Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43
Søknaden med vedlegg sendes til:
Direktoratet

for Mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard

E-post: mail@dirmin.no

Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50

1.

Hjemmeside: www.dirmin.no

Innledning

1.1

Om søkeren

Søkers navn/firma:

Organisasjonsnummer:

Granås Maskin AS

990083398

Postadresse:
Homledalsvegen

26

Postnummer:
2030
Telefonnummer:
906 64 520

Sted:

Land:

Nannestad

Norge

Mobiltelefon:

E-postadresse:

906 64 520

paal@granaasmaskin.no

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

l2J

Postadresse:

Postnummer:

Sted:

Land:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

1.2

Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn på uttaket/området:
Granås Pukk og Grus
Geografisk beliggenhet:

I Gnr.

Bnr.

112

24

Kommune:

Akershus

Størrelse på arealet (daa):
13,3

I

Eksisterende inngrep

Festenr.

Fylke:

Nannestad

1.3

I

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

[i]

[I]

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@)

-o

JaO

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:
Området der uttaket skal foretas ligger på østsiden av Slettmoveien

(FV. 528), ca. 50 meter nord for krysningspunktet Slettmoveien og E16.

Grunneiere til området

1.4

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

Postadresse:

Pål Edvin Granås

Homledalsvegen

Gnr./bnr./fnr.

Postnr.

112/24

1.5

2030

Utvinningsrett til konsesjonsområdet

I

26
Sted.
Nannestad

[I]

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

[I]

D
D

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 vedleggessøknaden i sin helhet (se punkt 12).

[I]

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier
Avtalene skal vedleggessøknaden i sin helhet (se punkt 12).

[I]

iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde
Utskrift av grunnboken skal vedleggessøknaden (se punkt 12).

2.
2.1

m

[I]

~

D
D

Beskrivelse av tiltaket
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

~

D
D
D
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2.2

Planlagt uttaksvolum

[I]

Planlagt.årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

10 000

m3

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten

160 000

m3

i hele driftsperioden:

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):
I kommuneplanen

2.3.2
i)

er området avsatt til næringsvirksomhet LSK2 - 13,3 daa.

Reguleringsplan {kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

~

Navn på plan og plan ID:
Næringsområde

N11 Slettmoen - LSK2, plan-id 13-04

Vedtaksdato:
25.08.2015
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.3

D

Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Type tillatelse:

Vedtaksdato:

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.4
i)

Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)[1]

Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

~

D

Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).

Side 3 av 13

3.

Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet L1
Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 - 3.5:

3.1

Risiko for skade på omgivelsene

Beskrivrisiko for skadepå eiendom,mennesker,husdyrog tamrein:

l1J

Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet. Det er ingen aktive gårdsbruk i nærområdet. Området anses ikke som et attraktivt
friluftsområdet grunnet nærheten til E16 og Slettmoveien.

3.2

Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriveventuellepåvirkningertiltaket kan få for naturmangfoldet:

l1J

Det er foretatt kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplanen. Konklusjonen er at utbyggingen vil ha marginal
betydning for det biologiske mangfoldet.

3.3

Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriveventuellepåvirkningertiltaket kan få for kulturminner i området: 12]
Det er ikke registrert noen kulturminner i planområdet, jf. planbeskrivelsen til reguleringsplanen.

3.4

Forurensing (støv, støy og avrenning) I?

Beskrivnegativekonsekvenserved tiltaket som støv, støy og eventuellavrenning,inkludert påvirkningpå drikkevannskilderog vassdrag:
Drift av grustak med etterfølgende knusing og sikting vil medføre støy og støv. Driftsformen med bruk av hjullastere på en 5 - 6 meter
høy stutt vil redusere støybelastningen mot omgivelsen, og det blir iverksatt tiltak mot støvutslipp med bruk av vanning. Det er ingen
drikkevannskilder i umiddelbar nærhet, som kan påvirkes av aktiviteten. Vest for gården Evjebråten ved elva Leira, er det en gravd brønn
med grunnvannspeil på kote 185,5. Det er planlagt masseuttak med bunnkote ca. 190.
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3.5

