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Skjemaet med vedlegg sendes til:
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade

7441 Trondheim

Tøm skjema
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for SvaLbard

Søknad om driftskonsesion
i henhold til mineralloven I 43

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47173 90 40 50

Hjemmeside: http://www.dirmin.no

LESVEITEDNINGEN FøR DU FYLLER UT SKIEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navnfirma
Mu,r oe 

!11veservic9 
AS

Postadresse

Nessavegen 376

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse

51750750 97755320 .haavard.apeland@mgs.as

Organisasjonsnum mer

983369197

4739 Fister
Hjemmeside

www.mgs.as

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Uttaksområdets gårds- og bruksnummer Kommune

Sandanger Steinbrot ' 
gnr 92 bnr 1 Hjelmeland

Størrelse pl o1nsøt t areal (daa) Anslag totalvolum uttak (mr) Forventet årlig uttak (m3)

98 ,400.000 12.000

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten? Grunneiers mineraler X
Statens mineraler n

3.2. Drives det på forekomsten idag? Ja O Nei O
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av

råstoffet):

Forekomst består av sandskifrer av svært god kvalitet. Råstoffet blir brukt til murestein i alle

størrelser. Forekomst blir også brukt til skiferproduksjon'

Vrakstein blir brukt/ solgt som fyllmasser, restende vrakmasser legges i depo for eventuelt

senere uttak og bruk.
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4. Forholdet til plan- og bygningsloren (nbl'f

4.t. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel
Steinbrudd / Masseutak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Hvis ia, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Steinbrott på del av gnr 92 bnr 1, Sandanger
Navn på plan:

vedtaksdatoi t4'I2'O5

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja O Nei O

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknoden skøl alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller
dokumentasjon på grunnbokshjemmel

Oppgi rettighetsnummeret(ene)

,'O ruei O

- For statens mineraler:

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk

1:1-000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. RedegjØrelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en

oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav

til driftsplaner.
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5.6. Oversikt over Økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:
- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:
- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og

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

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt'

Kontonummer for innbetaling: 7594.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter

forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysni nger

Direktoratet for minerotforvoltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for
behandling ov søknoden.

7. Underskrift
Sted og dato

Å?o?rs
Revidert 02.04.2014



Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS

Sandanger steinbrot i Hjelmeland kommune
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DRIFTSPLAN

SANDANGER STEINBROTT

GNR 92 BNR 1

SANDANGER - RANDøY

HJELMELAND KOMMUNE
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lnnhold

1. Formålmed plan

2. Kartgrunnlag

3.1 Beskrivende del.

3.1.1 Uttakets navn og lokalisering.

3.1.2 Driftsselskapet

3.1.3 Grunneier

3.1.4 Areal

3.1.5 Tillatelser

4. Ajourtøring av driftsPlan

5. Avdekkingsmasser / overf latemasser.

5. Ferdiguttatte arealer.

7. Bygninger.

8. Avslutning

9. Sikring.

10. Kartvedlegg og profiler.
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Formål med driftsplanen

Driftsplanen er utarbeidd for å være et arbeidsredskap og veileder for driver av steinuttaket til å

utnytte forekomst best mulig, samtidig som driftsplanen er et offentlig dokument. Med driftsplanen

kan myndighetene sikra at drifta vert gjennomført uten at det går ut over andre samfunnsinteresser'

Videre kan myndighetene kontrollere at avslutning og opprydding vert gjennomført som planlagt.

Direktoratet skal godkjenne driftsplanen og fgra tilsyn med virksomheten.

2.0 Kartgrunnlag
Digitalt kartgrunnlag er benyttet med ekvidistanse 5,0 m. Kartgrunnlag, kommunale kart /Statens
kartverk som er supplert med innmåling av dagens situasjon i steinbruddet oppmålt september 2015

utført av Rycon AS.

3.1 Beskrivende del.

Forekomst er en skifersteinsforekomst (sandskifer) som er typisk lagdelt med svært jevn parallellitet

og slette brudd og sleppesprekker. Forekomst er typisk lagdelt med strøk i sørvestlig/ nordøstlig

retning og ett fall i sørøstlig / nordvestlig retning. Typiske lagtykkelsene er mellom 2 - 5 m med

tilnærmet samme kvalitet. Typisk for ressursen er en bedre kvalitet i det dypereliggende lag (med

hensyn til uttak av murestein) enn i topplagene. Det er derfor avgjørende å ha mulighet for uttak i

det forskjellige lag for å kunne opprettholde en god og stabil kvalitet på sluttproduktene. Hittil har

det vært ett fyllittlang ca. i midten av høyden som varierer mellom 1- - 5m, laget følger samme fall og

strøk. Finnmassen fra fyllittlaget vil kunne bli brukt som vekstmedium i lag med overflatemasser ved

tilba keføring av ferdiguttatt areal.

