TØM SKJEMA

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43
Søknaden med vedlegg sendes til:
Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

1.

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

Innledning

1.1

Om søkeren

Søkers navn/firma:

Organisasjonsnummer:

988522597

Vethe AS
Postadresse:

Balnesveien 19
Postnummer:

Sted:

Land:

Fetsund

1900
Telefonnummer:

95044225

Norge

Mobiltelefon:

E-postadresse:

vetheas@online.no

95044225

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12):

?

Roger Vethe
Postadresse:

Balnesveien 19
Postnummer:

Land:

Norge

Fetsund

1900
Telefonnummer:

95044225

1.2

Sted:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

roger@vethe-as.no

95044225

Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn på uttaket/området:

Sørlimoen
Geografisk beliggenhet:

Gnr.

Bnr.

62

1/1

Kommune:

Fylke:

Viken

Lillestrøm
Størrelse på arealet (daa):

50,6

1.3

Festenr.

Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes.
Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ?

Eksisterende inngrep ?

1.3.1 Masseuttak
i)

Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?

ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?

Ja

Nei

Ja

Nei
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1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

Nei,det er ikke noeav det i nærheten.

1.4

Grunneiere til området

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn,
gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.
Navn:

Postadresse:

Eirik Braathen

Fetveien 1380B

Gnr./bnr./fnr.

Postnr.

461/1

1.5

1903

Utvinningsrett til konsesjonsområdet

Sted.

Gan

?

1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?
i)

Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?
i)

Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde
Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.

?

Beskrivelse av tiltaket

2.1

Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).
i)

byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm
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2.2

Planlagt uttaksvolum

?

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

6-10 000

m3

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

50 000

m3

2.3

Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

2.3.1 Kommuneplan
Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

Masseuttak

2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i)

Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

Navn på plan og plan ID:

0302 R0408 Masseuttak.Gnr.62 Bnr.1 m.fl
Vedtaksdato:

22.01.2005
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:

sender som vedlegg reguleringsbestemmelser til reguleringsplan
Vedtaksdato:

22.01.2005
Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.4
i)

Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

?

Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF
Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).
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3.

Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet

?

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1

Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein: ?

Liten fare for risiko siden dette er uttak av sandmasser,ingen bratte kanter eller lignende

3.2

Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

?
Ingen påvirkning på naturmangfoldet,her er det tatt ut sandmasser før.

3.3

Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: ?

Ingen kulturminner i området det er tiltenkt uttak.

3.4

Forurensing (støv, støy og avrenning) ?

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

Ligger for seg selv,langt til nærmeste nabo. Ingen fare for avrenninger til noen drikkevannskilde. Det er sandgrunn i hele området og
områdene rundt.
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3.5

Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

Kan bli noe støv ved kjøring til å fra sandtaket, kan begrenses ved vanning og eventuell salting av grusvei. Denne er kommunal.

4.

Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder. ?

5.

Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området

?

Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.
Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Etter eventuell avsluttning vil området planeres ihht reguleringsplan.
Samt planeres med til en jevn overflate med stedlige masser.
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6.

Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

?

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn.

Roger Vethe

*

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Anleggsmaskinarbeider med fagbrev,samt 20 års erfaring innen anleggsfaget.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:
Navn.

*

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:
Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse,
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

*

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).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:
Navn.

*

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Beskrivelse av kompetanse.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7.

Økonomi

7.1

?

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010 ?

7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan
Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Sorteringsverk

ca

3-500 000,-

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

3-500 000,-
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Finansieringsplan

Sum

Egenkapital.
Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

7.1.2 Budsjett
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. ?

7.2

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 ?

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

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.). ?

Her har det vært uttak av masser i flere faser,tilbakestillelse er ikke gjort fra noen av de som drev før. Dette fordi grunneier er interisert i å
fortsette driften der om mulig.
Vethe AS har vært i drift siden 2005 og siden 1999 som enkeltmannsforetak.
tilbakestillelse vil ikke medføre de helt store kostnadene siden dette er et sandtak og vil anta at det vil tilbakeføres ila 1 uke`s tid med en
planeringsmaskin (buldozer).
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9.

