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Søkers navn/firma:

Postadresse:

Postadresse:

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

Postnummer:

Postnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Sted:

Sted:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

Land:

Land:

E-postadresse:

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:

1.1 Om søkeren

Navn på uttaket/området: 

Geografisk beliggenhet: 

Kommune: Fylke:

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

Bnr.Gnr. Festenr.

1.2  Tiltakets geografiske beliggenhet

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

Ja

Nei

Nei

1.3  Eksisterende inngrep

TØM SKJEMA

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 

Søknaden med vedlegg sendes til:  
Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim 

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning
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i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

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

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

1.5.2  For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5.1  Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet

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

2.1  Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).

2. Beskrivelse av tiltaket

Navn: Postadresse:

Postnr.Gnr./bnr./fnr. Sted.

1.4 Grunneiere til området

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

Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.3.2 Andre fysiske tiltak
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i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

2.4  Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

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

2.3.1  Kommuneplan

Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

2.3  Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

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

2.3.2  Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

Navn på plan og plan ID:

Vedtaksdato:

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

m3

m3

2.2  Planlagt uttaksvolum

Type tillatelse:

Vedtaksdato:

2.3.3  Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).
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3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)
Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

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

3.1 Risiko for skade på omgivelsene
Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:
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4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området
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.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

3.5  Avbøtende tiltak
Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:
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6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

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

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:

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

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).
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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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7. Økonomi

Investeringer Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

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

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

7.1.1  Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan

7.1  For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise 
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale 
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.1.2  Budsjett

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

7.2  For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

8. Økonomisk sikkerhet

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.).
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9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, 
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

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

10.1  Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn Postadresse Kort beskrivelse av rettighetPoststed

10.2  Opplysninger om andre kjente rettighetshavere
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) 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).

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 01.01.2010: 
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010: 
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

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
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1 GENERELT 

Oppstart på industriområdet med uttak stein i 1995 av Wergeland AS. Konsesjon gitt ca.  1997. 

Wergeland AS inngikk ett samarbeid med Bardon Aggregate i 1998, og solgte seg etterhvert  ut.  
Firmaet skiftet navn til Aggregate Industries.   Fra slutten av 2012 ble navnet Yeoman Halvik, 
begrunnet oppkjøp av selskaper i Europa. 

Yeoman Halsvik ble kjøpt av DC Group april 2017. DC Group kontrollerer også Oster Pukk og Sand og 
North Sea Sandstone i Seljestokken.  DC Group er en del av Group De Cloodt, som er en betydelig 
produsent og leverandør av tilslag i Europa. Avdelingen i Halsvik er ett eget selskap med navn DC 
Halsvik Aggregates AS 

Anlegget er bygget opp som ett Produksjonsanlegg for pukk til Asfalt, Betong, Offshore, generelle 
byggevarer.  Produserer produktene 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/32,16/22, 31,5/50, 31.5/63, samt 
en rekke offshore produkter. 

Produksjonsvolumet har vært på inntil 1.75 mill tonn pr år.  

Anlegget er lokalisert i Sløvågen ved Mastrafjorden like nord for Mongstad i Gulen Kommune i 
Hordaland Fylket ( Vestland fylke fra 01.01.10 ). 

 

2 GEOLOGI 
2.1  Områdets geologi 

Geologien i området rundt Halsvik er kartlagt av NGU og er publisert på Bergen Kartblad med en 
skala på 1:250 000. Kartet viser at berggrunnen som bruddet og områdene rundt ligger på, består av 
granodiorittisk gneis. Berggrunnen er kraftig foliert og heller rundt 50 grader mot sør.  

Geologien i området er også verifisert gjennom rapporter knyttet til vurdering av geologiske forhold 
ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall ( NGU Rapport 2015.055). 

Bruddet inneholder noen basaltganger som er mest vanlig i nord-østre deler av området. 
Materialene fra basaltgangene er ikke egnet til alle produktene, men er akseptable for bruk i noen 
produkttyper, og kan dermed realiseres. 

