinuerlig av tiltakshaver og vegmyndighetene og
oppsummeres hvert 3. år.
§4 Krav til driftsplan
Det skal foreligge driftskonsesjon og godkjent driftsplan i henhold til minerallovens
bestemmelser før uttak utover eksisterende reguleringsplanområde igangsettes.
Driften skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter,
samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er
myndighet etter mineralloven. Driftsplanen skal forelegges Sande kommune til
uttalelse før endelig godkjenning i Direktoratet for mineralforvaltning.
§ 5 Fellesbestemmelser
5.1 Utslipp til luft og vann.
Alle utslipp fra aktiviteter innenfor planområdet skal til enhver tid ligge innenfor
lovverkets krav og de grenser forurensningsmyndigheten setter, og skal kunne
dokumenteres.
Overflatevann fra anleggsområdet skal gå via sedimenteringsbasseng med
infiltrasjonsfilter og dykkere før utløp til Teienbekken og Løvaasbekken.
5.2 Terrengbehandling
Landskapsmessige skader på terrenget som følger av anleggsarbeid , utenfor
pukkverksområdet, skal utbedres umiddelbart.
5.3 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med pukkuttaket oppdages automatisk fredete kulturminner
som tidligere ikke er kjent, skal kulturminnemyndigheten i Vestfold fylkeskommune
kontaktes umiddelbart jfr. lov om kulturminner § 8.
5.4 Interne veger
Det tillates etablert nødvendige veger innenfor planområdet for å ivare ta den interne
transporten og grunneiernes behov for å kunne utnytte sine omkringliggende
landbruksarealer
5.5 Privatrettslige avtaler
Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen med
bestemmelser.
§ 6 Bebyggelse og anlegg BSM 1
6.1 I området #1 kan det oppføres bygninger og konstruksjoner (knuseverk, sikter,
transportører, betongstasjon, asfaltverk) for bearbeiding og prosessering av
steinmasser mm. Største høyde på konstruksjonene kan være 38 meter, topp kote
200. Det tillates også etablert ferdigvarelager på området. Administrasjonsbygg kan
oppføres i inntil ti meters høyde fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen med
en maksimal utnyttelse på BYA 200 m2.
Ny driftsvei til bakenforliggende eiendommer på gnr.16 bnr1 og gnr.26 bnr1 kan
etableres og sikres innen planområdet.
6.2 I områdene #1, #2 og #3 kan det foretas uttak, knusing og midlertidig lagring av
masser. Det tillates også etablering av Miljøpark på områdene. Det innebær mottak,
mellomlagring og knusing av stein, betong og returasfalt for gjenbruk, samt mottak og
bearbeiding av jord/gravemasser for gjenbruk og produksjon av jord. Masser skal
ikke deponeres på anleggsområdet. Mottatte masser for gjenbruk skal være
dokumentert rene, og nødvendige tillatelser i henhold til forurensingsloven skal
foreligge.

Uttakene i #1 og #2 kan skje til kote 132. I #3 kan uttaket skje til kote 182.
Knuseverk med tilhørende utstyr tillates etablert i uttaksområdene.
6.3 I området #4 tillates det etablert fjellhaller for lagring av utstyr og ferdigvarer/
strøvarer.
Hallene kan være inntil 50 meter lange og ha en grunnflate på inntil 600m 2. Hallene
etableres på kote 162,5. Fjellhallene skal byggemeldes i samsvar med lovverket og
forankres gjennom en godkjent driftsplan.
§ 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur SV1 og SVT1 (Pbl.12 -5, nr.2)
Område SV1 er en privat veg til anlegget, men grunneiere med vegrett tillates
adkomst via SV1. SVT1 er oppstillingsplass for tunge kjøretøy.

