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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: 7694.05.05883 
          
 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 tilleggsopplysninger  

 

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for 
behandling av søknaden. 

 
 

7. Underskrift  
Sted og dato Underskrift 

 

Sigbjoern.Lian
Tekst i maskinskrift
Tønsberg 24.04, 2015

Sigbjoern.Lian
Tekst i maskinskrift
Sigbjørn Lian
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Driftsplan for 

Lismajohk massetak, Tana 

 

YIT Norge AS 
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1. Innledning 

Lemminkäinen Norge AS avd. Lismajohk massetak ligger på vestsiden av E6, 5,5 km langs 

E6 sørover fra Tanabru. 

Det har vært drevet masseuttak på stedet i mange år med forskjellige drivere. Lemminkäinen 

Norge AS overtok dette anlegget i forbindelse med oppkjøpet av Mesta Industri AS, som 

tidligere var utskilt fra SVV. 

Lemminkäinen Norge AS har uttaksrettigheter i den nordvestre delen av det regulerte 

området. 

Uttakets navn er :   Lismajohk massetak 

Driftsselskapets navn:  YIT Norge AS 

2. Grunneiere og naboer 

Finnmarkseiendommen (FEFO) er grunneier til området massetaket disponerer, og følgende 

er naboer til Lismajohk massetak: 

Matrikkel Navn Adresse Poststed 

2025, 12/1/30.  Tommy Olsen Luftjok 9845 Tana 
2025, 12/1/29 og 12/1/34 Ingvard Olsen m/flere Luftjok 9845 Tana 

E6 Statens Vegvesen  Postboks 1403  8002 Bodø 
2025, 12/1 FEFO Postboks 133 9811 Vadsø 

 

Massetaket ligger i sin helhet på Gnr/Bnr:  12/1/58 og 12/1 i Tana kommune 

3. Avtaler og tillatelser 

Plangrunnlag 

Som grunnlag for denne planen gjelder reguleringsplanen av 11.06.2015 

Eiendomsforhold 

Arealet som disponeres til råstoffuttak av YIT Norge AS er en del av FEFOs eiendom 12/1. 

Driftsavtale 

Statens vegvesens avtaler med FEFO ble ved opprettelsen av Mesta videreført av Mesta. I 
ettertid har Mesta Industri AS blitt kjøpt opp av Lemminkäinen Norge AS, nå YIT Norge AS,  
som viderefører avtalene med grunneier. Dette sikrer tillatelse til uttak og bearbeiding av 
massene innenfor dette regulerte området.  

Tilsyn 

Direktoratet for mineralforvaltning fører jevnlig tilsyn med uttakene. Ved befaringene påser 
Direktoratet at tiltakshaver har et godt driftsopplegg, og at driftsplanen følges. 
Driftsplanen forutsettes revidert minimum hvert 5. år, og tiltakshaver er ansvarlig for å 
besørge dette. 
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4. Driftstekniske forhold 

Lokalisering 

Lismajohk massetak ligger ca 5,5 km sør for Tana bru, det ligger på vestsiden av E6, på vei 

oppover Tana-dalen. 

Natur og landskap 

Massetaket ligger på motsatt side av E6 i forhold til Tana elva, i en isranddannelse mellom 

Lismajavri og Tana bru. Området har vært nyttet til masseuttak i flere tiår, innenfor det 

regulerte området er vegetasjonen typisk for området dvs. lyng, vierkratt og lavvokst bjørk. 

Driftsforhold 

Det har vært uttak av masser på området i mange år. På det området som dekkes av den 

nye reguleringsplanen til Lemminkäinen Norge AS gjenstår  tilsvarende 

 Noe som med r med drift ned til regulert 

bunnivå på + 45. Som det kommer fram av driftskartene foregår produksjon og lagring av 

masser på kote 45, og dette området er lavere enn terrenget rundt, og lavere enn utkjøringen 

fra det regulerte området ut på E6. Det medfører at det ikke blir avrenning fra 

produksjonsområdet, evt. vann som kommer inn vil sige ut gjennom grusen i bunnen av 

uttaket. 

All utkjøring av masser skjer med bil, og massene benyttes i nærområdet. 

Forekomsten 

Massetaket er i en isranddannelse bord for Lismajohk. Massene består av en blanding med 

morene og breelvmasser, og inneholder noen til dels stor blokker.  

Terrenget ligger på kote +60 til +65 og regulert bunn uttak er kote +45. 