 

2.1.1 Uttak under grunnvannsnivå. 

Dagbruddet er planlagt ned til 120 muh.  Mellom dagbruddet og sjøen etableres det også en dokk 
som planlegges med en betydelig utstrekning og dybde.  Det er grunn til å anta at begge disse 
inngrepene kan endre grunnvannsnivået i området.  

Det er ikke kjent om at det finnes grunnvannsbrønner som kan bli berørt.  I fase 2, som er start av 
uttak under kote -8 skal det foretaes vurdering mhp stabilitet. Mulige forhold som påvirker 
grunnvannsforholdene vil bli gjennom gått samtidig.  



 

 
 

3 AREALBRUK 
3.1 Eiendomsforhold Vest for Fylkesveg - Prosess, lager og utskipning. 

Havn, lager, produksjonsanlegg, verksted og administrasjon er plassert vest for FV.  Eiendommen 
Gnr. Brn. 63/22 er eid av bedriften. Området er på ca 14 Ha. 

Aktiviteten er basert på godkjent reguleringsplan fra 1997. 

 

3.2 Eiendomsforhold Øst for Fylkesveg - Dagbruddet 

Området dagbruddet drives består av følgende eiendommer: 

• Gnr./brn. 62/58 Eid av Halsvik Aggregate. Området er på 37 Ha. 

• Gnr./brn. 62/61 Eid av Wergeland Holding, Leieavtale med WH er basert på tonnavgift for 
uttatt masse. Området er på 45,7 Ha, og det er planlagt å utvinne ca 31.7 Ha.  

Aktiviteten er basert på godkjent reguleringsplan «utviding av Steinbrot , Sløvågen»,  datert 11.01.99. 
Reguleringsplanen beskriver blant annet utforming av Skjermvoll R1 og R2 med henvisning til KU side 
25. 

Utover dette har man en avtale med eier av 62/3 om å deponere overskuddsmasser for å opparbeide 
området til landbruksformål. Tillatelser til dette er innhentet av grunneier.  

 

3.2.1 Avvik ihht til reguleringsplan 

Ved arbeidet med denne drifts planen ble det avdekket at man på 2 steder hadde drevet dagbruddet 
inn i buffersonene kalt R1 og R2.  Planen er basert på at dagbruddet forholder seg til de grensene 
som er godkjent i reguleringsplanen. Hvordan man skal håndtere uttakene som har skjedd utenfor 
plangrensen, og hvilke tiltak som skal utføres er ikke klart p.t. 

Bedriften har stoppet uttakene utenfor godkjent området, og vil ha avklarende møtet med 
kommunen for å diskutere tiltak. 

 

3.3 Utslipps tillatelse  

Basert på rammene definert i Forurensingsforskriften kap. 30.  

 



 

 

4 HOVEDPLAN FOR DRIFT 
4.1 Forekomsten – reserver 

P.t er planene laget for å kunne utvinne forekomsten ned til kote – 113.  Reguleringsplan/KU åpner 
for kunne foreta uttak ned til – 120.  Ved revisjon av planen i senere faser vil dette bli revidert.  

Reserver ned til – 113, hensyntatt at man har satt av en tomt på nivå + 7 for plassering av 
produksjonsanlegg, er beregnet til 100 mill tonn.  

 

4.2 Produksjon Dagbrudd 

Planen er basert på : 

• Pallhøyde15m. 

• Konturboring på ca 85 grader, som sammen med en teoretisk hyllebredde på ca. 10.6m 
medfører en totalvinkel på ca. 51 grader.  

Opplasting til grovknuser skjer med hjullaster og/eller gravemaskin. I løpet av perioden vil det 
stasjonære grovknuseranlegget bli flyttet fra produksjonsområdet ved sjøen til selve bruddet, der det 
vil bli lokalisert i området i sør.  Flyttingen er gjort utfra behov for å optimalisere drift og arealbruk, 
samt at det gir forbedringer mhp støy. 

Produksjonen er p.t organisert med 2 skifts produksjon, som rapporterer til Quarry Manager, som 
igjen rapporterer til Operational Manager  i DC Resources.  

Organisering av produksjonen vil bli tilpasset markedsbehov og de til enhver tid gjeldene lover og 
krav fra myndigheter.  

