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Repparfjord Eiendom AS har siden 2006 hatt tillatelser fra Kvalsund kommune og grunneier 
Statskog/Finnmarkseiendommen for uttak av masser. Det er inngått festekontrakt for massetak med 
tilhørende forutsetninger.  
I 2016 ble det inngått ny festeavtale med varighet  FeFo (Finnmarkseiendommen) og 
Repparfjord Eiendom AS inngikk ny driftsavtale for massetaket. Avtalen ble etablert den 14.6.2016 
gjeldende for Gnr.7 Bnr.1 Fnr.15. 
 

2.5 Forekomsten 

Forekomsten har høy verdi og god kvalitet. Massene er etterspurt til alle formål. Råstoffet skal 
benyttes primært til det lokale marked og ved inngåelse av større kontrakter. Formålene vil være til 
bruk i offshoreleveranser, veg, overbygning masser, oppfylling av tomter, blokk 

(forstøtning/fundament, bærende) og fyllmasser. 

 

3.0 DRIFT AV UTTAKET  

 
Adkomst til uttaket etableres fra Rv94 i samsvar med reguleringsplan.  
For å få til en sikker og rasjonell drift i en høy fjellskråning må produksjonen foregå fra toppen av 
bruddet (pallvis uttak). Uttaket av masser skal drives i to faser med palltrinn, med pallhøyde på 15 
meter og en bredde/dybde på inntil 12 meter. Produksjonen vil gjennomføres i fire etapper (vedlegg 
5). Den første fasen er produksjonen av etappe 1. I den neste fasen vil de tre neste etappene 
produseres, og ved behov vil det foregå produksjon på flere av etappene samtidig.  
 
Pallhøyde og bredde ved endelig vegg: 

 Etappe 1: to pallhøyder, 69 og 54 moh  (inntil 15m pallhøyde, minimum 12m hyllebredde) 
 Etappe 2: pallhøyde 39 moh  (15m pallhøyde, minimum 12m hyllebredde) 

 Etappe 3: to pallhøyder 24 og 25 moh (15m pallhøyde, minimum 12m hyllebredde) 

 Etappe 4: 9 moh    (15 meter pallhøyde) 
 
Endelig veggvinkel vil ligge på ca 45°.  
 
Etter endt drift vil området planeres i den hensikt å etablere et industriområde.  
Driften vil bli drevet med gravemaskiner, hjullastere, borerigger og dumpere. For å unngå at 
løsmasser kommer ned vil det bli utført rensking (sikring) av fjellområdet. Renskingen vil bli 
gjennomført fortløpende, og ved behov vil det bli utført ytterligere sluttrensking.  
 
Det vil bli etablert adkomst fra eksisterende bunn ved ca. kote 9 moh. og opp til pall 54 moh. Her vil 
det bli etablert et platå for rensking (sikring) og med pallvis uttak av blokker, sortering og opplasting 
av masser.  
Anslått uttaksmengde pr. pall er mellom 360.000 og 460.000m3, totalt er det beregnet 1.3 mill. m3 
faste masser. 
 

3.1 Uttaksområde 

Det er uttak av masser i planområdet i dag. Driftsavtalen med grunneier (FeFo) ble etablert i 2006. 
Dagens uttak ligger på ca. 64.000 m3 pr år.  
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3.2 Avdekningsmasser 

Området består av fast fjell i dagen og det er fra tidligere tatt ut løsmasser og sprengstein fra 
området. Det kan i denne forbindelse være begrenset med avdekningsmasser i uttaksområdene. I 
forbindelse med sikringsarbeidet og rensking av løsmasser vil disse legges i deponi for senere å tas i 
bruk til istandsetting av uttaket. Avdekningsmasser vil i den første tiden bli lagret i skjermende 
terrengvoller utenfor uttaket. Etter hvert som det etableres tilstrekkelig areal inne i uttaket vil 
avdekningsmasser også kunne legges opp i ranker (i ferdige paller) inn mot permanent bruddvegg 
inne i uttaket. 
 

3.3 Tidsplan for uttaket 

Når masseuttaket er avsluttet er nedre pall regulert til industriformål.  
Utskiping vil i hovedsak foregå over eksisterende kai . Dette er avhengig at det inngås nye og større 
avtaler/kontrakter. Framtidig transport (lokalt) vil foregå med lastebil. 
 
