
&x Oirektoratet for minerålforvattning
rned Bergmesteren for Svatbar"ri

Skjemaet med vedlegg sendes til:
Direktoratet for mineralf orvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade

7441 Trondheim

1. Opplysninter om sOker

Jakobsen A/5

619

SØknad om driftskonsesion
i henhold til mineralloven § 43

E-post: m.ail @dirmin.no
Telefon Sentralbord: $A7\ 73 90 40 50
Hjemmeside: httojl/www. difmin.Oo

Or8anisasjonsnummer

920 197 183

P0stnumrner Sted

8654 Mosjøen

E-postadresse

christer@jakobsen.tk
Telefonnummer

95186530
Mobiltelefon

95186630

2. Opplysninter om området
Navn på

Drevland Massetak
på omsøkt areal (daa)

lq6 IJ
L ,i io

8(",qG
totalvolum uttak {rnr'} uttak (m!)

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhørerforekomsten? Grunneiers mineraler

Statens mineraler
m
u

3.2. Drives det på forekomsten i dag? Ja

3.3. Beskrivelse av forekomsten {type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av
råstoffet):

Glimmerskifer og granitt i form av urmasser. Grusmasser. Masseprøver vedlagt utført av NGU.

Massene blir brukt som fyllmasse o.l.

\
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§tørrelse

Land

Norge

Hjemmeside
ie§@hr6 M$hn*dr.d€n.i Chclc. Ftden

Kommune

Vefsn
Forventet

- --t

bruksnummer

L

Nei O
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4. Forhddpt til plan- og bygntngdouen {pbt.}

4.1. Angihvilket areatformål området har I kommuneptanens arealdet SA+U131{*- 
*:**E

4.2. Finnel det en godkient reguleringsplan for området det rok€s om kcnselion? Ja

lli'lsJa. cppgi navn på planen og vedtaksdato:

t{avn på plan;

v€dtaksdato;

Hvlq nei:

Massetak Drevland

17.06.2009

J
!d

:

i
i

Nei

\ Erdetvarsletoppstartavraguleringsplanarbeidforområdet? Jå O
§r det silt andrs tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsokt ornråde? Opplys orn hvilke

I'lei

5. Vedlegg tll sE*naden

Med søknsden skol gltttdvedtqges:

5.1. Dokurnentasjan gå utvinoiagsrett til forekomsten

- For grunneierc mineraler: Xcpi av signert leieavtale orn uttak rned grunneier, eller
dokumentasjoo på grunnbokshjemmel

-For;tatensmineraler: Oppgirettighetsnummer*t{enel

5.2. l(art der omsskt område hvor det foreligger utvinningsrett er §delig inntegnet i målestokk
1:1000-11:2000,

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegiorelse for den kornp*tanse selskapet har for driften av det planlagte unaket. Gi en
oversilt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasionen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar rned OMFs krav
til driftsplaner.

t
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over øk0nomiske forhold:

5.6.tr, For uttak som allerede er i dri{t:
- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.:. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:
- Driftsbudsjett for d,ql otr+qkteguLAket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet fcr gjennomføring av sikringr- ag

oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.å. Adresseliste over særlig berørte parter {naermeste naboer, eller brukere av områdeti.

$.9. Dckumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonumn:er for innbetaling: 76§4.05.05§83

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger {26.juni 2t}09 nr" 855}, er gebyret kr. 20"00S"

Merk innbetalingen med Driftrkonsesjon, navn på uttaket/utiaksområdet of navn på søher

t

6. §ventuelle tilleggsopplysninger

Oette er ett massetåk som har vært i drift siden 20CI9" Det foreligger godkjent reguleringsplan

for massetaket.

Sr'r*kforatef for miner*lfarvaltning kan kreve flere opplysninger dersorn m*n linner det nødvendig far
behandling sv sø kfindefi .

