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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).

Karl-Johan Loorents Phengite AB Se DMF 12/01014-2 
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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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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise 
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale 
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.1.2  Budsjett

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

7.2  For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven 
(Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til 
sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).

?

?

?

?

För bedömning av kostnad relaterat till återställning av Pillarguri, Lia och Skardet förutsätts följande:  
 
-Att brytningen fortgår enligt planerad tidplan och driftsplan. 
-Återställningen utförs enligt avslutningsplan, ritning 1:2000 (Bilaga 6) och den generella återställningsprincipen (Bilaga 5).   
-Aktuell yta för återställning är enligt avslutningsplan för respektive Pillarguri, Lia och Skardet. Total yta för återställning är 210 daa.  
-Att masshantering sker enligt principen cirkulär mashantering, dvs att reststen återfylls i befintligt täktområde. Där så inte är möjligt 
upprättas intermittenta upplag vilka vid slutlig återställning återförs lågområden inom täktområdet – detta gäller särskilt Lia och Skardet.       
-Återställningsytor (täktområden) kommer främst jämnas ut (arronderas) med bandtraktor. 
-Vattenspegel lämnas inom täktområden.  
 
Av totalt 210 daa antas ca halva ytan vara aktuell för övertäckning med jord. Antagen lagertjocklek ca 0,15 m ger ett behov av ca 15 000 m3 
jordmassor för återfyllning.  
 
Kostnad för massor beräknas till *60 kr/m3 inklusive transport: 
 Total kostnad för övertäckningsmassor 900 000 kr   
 
Kostnad för bandtraktor 300 h och 2 000 kr/h:        
 Total maskinkostnad 600 000 kr 
 
Förslagen ekonomisk sikkerhetsstillelse 1 500 000 kr  
 
*Mot bakgrund av den långa drifttiden och liten volym av tillgängliga massor för övertäckning kommer förtaget initiera en långsiktig 
intransport av rena jordmassor lämpliga för återfyllning. Aktiviteten innebär att lämpliga massor söks i närområdet (lämpligt transportavstånd) 
där tilltransporten ombesörjs av ”tomma” lastbilar som idag nyttjas för fråntransport av produktionssten. Massorna kommer lagras inom 
område för mellanlagring av avtäckningsmassor markerar på översiktsritning 1:5000 (Bilaga 2). Det går idag inte att göra en rimlig 
bedömning av vilken volym lämpliga rena jordmassor som kan tillföras på beskrivet vis. Förslagsvis upprättas en avstämning med DMF där 
tillförda, och inmätta, volymer av rena jordmassor redovisas med ett intervall om 5 år.    
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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







 

 

 

  

  
 

 

DRIFTSPLAN PILLARGURI, 
SKARDET OG LIA 
NATURSTEINSBRUDD 
 



   

 
 

Innehåll 
Driftsplan – Pillarguri, Skardet och Lia .................................................................................................... 2 

Innledning ................................................................................................................................................ 2 

Planer....................................................................................................................................................... 2 

Driftsselskap ............................................................................................................................................ 2 

Bemanning ............................................................................................................................................... 2 

Ajourføring .............................................................................................................................................. 2 

Brytningsopplegg ..................................................................................................................................... 3 

Infrastruktur .................................................................................................................................... 3 

Vägbom och skyltning ..................................................................................................................... 3 

Säkring ............................................................................................................................................. 3 

Släntkrön ......................................................................................................................................... 3 

Avbaningsmassor och inte brytvärt berg ........................................................................................ 4 

Pallbrytning ......................................................................................................................................... 4 

Tilbakestilling ....................................................................................................................................... 5 

Omgivningspåverkan ........................................................................................................................... 5 

Skjerming mot stöy, stöv og innsyn ................................................................................................. 5 

Begrensning av trafikkbelastning i området ................................................................................... 5 

Ivaretakelse av naturmangfold ........................................................................................................ 5 

Begrensning av avrenning til vassdrag ............................................................................................ 6 

Forekomstområde Pillarguri ................................................................................................................ 7 

Forekomstområde Ottbragdi .............................................................................................................. 8 

Forekomstområde Raudberget ........................................................................................................... 9 

Vedleggsliste ...................................................................................................................................... 10 

 



   

Forekomstområde Pillarguri Side 2 
 

Driftsplan – Pillarguri, Skardet och Lia  

Innledning  
Aktuell driftsplan er opprett i henhold til Mineralloven § 43, reguleringsplan for Pillarguri 

skiferområde, objektnummer 1390 (DMFs register), og hensyn til de krav uttak av naturstein stiller. 

