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Beskrivelse av forekomsten (type råstoff, kvalitetsvurdering og formål for anvendelse av 
råstoffet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 
 
3.1 Er området avsatt til område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel? Ja      Nei 
 
3.2 Finnes det en godkjent reguleringsplan for konsesjonsområdet?                         Ja     Nei 
 Hvis ja: 
  3.2.1 Oppgi navn på planen og vedtaksdato: 

___________________________________ 
 Hvis nei:  
  3.2.2 Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?     Ja      Nei 
  3.2.3 Er det gitt dispensasjon fra pbl. for området?                               Ja      Nei 
 

 

4. Obligatoriske vedlegg til søknaden (se kommentarer side 1-2)  
 
4.1 Dokumentasjon av utvinningsrett til forekomsten. 
 4.1.1 For grunneiers mineraler: Kopi av signert grunneieravtale 
 4.1.2 For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene) 
 
4.2 4.2.1 Oversiktskart - utsnitt av kart (M 1: 50 000) som viser beliggenhet. 
 4.2.2 Kart som viser konsesjonsområdet 
 
4.3 Beskrivelse av driftsorganisasjon for uttaket (inkludert en kort firmapresentasjon) 
 
4.4 Utkast til driftsplan (inkludert avslutningsplan). 
 

4

I steinbruddet tas ut en mørk larvikitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Emerald. 
Lundhs Emerald eksporteres i dag for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og 
gulvflis i hele verden.  
 
Hovedvirksomheten i bruddet er uttak av blokkstein. Skrotstein utnyttes nær rundt 10 % i 
pukkproduksjon og produksjon av mureblokker som blir produsert av AOL AS. 
 

Klåstad Steinindustriområde, 10.02.1995 
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1 Innledning 
Planen beskriver drift av Klåstad steinbrudd, objektnummer 217 i DMFs register. Den er utarbeidet 
med utgangspunkt i “Veileder for og krav til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell 
og løsmasser i dagen” fra Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin) og reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplanen for Klåstad steinbrudd fra Larvik kommune. 
 
I steinbruddet tas ut en mørk larvikitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Emerald. 
Lundhs Emerald eksporteres i dag for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis i hele 
verden.  
 
Hovedvirksomheten i bruddet er uttak av blokkstein. Skrotstein utnyttes nær rundt  i 
pukkproduksjon og produksjon av mureblokker som blir produsert av Larviksblokka AS. 

1.1 Bakgrunn 
I området var det tidligere flere brudd med forskjellige eiere med noe varierende driftsmetoder. 
Lundhs kjøpte opp alle bruddselskapene, og driver i dag en samlet bruddvirksomhet. De siste årene 
har produksjonen vært stabil på rundt  m3. Forutsetningene for langvarig drift (over 30 år) er 
gode. 
 

1.2 Mål og forutsetninger 
Driftsplanen er Lundhs plan for drift av Klåstad steinbrudd. Det skal beskrives en plan for maksimalt 
uttak etter dagens kjente ressurser. Planen skal tilfredsstille krav til driftsplan beskrevet av Direktoratet 
for Mineralforvaltning.  
 
Planen beskriver drift av brudd, håndtering av overskuddsmasse, organisering og driftsmetode. 
Gjennom arealbruksplanen illustreres hvordan området er tenkt utnyttet i planperioden. Andre temaer 
knyttet til driften er ytre miljø, landskapstilpasning og opprydding/etterbruk.  
 
Planen skal sikre en systematisk, driftsmessig og miljømessig optimal forvaltning av ressursen 
innenfor rammene av den godkjente reguleringsplanen. 
 
Gjennomføring av planen skal sikre en langsiktig økonomisk sikker drift, ved bevisst å fokusere på 
ressursenes og landskapets muligheter og forutsetninger. Det skal være fokus på riktig utnyttelse av 
maskiner og personell innenfor rammen av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Et viktig grunnlag er et 
godt system for interkontroll. 
 
Å arbeide med naturressurser betyr at mange av de forutsetninger som planen bygger på vil kunne 
endre seg. 
 

1.3 Ajourføring av plan 
Driftsplankartet ajourføres etter forespørsel fra DMF. 

1.4 Lokalisering 
Klåstad steinbrudd ligger ca 10 km øst for Larvik sentrum, i Larvik kommune. Se kart i vedlegg 1. Et 
punkt sentralt i området har koordinatene UTM 32 V 567200Ø 6547820N i EUREF89. I 
hovedkartserien ligger Klåstad steinbrudd på kartblad 1813 III, Sandefjord. 

1.5 Eierskapsstruktur 
Klåstad steinbrudd eies og drives av Lundhs AS. 
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Første godkjente reguleringsplan for bruddet ble vedtatt i desember 1984 (planid 105.01). Senere har 
bruddområdet blitt utvidet 2 ganger gjennom nye reguleringsplaner. 
 