Avbøtende tiltak

Beskrivmuligeavbøtendetiltak som kan bidra til å reduserenegativeeffekter angitt i punktene3.1-3.4:
Drift og pukkproduksjon er underlagt bestemmelsene i forurensingsforskriften kap. 30, og avbøtende tiltak blir gjort i henhold til forskriftens
bestemmelser.
De viktigste tiltakene vil være rettet mot begrensning av støvutslipp gjennom vanning og innkapsling. Når det gjelder støy, er det en naturlig
skjerming mot omgivelsene ved at aktiviteten i hovedsak foregår 5 - 10 meter under høyeste terrengnivå.

4.

Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysningerom direkte berørte samiskeinteresseri området som det søkes konsesjonfor og tilgrensendeområder.

5.

[I]

Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området L1
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.

Sammendragav plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.
Etter at masseuttak og oppfylling av området er avsluttet, vil området benyttes til ubebygd lagerområde, evt. kan det drives ordinært
skogbruk.
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6.

Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket I?

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn.
Pål Edvin Granås

*

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*
Det er ikke krav til bergteknisk

kompetanse

ved uttak inntil 15.000 m3 pr. år.

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).*

Pål Edvin Granås

Det er ikke krav til bergteknisk

kompetanse

ved uttak inntil 15.000 m3 pr. år.

Espen Granås

Det er ikke krav til bergteknisk

kompetanse

ved uttak inntil 15.000 m3 pr. år.

*

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
Navn.

kompetanse

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

hos følgende

personer

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 I?

7.1

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010

[I]

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

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).
Granås Maskin AS er en entrepenørbedrift
Selskapet har en moderne maskinpark

Eventuelle leie

av

med 2 ansatte.

og disponerer

alt utstyr som trengs til å drive et grustak.

maskiner og utstyr (spesifiser).

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

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

Side 8

av

13

Sum

Finansieringsplan
Egenkapital.
Lån (spesifiser).

Andre fi na nsieri ngsløsni nger (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 prisnivåetfor produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale. l?l

7.2

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 [2]

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

8.

Økonomisk sikkerhet I?

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.).

[2]

Arealet suksessivt fylles opp med rene masser i det utdrevne området, slik at det åpne arealet vil holdes så begrenset som praktisk mulig - jf.
veileder for øk. sikkerhet.
Veileder for beregning av økonomisk sikkerhetsstillelse, omtaler 2 kategorier m.h.t størrelse på masseuttak.i sitt Vedlegg 1 Forenklet
behandling for fastsettelse av totalbeløpets størrelse.
Basert på ovenstående betraktninger vurderer vi totalbeløpets størrelse lik minimumsbeløpet i Kategori 2, d.v.s. 300.000 kroner til
økonomisk sikkerhetsstillelse.
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9.

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling [1]

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter,
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.
Tiltaket er en forutsetning for at reguleringsplanen Næringsområde N11 Slettmoen skal kunne realiseres og skape ny virksomhet i
kommunen.
For grunneierne og familiebedriften gjennom snart 20 år, vil tiltaket gi nye muligheter for entreprenørvirksomheten.
Kombinasjonen av masseuttak og massemottak av rene masser, vil gi muligheter for optimale logistikkløsninger m.h.t. transport inn/ut.

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

113/11: Lars Gudbrand Skjen num

Asvegen 791

2032 Maura

112/25.26.27.28

Asvegen 309

2033 Åsgreina

112/16: Nannestad kommune

Teieallen 9

2030 Nannestad

112/4: Carl Georg Tangen

Vestre Hurdalsveg

+ 113/14, 15 Nordby Eiendorr

1112/1: Ellen Dahl Vamsæter

I

115

Breenvegen 30

2032 Maura

12032 Maura

I

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere [1J
Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet

Side 10 av 13

11.
i)

Behandlingsgebyr

(sett kryss) f?

D
D

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).

[Il

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 01.01.201 O:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2:

For virksomheter med oppstart av uttak i området fø.[ 01.01.201 O:
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 1 O 000 m3

masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DM F. 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.