Driftsplanen er utført i dialog med Direktoratet for mineralforvaltning. 

Driftsplan beskriver uttaket i vesentlige deler. Daglig drift styrs av interne rapporter og verktøy som  

geologisk, strukturgeologis Software.      

Planer  
Arbetet med reguleringsplan för förekomstområde Pillarguri, Ottbragdi och Raudberget är påbörjat. 

Driftsselskap 
Minera Skifer er Skandinavias ledende skiferprodusent.  

 

. Konsernet har hovedkontor på Oppdal og er organisert med egne 

markedsavdelinger i Norge og Sverige.  

. Konsernet 

har rundt 200 medarbeidere med høy kompetanse innen produksjon og markedsføring av skifer.  

Bemanning 
Alt fjellarbeid relatert til bryting av blokk utføres av eget personale. Avdelingsleder og driftsansvarlig 

har ansvaret for den daglige ledelsen. Planlegging, styring og oppfølging gjennomføres av 

avdelingsleder, bergteknisk ansvarlig (extern resurs) og driftsansvarlig. 

Ajourføring 
Planering av daglig drift sker genom uppföljning av uttag av produktionssten (primärblock) och utfall 

ifrån produktionsanläggningen, dvs färdig produkt. Vid behov, eller minst vartannat år, kompletteras 

den geologisk informationen för planering av uttag och säkring av brytområde. Vidare så revideras 

höjdmodellen när så erfordras som stöd för tolkning av geologisk information och styrning av uttag. 

Rapportering sammanfattas av:  

• Planlegging og modellering (3D) av uttak vilken beredes i GEMCOM SURPAC. 

• Geologiska och ingeniørgeologisk prognoser upprättas vid behov och baseres på manuelle 

beregninger.    

• Ajourføring av driftsplan skjer hvert 5 år. Ajourføring av kartverk baseres på innmåling. 

Tegning beredes i CAD applikasjon.  
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Rapporteringen är klassad och har en intern begränsad spridning. 

Brytningsopplegg  
Brytning av natursten inom Pillarguri skifferområde har en mer än hundraårig tradition vilken har satt 

en tydlig prägel på området. Äldre dagbrott som stått orörda över mycket lång tid samsas här med de 

tre aktiva naturstensbrotten.  

Infrastruktur  

Med anledning av att brytning av skiffer har pågått under så lång tid har en etablerad infrastruktur 

byggts ut över tid vilken knyter ihop transporter till och mellan täktområdena och upplag. Detta ”yttre” 

vägnät står orört och anpassa i gränszonen med arbetsvägar vid tillfart till brytområden.  

Arbetsvägar (accessvägar) inom brytområden anpassas löpande till brytningsområden, områden för 

lagring av primärblock och tippområden. Anleggsveien utføres ikke brattere enn 15 % (1:6,7 ) samt 

med 5-5,5 m bredde. Dessa vägar ajourhålls inte på aktuellt kartmaterial då de följer den dagliga 

driften. 

Vägbom och skyltning  

Fasta installationer som vägbom förekommer vid en punkt, tillfartsvägen till Pillarguri skifferområde, 

och hindrar obehörig trafik tillträde till området utanför arbetstid. Vid vägbommen finns även 

skyltning som upplyser om verksamheten och begränsat tillträde.  

Inom området finns även kompletterande skyltning som upplyser om pågående verksamhet. För vidare 

information av placering av vägbom och skyltar hänvisas till aktuellt kartmaterial.     