- Plan 105.02 beskriver en reguleringsplan for utvidelse av område, vedtatt 01.02.1994. 
- Plan 105.03 beskriver en reguleringsplan for utvidelse av deponi/skrottipp mot sørvest, under 

saksbehandling. 
 
Plan 105.02 er gjeldende reguleringsplan. Godkjente reguleringsbestemmelser er vedlagt (vedlegg 4). 
Sist oppdaterte reguleringskart fra kommunens web-side og er vist i eget vedlegg (vedlegg 3). 
 
Driftsområder beskrevet i planen er innenfor grenser for gjeldende reguleringsplan.  
 
 
Krav i Mineralloven og Forskrift til Mineralloven 
Ressursen driftes i samsvar med krav i Mineralloven. Det foreligger i dag ingen form for konsesjon for 
driften, hverken ervervskonsesjon med driftsvilkår eller driftskonsesjon for. Etter mineralloven §69-6 
og §43 skal det være søkt og gitt driftskonsesjon innen 01.01.2015. En søknad med driftsplan ble sendt 
i november 2014. Denne reviderte driftsplanen er en ajourføring av den eksisterende.  
 
Produksjonssjef Rolf Nilsen er godkjent som bergteknisk ansvarlig for bruddet i samarbeid med Dr. 
Ing. Magne Martinsen. 

5 Drift 

5.1 Driftsmetode 
De ulike driftsfasene er illustrert i Figur . Uttak av blokker drives som dagbruddsdrift.  
 
Hovedprosesser for produksjon er: 
 

• Boring av hull for wiresaging 
• Wiresaging av kubber på typisk 10x10x8 m. Wiresaging brukes for å frigjøre alle sider av en 

kubbe. 
• Wiresaging i flak på typisk 10x8x2 m 
• Boring og kiling i mindre blokker 
• Dressing/formatering til salgsblokker 
• Sprengning: 

- Enkelte kubber inneholder ikke salgbar stein, men må fjernes pga. logistikk i bruddet. 
Slike kubber bores og sprenges.  

- Det bores og sprenges et lite antall små salver for å dele opp flak og store skrotblokker 
til håndterbare blokker for borttransport med dumper 

- Svært sjelden må det bores og sprenges vekk fjell på overflaten for å komme ned til 
salgbare kvaliteter. 
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- Fast mannskap på wiresaging 
- Fast mannskap på hjullasterkjøring 
- Fast mannskap på boring 

 

5.3 Brudd 
Det er planlagt en årlig produksjon på  m3 salgbar blokk i årene fremover, avhengig av 
varierende skrotprosent og markedsetterspørsel. 
 
På basis av arealet i bruddområdet, og potensialet for å ta ut ned til – 90 moh vil forekomsten med høy 
sannsynlighet inneholde mer enn . faste m3. Det vil si at forekomsten vil kunne vare i mer enn 

 år. I reguleringsplanen er det satt en grense på – 40 moh. Denne driftsplanen går ned til den 
grensen. Lundhs AS er i prosess med å regulere bruddet til et dypere nivå.   
 
Bruddområdet har tidligere vært delt i 2 driftsområder med flere driftsnivåer. Dette skyldes at historisk 
var det flere drivere i området. Nå er det kun en driver, og driften er lagt om slik at alt drives fra sør 
mot nord.  
 
Bruddet har 4 aktive paller som det drives på: -32 moh, -24 moh, -14 moh, -4 moh. Toppen av bruddet 
ligger nå på 4 moh. Driftsretningen er fra sør mot nord (vedlegg 5). For å optimalisere uttaket av den 
begrensede ressursen settes det av minimum sikringshyller. Bruddet er planlagt med 2 meters 
hyllebrdder. Sikring av veggene beskrives i kap. 6.1. 
 
Det er mer eller mindre kontinuerlig drift på alle nivåer, men driften tilpasses etter behovet for stein. 
Det å drive på alle nivåer samtidig, gjør driften meget effektiv (vedlegg 6). 
 
Den sørligste delen av bruddet har et vannspeil på -22 moh, med en bunn på -26 moh. Alt prosessvann 
pumpes hit for klarne før det blir pumpet til en sedimenteringsdam i sør. Denne dammen vil bli 
beholdt så lenge som mulig før driften forsetter mot dypet.  
 
Laveste punkt i sør i bruddet ligger i dag på kote – 32 moh. Fra dette nivået er det boret 75 meter med 
kjerneboringer, og kvaliteten er god ned til det nivået. Volumet fra dagens nivå og ned til koten -40 
moh. . m3. Med  blokk gir dette en ressurs på  m3 salgbare blokker.  
 
Det er noen kanter som står igjen etter tidligere drift. Disse kantene vil bli drevet etter behov. Ved at ta 
kantene vil man kunne drive underliggende paller.  
 