Forekomsten blir drevet med tradisjonell palledrift med varierende høyde mellom 3 - 6 m. Salver blir

boret og sprengt som enkle raster (en rast omgangen). Erfaringsmessig får vi best steingehalt ved

driftsretting med strøkretning.

For å kunne utnytte resursen best mulig ser vi det som en stor fordel å kunne drive ressursen fra flere

angrepspunkter.

Det blir brukt både maskinell og håndsortering av det forskjellige kvalitet.

Skifer blir splittet for hånd.

3.1.1 Uttakets navn og lokalisering.

Uttakets navn er Sandanger steinbrot, lokalisert på Sandanger - Randøy Hjelmeland Kommune.
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3.1.2 Driftsselskapet

Driftsselskapet er Mur og Graveservice AS. Selskapet driver selv alle funksjoner i forbindelse med

driften. Unntaksvis blir det benyttet underentreprenører. Selskapet har selv alt nødvendig utstyr og

mannskap for å håndtere og gjennomføre driften av steinbruddet. Det er ansatt egen bergsprenger

og i løpet av oktober 2015 vil også bergsprengingsleder være på plass.

Maskinpark som er tilgjengelig for driften:

3 stk. gravemaskiner i vektklasse 15 - 24 tonn.

2 stk. dumpere

1 stk. hjullaster

1stk. borerigg m/hWte.

Diverse annet småutstyr som er naturlig i drift av ett steinbrudd.

Det er 2 -4 ansatte i brudd avhengig av sesong.

3.1.3 Grunneier

Magnus Romsboten er grunneier av uttataksområdet på gnr 92,bnrl i Hjelmeland kommune.

3.1.4 Areal

Totalt regulert areal inklusive lagerdeponi for vrakmasser er 98 dekar.

Beregnet anslått totalt gjenværende uttaksvolum er 400.000 fm3. Stipulert årlig uttak 12.000 fm3.

3.1.5 Tillatelser

Omsøktområde er i kommunedelplan for Hjelmeland kommune avsatt til masseuttak.

Det er godkjent reguleringsplan for området med navn: Masseuttak M.V. på DEL AV GNR. 92 BNR. 1

SANDAGER HJELMELAND KOMMUNE. Godkjent L4.L2.05 Sak 78105.

I Sak 0099/05 den 24.08.2005 har Mur og Graveservice AS fått konsesjon for uttak av naturstein/ fjell

på gnr 92 bnr 1jf 5 3 i Konsesjonsloven.

4 Ajourføring av driftsplan

Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourf6res i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når DMF finner det

nØdvendig. Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser
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Dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg

følges).

5. Avdekkingsmasser / overflatemasser.

Alle overflatemasser / jord skal avdekkes og legges i lagerdeponi og tilbakeføres til ferdig uttatte

arealer.

6. Ferdiguttatte arealer.

Ferdiguttatte områder skal så snart driften tillater og ikke er til hinder for videre drift, planeres og

tilbakeføres med overflatemasser/ jord og eventuelle finmasser av fyllitt. Massene skal legges ut i

tilstrekkelig tykkelang (0,5 -1,0 m) slik at det er formålstjenlig som vekstmedium for grasproduksjon/

beiteareal. Arealene skal grov dyrkes med gravemaskin. Grunneier kan da fritt bruke tilbakeførte

areal i sin jordbruksdrift.

7. Bygninger.

lnnenfor anleggsområdet kan det settes opp nødvendige bygningsmessige konstruksjoner

(mannskapsbrakker oglager/verksted) som er nØdvendig for driften.

8. Avslutning

All drift og tilbakeføring etter avslutta drift skal skje etter en til kvar tid gjeldende driftsplan. Som en

del av driftsplanen for steinbruddet lages en avslutningsplan som viser terrengprofiler/utforming av

uttaksområdet samt uberørt terreng når uttak av stein er avslutta. Avslutningsplanen kan revideres

når en får flere detaljerte kunnskap om forekomsten etter som driften går fram. Avslutningsplan skal

godkjennes av kommunen. Etter avslutta drift skal alle bygningsmessige tiltak som ikke kan benyttes

av grunneiers jordbruksdrift fjernest.