Säkring  

Där så är tillämpligt bereds en övergångszon mellan omgivande mark och brytområde. Zonen rensas 

på vegetation och träd och utgör en anvisning i terrängen om brytområdets avgränsning. För att kunna 

säkra områden mellan terräng och slänt används idag reststen som markör och säkringsmur enligt 

återställningsprincip (Bilaga 8). Dess generella placering som intermittent skydd är någon meter till ett 

par meter ifrån släntkrön. Avslutande utformning bestäms av terrängens beskaffenhet och slutlig 

slänthöjd, men även här är placeringen av den permanenta säkringen med reststen någon meter till ett 

par meter ifrån släntkrön.   

För Pillarguri gäller att för aktuell verksamhetsperiod (närmaste 5 – 10 år) så kommer all reststen 

lagras inom befintlig täkt. Lösmassorna kommer vara omgärdade av tidigare täktväggar, och 

allteftersom fyllas upp, och ta stöd, mot sidoområdena. Detta tillvägagångssätt betyder dels att tidigare 

uttagna områden börjar återställas under pågående drift, dels att vinkeln på lösmassedeponin är av 

intermittent betydelse – dvs den permanenta släntstabiliteten av lösmassedeponin säkras av 

sidoväggar. För den del av lösmassedeponin som ligger mot uttagsområden eller inte tar stöd mot 

vägg, kommer temporära släntmassor läggas i lutning ca 1:1,3 – 1,5.  

Släntkrön  

För Skardet och Lien gäller att den ringa andel reststen som kommer ifrån blockstensbrytningen 

härifrån deponeras inom respektive täktområden på plana upplag. Permanenta upplag inom Skardet 

och Pillarguri kommer ha en färdig släntlutning om 1:1,3 - 1:2.   
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Säkring av släntkrön utförs intermittent enligt beskrivning för ”Säkring mellan terräng och släntkrön” 

för områden där så är aktuellt. För permanent säkring av släntkrön används en generell 

återställningsprincip enligt ritning återställningsprincip (Bilaga 8) vilken förutsätter en lokal 

platsanpassning: 

• Platsanpassningen innebär att hänsyn tas till slutlig återfyllning av reststen och massor, dvs 

avstånd mellan fyllning och släntkrön får styra om utförande av säkringshyllor är aktuella. Om 

säkringshyllor utförs så kommer dess släntstabilitet utredas för eventuell bergförstärkning i 

form av bultning. Bergförstärkning genom bultning utförs som en ”sista” åtgärd då denna 

tekniska åtgärd har en begränsad teknisk livslängds vilken kan kräva ett kontrollprogram. Mot 

bakgrund av den långa planerade verksamhetstiden (ca 50 år) bli uppföljning av 

kontrollprogram en svårkontrollerad åtgärd.  

• Övergången mellan säkringsmuren och bergkrön kommer rensas från lös jord och sten  

• Omhändertagande av dagvatten kommer ledas mot dränerande diken vilkas placering kan 

utföras först då återfyllning inom området är klart  

Avbaningsmassor och inte brytvärt berg 

För de aktuella brytområdena inom Pillarguri, Lia och Skardet kommer inom den närmaste 

verksamhetsperioden 5 – 10 år inga eller mycket små volymer av avtäckningsmassor hanteras. Men 

där det är möjligt rensas brytningsområde på avbaningsmassor. Dessa massor mellanlagras på en 

särskild avsatt yta inom verksamhetsområdet vilken finns angiven i kartunderlag 1:5000 (Bilaga 3).   

Fjell som ikke er bryteverdig, såkalt skrotstein fjernes med konvensjonell sprengeteknikk. Borenivået 

tilpasses til bryteverdig horisont med en hulldybde som utgjør en buffersone på minst 1 meter mellom 

salven og nivået for pallebryting. Steinmassene benyttes til infrastruktur eller transporteres til 

lagringsplass, områder for deponering av bergmassen.  