  

4.2.1 Drenering 

Langs bruddkanten mot det høyereliggende terrenget er det planlagt plassert en grøft, som leder 
overflatevannet som strømmer til dagbruddet rundt dagbruddet til sjø i nord.  Grøften skal sikre at 
vannet ikke går ned i områder som ikke er selvdrenerende.  

Nedbør over selve dagbruddet, og eventuelt innsig av grunnvann vil bli samlet i en pumpesynk på det 
som til enhver tid er nederste nivå.  Derfra vil det pumpes opp, og ledes til sjøen. 

 

4.2.2 Opprydding og sikring under drift 

4.2.2.1 Adgang til området 

Eneste adgangs veg til området går via produksjonsanlegget vest for FV, og via tuneller. Dette er 
skiltet. Adgangen er fysisk stengt med bom eller annet hinder når det ikke er produksjon. 

Det er i utgangspunktet adgang fra terrenget og inntil dagbruddet.  



 

 
I den første fasen før det skjer ett fysisk uttak, vil man sikre ferdsel i området med 
informasjonsplakater og sperreband ute i terrenget.  

Dette vil så bli montert permanente gjerdet med netting i høyde 150 cm. Dette er også beskrevet i 
regulerings planens paragraf 4-6, 4 avsnitt.  Pr. juni 2019 er det montert ca 150m med gjerde. I løpet 
av 2019/2020 vil det bli montert ytterligere 100m. Det resterende vil bli gjerdet inne etter hvert som 
dagbruddsdriften går inn i nye områder, og anleggsarbeidet på kantene med å anlegget 
skjermingsvoller blir ferdigstilt. 

I området R2 skal det etableres voller for skjerming. Denne vil bygges med en høyde på ca 4-5m ihht 
til anbefalinger i KU (kap.6.2.1, side 25, 26). Vollene blir etablert samtidig med åpning av bruddet i 
tilliggende områder.  

Sprengningsrutiner til bedriften er etablert for å ivareta sikkerheten til eventuell ferdsel i området. 

Det er utarbeidet ett prinsippprofil, se vedlegg, som viser hvordan randsonen rundt dagbruddet 
sikres med voll, gjerde og grøft.     

 

4.2.2.3 Rensk av bruddvegger- driftsrensk 

Under drift vil endelige bruddvegger fortløpende blir rensket med bruk av maskiner for å ta ned løs 
stein for å sikre ett sikkert arbeidsmiljø for videre drift nedover.  Dette vil også gjør at man får ett 
sikkert fundament for jordvoll og gjerdet som monteres utenfor dagbruddet på øverste nivå.  

 

4.3 Stabilitet  

4.3.1 Total stabilitet 

Geotekniske undersøkelser vil bli kartlagt i forbindelse med etappe 2. Resultat av disse 
kartleggingene vil bli brukt til å verifisere totalvinkel (pall høyde og -bredde), samt mulige avbøtende 
tiltak som drenering av sprekkesystemer. Vurdering av risiko for lekkasje fra sjø vil også bli vurdert. 

 

4.3.2 Lokal Stabilitet Etappe 1 

Endelig vegg i etappe 1 vil bli sikret med bruk av kontursprengning (tettere boring, svakere lading).  
Veggen vil bli rensket med gravemaskin under lasting av siste salve.  Unntaksvis kan det forekomme 
bolting.  

 

4.4 Prosess anlegg og lagring 

4.4.1 Prosessanlegg 

Permanent prosessanlegg med tilhørende lager er plassert på tomten som bedriften eier mellom FV 
og sjøen. I driftsplanen er det avsatt arealer til å plassere prosessanlegget inne i dagbruddet. Dette 
for å redusere driftskostnader knyttet til logistikken, samt å redusere miljøbelastningen mhp støy, 
støv og innsyn. 



 

 
I perioder har det vært 2 mobile, midlertidige grovknuseanlegg i drift inne i dagbruddet. I forbindelse 
med disse blir ferdigvareproduktene lagret inne i driftsområdet. Dette er av midlertidige karakter i 
påvente av at grovknuser kapasiteten bli øket i forbindelse med å bygge nytt anlegg. 