9. Sikring.

Steinuttaket skal til enhver tid være sikret for allmennheten (mennesker og dyr) med sauegjerde

langs uttaksområdets endelige bruddkanter etter hvert som disse blir sprengt ut. I tillegg er det flere

skilt ved dagens innkjøring til området. Vei inn til området sikres med bom / kjetting over vei'



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021
7441 Trondheim

27.08.16

Deres Ref 15/1586 - 3

Sandanger steinbrudd i Hjelmeland k ommune.

Viser til forespørsel om mer informasjon vedrørende søknad om driftskonsesjon fra oss.

Kart i 1:50000 over omsøkt område vedlegges i plan.

Utdyp ing av punkt som er opplistet under forslag til driftsplan:

- Det er ved feil utfylt vrakmasse utover regulert område. Dette rettes med fjerning
av løsmasser som er fylt utenfor regulert område fjernes. A rbeidet er i gang satt og
ferdig stilles innen kort tid.
Det er ikke uttatt masser utenfor regulert område.

- Hoved foliasjonen er NV retning med en fallvinkel på ca 15 grader.
- Areal som vil være i drift fremover er ca . 5 dekar.
- Hoved drifstretning vil være SV – NØ. Drift s retninger mot N, NV og NØ vil være

i oppstartfase for å få åpne opp og få en tilstrekkelig lengde på driftspallene .
Ved driftsretning SV - NØ vil en erfaringsmessig oppnå god oppsprekking langs
naturlige slepper i forkant og bakkant (bakbryti ng) og redusert «avriving» og
«klipping» av ender på steinen, dermed best steingehalt. Forekomst blir drevet
med en rast salve r og ca. 15 - 20m2 pr hull og pallhøyde 9 m.

- Til permanent sikringstiltak etter avsluttet uttak, vil bruddkant bli sikret med
galvanisert flettverksgjerde h=1,5 og galvaniserte metall stolper.

Økonomisk garanti:
Søker mener at arbeid med sikring/ opprydding og tilbakeføring av ferdiguttatte og
planerte arealer tilbakeføres til jordbruksformål fortløpende under drift av bruddet.

For å sikre sikringstiltak og opprydding av bruddet ved en eventuell konkurs eller
driftsavbrudd, foreslår søker at det opprettes sikkerhet i fond avsatt på sperret konto i
bank til dette formål. Årlig avsetting til fond , 5% av fakturert salg fra brudd og inntil
f ond har oppnådd beløpsstørrelse på kr 400.000, - .
Sikringsfond opprettholdes frem til drift av brudd er avsluttet, tilbakeført og sikret i
henhold til vilkår i driftskonsesjon. Ved opphør av sikringsfond tilbakeføres dette til
søker.

Nes sa vegen 376
4139 Fister

www.mgs.as
Mobil Håvard Apeland 97755320

Org. Nr. 983369197 MVA

Bankkonto nr. 3353.07.05736

http://www.mgs.as/
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FØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN 

 
STEINBROT PÅ DEL AV GNR 92 BNR 1, SANDANGER 

RANDØY I HJELMELAND KOMMUNE 
 
   
 
I Desse føresegnene gjeld innanfor det området som er vist med plangrense på 

plankartet datert 21.04.05.  
 
II Området blir disponert til desse føremåla: 
 
 6.1. Spesialområde - masseuttak/steinbrott 
 6.2 Spesialområde - lagring/transport av massar 
 6.3 Spesialområde - randsone mot annan arealbruk 
 6.4 Spesialområde - privat veg 
 6.5  Frisiktsone 
 