 
Figurene 5 og 6, under, viser de ulike delene av bruddet. 
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Figur 5. Den sørlige delen av bruddet sett mot sør. 

 

 
Figur 6. Nordre del av bruddet sett mot nord.  
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5.4 Håndtering av restmateriale 
Ved produksjon av blokkstein blir  av uttatt bergmasse, salgbar blokkstein, dvs.  blir 
restmateriale. For å få en bedre bærekraftig drift ønsker bedriften at en større andel av restmateriale 
utnyttes som en ressurs. NCC AS har et pukkverk i nær tilknytning til bruddet og bruker en del av 
restmateriale til å produsere pukk. Et annet firma, Larviksblokka AS, bruker en del av restmateriale til 
å produsere tørrmurstein. Noe sendes også ut som kystsikringsstein. Resten deponeres i henhold til 
godkjente arealplaner. 
 

6 Andre driftsforhold 

6.1 Sikringstiltak 
Berg 

Det er få sprekker i berget og vanligvis lite behov for bergsikring. Uttaket skjer ved skjæring 
med diamantwire, og det gir minimal oppsprekking av pallen. Sikring av berget utføres ved 
behov i den daglige driften. 
 
I Lundhs’ internkontrollsystem er sikringstiltak omhandlet i Diverse sikring: 
1. Alle kanter, sider skal renskes og spyles eller blåses rene før det blir utført arbeid under disse. 

Slikt arbeid skal alltid risikovurderes. 
2. Risikovurder alle nye veier før bruk og iverksett nødvendige sikringstiltak. 
3. Ved arbeid hvor det er fare for fallskader skal sikkerhetssele benyttes. 
4. Høye kanter skal markeres på en forsvarlig måte med tau, gjerde, blokker eller annet. 
5. Ved arbeid på alle typer høyder, skal det før arbeid igangsettes, gjøres en risikovurdering for å 

unngå at det skjer fallulykker. Utstyret som benyttes skal være CE-merket sikkerhetssele eller 
sikkerhets vest. Seler og vester skal sertifiseres og kontrolleres for feil, mangler og slitasje i 
samsvar med bedriftens kontrollrutiner for slikt utstyr. 

6. Åpne sprekker og lignende spesielt etter sprengning skal markeres eller utbedret. Hver og en i 
bruddet skal gjøre seg kjent med hvor disse befinner seg, og vise ytterst varsomhet ved alt 
arbeid i tilknytning til disse. 

7. Strøing / glatt: Operatør sørger for at det saltes / strøs på arbeidsstedet og på andre utsatte 
plasser dersom det er glatt lik at fare kan unngås. 

8. Kontroll av disse tiltakene skal inngå i faste rutiner i forbindelse med vernerunder. 
9. Pallhøyder der det er drift, skal markeres. Pallhøyder der det ikke er drift, stenges/markeres 

innfartsvei. (Adgang Forbudt – Farlige Kanter) 
10. Åpne sprekker etter skyting av storkubber skal sikres eller gjenfylles. 
11. Kvalitetssikring for bolting: Alle høye fjellsider skal være risikovurdert for sikker drift. Det skal 

ikke forekomme arbeid under fjellsider som ikke er risikovurdert. 
12. All form for bolting / sikring av fjellsider skal bli utført av godkjente eksterne bedrifter. 
13. Se til at man har tilstrekkelig med lys slik at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte 

 
Veger 
For å hindre utforkjøring fra utsatte driftsveger i bruddet, skal vegskulderen fortrinnsvis sikres med 
skrotblokker. 
 
Sprengstoff 
Lager for sprengstoff og tennmidler er i forskriftsmessig stand og er godkjent av Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap. Lagringstillatelse for sprengstoff foreligger i bruddet.  
 
Elsikkerhet 



Driftsplan Klåstad steinbrudd 
 

10 
 

Drift forholder seg til gjeldende lover og regler og § 11 i reguleringsbestemmelsene; “Ved arbeid i 
nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. Eventuell 
flytting/kabling, må bekostes av utbygger”. 
 
Sikring av bruddet i forhold til 3. person 
Vegen inn til bruddområdet er sikret med en bom, som kun er åpen i bruddets driftstider. Det er 
plasser fareskilt ved alle veier inn i bruddet. 
 
Store deler av bruddområdet er inngjerdet.  Det er lagt ut store steinblokker der veien går langs uttaket. 
Terrenget omkring bruddet er imidlertid oversiktlig og med lite vegetasjon. For eventuelle 
uvedkommende er det derfor god oversikt over bratte pallkanter og lignende fra omkringliggende 
terreng. Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i bruddet. 

6.2 Bygningsmasse 
Oppsatte bygninger i bruddområdet er byggemeldt og godkjent av Larvik kommune, i samsvar med 
reguleringsplanen. 