Massen har en densitet  og LA , mølleverdien er deklarert  

 

Det vil si at massene kan benyttes til alle typer entreprenørarbeider. Og dette er godt tilslag 

til asfalt på veier med ÅDT , og den egner seg som tilslag til betong.  

5. Uttak av masser 

Uttaket tømmes og planeres i 2 etapper, først tar vi ut massene som ikke er rørt under 
tidligere drift i uttaket i vest og nord, deretter peroduserer vi tilgjengelige masser mot grensen 
til nabouttaket og ved innkjøringen til området, og anlegger skråninger og planerer bunn 
uttak.  
Overdekningsmasser lagres innenfor reguleringsgrensen, og legges tilbake på skråningene 
når de massene som kan produseres er tatt ut. 
 
Produksjon av salgsvarer skjer ved hjelp av mobile knusere, og massene tas ut ned til kote 
+45, og skråningene der uttaket er kommet til uttaksgrensen anlegges med en helning på     
1 : 2 overdekningsmassene som er lagt til side blir lagt på de ferdig planerte skråningene. 
 

5.1 Produksjon etappe 1 
Uttaket starter opp i vest, innerst/lengst vest i eksisterende uttak og massene tas ut nordover 

til uttaksgrensen, endelig skråning mot vest blir planert og klargjort for revegetering mens 
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uttaket drives til grensen mot nord, deretter fortsetter uttaket østover mot grensen mot E6. 

Masser tas ut hele høyden på uttaket for å oppnå ønsket blanding av råvarer til 

produksjonsanlegget, og endelig skråning etableres kontinuerlig mens det tas ut masse. 

 

5.2 Etappe 2 
 
I etappe 2 produserer vi massene mot nabouttaket og gjenstående ut mot innkjøringen til 
området. Også i denne etappen tar vi masser fra hele høyden i stuffenfor å få rett kvalitet på 
salgsvarene. Når etappe 2 er avsluttet er hele området tatt ned til +45 og skråningene har 
helning 1 : 2. 
  

 5.3 Avslutning av uttaket 
Området er i reguleringsplanen avsatt til LNFR-område. Massetak vil avsluttes som 

reguleringsplanen viser, med uttak av massene ut til uttaksgrensa og stabile skråninger fra 

terreng og ned til bunnen av uttaket. I skråningen og bunnen av uttaket blir det lagt et 

vekstlag og klargjort for revegetering med stedegne arter. 

Siden all drift skjer med mobile maskiner er det ingen installasjoner som skal fjernes, og 

veien inn til det regulerte området skal benyttes av grunneier på nabouttaket og de andre 

brukerne av området, dermed skal det ikke gjøres noe med veien.  

Dvs. at når produksjonsutstyret er fjernet, og det er lagt et vekstlag på skråninger og bunn er 

uttaket avsluttet, 

 

6. Miljø og sikkerhet  

Uttaket må sikres, både under drift, og permanent. Før vi starter produksjon setter vi opp et 
permanent gjerde på uttaksgrensa, høyden på dette gjerdet avtales med reinbeitedistriktet, 
og vil ha tilstrekkelig høyde i forhold til en normal snøvinter. 
 
Endelig skråning vil bli anlagt etter hvert som massene blir fjernet, og utslipp av støv og støy 
skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift til forurensingsloven, bl.a. ved at det benyttes godkjent 
utstyr. Det kan også under spesielle forhold være aktuelt å benytte vanning for å unngå 
støvproblemer. 
 
Alt av maskiner og utstyr skal være sertifisert der dette kreves. Også personell som 
maskinførere mv. skal ha nødvendige sertifikater. Høye stuffer skal sikres for å unngå farlige 
situasjoner. Selve anleggsområde skal i tillegg til inngjerding merkes med skilt som viser at 
det pågår anleggsdrift, og at uvedkommende ikke har adgang. 

7. Lover og forskrifter 

7.1 Plan- og bygningsloven 

Tiltaket er ikke søknadspliktig i hht. PBL §93 pkt. i) Vesentlige terrenginngrep, jfr. Forskrift 

om byggesak §4-3 pkt f) da vi driver i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og at 

massetak er unntatt krav i plan- og bygningsloven så langt gjelder kapitlene 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 29, 30 og 31. 
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7.2 Forurensingsloven 

All drift skal tilfredsstille kravene om utslipp til jord, vann og luft. 

 

Vedlegg: 

  Reguleringsplan av 11.06.2015 

  Kart og snitt for uttaksområdet 

  Avtale med grunneier 

Økonomisk oversikt for 2016 og 2017 (2018 blir ferdigstilt primo juni 2019) 

Oversikt over tilgjengelig kompetanse. 
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