7" Underukrift
Steci og dato

{. \-.
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annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra Naturbase.Søk utført av DMF 08.11.2021



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra NVEs aktsomhetskart for steinsprang.Søk utført av DMF 08.11.2021



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra NVEs aktosmehtskart forSnøskred og Stinsprang.Søk utført av DMF 08.11.2021



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra NVEs aktosmhehtskartfor Jord- og Flomskred.Søk utført av DMF 08.11.2021.



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra NVEs aktsomhetskartfor snøskred.Søk utført av DMF 08.11.2021



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Uklipp fra NVEs kart som viserkvikkleiresoner.Søk utført av DMF 08.11.2021



annhoyen
Tekst i maskinskrift
Utklipp fra NGUs aktsomhetskart for radon.Søk utført av DMF 10.11.2021

annhoyen
Tekst i maskinskrift




Driftsplan for uttak av masser på gården Drevland i Vefsn 

kommune 
 
Revidert den  

5.11.2021 
 
Tilhørende planer: Avslutningsplan 

                              Revegeteringsplan 
 
Tidligere vedlegg: 12 
 
Driver/tiltakshaver: 

 

Maskinentreprenør Christer Jakobsen A/S 
A.Kiellandsgate 10 

8657 Mosjøen 
Org.nr. 920 197 183 
 
Fullstendig oversikt over grunneiere: 
 
 
G.nr. 196, br.nr. 1-2-4 

Linn Mairita Drevland 
Fjordvegen 1396, 
8664 Mosjøen 
Tlf. 466 38 154 
 
 
  
G.nr. 196, br.nr.6: 

Odd Eirik Solvang 
Egedes gate 51 
8656 Mosjøen 
Tlf. 482 80 381 
 
 
Hermod Magne Kleivhaug 

Fjordvegen 1516 
8664 Mosjøen 
Tlf. 900 66 003 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



Informasjon om uttaksstedet og topografiske forhold: 
 
Drevland massetak 
 
Vefsn kommune 
 
Gårds og bruksnummer: 

Drevland g.nr 196. br.nr. 1-2-4 og 6- i Vefsn kommune. 
 
PlanID: 20091044 

Tegning nr: 78 
 
Reguleringsbestemmelser§1.5 har krav til dokumentasjon av skredrelaterte forhold før oppstart. 
Her vises det til rapporter utarbeidet av geolog Ulrik Søvegjarto dokumentnr 1703178-8og9  

 

 

1.1 
 
Beskrivelse: Området for uttaket ligger langs foten av Tovenfjellet på Drevland i Vefsn kommune. 
Landskapet består av stein (urmasser) samt grus og leire. 
Urmassene har tilnærmet naturlig rasvinkel, mens terrenget nedenfor er slakere. 
Det er en del vegetasjon i området i form av lauvtre og krattskog nedenfor urene. 
Et lite plantefelt av gran vil ikke bli berørt. 
Det er lagt opp til etappevis drift i forhold til reguleringsplan. 
Maksimal uttaksdybde:113m 
 
•  Informasjon om mineralkvaliteten: 

Informasjonen er hentet fra rapport fra NGU, samt rapport fra geolog cand.real Ulrik Søvegjarto. Se 

vedlegg 
En god del av massene består av løse steinblokker i form av kvarts-feltspatisk båndet glimmergneis, 
med lyse hvite granittganger, benket massive rel. sterke bergarter. Steinmassene er i følge rapport 
fra NGU på grensen til å være egnet til bære-og forsterkningslag. Det presiseres i rapporten at det i 
en forekomst kan være variasjoner når det gjelder kvalitet og type masser, og at dette gjelder 
spesielt for urmasser. 
En annen del av massene består av grus iblandet noe stein, og en del består av relativt fast leire. 
Bergartens strøk er overveiende ca 20 grader mot øst fra nordretningen og fallet er 45-60 grader mot 
vest.  
Planlagte salgsprodukter: 

Samfengte løsmasser fra steinur, der utnyttelsesgraden vil være 100%. 
 