6.3 Løsmassedeponi 
Det er avsatt et deponi sør i bruddet til deponi av løsmasser.  

6.4 Område for dressing/formatering av blokker 
Et område er avsatt til dressing/formatering av blokker nordøst i bruddet.  

6.5 Adkomstveg og driftsveger 
Det er anlagt en egen adkomstveg fra sør og vest til bruddet. Adkomstvegen er avstengt med låsbare 
bommer når det ikke er aktivitet i bruddet.  
 
De viktigste driftsveger er vist på driftskartet. Veger vil legges om etter behov i bruddet. 

6.6 Arbeidstid 
Normal arbeidstid er fra 07.00 til kl 16.00. Overtidsarbeid kan forekomme på hverdager frem til kl 
22.00. Arbeid på dagtid på enkelte lørdager og søndager kan forekomme. 

6.7 Internkontrollsystem 
Det foreligger et internkontrollsystem med vernerunder hver andre måned. 

6.8 Vedlikehold av maskiner 
For alle større maskiner er det avtalt serviceavtaler med maskinleverandør. Lundhs har et eget verksted 
i som foretar egne reparasjoner. 
 
 

7 Ytre miljø 

7.1 Utslipp til vann 
Bruddet har en egen utslippstillatelse. Denne ble gitt av Larvik kommune datert 09.07.2007. En 
revidert utslippstillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold i desember 2013. Utslippet mot 
Klåstadkilen i sør er satt til 30 FTU/FNU. Utslippet i Haslebekken er satt til 30 FTU/FNU. Det er 
etablert et overvåkningsprogram for å måle utslippene. Målingene rapporteres til Fylkesmannen i 
Vestfold. 
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7.2 Støy 
Den viktigste støykilden i bruddet er pallrigger for boring av sagehull. Når disse står på høyder i 
terrenget og borer vil man ha tilfellet med høyest støy. Slik boring er imidlertid sjelden. Straks riggen 
flyttes lenger ned i bruddet vil borestøy dempes betydelig.  
 
Støynivået er regulert i utslippstillatelsen. Støygrensene er fastsatt etter støyforskriften T-1442. 
 

7.3 Støv 
Det kommer noe støv fra wiresaging (ikke støvflukt ved selve sagingen pga vannkjøling), samt noe 
støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan først og fremst være en utfordring for de som jobber i 
bruddet. Støvet inneholder imidlertid ikke kvarts og støvet er derfor mindre helseskadelig. 
 
Det er i dag ingen kjente støvproblemstillinger knyttet til blokkstein-produksjonen utover blakking av 
vann. Når det gjelder støvflukt fra veger i sommerhalvåret kan dette føre til støv hos tilstøtende 
naboer. For å hindre støvflukt saltes veiene etter behov.  
 

7.4 Avfallshåndtering 
Lundhs har en avtale med Norsk Gjenvinning om mottak av alt farlig avfall. Norsk Gjenvinning 
leverer så avfallet til et godkjent mottak. Det er satt opp et sorteringssystem i bruddet, med merkede 
containere og beholdere. Det finnes en godkjent avfallshåndteringsplan. 

8 Landskapstilpasning 
Området utgjøres av landbrukslandskap med oppstikkende koller. Deponiet skal bygget opp slik at det 
dannes en kolle i henhold til reguleringsplaner. 
 
Eventuelle fyllinger avsluttes med en helning på 1:2. Fyllinger dekkes med løsmasser for senere 
revegetering. 

9 Opprydning og etterbruk 
I følge § 10 i reguleringsbestemmelsene:  
”Det påligger bruddriveren å foreta opprydding av avsluttet drift, jfr. § 5.5. Opprydningsplanen skal 
godkjennes av bergvesenet og bygningsrådet”. 
 
Som tidligere nevnte begrenser denne driftsplanen til 40 meter under havets nivå. Lundhs AS er i 
prosess med å regulere til et dypere nivå. Det er foreløpig ingen konkrete planer om etterbruk, men det 
er stort behov for deponi av forskjellige typer masser. Bruddet ligger midt mellom Larvik og 
Sandefjord, og vil vøre godt egnet til deponi ved avslutning. 
 

10 Vedlegg 
 

• Vedlegg1. Oversiktskart 1:50 000 – bruddets lokalisering – A4 
• Vedlegg2. Oversiktskart 1: 2000 – reguleringsgrense, eiendomsgrense, naboer – A1 
• Vedlegg3. Reguleringsplan 
• Vedlegg4. Reguleringsbestemmelser 
• Vedlegg5. Dagens situasjon 
• Vedlegg6. Etappe1 
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• Vedlegg7 Avslutningsplan 
• Vedlegg8 Profil AA’ 
• Vedlegg9 Profil BB’ 

 
 





      


