§ 8 Grønnstruktur GV1-GV7 og GN1-GN3 (Pbl.12 -5, nr.3 )
Områdene GV1, GV2 og GV3 er skjermingssoner hvor vegetasjonen skal bestå.
GV4, GV5, GV6, GV7 og GV8 er områder for midlertidig lagring av
avdekningsmasser.
I nedre del av GV8 tillates det bygget en permanent skjermingsvoll med høyde til
kote 140 som skal beplantes. Vollen skal byggemeldes i hh til pbl. § 20-1 k.
Det tillates etablert nødvendige driftsveger i disse sonene. Driftsvegene revegeteres
når driften er avsluttet. Permanente skogsbilveger til naboeiendommene tillates
etablert over GV1, GV2 og GV8. I GV1 og GV2 tillates det også etablert
sedimenteringsdammer for sikring og rensing av vann som skal ledes til
Løvaasbekken og Teienbekken.
Områdene GN1, GN2, GN3 er naturområder som av hensyn til vegetasjonen på
arealene ikke skal berøres.
Det tillates etablering av nødvendige sikringstiltak i henhold til minerallovens
bestemmelser i alle grønnstrukturene.
§ 9 Hensynssoner (Pbl .12-5, nr.6)
9.1 Sikringssoner -Frisiktsone (H140)
Områdene reguleres til frisiktsone. Frisikt skal tilrettelegges som vist i
reguleringsplanen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon,
murer, gjerder eller lignende med høyde over 50 cm over tilstøtende veg.
9.2 Faresoner - Høyspennin gsanlegg (H370)
Fareområdet omfatter området under og rundt eksisterende høyspentlinje. Det tillates
ikke noen form for bygningsmessig aktivitet eller øvrige tiltak innenfor dette området
uten godkjenning fra linjeeier.
9.3 Ras og skredfare (Steinskred) (H 310)
Før oppstart av uttak i området opp mot kommunegrensen til Holmestrand (#3)
og/eller etablering av fjellhallene, skal det gjennomføres en grundig kartlegging av
situasjonen i hensynssonen (H 310), og det skal utarbeides et program for
gjennomføring av rystelsesmålinger. Eventuelle tiltak vurderes basert på
måleresultatene.
9.4 Brann og eksplosjonsfare (H350)
Hensynet til sprengstofflageret skal ivaretas i samsvar med lovverkets krav.
Sprenging skal utføres i samsvar med anbefalinger i Multiconsults rapport av
9.5.2017. For å unngå sprut skal kasteretningen ikke vende mot sprengstofflagret.

Det skal utføres egen risikovurdering før hver sprenging.
9.5 Angitt he nsynssone - Bevaring kulturmiljø (H 570)
Dersom det i forbindelse med pukkuttaket oppdages automatisk fredete kulturminner
som tidligere ikke var kjent, skal uttaket stanse og kulturminnemyndigheten i Vestfold
fylkeskommune kontaktes umiddelbart jfr. lov om kulturminner § 8. Seteranlegg innen
planområdet kan dokumenteres gjennom et samarbeid og dialog med pukkverkets
eier, kulturminnemyndigheten og/eller historielaget.
9.6 Hensyn til fare for sprut mot E-18 og Fv 319
All sprenging i nordre område (#2) skal skje i henhold til anbefalinger fra Multiconsult
i rapport av 9.5.2017. Sprenging nærmere E-18 enn 300 meter skal skje med
redusert boremønster og hulldiameter.
Driftsretningen skal være fra syd mot nord med mindre annet er beskrevet i
driftsplanen.
Fv. 319 stenges for trafikk ved hver sprenging. Det skal utføres egen risikovurdering
før hver sprenging.
§ 10 Driftstider .
Driftstiden styres av den til enhver tid gjeldende utslippstillatelse etter
forurensningsloven med forskrift. Fylkesmannen kan bestemme at
forurensningsforskriften kapittel 30 skal legges til grunn for driften av anlegget.
§ 11 Avslutning - Etterbruk
Deler av bruddet som blir ferdigdrevet, istandsettes i samsvar med driftsplan før nye
deler påbegynnes.
Pukkuttaket avsluttes og revegeteres i henhold til godkjent driftsplan på
avslutningstidspunktet.
Etterbruken av Hanekleiva Pukkverk til næringsformål forutsettes avklart gjennom en
fremtidig ny detaljreguleringsplan.