Pallbrytning 
Teknikk for uttak innen den bryteverdige horisonten baseres på pallebryting og uttak av blokker der 

fjellmassens strukturgeologiske forutsetning styrer blokkuttaket. De styrende strukturgeologiske 

parameterne er fjellmassens strøk og fallretning samt sprø strukturer som sprekker, kryss-soner og 

forkastninger. Geologisk kartlegging utføres lokalt og fortløpende som støtte til pallebryting.  

Pallebryting skjer på den måten at blokkene tas ut i retninger som følger fjellets strøk og fallretning. 

Pallebrytning skjer ved sprengning eller mindre omfattning wiresag. I sprengningsarbeidet tilpasses 

bore, lade- og tenneplanen for å optimere et skånsomt blokkuttak. Wiresag nyttjas i särskilt homogena 

deler av lag. Brytepallens (primær pall) teoretiske geometri er: Høyde 2,7 – 3,0 m, bredde 3,0 – 3,5 og 

lengde 27 – 30 m. Primær pallen delas til en sekundær pall: Høyde 2,7 – 3,0 m, bredde 1,5 m.  

Høyere bruddvegg (>10m) skal utføres med sikring og rensk av løse masser fra bruddveggen. 

Sikringsmetoder tilpasses lokalt. Sikringshyller, med hyllebredde < 10 m, utføres ved 12 – 18 m 

høyde.  

Råblock för vidare transport till produktionsanläggning lagras inom täktområdet. Områden för 

mellanlagring anpassas fortlöpande efter aktiva brytområden och områden för återställning och är 

härav inte markerade på någon ritning.   
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Tilbakestilling 
Tilbakestilling av bruddene tilpasses til omgivelsene og fylles igjen med lagrede steinmasser og 

stedvis gjendekning av jord. Der det er gjennomførbart lar man det stå igjen en vanndam.  

Løsmassedeponiene gis en hellning på 1:1,3 – 1,5. Løsmassene legges ut i ”seksjoner” der en seksjon 

er cirka 10 – 15 meter høy med påfølgende hylle på ca. 5 m bredde. 

Se även Bilaga 8 återställningsprincip.  

Omgivningspåverkan  
Området som innefattar täkterna Pillarguri, Lia och Skardet är präglat av stenbrytande verksamhet som 

pågått under lång tid. Inom området återfinns flera och mindre äldre stenbrott, vilka inte är aktuella för 

drift, samt både en historiks infrastruktur och en välutvecklad nyttjad infrastruktur för transport, 

strömförsörjning och hantering av vatten.  

Skjerming mot stöy, stöv og innsyn 

Det i särklass största blockstensuttaget är planerat till Pillarguri stenbrott. Pillarguri har drivits som 

blocksstenstäkt under en längre period vilket idag har genererat att täkten beskriver en elliptisk 

geometri med en uttalad lågpunkt i terrängen. Brytningen följer två brantstående geologiska horisonter 

- vilket kan liknas skivpallbrytning – som i stort följer längds-axeln av täkten. Den stenbrytande 

verksamheten utgörs av rensning av berg, borrning, sprängning och transporter inom täkten. All denna 

verksamhet bedrivs inom täkten vilket begränsar omgivningspåverkan av buller och damm samt till 

del även insyn. Inga andra åtgärder är planerade avseende avskärmning för buller, damm och insyn för 

Pillarguri stenbrott. 

För stenbrotten Lia och Skardet gäller att dessa bedrivs som kampanjer där uttagen är mycket små. 

Alltså görs här inga särskilda åtgärder för avskärmning avseende buller, damm eller insyn.   

Begrensning av trafikkbelastning i området  

Inom området finns en väletablerad väginfrastruktur som nyttjas dels av verksamheten, dels andra som 

rör sig i närområdet. Till detta befintliga vägnät kopplas arbetsvägar för access till täkterna. 

Transporter utgörs av vardagliga personaltransporter till och från området, samt transport av 

servicefordon vid behov. Uttransport av produktionssten sker på lastbil och uppgår maximalt till någon 

transport om dagen.  

