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Navn. Virksomhetens navn (innleid  
selskap, eks. konsulentselskap). Beskrivelse av kompetanse.

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. Virksomhetens navn 
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, 
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

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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Audun Sletten Pro Invenia AS Bergingeniør Siv. Ing 
Oppmåling, feltkartlegging, bruddplanlegging, teori 
sprengningsteknikk, støysonekartlegging, ressursestimering.

Anders Lund Pro Invenia AS Arealplanlegger, M.sc / Tidligere ansatt i Direktoratet for 
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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  
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes  
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

• 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 areal- 
disponering. 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 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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 Plangrunnlaget 
Driftsområdet er avsatt til råstoff i kommunedelplanens arealdel, og omfattet av 
Detaljregulering for Salberg steinuttak (plan 20200005). 

 
 

Figur 1 Plankart 

 

3.1 Bestemmelser relevant for opprydding og sikring 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM) 
 
3.1.1 Uttakets utstrekning i areal bestemmes av avgrensningen til BSM i plankartet. 
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3.1.2 Det kan drives uttak, knusing, sikting og mellomlagring av stein, samt mottak av rene 
masser til istandsetting av området. Mottak av rene masser må skje på område der 
forekomsten er tatt ut. 
 
3.1.3 Toppmasser skal fjernes før mineraluttak igangsettes. Toppmassene lagres i ranker i 
ytterkant av området og skal benyttes til istandsetting etter ferdig utdrevet brudd. 
 

 

3.1.13 BSM skal til enhver tid være forsvarlig sikret, som vist i driftsplan.  
 

3.1.15 Bruddvegg skal istandsettes og revegeteres etter ferdig utdrevet brudd. Det skal 
tildekkes med løsmasser med helning 1:2, som vist i prinsippskisse. 
 

3.1.16 Etter endt drift er det tillatt å bruke område til ulik form for oppbevaring og lagring, 
som lunningsplass, gjødsellager o.l. 
 

3.1.17 Etter endt drift skal uttaket føres tilbake til LNFR. 
 
 
6.1 Sikringssone – frisikt (H140)  
Hensynssone er merket H140 i plankartet. Innenfor området skal det ikke forekomme 
sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over primærvegens 
kjørebane.  
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 Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift 

5.1 Driftstider 

Ihht. Planbestemmelsene § 3.1.8: 

Knusing og sortering   mandag - fredag kl. 7.00 - 19.00   

Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager  

 

Boring     mandag – fredag  kl. 7.00 – 16.00  

Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager  

 

Sprengning    mandag – fredag  kl. 8.00 - 16.00  

Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager  

 

Opplasting og utkjøring mandag - fredag  kl. 6.00 - 21.00  

Lørdag    kl. 7.00 - 16.00  

Ingen virksomhet på hellig- og høytidsdager  

 

Unntaksvis tillates opplasting og transport av masser utenom fastsatt driftstid når massene 
skal gå direkte til uforutsette reparasjoner, utbedring av veger og andre tiltak hvor det 
foreligger store samfunnsmessige behov. Kommunen skal varsles før nødvending transport 
gjennomføres. 
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5.2 Plan for uttak 

 

 

Etappe 1: 

Jobbe seg østover 
fra dagens brudd på 
+157,  

 

Avdekkingsmasser 
rankes innenfor 
dagens 
uttaksområde 

Sikring rensk av 
avslutta pallvegg 
mot øst 

 

Dagens brudd inkl 
området for Etappe 
1 skal gjerdes inn 

 

 

Etappe 2: 

Utvide +157 
nordover 

Utvide +157 sørover 
mot Floåsvegen 

 

Avdekkingsmasser 
rankes i vest 

 

Sluttrensk og 
istandsetting av 
bruddvegg i øst, 
nord og sør. 

 

Gjerde flyttes og 
skjøtes på 
fortløpende slik at 
berørt areal til 
enhver tid er 
innenfor gjerde  
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Figur 2 Prinsippskisse avsluttet skjæring 

7.2 Etterbruk 

Området er regulert til formål steinbrudd og masseuttak, med tenkt etterbruk LNFR. Etter 
uttak og istandsetting vil man sitte igjen med netto planert areal på 31 dekar. Dette er areal 
som kan være gunstig for flere formål, men det foreligger ingen konkret plan for dette. 
Tiltakshaver vil derfor etterlate arealet flatt og planert, med istandsatte bruddkanter, som 
beskrevet i driftsplan og reguleringsplan.  



REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SALBERG STEINUTTAK 
jf. Plan- og bygningslova (pbl) § 12-7 

Omfatter deler av eiendom 179/2 i Inderøy kommune 

Nasjonal arealplan-ID: 2020005 
Planforslag er datert: 07.05.2021 
Dato for siste revisjon av plankart: 07.05.2021 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 
Kommunestyrets vedtak:  

§ 1 GENERELT 

§ 1.1 Planens avgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet for Salberg steinuttak, datert
07.05.2021.

§ 1.2 Planformål

PBL § 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg 
1.2.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM) 

PBL § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
1.2.2 Veg og adkomst (o_SVG) 

PBL § 12-6 nr 5 Landbruks-, Natur- og friluftsformål samt reindrift’ 
1.2.3 LNFR (L1 og L2) 

PBL § 12-6  Hensynssoner  
1.2.4 Hensynssone – frisikt H140 

PBL § 12-7  Bestemmelsesområder 
1.2.4 Sedimentasjonsbasseng #1 



 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Kulturminner og aktsomhetsansvar 
2.1.1 Skulle det under bygge og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9 juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml) § 8 annet ledd. 