 
 
1.3. Uttak: 
 
Det bygges transportvei oppunder toppen av forekomsten, og massene tas ned fra toppen i etapper. 
Uttaket foregår etappevis, ved at massene lastes opp med gravemaskin på lastebil. 

• Uttak nr 1 M1 anslått mengde løsmasse(79000m3), sør, lastes ut og revegeteres samtidlig 
som uttak nr 2 M2 anslått mengde løsmasse(470000m3), nord, startes. Når uttak nr. 2 er 
ferdig skal det startes revegetering.  

• Antatt uttakstid M1 16år 
• Antatt uttakstid M2 94år 

 
Dette gjelder bare dersom anslått mengde stemmer og årlig uttak ligger på 5000m3 pr år. 



Ved betydelig økning av drift og det er mindre masse en anslått endrer uttakstiden seg  
betydelig. 
Antatt årlig uttak 5000m3 

              
Plan for disponering av vrakmasser er ikke relevant, da det er 100% utnyttelsesgrad av ressursen. 
 
 
 
 
Avdekkings/revegeteringsmasser: Avdekkings/revegeteringsmasser lagres på anvist plass på de 
forskjellige uttaksområdene. Det taes spesielt hensyn til at revegeterings masser blir tatt vare 
på/tilført/lagret i hvert område (1-2-og3) 
slik at man er sikker på at mer enn tilstrekkelig mengder revegeteringsmasser er disponible i hvert 
av uttaksområdene. 
 
Driften vil foregå i h.h.t. Lover og forskrifter som gjelder for slike arbeider, og etter de standard 
krav som Fylkesmannen i Nordland anbefaler tatt inn som bestemmelser i sin kommentar til 
reguleringsarbeidet. 
Skråningsvinkel i ferdig uttak vil harmonere med eksisterende terreng. 
 
Mengder:  Det er mest realistisk å bruke anslaget på 549000m3 stein. Vi forholder oss derfor til 

dette. På dette grunnlaget søkes det nå om konsesjon for videre drift i Drevland Massetak. 
 
 
Det er begrenset drift av massetaket, i og med at det ligger i ett område ca. 25 km fra tettbygd strøk. 
Derfor er det lite leveranse, med aktivitet 2-3 perioder i løpet av året. Årlig uttak vil derfor variere i 
forhold til etterspørsel, men slik som dagens situasjon er, er det minimal leveranse i forhold til 
mengder. Det kan dreie seg om maksimum 5000 m3. Dette kan endre seg over tid da området er 
interessant nyetableringer. Massetaket ligger imidlertid i nærheten av ett industriområde som er 
under utfylling, og det kan i denne forbindelse bli aktuelt med større leveranse hvis man eventuelt 
vinner ett anbud om utfylling. 
Geologiske forhold av betydning for driften: 

Arbeidet legges hele tiden opp på en slik måte, at det ikke kan oppstå ras av urmasser som utgjør 
fare for de som jobber i området. Drifta av uttaket legges opp på en slik måte at man hele tiden får 
lastet med seg allt masser som ligger fra toppen av steinurene. Rapportene som Geolog Ulrik 
Søvegjarto har uttarbeidet dokumentnr (1703178-8og9) beskriver de geologiske forholdene i 
området på en god måte, og konkluderer med at det er trygt å laste ut steinurene som ligger der.  
 
 
 
1.1.3 Opprydding og sikring under drift. 
 
Skilt og bom: Det plasseres skilt med navn på massetak, skilt med navn og tlf. nr. til ansvarlig 
kontaktperson, adgang forbudt for uvedkommende og påbudt med verneutstyr. 
Det monteres låsbar bom som skal være låst når massetaket ikke er i drift. Nevnte installasjoner 
plasseres i innkjøringen til massetaket. 
 
Merking av kanter: Kanter merkes med markører, og sikres med stabbesteiner eventuelt 
sikringsvoller/vern av steinmasser mot farlige kanter. 
 
