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Navn.

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn.

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

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

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

?

Ole Martin Bergslid 2003 - 2005 Ytre Namdal VGS - Tømrer
2008 - 2010 Stjørdal tekniske fagskole - Teknikker bygg/konstruksjon
2010 - 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Ingeniør, anleggsteknikk

2012 - 2017 Teknobygg AS - Prosjektingeniør og anleggsleder.
2018 Nærøysund Entreprenør as - Prosjektleder
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Navn.  

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

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

Navn.

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:

* 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).
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•

•

•

•

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

 
 

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 

www.dirmin.no.  
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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  

 
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

• 
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. 

• 
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik 

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 areal- 
disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.  

som omsøkt konsesjonsområde. 

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

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
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REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR HAGAN STEINBRUDD 
REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.06.2018 
 

Forslagsstiller: Nærøysund Kraftbetong v/Jørn Otto Røed 
Utarbeidet av: Trønderplan v/Erlend Gystad 
Planforslagets dato: 24.01.2017 
Nasjonal planid: 
Bestemmelser datert:  
 

 
28.03.2017. Revidert iht. KS. Vedtak 51/18 

 

§ 1 GENERELT 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for steinbrudd innenfor det definerte planområdet. 

§ 1.1 Planens avgrensning 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området avgrenset av reguleringsgrensen på plankartet. 
Totalt er planområdet på ca. 56 daa, hvorav selve bruddet utgjør ca. 38 daa. 

§ 1.2 Planformål 
Innen planområdet er arealene regulert til følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL 2008 § 12-5 Nr.1) 

 Steinbrudd og masseuttak (BSM, sosikode 1201) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.2) 

 Veg (SV, sosikode 2010) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT, sosikode 2018) 

 
Grønnstruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.3) 

 Vegetasjonsskjerm (GV, sosikode 3060) 
 
Hensynssoner (PBL 2008 § 12-5) 

 Frisikt (H140, sosikode 140) 
  



§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Flytting av rein 
Støyende arbeid i steinuttaket skal innstilles når det skal flyttes rein forbi området. 

§ 2.2 Kulturminner 
 
Ved funn av kulturminner under arbeidet skal meldes til kulturminnemyndigheten, og tiltakshaver 
skal stanse arbeidet, jf. Kultur-minneloven § 8.2. Dette gjelder også samiske kulturminner.  

§ 2.3 Driftstid 
Driftstid settes til 07.00 -19.00 for hverdager. Lørdager, helligdager og høytidsdager 
tillates det ikke drift.  

§ 2.4 Støy  
Grenseverdier fastsatt i veileder T-1442 «retningslinjer for behandling av støy i 
arealplaner» skal legges til grunn. Støy fra steinbruddet skal ikke føre til at noen 
bebyggelse utenfor planområdet kommer innenfor støysone definert som gul eller 
rød. Det skal kunne dokumenteres ved målinger at grensekrav overholdes. 

§ 2.5 Støv 

§ 2.5.1 Ved støvende arbeid skal det vannes. Grenseverdier for utslipp av støv skal 
ikke overskride grenser etter forurensningsloven. Dette skal kunne 
dokumenteres. 

§ 2.5.2 Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra 
all støvende Aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring. 

§ 2.5.3 Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å 
dempe støving mest mulig. 

§ 2.5.4 Annet prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett 
konstruksjon med avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et 
automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser 
beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og transport. 

§ 2.5.5 Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes 
med vann for å hindre støvflukt. 

§ 2.5.6 Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt. 
Virksomheten skal kunne dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er 
risikovurdert med tanke på miljøskade. 

§ 2.6 Forhold til høydebasseng og vannledning 
Det skal monteres rystelsessensorer som registrer og loggfører rystelser ved 
sprengning. Eier av høydebassenget skal sette grenseverdier for tillate rystelser, det 
kan settes strengere krav en anbefalinger. Grenseverdier bør gjennomgås å vurderes 
1 gang pr år. Tilstanden til høydebassenget og vannledningen skal legges til grunn 
ved endringer. Kostnader ved drift av rystelsessensorer tas med som en del av driften 
av steinbruddet. Forholdet ved drift av steinbruddet opp mot konsekvenser for 
høydebasseng og vannledning, skal sikres gjennom en juridisk avtale mellom driver 
av bruddet og eier av høydebasseng. 

§ 2.7 Rekkefølgebestemmelser 



§ 2.7.1 Støyvoll av avdekkingsmasser mot Fv.770 skal etableres før ordinær drift ved 
bruddet kan starte. 

§ 2.7.2 Det skal etableres tilstrekkelig kapasitet for vanning før knusing innenfor 
planområdet igangsettes. Ved nedgravd vanntank.  

§ 2.7.3 Ved avslutning av bruddet, skal det utarbeides en reguleringsplan for 
etterbruk. Fortrinnsvis til industri eller næring.  

§ 2.7.4 Før drift av bruddet igangsettes skal det gjøres en tilstandsvurdering av 
høydebassenget og settes grenseverdier for tillate rystelser. iht. pkt. § 2.6.  

§ 2.7.5 Før ordinær drift av bruddet kan starte skal det opparbeides tilstrekkelig 
lagerplass for lagring og knusing av masser innenfor bruddområdet. Dette skal 
også fremgå av driftsplan.  

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM) 
Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.  

a) Innenfor området kan det drives masseuttak, lagring, knusing og sortering av masser. Det 
tillates også etablert annen industri basert på behandling av sprengt stein og jord. 

b) Drift av masseuttaket skal til enhver tid følge driftsplan godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning.  

c) Masser tillates tatt ut ned til kotehøyde +108 m. 
d) Steinbruddet skal gjerdes inn med gjerder som er høye nok til å stenge reinen ute fra 

anlegget. For øvrig skal steinbruddet følge sikringstiltak angitt i driftsplan. 
e) Det tillates oppført midlertidige bygninger og anlegg i forbindelse med driften av uttaket. 

Disse skal fjernes senest ett år etter avsluttet drift. 
f) Uttaket skal istandsettes forløpende og tilbakeføres til skogbruksområde. Etter endt uttak 

skal området være istandsatt i samsvar med gjeldende driftsplan. Istandsetting skal skje 
senest ett år etter avsluttet drift. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 Veg (SV) 
Arealet er regulert til adkomstveg for masseuttaket. 

§ 4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1 – SVT2) 
Annet vegareal – tekniske anlegg (grøft/snøopplag/skjæring) omfatter sonen mellom fv770 og 
vegetasjonsskjerm (GV). Arealet er offentlig formål (angis med prefiks o_ foran kode i plankartet). 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 
Området skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende vegetasjonsbelte som 
skjerm mellom masseuttaket og omgivelsene. Innenfor vegetasjonssonen skal det være mest 
mulig vegetasjon og skog. Området tillates brukt som lagerområde for avdekkingsmasser. Mot Fv. 
770 tillates det etablert støyvoll innenfor området.  
 

§ 6 HENSYNSSONER 

§ 6.1 Frisiktsone (H140_1 – H140_2) 



Det er regulert inn en frisiktsone (H140) med utstrekning 4 x 115 meter. Dette arealet skal være 
fri for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over hovedvegens nivå. 
 

§ 6.2 Gjerder 
Innenfor området skal det etableres hensiktsmessig sikringsgjerde. Gjerde skal etableres slik at 
personer ikke kommer inn på området å blir utsatt for unødig fare.    