DM F 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.
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Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

Bakgrunn
Samlet uttak av mineralforekomster

på mer enn 1 O 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. DM F praktiserer at området skal kartfestes.
DM F vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til
bergfaglig forsvarlig drift", 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, bokstava).
Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.
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Konsesjonsområde

6687100,000000

Granås Pukk og Grus i Nannestad kommune

6687000,000000

13 DAA

6686900,000000

Under behandling

±

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
0

0,05

0,1

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard

1:2 000
277300,000000

Kart produsert ved DMF 12.09.2019
UTM 33

0,2 Kilometer

277400,000000

277500,000000

277600,000000

277700,000000

277800,000000

Konsesjonsområde

6687100,000000

Granås Pukk og Grus i Nannestad kommune

6687000,000000

13 DAA

6686900,000000

Under behandling

±

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
0

0,05

0,1

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Directorate for
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Driftsplan for Granås Pukk og Grus
Beliggenhet og grunneiere

Granås Pukk og Grus er lokalisert 3 km. Vest for Maura i Nannestad kommune, ca. 50 meter nord for
E16 der den krysser Slettmoen – se kart 1 - Oversiktskart.
Grunneier til området er Pål Edvin Granås, som også er deleier i Granås Maskin AS.
Granås Maskin AS skal forestå driften i grustaket, og har en moderne maskinpark med alt av utstyr
som skal til for å drive masseuttak og oppfylling.

Konsesjonsområdet for grustaket er eiendommen med gnr/bnr. 112/24, se vedlagt kart av
konsesjonsområde – Kart 2.
Området for masseuttak utgjør en mindre del av reguleringsplan Næringsområde N11 Slettmoen,
med plan-Id 13-04 i Nannestad kommune.

Beskrivelse av forekomsten

Grunnen i planområdet består hovedsakelig av breelvavsetninger, men det finnes også elve og
bekkeavsetninger. Sand- og grusforekomsten er en deltaavsetning, bygget opp til 205-210 moh.
Massene i området består hovedsakelig av grusig sand med noe stein i topplaget.
NGU har tatt prøver fra 4 tidligere uttak i området Vålaugmoen og analysene viser at 70 - 75 % består
av sand, 20 - 30 % grus og stein utgjør i området 2 - 5 %. Forekomsten er av NGU karakterisert som
meget viktig på kommunalt nivå, og massene egner seg godt som byggeråstoff.

Granås Maskin har også tatt prøver fra 2 dype groper i uttaksområdet for å undersøke mektigheten
av drivverdig masse. Prøvene er tatt i bunnen av gropene på kote 193 og kote 190,5. Slettmovegen
vest for området ligger på kote 206.
Sikteanalyser av prøvene viser at man kan utnytte massene dypere enn det som er antatt i
planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Dermed får man en bedre ressursutnyttelse før området blir
oppfyllt. Med bunnkote 190 vil man fra massetaket kunne ta ut ca. 160.000 m3 og frigjøre et
tilsvarende volum oppfylling.

Uttaksplan
Det er ingen spesielle geologiske forhold som må tas hensyn til under drift. Terrenget er relativt flatt
og overflatevann vil raskt absorberes og filtreres gjennom grus- og sandforekomsten.
Terrengformasjonen i området er synliggjort ved at området ble målt inn med profilavstand 50
meter, både sett fra vest mot øst og sett fra sør mot nord, se vedlegg Terrengprofil sett mot øst og
Terrengprofil sett mot nord.

Uttaksretning vil bli fra øst mot vest som vist på uttakskart – Kart 7 - Uttaksretning. Driften vil foregå
med mobilt utstyr og fra oppstart vil det være naturlig å etablere sikting, knusing og lagring i tidligere
utdrevet område. GM har både hjullastere, bulldoser og gravemaskiner for uttak av masser. Dersom
naturlig veggvinkel blir bratt ved uttak, vil man kunne anvende gravemaskin når stuffhøyden
overstiger 5 - 6 meter fra bunnkote 190. Dette for å forebygge eventuell utrasing, med risiko for
skade på personell og utstyr. Alternativt kan man dele uttaket i 2 etasjer, i stedet for en høy stuff.