Rensking av eksponert fjell/faglig kompetanse.  Det vil ikke bli eksponert fjell partier av 
betydning, da det viser seg at det ligger jord/morenemasser under steinmassene. De få stedene det 
eksponeres fjell, er det skrående fjell/svbaberg. Allt av steinmasse lastes ut på en slik måte at fare 



for steinras ikke oppstår. Arbeidet vil uansett fortløpende bli kontrollert og vurdert av daglig leder, 
Christer Jakobsen. Han har arbeidet i steinbrudd og massetak under drift og avslutning der relevant 
sikrings/renskingsarbeid har vært utført kontinuerlig. Han har opparbeidet seg god kompetanse 
innen anleggsbransjen etter mange år i faget helt siden 2002, der han har bare gode tilbakemelding 
fra oppdragsgiver på sluttresultatet. Oppdrag for Hæhre entreprenør, Skanska Norge og Statens 
Vegvesen kan nevnes. 
 
Plan for rensk av bruddvegger: 
Det vil ikke være behov for rensk av bruddvegger i og med at dette er et løsmassetak der det ikke blir laget 
bruddvegger. (Det vil ikke oppstå noen bruddvegger under drift av løsmassetaket) 
 
Sikring og opprydding i driftsperioden: Det vil ikke bli åpnet større del av ura enn behovet for 
uttak av masse. De områdene som er ferdig utlastet vil bli planert og avsluttet. Driften vil ikke 
medføre støvplager samenliknet med tradisjonelle steinbrudd. Dette er ett løsmassetak der 
transportvei blir lagt opp slik at den ikke følger skråninger som medfører fare. Arbeidet blir enhver 
tid utført slik at det ikke utgjør fare for den daglige drift og omgivelsene. Når det gjelder geologiske 
og geotekniske forhold, vises det til rapport dokumentnr.1703178-8og9 utarbeidet av geolog 
cand.real Ulrik Søvegjarto. Det foreligger ingen ugunstige geotekniske eller geologiske utfordringer 
i massetaksområdet i følge den geologiske rapporten. 
 
1.4. Hensyn til natur og omgivelser: 
 
Alt utstyr til driften vil være mobilt. 
Det vil ikke bli ført fram strøm til området. 
Bedriftens hovedkontor og verksted ligger ca 5 km fra uttaket, så det vil ikke være behov for 
driftskontor. 
Øvrige servicefasiliteter vil være mobile. 
All service av maskiner vil foregå ved bedriftens hovedkontor. 
Avrenning: Steinrøysa lastes ut slik at Brubekken følger sitt tidligere naturlige leie. Det vil derfor 
ikke bli avrenning til nye deler av terrenget enn det som har vært fra før massetaket ble etablert. De 
steder hvor skulle vise seg å være nødvendig vil eventuelle grøfter bli steinsatt slik at man unngår 
utvasking/utgravninger. Det det er hensiktsmessig revegeteres området på en slik måte at man 
unngår utvasking i terreng. 
 
 IMMIGRASJONSGRENSE FOR STØY 
 
Bedriftens bidrag til støy skal ikke medføre overskridelser av følgende grenser for ekvivalent 
kontinuerlig støynivå, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig 
som event. Blir mer støyutsatt. 
 
Hverdager klokken 0600-18.00: 55dBA 
Hverdager klokken 18-22: 50 dBA 
 
Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekvivalentnivået 
med mer enn 10 dBA 
 
 
 
 
 
  

 

Driftstid: 



 
a) Pigging tillates i dagene Mandag til fredag i tidsrommet 0700-1700 
 
b) Opplasting og transport ut fra massetaket tillates i dagene mandag -fredag 
i tidsrommet 0600-2200 
 
I særskilte tilfeller tillates transport på lørdag avtalt med grunneier og berørte naboer. 
 
Reparasjoner, snøbrøyting mv. kan utføres utenom driftstid, dersom det er til ulempe for bedriften å 
vente med dette til normal driftstid. Helt ekstraordinære hendelser som vegbrudd, utrasing, 
jernbanebrudd og liknende, som vil medføre akkutte behov for steinmasser, vil også kunne foregå 
utenom ordinær driftstid. 
 