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

?

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter,
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Vi vil forsøke å harpe/sortere sand i flere fraksjoner som kan brukes til strøing om vinteren,sandkasser,støtsand etc.
Vi vil også forsøke å få til utkjøring av produktene i forskjellige mengder slik som storsekker,mindre sekker til strøing,lastebillass,tilhengere til
private etc.
Vi ser et marked som blir mer og mer innfaset til å ta imot de forskjellige sandprodukter i sekk tilkjørt med kran for heising inn i
borettslag,barnehager,lekeplasser etc.
Dette vil vi gjerne forsøke å ta del i.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket
10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet
Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.
Rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Lillestrøm kommune

jonas lies gate

2000 Lillestrøm

Leif Rune Krog

Haldenveien 2454

1970 Hemnes

Line Christine Heskestad

Fetveien 1338

1903 Gan

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

?

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)
i)

?

Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

?

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til søknaden
Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:
Punkt 1.1:

Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2:

Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om
utvinningsrett med eventuelle vedlegg.
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.
Punkt 2.3:

Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4:

Forslag til driftsplan.

Punkt 6:

Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1:

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2:

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11:

Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.
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Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den
som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift
til mineralloven § 1-8.
Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon,
som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for
veiledning.
Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en viktig del av en driftskonsesjonssøknad,
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for
driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er
«skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår
som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:
•

verdiskaping og næringsutvikling,

•

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,

•

omgivelsene og nærliggende områder under drift,

•

miljømessige konsekvenser av utvinning, og

•

langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som
skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon
skal gis.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente
slik tillatelse.

Side 12 av 13

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
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 arealdisponering. 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
2
3
4

Mineralloven § 41.
Mineralloven §§ 1 og 2.
Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).
Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.
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PLANBESKRIVELSE
1

GRUNNEIER
Grunneiere er:

2

Eirik Braathen, Fetveien 1380A, 1903 Gan

DRIFTSOMRÅDE
Driftsområdet omfatter deler av eiendommen Gnr.462, bnr.1 i Lillestrøm kommune.
Sandtaket benevnes Sørlimoen sandtak.

3

DRIVER AV UTTAKET
Driver av sandtaket er Vethe AS.
Besøks- og postadresse: Balnesveien 19, 1900 Fetsund
Tlf: 950 44 225. Orgnr. NO 988 522 597 MVA.
E-post: vetheas@online.no
Hjemmeside: https://vethe-as.no
Vethe AS ble stiftet i 2005 av daglig leder Roger Viktor Vethe. Per i dag har firmaet 6 ansatte.
Firmaet utfører jobber innen graving og anleggsarbeid, og arbeidsområdene er i Østfold,
Romerike, Akershus og Oslo.
Driver har kontrakt med grunneier.

4

5

NÆRMESTE NABOER

Uttaksområdet grenser i nord mot skogsområde og privat veg (GID 459/25 -bolig og 459/2 skogsmark).
Mot øst er det dyrkamark (GID 458/1) og skogsmark (GID 462/1 og 458/1).
Mot sør er det skogsmark (GID 462/38).
Mot vest er det tidligere uttaksområde for sand og skogsmark (GID 462/37).

GRUNNLAG FOR DRIFTEN
•
•
•

6

Reguleringsplan for 0302 R0408 Masseuttak, Gnr.62, Bnr.1 m.fl., av 22.01.2005, sist
revidert 12.12.2005.
Mineralloven med forskrift.
Forurensningsforskriftens kapittel nr. 30.