 

4.4.2 Vannreservoar vaskeanlegg 

Synk for oppsamling av dreneringsvann for vaskeprosessen er plassert inne i dagbruddet. Plassering 
av dette bassenget er midlertidig.  Permanent plassering avklares i Etappe 2.  

 

4.4.3 Håndtering ikke salgbare produkter 

Prosessen genererer produkter som p.t. ikke er salgbare. Dette er i hovedsak silt som er finstoffet 
som fjernes fra 0/2 under vaskingen. Bedriften har inngått en avtale med en nabo om opparbeidelse 
av ett utmarksområde for deponering av avdekket jord.  Der benyttes silten som 
jordforbedringsmiddel, samt at det benyttes for å sikre volumer til dette landbruksområdet. Avtalen 
er over en 20 års periode. Se ellers kap. 6.2.  

 

5 Hensyn til natur og omgivelser – avbøtende tiltak 
 

5.1 Støy  

Bedriften planlegger å flytte deler av prosessanlegget, i første omgang grovknuser, fra området ved 
sjøen til ferdig utdrevet dagbrudd. Dette betyr at man får en naturlig skjerming i form av 
dagbruddsveggene som vil skjerme hele dagbruddet. Dette vil redusere støybelastningen. Båtlasting 
vil fortsatt foregår uskjermet.  

I den grad det er nødvendig vil støyskjerming blir vurdert opp mot begrensinger i produksjonstiden i 
forhold til enhver til gjeldene krav fra forurensing myndigheter.  

 

5.2 Støv 

Plassering av installasjoner inne i dagbruddet vil også virke skjermende mhp støv. Utover dette vil 
nødvendig støvdemping, i den grad det er nødvendig, bli utført med stasjonære og mobile 
innretninger for å spre vann.  

Innebygging av aktuelle deler av produksjonsanlegget vil også bli vurdert om nødvendig. 

 

5.3 Innsyn 

Innsyn vil begrenses med å bygge voller på mer enn 4 m høyde av stedlige masser rundt dagbruddet, 
og sikre vegetasjon på disse. Det vil bli plantet vintergrønne treslag på disse vollene for å sikre å få 
opp enda høyere skjermer.  



 

 
Det vil bli etablert en avkjøring og parkeringsplass for å sikre innsyn for de som ønsker å se på 
anlegget.  

 

5.4 Ivaretakelse naturmangfoldet 

Plante og dyrelivet vil være tapt innenfor planområdet for dagbruddet.  Å redusere støv- og 
støybelastningen vil bidra til å redusere effekten på de omkringliggende områdene. Det samme vil en 
mest mulig uforandret grunnvannstand bidra med.  En må påregne endret grunnvannstand i 
driftsfasen. Permanent grunnvannstand vil være påvirket av valg av etterbruksformål.  

 

5.5 Bevaring kulturminner 

Reguleringsplanen som ble vedtatt begrenset uttaksområdet for å ivareta kulturminner. Det betyr at 
man utnytter mindre deler av forekomsten.  Eventuell søknad om frigivelser for å kunne øke 
uttaksområdet kan bli vurdert i fremtiden. 

 

6 ETTERBRUK - AVSLUTNINGSPLAN FOR DAGBRUDDET 
6.1 Området for produksjon og lager 

Dette er regulert til industriformål, og vil være attraktivt mot sjø med store kaier. Bygninger vil ha 
egenverdi. Installasjoner og konstruksjoner som må fjernes vil i hovedsak være av stål, der man vil 
anta at stålverdien vil dekke kostnaden med fjerning. Det er derfor ikke behov for 
avsetning/garantier til opprydding i dette området.   

 

6.2 Dagbrudd 

Dette er en skisse til avslutningsplan. Plan for avslutning under grunnvannsnivå (se kap. 6.2.2.) vil bli 
revidert 4 år etter at man har begynt på Fase 2 i dagbruddet. Da har man fått mer erfaring, samt fått 
tid til å kunne utføre eventuelle supplerende undersøkelser.  Det er samtidig tidsnok til å korrigere 
driften for å kunne tilpasse seg ny kunskap og eventuelle nye krav.  