Aktivitetene skal journarføres. 
 
Henvisning til oversiktskart Massetak Drevland vedrørende dagens drift og avslutningsplan. 

Uttaket starter på kote 50. (Se oversiktskart) 

 

Drift pr.i dag foregår i område M1 g.nr,/br,nr, 196/2 og 10 som er under avslutning. Det er 

også drift i område M2 g.nr/br.nr. 196/1-4 og 6. Det er ikke drift i område M2 g.nr/b.nr 196/1 

område 1. Se vedlagt oversiktskart 

Avslutning blir først foretatt i område M 1. 

Det er ulike massetyper i område M1 og M2. I område M1 har det tidligere vært tatt ut steinmasser 
av ett annet firma helt fra over 30 år siden. 
 
Område M1 er betydelig mindre enn område M2, og det består av mer ren steinmasse av mindre 
fraksjon enn i område M2. På grunn av at det er minimalt med masse igjen i område M1 og ulik 
etterspørsel har det vært nødvendig med drift i område M2. 
  
Område M 1 avsluttes endelig så snart siste rest av steinmassene er tatt ut. Ette består av en liten 
ubetydelig andel av totalt anslått massevolum. 
Område M 2 avsluttes og arronderes parallelt med utlasting fra retning nord-øst mot retning sør-vest 
 
Endelig skråningshøyde: Nedre kote 65 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opphør av uttak. 
 
 
1.5. Avslutningsplan, Massetak Drevland i Vefsn kommune. 

                               

                  

Plandato: 26.09.2017 

Kommune: Vefsn                                                                
 
                                                                            Maskinentreprenør Christer Jakobsen A/S                            

Fylke: Nordland                                                                      A.kiellandsgt.10 
                                                                                                   8657 Mosjøen 

                                                                                                   Tlf: 951 86630 

Innhold: 

• Innledning 

• Fjerning av tekniske anlegg 

• Terrengforming 

• Revegetering 
 
• Innledning. 

Ved avslutning av massetaket skal området tilbakeføres til tidligere bruk som LNFR-område. 
Tilbakeføringen har 3 hovedelementer: 
• Fjerning av anlegg knyttet til driften i området. 
• Forming av terreng. 
• Revegetering. 
Disse elementene gjengis punktvis nedenfor. 
 
• Fjerning av tekniske anlegg: Alle tekniske anlegg fjernes etter at driften i steinura er 
avsluttet, slik at de ikke er til fare for mennesker eller dyr som ferdes i området. 
Dette inkluderer produksjonsutstyr og avfall. Avfall fra driften fjernes kontinuerlig og leveres 
godkjent mottak 
• Terrengforming: Ferdig utforming av terreng utføres etter prinsipper som vist på bilde 2. 
(Vedlegg 2, Avslutningsplan, Massetak Drevland) 
Vedlegg 1 og 2 viser terrenget før og etter uttak  av masse i Massetak Drevland. Når massenne etter 
de enkelte driftsettappet er fjernet, vil skråninger langs uttakets ytterkanter bli planert ut til helning 
1:2 eller den helning området hadde i utgangspunktet. Terrenget ovenfor området er i dag ulendt og 
har høye fjellskrenter. Det er derfor ingen hensikt å tilpasse helningene til ferdsel for mennesker og 
dyr. 



Hovedformen på massetaket ved avsluttet drift formes med tanke på å få minst mulig unaturlige 
former. Inne i massetaket vil terrenget bli dandert. Dette for at det nye terrenget skal samsvare mest 
mulig med det eksisterende terrengfallet i landskapet. 
            Området skal i størst mulig grad tilbakeføres til mest mulig naturlig tilstand når massetaket 
er tømt for masse. I og med at det viser seg etter åpning av massetaket  at det er mindre stein en 
først beregnet, vil det  være mer enn tilstrekkelig mengde til utforming og revegetering av 
landskapet. 
 