Årlige mengder vil avhenge av tilgang på nye kontrakter. Utfra gjennomsnittlig forventet årlig 
produksjon basert på dagens produksjonstall, vil produksjonen vare rundt 20 år.  
 

3.4 Påvirkning av omgivelser 

Støy: 

Masseuttaket medfører støy. Det er ikke (fastboende) bebyggelse i nærområdet som er støyfølsom, 

slik at støy vil ikke bli et problem. Det legges vekt på å redusere eventuelle rystelser ved å redusere 

ladeintervaller og eventuelt bruke etthulls tenning. Dette må sees i sammenheng med avstander og 

eventuelle rystelser. I henhold til reguleringsplan for Nussir skal det gjennomføres periodiske 

støymålinger, men da det ikke er nærliggende boligområder, er det svært lite sannsynlig at det vil 

være noe støyproblem utenfor massetaket.  

Støv: 

Eventuell støvproblematikk vil avdekkes gjennom observasjoner gjort av driftsorganisasjonen på 

stedet, samt at det i henhold til reguleringsplan for Nussir er påkrevd at det skal gjøres målinger av 

støvkonsentrasjon i luft. Problemer med støv vil håndteres med vanning ved behov.  Dette reduserer 

også eksponeringen for støv blant de ansatte under produksjon.   

Arbeidstilsynet ga 10.02.2012 pålegg om å gjennomføre tiltak for å håndtere eksponering for støv. og 

Hemis AS, Avd. Alta ble engasjert for å utrede og kartlegge problemstillingen. Etter anbefaling fra 

Hemis ble det iverksatt tiltak for å håndtere støvproblematikken. Arbeidstilsynet godkjente tiltakene 

som tilfredsstillende, og alle påleggene ble ansett som oppfylt (Arbeidstilsynet ref.2011/14617 

145763/2012). 

Naturmangfold og øvrige miljøhensyn:  

Transport av fine sedimenter ut av området vil begrenses ved at vannet som drenerer ut, renner ut i 

oppsamlingsområder hvor sedimenter vil kunne avleires, før vannet renner videre gjennom rør under 

veien og ut av området. Området ligger slik at det ikke vil være noen risiko for avrenning til vassdrag, 

da anlegget ligger ved havet. Det er svært sparsomt med vegetasjon i og nedfor området, og det er 

usannsynlig at aktiviteten vil ha noen signifikant negativ innflytelse på hverken dyreliv eller 

vegetasjon i nærområdet.   
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Reindrift: 

I henhold til Kvalsund Kommunes reguleringsplan for Nussir, er områdene for massetaket regulert for 

industriformål. Aktiviteten for massetaket vil ikke foregå utenfor det regulerte området. Området er 

ikke definert som Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindriftsområde.  

Trafikk: 

Transporten av produserte masser foregår ved hjelp av transportbånd som løper i kulverter under 

Riksvei 94, og ned til det etablerte kaianlegget på stedet. Dette medfører en markant reduksjon i den 

negative innvirkningen på trafikken i området. Trafikken forbi anlegget vil løpe som normalt med 

unntak av når veien stenges på grunn av sprengning. Det er derfor viktig for driftsorganisasjonen at 

stengningen gjennomføres effektivt, og at det åpnes for trafikk så snart sprengning er gjennomført.  

 

4.0 SLUTTSITUASJONEN 

4.1 Sikring under drift og etter avslutning 

Dersom det viser seg mulig vil det kunne etableres produksjon på pallene. 
Sikringen av området skjer gjennom løpende arbeidssikring under produksjonen. Sikringstiltakene 
skal dimensjoneres ut fra stedlige forhold. Det gjøres en løpende vurdering av 
bruddvegger/bruddkant og behov for sikring, og dette arbeidet skjer i samråd med geolog. Avdekkes 
det behov for sikring utover løpende arbeidssikring vil nødvendige tiltak bli iverksatt. De utsprengte 
bruddkanter kan ha noe avvik i forhold til planen. Dette skyldes praktiske vanskeligheter ved 
eventuelle løse kanter og stor høyde.  
 