 Ivaretakelse av naturmangfold 

Området i vilket täkterna Pillarguri, Lia och Skardet ligger har en tydlig prägel av en industriell 

stenbrytande verksamhet. Denna långa verksamhetstid har naturligtvis både format och påverkat 

närmiljön – tidigare skogsmiljö har ersatt av öppna ytor med stenbrott och upplag av reststen. 

Verksamhetens inriktning är att nyttja bästa geologiska kunskap för att optimera uttaget och att 

minimera andel reststen. Detta betyder att brytningen söker minsta öppna ytor för 

primärblocksproduktion vilket ger ett mindre behov av upplagsytor för reststen. Resten hanteras idag 

som en resurs för återfyllning av främst Pillarguri blockstensbrott – reststenshantering bygger på att 

minska transportbehov, vilken sker främst inom täkten, och en fortgående återställning under drift. 

Verksamheten koncentreras till ytor och områden till redan påverka mark, härav är inga jungfruliga 

områden aktuella för brytning. Till och från transporter sker på befintligt vägnät och arbetsvägar 

förläggs inom täkternas verksamhetsområde.  
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Begrensning av avrenning til vassdrag  

För Pillarguri stenbrott fortgår en länspumpning av dagvatten. Vattnet pumpas upp och leds genom 

dike fram till fördröjningsmagasin och härefter ut ifrån området till angränsade vattendrag mot öster 

(Bilaga X). Ställvis förekommer överdiken vilka leder ytvatten mot dike och vidare till 

fördröjningsmagasin.  

För stenbrotten Skardet och Lia sker ingen särskild hantering av dagvatten.      
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Forekomstområde Pillarguri  

Uttakets navn 

Pillarguri; Euref89-UTM Zone 32 X-koord 526999 m Y-koord: 6846500 m  

Uttaket 

Pillarguri brudd er et natursteinbrudd 

Uttaksareal: 121 000 m2  

Totalt uttaksvolum: 1 800 000 m3  

Antatt årlig uttak: 18 000 m3 produktionssten 

Total levetid for uttaket: 54 år  

Grunneiere  

Driftsområdet omfatter eiendom: 

0517-203/1 Selsjord 

0517-208/1/1 Sell skiferindustri 

0517-209/1 Ottbragden nedre 

0517-210/1 Hjellum 

Forekomsten  

Pillarguriskiferen er sort til mørk grå på farge, men rustbrun skifer forekommer også i dagnært fjell. 

Spaltetykkelsen er middels til tynn. Pillarguritypen har markerte "nåler" av hornblende som gir 

skiferen et karakteristisk utseende. Drivverdig skifer opptrer i to markerte lag som heller 30 grader i 

nordlig retning. Ved inndrift øker mengden av overfjell derfor betydelig. Skiferlagene er svært 

homogene, men mindre folde- og sprekkesoner ødelegger kvaliteten i partier.  

Beskrivelse av uttaket  

Oversiktskart i målestokk 1:50 000 (Bilaga 1) viser Pillarguris lokalisering.  

Oversiktskart i målestokk 1: 5 000 (Bilaga 2) viser plangrenser. 

Bilaga 3 i målestokk 1: 2 000 viser uttaksgrense for steinbruddet.        

Pallbrytning 

Brytningsopplegg beskrives i Bilaga 4 och 6.  

Tilbakestilling 

Tilbakestilling beskrives i Bilaga 5, 7 och 8.   

Sikring 

Sikring utføres i henhold til Bilaga 3 – 8.  
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Forekomstområde Ottbragdi  

Uttakets navn 

Skardet; Euref89-UTM Zone 32 X-koord 526900 m Y-koord: 6846999 m  

Uttaket 

Skardet brudd er et natursteinbrudd 

Uttaksareal: 46 000 m2  

Totalt uttaksvolum: 420 000 m3  

Antatt årlig uttak: 7 000 m3 produktionssten 

Total levetid for uttaket: 54 år   

Grunneiere  

Driftsområdet omfatter eiendom: 

0517-203/1 Selsjord 

0517-204/1 Endrestad 

Forekomsten  

Skiferen er sort til mørk grå på farge, men rustbrun skifer forekommer også i dagnært fjell. 