UTTAKET
Sørlimoen sandtak er et breelvdelta som er avsatt i nivå med marin grense og noe under
denne.
Massene skal benyttes til betongformål, støtsand, pussesand, strøsand, byggesand og
kabelsand.
Avdekningsmasser, og usalgbare fraksjoner, skal benyttes til oppfylling, arrondering og
istandsetting av uttaksområdene.
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Ifølge ressurskart fra NGU - grus og pukkdatabasen ligger Sørlimoen sandtak innenfor sikker
avgrensing.
Grusressursen er av lokal betydning.
Forekomsten er en breelvasetning (terrasse/delta) som har kvalitet for begrenset bruk til ulike
byggeformål.
Feltprøve 227-7-1-1 med fraksjon 8-16 mm, viser følgende:
Meget sterk 17%, sterk 52%, svak 30% og meget svak 1%.

Fig.6.1 – Utsnitt fra NGU-grus og pukkdatabasen som viser avgrensning av forekomsten.

Fig.6.2 – Utsnitt fra NGU-grus og pukkdatabasen som viser forekomstens betydning.
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Reguleringsplanen regulerer to uttaksområder på til sammen ca. 33 daa.
Området det søkes driftskonsesjon på omfatter de to regulerte uttaksområdene.
Beregnet uttaksvolum er på ca. 233.000 fm3.
Forventet årlig uttak vil variere, men vil normalt være ca.3.500 fm3.
Ut fra årlig uttak forventes driftsvarighet å være ca. 66 år frem i tid.