 

§ 2.2 Bygg og anlegg 
2.2.1 Det kan oppføres bygninger og produksjonsanlegg som er nødvendig for driften. 
 
2.2.2 Bygninger og andre mobile transportable konstruksjoner skal fjernes samtidig med 

opphør av drift i bruddet. 
 

§ 2.3 Fremmede arter i området 
2.3.1 Fremmede arter i området (jf. Artsdatabankens gjeldende fremmedartsliste) skal 

bekjempes og ikke spres som følge av tiltaket.  
 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM) 
3.1.1 Uttakets utstrekning i areal bestemmes av avgrensningen til BSM i plankartet. 
 
3.1.2 Det kan drives uttak, knusing, sikting og mellomlagring av stein, samt mottak av rene 

masser til istandsetting av området.  
 
3.1.3 Toppmasser skal fjernes før mineraluttak igangsettes. Toppmassene lagres i ranker i 

ytterkant av området og skal benyttes til istandsetting etter ferdig utdrevet brudd. 
 
3.1.5 Drift av masseuttaket skal til enhver tid skje iht. Forurensningsforskriftens kapittel 30 

«Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel».  
 
3.1.6 Driftsplan godkjent av direktoratet for mineralforvaltning skal ligge til grunn for driften.  
 
3.1.7 Det er tillatt å drive ned til kote +157 
 
3.1.8 Det skal foregå etappevis uttak i bruddet, der hver etappe skal istandsettes og 

revegeteres før neste etappe påbegynnes.   
 
3.1.9 Driftstider 
 
Knusing og sortering   Mandag - fredag kl. 7.00 - 19.00   

Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager  
 
Boring     Mandag – fredag  kl. 7.00 – 16.00  

Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager  
 
Sprengning    Mandag – fredag  kl. 8.00 - 16.00  

Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager  
 



Opplasting og utkjøring   Mandag - fredag  kl. 6.00 - 21.00  
Lørdag    kl. 7.00 - 16.00  
Ingen virksomhet på hellig- og høytidsdager  

 
Kommunen kan gi tillatelse til drift utover driftstidene ovenfor. 

 
3.1.10 Støv 
I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre 
støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring av uttaket, driftsvegene 
og massene. Støvnedfallsmåling skal gjennomføres hos naboeiendom Floåsvegen 215. 
 
3.1.11 Drivstoff og kjemikalier 
Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares i tanker med doble vegger eller 
tanker plassert på tett underlag. Fylling av drivstoff skal skje på avsatte områder med tett underlag 
og med kanter.  
 
3.1.12 Avrenning skal samles opp og avledes via. sedimentasjonsbasseng (#1) 
 
3.1.13 BSM skal til enhver tid være forsvarlig sikret, som vist i driftsplan.  
 
3.1.14 Det kan etableres midlertidige anleggsveier som er nødvendig for driften innenfor BSM. 
 
3.1.15 Bruddvegg skal istandsettes og revegeteres etter ferdig utdrevet brudd. Det skal 

tildekkes med løsmasser med helning 1:2, som vist i prinsippskisse. 
 
3.1.16 Etter endt uttak er det tillatt å bruke område til ulik form for oppbevaring og laring, som 

lunningsplass, gjødsellager o.l. 
 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

§ 4.1 Kjøreveg (o_SVG) 
4.1.1 o_SVG er offentlig veg og adkomst.  
 
4.1.2 Det skal settes opp advarselsskilt og bom ved innkjøring til steinbruddet.  
 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT  
 

§ 5.1 LNFR (L1 g L2) 
5.1.1 L1 skal fungere som en buffer mot omgivelsene. Vegetasjon skal opprettholdes i størst 

mulig grad.  
 
5.1.2 Det tillates mellomlagring av toppmasser fra avdekking innenfor L1. 
 
5.1.3 Terreng og vegetasjon innenfor L2 skal bevares, men når hele BSM er utvunnet, kan 

terreng i L2 senkes for å arronderes mot dyrkamark. 
  



§ 6 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER 
 

6.1 Sikringssone – frisikt (H140)  
Hensynssone er merket H140 i plankartet. Innenfor området skal det ikke forekomme 
sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over primærvegens 
kjørebane.  

 

§ 7 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

7.1 Sedimentasjonsbasseng (#1). 
Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det etableres et sedimentasjonsbasseng. 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§ 8.1 Før drift 
8.1.1 Det skal foreligge konsesjon etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (2013-

06-14 nr.45) § 43. 
 
8.1.2 Sedimentasjonsbasseng #1 skal være etablert før man starter uttak i nytt område. 
 
8.1.3   Det kan ikke iverksettes tiltak på areal som ikke inngår i reguleringsplan for masseuttak 

på eiendommen 179/2, planid: 2001001,  før Floåsvegen er utbedret mellom E6 og 
Salberg steinuttak slik at denne tåler en maksimal tillatt last til 50 tonn, med tilhørende 
aksellast på 10 tonn hele året (BK T10/50).  

  
 