3. Revegetering: Når driften avsluttes, vil grunnen nedenfor fjellveggen bli arrondert, og 
revegetert med eksisterende torv og jordmasser. Grunnen tilpasses terrenget 
rundt.Påføring av leire og jordmasser er tilstrekkelig i dette området. Vekstforholdene er 
gode og og naturlige prosesser vil gi et tilstrekkelig resultat.Det ligger en blanding av 
jordmasser sammen med steinmassene. Jordmassene lastes ikke ut, og planeres parallelt 
med utlasting av stein.  På denne måten blir området revegetert samtildig med utlasting. 
Bestemmelser i reguleringsplanen som berører driften, vil også gjelde for driftsplanen. 

4. Plan for sluttrensk av fjellvegger:  
Er ikke relevant da dette er et løsmassetak uten bruddvegger. Derfor er ikke sluttrensk av  
bruddvegger aktuelt. I hovedsak er det jord/morenemasser og svaberg under 
steinmassene. Det vil da heller ikke være behov for merking og sikring av bruddvegger.   
 
 

Tiltak mot erosjon og frostspregning fra overflatevann: Avrenning: Steinrøysa lastes ut slik at 
Brubekken følger sitt tidligere naturlige leie. Det vil derfor ikke bli avrenning til nye deler av 
terrenget enn det som har vært fra før massetaket ble etablert. De steder hvor skulle vise seg å være 
nødvendig vil eventuelle grøfter bli steinsatt slik at man unngår utvasking/utgravninger. Det det er 
hensiktsmessig revegeteres området på en slik måte at man unngår utvasking i terreng. 

 



Oversiktsliste kart: 

-Oversiktskart 1:50000 

-Eiendomskart 1:5000 

-Uttakskart 

-Tverrprofiler  
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Massetaket består av steinmasser i fjellside med sannsynlig mektig
Massene ligger fra ca. kote 60 til kote 178.
Massetaket består av uttaksområde 1 og uttaksområde 2. Det er t
Mengdeberegninger ut fra antatt fjelloverflate under steinura:
Uttaksområde 1:    79000 m3
Uttaksområde 2:  470000 m3

Plan for uttak av masser
Det bygges vei opp til toppen av ura og steinmasser renskes ned 
det er hensiktsmessig å laste fra. Dette for å ivareta sikkerhet mot
Etterhvert  som steinmassene renskes ned og lastes opp. Legges de
fjelloverflaten der det er mulig, slik at ny vegetasjon fester seg og

Positive sider
Utnyttelse av steinmasser uten sprengning og etterlate sår i nature
Større sikkerhet mot steinsprang ned på den rasutsatte Fjordveien
Deler av området nyttes til landbruksformål etter uttak.

Sikringstiltak
Bom satt opp like etter avkjørsel fra Fjordveien
Ur renskes fra topp for å unngå steinsprang

Etappeplan
Trinn 1: Bygging av vei til toppen av ura og massene lempes ned.
Trinn 2: Utlasting og rensk nedover i ura i del 2. Utlasting og rens
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Reguleringsbestemmelser 
Massetak Drevland 

Datert 14.05.09 
Sist revidert 24.08.09 jf kommunestyrets vedtak, sak 51/09, 17.06.2009. (arkivsak nr 08/1974) 
 
 
§ 1 Innledning 

 
§ 1.1 Planens avgrensning 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart 
D 78, datert 24.08.09. Reguleringsplanen omfatter deler av gnr 196 bnr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 
10, samt deler av gnr 235/1 i Vefsn kommune. 
 
§ 1.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 
Landbruksområde:          Jord- og skogbruk 
Offentlig trafikkområde: Kjøreveg 
Spesialområde:      Massetak 
        Privat veg 

     Nedslagsfelt for drikkevann 
     Frisiktsoner 

 
§ 1.3 Tilhørende planer 
Følgende planer gjelder som del av reguleringsplanen: 

 Driftsplan 
 Revegeteringsplan 

 
§ 1.4 Ansvar og kontroll 
Tiltak i planområdet er søknadspliktige tiltak i hht. plan- og bygningslovens bestemmelser. I 
tillegg skal Bergvesenet godkjenne driftsplanen og revegeteringsplanen og skal befare 
området minst 1 gang pr. år. Bergvesenet kan i kontrollsammenheng gi nødvendige pålegg. 
 