7

BESKRIVELSE AV UTTAKET
7-1 OVERSIKTSKART I MÅLESTOKK 1:50.000
Kartet er vist på tegning nr.1.
Sørlimoen sandtak har hatt ulik drift og ulike drivere siden oppstart på 1950 tallet. Det har
ikke foregått drift i uttaket de siste to årene.
Sandtaket ligger ca. 8 km sørøst for Fetsund. Adkomst til området er fra Fv169 via privat veg.
7-2 EIENDOMSKART MED UTTAKSETAPPE I MÅLESTOKK 1:5.000
Kartet er vist på tegning nr.2.
Kartet viser de to konsesjonsområdene, og de to uttaksetappene.
I tillegg vises reguleringsplangrense, regulert uttaksgrense / konsesjonsgrense, gårds- og
bruksnummer, samt tilgrensende arealer.
DRIFTSPLAN
Driftsplanen baserer seg på reguleringsplan for 0302 R0408 Masseuttak, Gnr.62, Bnr.1 m.fl.,
av 22.01.2005, sist revidert 12.12.2005 (se vedlegg nr.1).
Skjerming av uttaket mot støy, støv og innsyn fremgår av reguleringsbestemmelsene 2 som
fastsetter at virksomheten ikke skal medføre støynivå over grenseverdiene i T-1442.
Reguleringsbestemmelse 6 fastsetter at driver skal etablere en voll i nord. Denne skal skjerme
uttaket mot nabobebyggelsen. I tillegg sier bestemmelse 5 at det skal avsettes
vegetasjonsskjermer mellom uttaksområdene og tilgrensende områder.
Trafikkbelastningen for nærområdet vil omfatte fem boliger som ligger langs Nordliveien.
Nordliveien er en privat vei som er adkomsten til sandtaket.
Ut fra forventet årlig uttak og levering av 3500 m3, i tidsrommet fra april til og med
september, vil dette i snitt gi en lastebiltrafikk på 2-3 biler per dag. Dette er totalt sett en liten
trafikkbelastning for bebyggelsen i området.
Det er ikke registreringer knyttet til biologisk mangfold i Naturbase i planområdet.
Øst for sandtaket er det registrert en naturtype: Gansbekken øvre – viktig bekkedrag.
Det forventes ikke at uttaket vil ikke få konsekvenser for denne naturtypen.
Avrenning fra sandtaket vil ikke finne sted. Det er ikke bekker eller påvist grunnvann i det
regulerte området. Regnvann og smeltevann vil infiltrere i de sandige massene på driftsflata
(kote 183-etappe 1 og kote 175-etappe2) og ned til grunnvannsspeilet.
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Området er avklart i forhold til kulturminner. Det finnes ikke kulturminner i uttaksområdene.
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne nordvest for planområdet. Uttak av masser
i planområdet vil ikke komme i berøring av dette.
Reguleringsbestemmelse 2 forutsetter at forurensning eller forsøpling fra virksomhet i
området ikke forekommer. Driver sine interne driftsrutiner vil sørge for at forurensning fra
maskiner og utstyr ikke finner sted.
Uttaket, med tilhørende istandsetting, arrondering og revegetering, foreslås gjennomført i to
etapper. Reguleringsbestemmelse 4 setter nedre uttaksgrense innen etappe 1 til kote 183, og
nedre uttaksgrense for etappe 2 til kote 175.
Reguleringsbestemmelse 2 gir forbud om oppføring av bygninger av varig karakter. Driver har
ikke behov for dette, og sikteutstyr som benyttes vil være mobilt.
Ferdig / endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 40 grader
(reguleringsbestemmelse 3).
Reguleringsbestemmelse 3 omhandler også krav til istandsetting/revegetering av ferdig
uttatte og avslutta områder. Avdekningsmasser skal påføres disse områdende, og områdene
skal tilbakeføres til LNF.
Reguleringsbestemmelse 2 setter følgende tidsbegrensninger for drift i sandtaket:
• Mandag til fredag: kl. 07.00 – 16.00 (uttaksvirksomhet og annen virksomhet)
• Mandag til fredag: kl. 07.00 – 19.00 (transport av masser)
• Lørdag kl. 09.00 – 13.00 (transport av masser)
7-3 DAGENS SITUASJON
Dagens situasjon er vist på tegning nr.3.
Det er etablert en driftsflate på kote 183 for det nordre område (etappe 1) og det søndre
område (etappe 2).
Konsesjonsgrense (uttaksgrense) er vist med rød strek. Denne viser at det, for nordre område
(etappe 1) er masser mot nord og øst som er mulig for uttak. For søndre område (etappe 2)
er massene for hele området mulig å ta ut.
Adkomstveien ned til uttaksområdene ligger mellom de to områdene.
7-4 UTTAKSETAPPE 1
(Se tegning nr.4 og tegning nr.7)
Ut fra viktigheten av å kunne tilby ulike graderinger av sand til markedet, viser uttaksetappen
i all hovedsak uttaksretning mot nord og øst.
Uttaket fortsetter med bunn uttak 183 moh, (jf. reguleringsplanens bestemmelse 4).
Ferdig avslutta områder skal avsluttes med en skråningsvinkel på maksimum 40 grader.
Mobilt sikte og knuseutstyr vil benyttes. Dette flyttes ved behov, og i takt med utvidelse av