Spaltetykkelsen er tykk til middels. Skardettypen har markerte "nåler" av hornblende som gir skiferen 

et karakteristisk utseende. Drivverdig skifer opptrer i ett lag som heller 45 grader i nordlig retning. 

Skiferlagene er svært homogene, men mindre folde- og sprekkesoner ødelegger kvaliteten i partier.  

Beskrivelse av uttaket  

Oversiktskart i målestokk 1:50 000 (Bilaga 1) viser Skardet lokalisering.  

Oversiktskart i målestokk 1: 5 000 (Bilaga 2) viser plangrenser. 

Bilaga 3 i målestokk 1: 2 000 viser uttaksgrense for steinbruddet.        

Pallbrytning 

Brytningsopplegg i etapper beskrives i Bilaga 9 – 13 och 15.  

Tilbakestilling 

Tilbakestilling beskrives i Bilaga 8, 14 og 15.   

Sikring 

Sikring utføres i henhold til Bilaga 8, 9 – 13 och 15.  
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Forekomstområde Raudberget  

Uttakets navn 

Lia; Euref89-UTM Zone 32 X-koord 527399 m Y-koord: 6846000 m  

Uttaket 

Lia brudd er et natursteinbrudd 

Uttaksareal: 54 000 m2  

Totalt uttaksvolum: 180 000 m3  

Antatt årlig uttak: 3 000 m3 produktionssten 

Total levetid for uttaket: 54 år   

Grunneiere  

Driftsområdet omfatter eiendom: 

0517-203/1 Selsjord 

0517-204/1 Endrestad 

0517-205/1 Bergum 

Forekomsten  

Skiferen i forekomsten er vesentlig av Sel Royal type Ottaskifer. Den er tyntspaltende og har jevn, 

slett til svakt ruglete kløvflate. Frisk overflate er mørk grå til sort, men også rustfarget kløvflate tas ut 

fra dagnært fjell. 

Beskrivelse av uttaket  

Oversiktskart i målestokk 1:50 000 (Bilag 1) viser Skardet lokalisering.  

Oversiktskart i målestokk 1: 5 000 (Bilaga 2) viser plangrenser. 

Bilaga 3 i målestokk 1: 2 000 viser uttaksgrense for steinbruddet.        

Pallbrytning 

Brytningsopplegg i etapper beskrives i Bilaga 16, 17 og 19.  

Tilbakestilling 

Tilbakestilling beskrives i Bilaga 18 og 20 (se även Bilaga 8).  

Sikring 

Sikring utføres i henhold til tegning 16 - 20.  



   

 

Vedleggsliste 
Bilaga 1 Oversiktskart i målestokk 1:50 000 

Bilaga 2 Oversiktskart i målestokk 1: 5 000 

Bilaga 3 Översiktskarta Pillarguri verksamhetsområde  

Bilaga 4 Pillarguri Eksisterende situasjon plan för Etappe 1  

Bilaga 5 Pillarguri Avslutningsplan  

Bilaga 6 Pillarguri profilritningar 

Bilaga 7 Pillarguri profilritningar avslutningsplan  

Bilaga 8 Återställningsprincip  

Bilag 9 Skardet eksisterende situasjon plan for etappe 1  

Bilaga 10 Skardet ferdig etappe 1 plan for etappe 2 

Bilaga 11 Skardet ferdig etappe 2 plan for etappe 3 

Bilaga 12 Skardet ferdig etappe 3 plan for etappe 4 

Bilaga 13 Skardet ferdig etappe 4 

Bilaga 14 Skardet avsluttningsplan 

Bilaga 15 Skardet vertikalsnitt etappe og avsluttning 

Bilaga 16 Lia eksisterende situasjon plan for etappe 1 

Bilaga 17 Lia ferdig etappe 1 

Bilaga 18 Lia avsluttningsplan 

Bilaga 19 Lia vertikalsnitt etapp 

Bilaga 20 Lia vertikalsnitt avsluttning 

Bilaga 21 Avtal 
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