§ 1.5 Sikkerhet 
Det skal dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet mot skred for den planlagte virksomheten 
før anleggsarbeidet settes i verk. 
 
Det skal dokumenteres at massetaket ikke vil øke skredfaren for omgivelsene  før 
anleggsarbeidet settes i verk. 
 
Denne dokumentasjonen skal utarbeides i samsvar med TEK og NVEs retningslinjer 1/2008. 
 
 
§ 2 Generelle bestemmelser 

§ 2.1 Revegeteringsplan – Avslutning av drift 
Revegeteringsplan skal være godkjent samtidig med driftsplanen. Kommunen og Bergvesenet 
skal godkjenne revegeteringsplanen og Bergvesenet skal som faginstans følge opp at planen 



følges. Revegetering og avslutning i massetaket skal følge en til enhver tid godkjent 
revegeteringsplan. 
Etter hvert som masse tas ut, og området kan planeres uten hinder for den videre drift, skal det 
forberedes for revegetering. Dette skal bestå i å legge tilbake humusholdige materialer og 
etter hvert som overflaten blir stabilisert skal områdene tilplantes med gran. Revegetering og 
tilplanting skal skje i nært samarbeide med landbruksmyndigheten i kommunen 
 
§2.2 Driftsplan 
Driften av massetaket skal følge en til enhver tid godkjent driftsplan. Driftsplan skal være 
godkjent før arbeidet med uttak av masser kan ta til. Kommunen og Bergvesenet skal 
godkjenne driftsplanen. 
 
Driftsplanen skal avklare at overflateavrenning og omlegging av bekkeløp blir håndtert på en 
forsvarlig måte. 
 
Bergvesenet som faginstans skal kontrollere at driftsplanen ivaretar nødvendig sikkerhet mot 
skred inntil massetaket er avsluttet. Fjellveggene skal etter hvert som de eksponeres, i takt 
med masseuttaket vurderes av fagkyndig person, for å fange opp eventuelle løse blokker eller 
partier som må sikres. Rutinene for dette kontroll- og sikringsarbeidet skal avklares i 
driftsplanen. 
 
Driftsplanen skal avklare plassering og nødvendig utstrekning av jordvoller for å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet for områdene utenfor massetaket, spesielt i forhold til Rv 78. 
 
Driftsplanen skal normalt ajourføres hvert 5. år eller når Bergvesenet finner det nødvendig.  
 
 
§ 3 Spesialområde – privat veg 
 
§ 3.1 Formål 
Vegen kan benyttes til kjøreveg for transport av masser og til jord- og skogbruksformål. 
§ 3.2 Terrenginngrep 
Terrenginngrep i forbindelse med vegbygging skal skje mest mulig skånsomt. Tilsåing av 
skråninger og fyllinger skal skje med stedegne arter. 
 
§ 4 Spesialområde – massetak 
 
§ 4.1 Formål 
Området skal benyttes til uttak av urmasser og til mellomlagring av humusholdige masser. 
Området kan benyttes til dette formålet så lenge drift pågår. 
Massene tas ut etappevis i konsentrerte områder. Det skal etter hvert som masse tas ut, og 
området kan planeres uten hinder for den videre drift, forberedes for revegetering.  
Etter uttak skal området gå over til å være landbruksareal som tilplantes med gran 
 
§ 4.2 Omfang 
Mulig uttak av masser er beregnet til 1.600 000 mill. m3. Massene skal ikke knuses eller 
sprenges. Det skal heller ikke settes opp sikteverk. Pikking av blokker er tillatt i oppgitt 
tidsrom, jf. § 4.4 
 