uttaksområdet. Ferdigvarelager vil være mot vest og på den eksisterende flata i område sør
(etappe 2).
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Avdekningsmasser legges i mellomlager på flata i øst mot adkomstvegen, i skråning i vest
samt i nord. Avdekningsmassene i nord legges opp som en skjermingsvoll (jf.
reguleringsbestemmelse 6). Vollen etableres med høyde og bredde på ca. 5 meter.
Vurdering av eksisterende situasjon er at det er forholdsvis liten mektighet av
avdekningsmasse, som må fjernes og mellomlagres, før sandforekomsten er drivbar.
Avrenning fra driftsområdet vil infiltreres i sandmassene i bunnen av uttaket.
Istandsetting vil foregå for områdene som er ferdig uttatt og ikke er nødvendig for den videre
driften i sandtaket. Istandsetting vil foregå med utlegging av de midlertidig deponerte
avdekningsmassene. Massene vil gi gode vekstforhold knyttet til selvfrøing fra tilgrensende
skog.
Anleggssikring vil bestå av oppsett av anleggsgjerde i forkant av bratte stuffer, der dette er
påkrevet. I tillegg settes det opp fareskilt i forkant av stuffene.
Ved innkjøringene til sandtaket skal det være låsbar bom og varselskilt. Bommen vil være låst
når det ikke er aktivitet i sandtaket.
Uttaksvolum for etappen er beregnet til å være ca. 188.000 fm3.
Etappen omfatter et uttaksareal på ca. 24 daa.
7-5 UTTAKSETAPPE 2
(Se tegning nr.5 og tegning nr.7)
Uttaksetappen har i all hovedsak uttaksretning mot sør og nord.
Uttaket går ned til bunn uttak 175 moh, (jf. reguleringsplanens bestemmelse 4).
Ferdig avslutta områder skal avsluttes med en skråningsvinkel på maksimum 40 grader.
Mobilt sikte og knuseutstyr vil benyttes. Dette flyttes ved behov, og i takt med utvidelse av
uttaksområdet. Ferdigvarelager vil være mot nord, på den eksisterende driftsflata for
etappe 1.
Avdekningsmasser legges i mellomlager på ferdig uttatte områder/skråning mot nord.
Vurdering av eksisterende situasjon er at det er forholdsvis liten mektighet av
avdekningsmasse, som må fjernes og mellomlagres, før sandforekomsten er drivbar.
Avrenning fra driftsområdet vil infiltreres i sandmassene i bunnen av uttaket.
Istandsetting vil foregå for områdene som er ferdig uttatt og ikke er nødvendig for den videre
driften i sandtaket. Istandsetting vil foregå med utlegging av de midlertidig deponerte
avdekningsmassene. Massene vil gi gode vekstforhold knyttet til selvfrøing fra tilgrensende
skog. Den nordre delen av etappe 1 skal være arrondert og revegetert når uttak i etappe er
igangsatt.
Anleggssikring vil bestå av oppsett av anleggsgjerde i forkant av bratte stuffer, der dette er
påkrevet, samt langs adkomstvegen der denne grenser inn til uttaksområdet. I tillegg settes
det opp fareskilt i forkant av stuffene.
Ved innkjøringene til sandtaket skal det være låsbar bom og varselskilt. Bommen vil være låst
når det ikke er aktivitet i sandtaket.
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Uttaksvolum for etappen er beregnet til å være ca. 45.000 fm3.
Etappen omfatter et uttaksareal på ca. 9 daa.
7-6 AVSLUTNINGSPLAN
(Se tegning nr.6 og tegning nr.7)
Ferdig uttatte områder arronderes og tilføres mellomlagret avdekningsmasser. Dette vil være
vekstmedium for selvfrøing fra tilgrensende trevegetasjon.
Overgangen mellom ferdig avslutta områder og tilgrensende terreng skal gis en helning på
maksimum 40 grader.
Etterbruken knyttet til avslutning av sandtaket skal være LNF (landbruks-, natur- og
friluftsformål).
7-7 PROFILER ETAPPE OG AVSLUTNING
(Se tegning nr.7)
Tegning nr.7 viser profilene for de to uttaksetappene, samt profiler for avslutning av uttaket,
med ferdig arrondert og revegetert areal.
Profilene A – C viser uttaket fra vest mot øst, med avslutning av uttaket mot eksisterende
terreng.
Profilene D - E viser uttaket fra nord mot sør, med avslutning av uttaket mot eksisterende
terreng.
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SIKRING
Under driften skal uttaksområdet sikres med låsbare bom, som vil være låst når det ikke er
aktivitet i området. Det skal settes opp varselskilt ved adkomsten.
Ved drift og uttak av sand, og der det oppstår høye og bratte stuffer, skal det settes opp
anleggsgjerde i forkant av stuffene. I tillegg skal det settes opp varselskilt.

Tegningsvedlegg:
Vedlegg nr.1:

Reguleringsplan for 0302 R0408 Masseuttak, Gnr.62, Bnr.1 m.fl., av
22.01.2005, sist revidert 12.12.2005.
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