6.1 SPESIALOMRÅDE – MASSEUTTAK/STEINBROTT 
 
6.1.1 

 Innanfor området kan det takast ut massar etter følgjande kriterier:  
- all sprengning skal utførast på ein skånsom måte slik at omgjevnadene ikkje blir 

påført skader 
- inntil 500.000 fm3 totalvolum kan takast ut 
- skråningsvinkel i endeleg brottkontur skal ikkje vere brattare enn1:1 (totalvinkel) 
- endeleg brottkontur avtrappast med avsatsar med maks. høgde 8 m og breidde    

min. 8 m. 
- vegetasjonsdekke skal leggast i depot/mellomlager for seinare tilbakeføring til 

delområder der drifta er avslutta   
- evnt. overskotsmassar av utsprengt berg skal tilbakeførast inn mot endelege  
  skjeringar og tildekkast med vegetasjonsdekke 
- det skal etablerast vegetasjon i delområder der drifta er avslutta og inn mot 

endelege skjeringar 
 
 
6.1.2 
Steinbrotet skal sikrast under drift og etter at drift er avslutta, jfr. standardvilkår i 
konsesjonssaker i medhald av konsesjonslova av 28.11.2003 nr 98  for konsesjonar 
som gjeld uttak av mineralske ressursar. 
 
6.1.3  
Der det er mogeleg, skal området tilbakeførast til landbruk/skogsmark når drifta er 
avslutta, og seinast innan 40 år. For resten av området skal tilbakeføring ha til 
hensikt å dekke over/begrense sår i landskapet som følgje av uttak av stein. 
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6.1.4 
Det skal utarbeidast ein drifts- og avslutningsplan for masseuttaket, jfr. kap. 3.8.2 i 
veileder T 1381 frå Miljøverndepartementet. 
 
Drift- og avslutningsplan skal til ei kvar tid vera godkjent av Bergvesenet, og skal 
normalt ajourførast kvart 5.år eller når Bergvesenet finn det naudsynt. Bergvesenet 
vil med grunnlag i driftplanen også føre tilsyn med uttak. 
 
Drifstplanen skal mellom anna avklara uttaksretning, avslutning, tilbakeføring og 
avrenning frå området. Før endt uttak skal det føreliggja plan for tilbakeføring av 
området. Eventuelle tilbakeføringar før uttaksområdet som heilskap er ferdig, skal 
avklarast i driftsplanen. 
 
Driftsplanen skal ivareta omsynet til skjermsonar, sikringstilak og andre tiltak for å 
redusera miljøbelastningane på omgjevnadane. 
 
6.1.5 
Fylkesmannen/kommunen kan påleggje eigaren av massetaket å dokumentere at 
støy frå verksemda ikkje overstig normene som gjeld til ei kvar tid. 
 
 
6.2 SPESIALOMRÅDE – MELLOMLAGRING/TRANSPORT OG DEPO NERING 

AV MASSAR 
 
6.2.1 
Innanfor området kan det opparbeidast vegar for intern massetransport og fyllingar 
av overskotsmassar. Fyllingshøgda over eksisterande terreng skal ikkje vere større 
enn 10 m. Overskotsmassar skal i størst mogeleg grad tilbakeførast til område for 
masseuttak, jfr. punkt 1.  
 
6.2.2 
Området skal tilførast vegetasjonsdekke og tilbakeførast til skogsmark/beite/dyrka 
mark etter at drifta er avslutta. Før utlegging av overskotsmassar skal eksisterande 
vegetasjonsdekke fjernast og leggast i depot/mellomlager for seinare tilbakeføring. 
 
6.2.3 
Det skal etablerast ei avskjerande grøft eller ein voll med høvelege filtermassar 
dersom avrenning av slamhaldig vatn gir tilslamming av bekken sørvest for området.  
 
 
6.3 SPESIALOMRÅDE – RANDSONE MOT ANNAN AREALBRUK 
 
6.3.1 
Innanfor området skal det ikkje gjerast større inngrep. Flatehogst er ikkje tillatt, men 
det er tillatt med skånsom, tradisjonell skogsdrift i samsvar med plan som skal 
godkjennast av landbruk/miljøetaten i kommunen. Avvirka skog skal erstattast med 
nyplanting eller reetablering av annan vegetasjon. 
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6.4 SPESIALOMRÅDE - PRIVAT VEG 
 
6.4.1 
 
Avkøyringa frå fylkesveg 650 skal utformast i samsvar med vegvesenet sine krav, 
med frisiktsone min. 4,0 x 75,0 m. 
 
 
6.4.2 
 
Avkøyringa skal godkjennast av Statens vegvesen. 
 
III Planutvalet kan tillate mindre vesentlege unnatak frå desse føresegnene når 

særlege grunnar talar for det, og det skjer innanfor ramma  av bygnings-
lovgjevinga. 

 
 