§ 4.3 Sikring 



 Sikring mot ras under uttak må skje ved at uttak starter på toppen av ura. Det må 
bygges veg i ura eller langs bakenforliggende bergvegg mot toppen av uttaket 

 Som sikring mot steinsprang etter drift må vurderes rasgrop eller rasvoll vurderes som 
tiltak langs fjellfoten. Dette skal avklares i driftsplanen og revegeteringsplanen. Dette 
er et spesielt viktig avbøtende tiltak i forhold til Rv 78 og bebyggelsen i tilgrensende 
områder 

 Sikringstiltakene skal godkjennes av kommunen og Bergvesenet etter endt uttak. 
 
Tiltak i områdene M2 og M3 kan ikke igangsettes før det forligger dokumentasjon på at det er 
tilstrekkelig sikkerhet jf. plan- og bygningslovens § 68 og rapport dat. 13.05.09 fra Rambøll.  
 
Etter hvert som fjellveggene eksponeres i uttaksområdet skal sikkerhet vurderes hva angår 
løse blokker eller partier som må sikres. Dette skal vurderes av faglig kompetent 
person/ingeniørgeolog og nødvendig sikring må gjennomføres fortløpende. Plassering og 
utstrekning av jordvoller og eventuell sikring av fjellveggen skal avklares i driftsplanen og 
avslutningsplanen. 
 
§ 4.4 Driftstid 
Uttak av masser, lasting og transport ut av området tillates dagene mandag – fredag i 
tidsrommet 0600 – 2200 og på lørdager i tidsrommet 0800 – 1300. 
Pikking av stein tillates dagene mandag – fredag 0700 – 1900 og på lørdager i tidsrommet 
0800 – 1300. 
 
§ 4.5 Støvdempende tiltak 
Ikke produktive løsmasser planeres ut på uttatt område og tildekkes med humusholdige 
masser. 
 
§ 4.6 Støy til omgivelsene (Immisjonsgrense) 
Støy til omgivelsene skal ikke medføre overskridelse av følgende grenser for ekvivalent 
kontinuerlig støynivå i dBA, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller 
annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt: 

 Hverdager klokken 0600 – 1800 55dBA 
 Hverdager klokken 1800 – 2200 50dBA 

Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for 
ekvivalentnivået med mer enn 10 dBA 
 
§ 5 Spesialområde - Nedslagsfelt for drikkevann 
 
§ 5.1 Formål 
Formålet  er å skjerme nedslagsfeltet for nedenforliggende drikkevannskilde slik at man ikke 
reduserer normalt tilsig og påfører forurensning. Det skal ikke foregå aktivitet i dette området 
som ledd i driften av massetak 
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MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
SAKS-
NR.

DATO SIGN.

Vefsn
kommune

MASSETAK DREVLAND Dato:

Kommunestyrets vedtak:

3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker (§ 30- behandling)

Offentlig ettersyn fra 03.04.09  til 05.05.09

kommunestyrets vedtak

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.

30.09.0871/08
22.09.08

26.05.09
17.06.09

Det er utarbeidet nytt plankart etter mottak av sosifil, jf kommunestyrets vedtak
24.08.09

51/09

MBa20091044 D 78VEFSN KOMMUNE, REGULERINGSAVD.

Område for jord- og skogbruk

LANDBRUKSOMRÅDER (PBL § 25,1.ledd nr.2)

Kjøreveg

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25,1.ledd nr.3)

Privat veg

Frisiktsone ved veg

Nedslagsfelt for drikkevann

Område for steinbrudd og masseuttak

SPESIALOMRÅDER (PBL § 25,1.ledd nr.6)

Planens begrensning

Formålsgrense

Grense for restriksjonsområde

Frisiktslinje i vegkryss

Avkjørsel

 LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

08/1974
ARKIVSAKNR

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker (vedtak om off. ettersyn) 33/09 31.03.09

45/09

24.08.2009

Plankartet har fått ny dato 24.08.2009. Utgaven som var til politisk behandl. var datert 14.05.2009
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