Det monteres opplysningsskilt om at området er et anleggsområde og at sprengningsarbeider pågår, 
og det vil informeres om hvilke krav som stilles til personlig verneutstyr. Det skal kun gis 
adgangstillatelse til kunder og personell som er avhengig av å ha tilgang til området.  
 
Selve massetaket skal sikres med voller, gjerder, steinblokker og kjørebommer. Stabiliteten i området 
rundt bruddet skal sikres ved at pallene etableres med ryggvinkel inntil naturlig terreng 
helning/vinkel som vil gi en sikker bruddkant. For øvrig vil området rundt sikres i samråd m ed 
aktuelle myndigheter og fagkyndige med det materiell som er egnet for formålet.  
Dersom dyr eller mennesker skulle komme innenfor gjerdene vil etablerte adkomster tilknyttet 
pallene benyttes for å komme ut av området. Massetakets ytterkant sikres med etablering av en voll, 
og der voll ikke kan etableres vil det settes opp gjerde. Sikringsgjerder skal ligge minimum 5 m fra 
bruddkant og aktuelle områder skiltes. Høyde på gjerder vil være avhengig av de lokale 
snøforholdene. Rent konkret er det kortsiden mot sørøst, samt langsiden mot Rv 94 som skal sikres 
med voller. Vollen mot Rv 94 vil bestå av det restberg som gjenstår etter endt drift, og som vil ha 
form som en rygg langs veien. Langsiden mot sør, mot terrenget over, samt kortsiden mot nordvest 
vil sikres med gjerde.  
 
Vann som flyter inn i området vil kunne medføre risiko for frostsprengning. Ved behov vil det derfor 
grøftes i overkant av området, slik at overflatevann vil kanaliseres vekk fra massetaket. I tillegg vil 
rørsystemene i hele massetaket også være dimensjonert for å ta hånd om økte vannmengder under 
snøsmelting på våren.  
 
Da det under deler av produksjonen foregår sprengning nær høyspentlinjer i sør/vest, er det svært 
viktig at sikkerheten rundt dette ivaretas. På grunn av dette er det etablert en velfungerende praksis, 
der representanter fra netteier Hammerfest Energi er på stedet under sprengning. Sprengningen i 
området nær høyspentlinjene skjer kun i samråd med netteier. 
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Når sprengning gjennomføres sørger personell på stedet for å holde Riksvei 94 stengt for ferdsel, ved 
å stanse trafikken på sikker avstand fra sprengningsstedet.  
 
Ved driftsstans vil innfartsvei til området stenges med bom, og det vil markeres at ferdsel på 
området er forbudt for uvedkommende.  
 
Den avsluttende sikringen av området vil skje utfra de forutsetninger som følger av at det skal være 
forsvarlig og hensiktsmessig å etablere et industriområde på stedet. Dette vil etableres innenfor 
arealet av det planerte området på bunnen av produksjonsområdet.  
 

4.2 Avslutning og istandsetting 

Når massene er tatt ut av området vil driften av uttaket avsluttes. Som et ledd i dette arbeidet vil 
området ryddes, tekniske installasjoner bli fjernet og eventuelle brakker/bygninger tas bort fra 
området. Som tidligere omtalt vil rensking av området skje fortløpende under driften, og avsluttende 
sluttrensking vil bli gjort ved behov.  
 
Massetaket har en nordøstvendt beliggenhet og dermed til dels lite eller ingen vegetasjon. 
Revegetering av området vil bli utført med enkle midler og vil bestå av en kombinasjon av å la 
naturen ordne fargeendringen selv, samt tilså permanente paller/vegger i uttaket. Dette vil utføres 
fortløpende så snart det er praktisk mulig. Pallene dekkes med eventuelt et tilstrekkelig tykt lag av 
tilførte og stedlige avdekkingsmasser. Sikringshyllene i bakveggen er i hovedsak laget for å kunne 
fange opp steinsprang. Der det er fare for fallulykker med fare for alvorlig skade skal det settes opp 
sikringsgjerde. Det må ikke fylles så mye masse på hyllene at bakveggen blir en skråvegg som ikke 
kan fange opp eventuelle rasmasser. Arbeidet med revegetering skal påbegynnes når endelig vegg 
etableres og må fortsette etter hvert som pallene blir drevet ferdig.  
 
 
 
 












