Skråningsvinkel mot avgrensningen for masseuttaket blir etablert med stigning 1:2 slik at skråningen
ikke vil representere noen fare for dyr eller mennesker, se vedlegg kart 5 - Profil før masseuttak.
I etterkant skal området fylles opp og vil senere benyttes til ubebygd lagerområde, evt. kan det drives
ordinært skogbruk.
Årlig uttaksvolum vil variere med etterspørselen i markedet. GM har som entreprenør et varierende
behov for byggeråstoff, men basert på tidligere erfaring antas et årsvolum på ca. 10.000 m3,
tilnærmet lik 15 - 20.000 tonn, avhengig av produktmiks og romvekt. Som entreprenør kan GM

utnytte tilnærmet 100 % av massen, inklusive toppdekket. Det blir derfor neppe behov for særskilt
lager av vrakmasse.

Med et totalt uttaksvolum på ca. 160.000 m3 vil massetaket ha en levetid på maks. 16 år, noe kortere
ved økende etterspørsel.

Arbeidstiden vil generelt være 07.00 til 15.30 på ukedager med mulighet for utvidelse ved store
leveranser eller lignende. Utenfor vanlig arbeidstid legges det opp til selvbetjening for kunder
med avtale og egne mannskaper til senest kl. 21, jf. reguleringsbestemmelsene.

Etappevis oppfylling av uttaksområdet.
Oppfylling av rene masser i området vil starte så snart det er praktisk mulig m.h.t.
plassforholdene. I praksis vil oppfylling og planering fortsette etter at masseuttaket er avsluttet, se
vedlegg kart 6 - Profil etter tilbakefylling – sør mot nord.
Når oppfylling av området med rene masser er avsluttet, kan områdes beplantes med skog eller
tilbakeføres til landbruksareal.

Sikringsbehov under og etter driftsperioden.

Med ferdig planert område etter masseuttak og oppfylling, vil det ikke være behov for
sikringstiltak av noen art, jf. reguleringsplan for området, se vedlegg kart 6 - Profil etter
tilbakefylling – sør mot nord.
I driftsperioden skal det være sikringsgjerde, og det vil bli satt opp en bom for innkjøring i øvre og
nedre plattå. Sikringen vil være et anleggsgjerde med høyde tilpasset snødybden vinterstid. I
tillegg vil det monteres skilt med advarsel om anleggstrafikk samt info om åpningstider etc.
Se vedlagt kart nr. 3 – Sikringstiltak.

Profilangivelse
Kart 4 – Profillinje – Kartet angir linjen for profilsnitt.
Kart 5 - Profil før masseuttak – Viser profilen før masseuttak. Profilen vises fra sør mot nord.
Snittlinjen er angitt i kart 4.

Avslutningsplan
Kart 6 - Profil etter tilbakefylling - Viser profilen etter tilbakefylling. Profilen vises fra sør mot nord.
Snittlinjen er angitt i kart 4.
Kart 8 - Sikring- og avslutningskart,. Viser uttaksgrense, 1 meter innenfor eiendomsgrense.
Mot vei i nord, blir uttaksgrense 3-3,5 meter fra veiskulder. Mot vei i vest blir uttaksgrense over 5
meter fra veiskulder. Mot sør blir uttaksgrense minimum 1 meter fra viltgjerde. Mot øst blir det i
utgangspunktet liten høydeforskjell, slik at uttaksgrensen blir 1 meter fra eiendomsgrensen. Skråning
fra uttaksgrense vil ha en helling på 1:2 / 45 grader.

Håndtering av avrenning
Grunnen i uttaksområdet er i utgangspunktet selvdrenerende. I anleggsperiode er
avrenningsproblematikken ikke relevant.
Ved tilbakefylling vil det bli lagt inn vertikale lag med masser som drenerer vannet ned i grunnen.
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