 

6.2.1 Drift over havnivå/grunnvannsnivå. 

Basert på er faringer fra pumpesump i dagens dagbrudd vil man forvente att grunnvannsnivået vil 
ligge på ca 5-7 moh i dag. 

Over dette nivået vil største delen av området bli istandsatt i Fase 1, og senest 1-2 år etter at driften 
går over i Fase 2.    Dette innebærer: 

• Sikringsvoller etableres. 

• Sikringshyller renskes og tilføres jord. 
 



 

 

6.2.2 Drift under grunnvannsnivå 

Dagbruddets etterbruksplan p.t. er å sette det under vann. Jfr. KU skal dette gjennomføres med å 
fylle det opp med Ferskvann. Jfr. Reg. vedtekter pkt. 3 skal det lages en egen avslutningsplan som 
Kommunen skal uttale seg til 2 år før avslutning planlegges.  

Oppfyllingen av ferskvann vil trenge en lang periode.  Det kan tenkes at man kan vurdere sjøvann 
som alternativ vha hevert løsning. Samtidig er det en meget lang driftshorisont på uttaket. Med 
Reserver på 147 mill. tonn og ett uttak på 2 mill tonn pr år, vil det ta over 70 år. I løpet av de neste 50 
år er det sannsynlig at det kan oppstår nye forretningsideer til hva området kan brukes til. 

Jfr. Reg vedtekter pkt. 3 skal det lages en egen avslutningsplan som kommunen skal uttale seg til. 
Den skal foreligge 2 år før avslutning planlegges å skje.   

Ihht DMF krav om vurdering av etablering av kunstig innsjø har vi vurdert følgende: 

 

6.2.2.1 Vannspeil og sikkerhet 

Erfaring nå er at grunnvanns peilet er på ca. kote + 7.  

Sikringshylle på Nivå 1, som er ca. kote + 7 ,  må da ha en bredde som muliggjør etablering av en 
strandsone med slakt skrånende "strandsone" ut i "sjøen" for å ivareta sikkerhet. Dette løses med at 
bredden på sikringshylle på nivå + 7 er minimum 15 m bred, og planeres slik at det blir en skråning ut 
til der man har ett naturlig vannspeil med dybde ca 1.5m. 

 

6.2.2.2 Vannkvalitet 

Vi har begrenset kunskap mhp å vurdere, og eventuelt gjennomføre avbøtende tiltak for å sikre 
vannkvalitet i innsjøen.  Dette vil blant annet være avhengig av sprekker og drenasjeveger i det som 
er fjellsidene i dagbruddet.  

Etablering av dokken mellom dagbrudd/innsjø og fjorden vil også påvirke resultatet. 

 

6.2.2.3 Biologisk mangfold 

Biologisk mangfold omkring innsjøen håndteres med å legge til rette med jord på horisontal områder 
over den nye strandsonen.  Biologisk mangfold i selve innsjøen vil bli vurdert knyttet til revisjon av 
avslutningsplan. 

6.2.2.4 Kostnader opprydding 

Når området er istandsatt ihht til kravene i Etappe 1 ned til og med ny mulig strandsone, vil det ikke 
medføre kostnader med rehabilitering under fremtidig vannspeil utover å fjerne maskiner og utstyr 
som er bruk i produksjonen. Disse vil være av stål, og avhendingskostnaden vil være mindre enn 
verdien av materialet.  

 



 

 

7 DEPONI JORD OG OVERSKUDDSMASSER 
7.1 Midlertidig 

Det er etablert ett midlertidig jorddeponi i kanten av dagens brudd merket som 1.  Dette vil på sikt 
blir flyttet til permanent plassering 

 

7.2 Permanent 

For permanent deponering av jord er det inngått avtale med eiendommen gnr./brn. 62/3 på 130 
dekar, og en deponeringsperiode på 20 år.  

I forbindelse med opparbeidelse av disse landbruksområdene vil det også bli tilført sand og silt som 
overskuddsmasser fra produksjonen som vil bli brukt som jordforbedring.  Dette vil samtidig sikre 
deponeringsbehov for slam som restprodukt fra vasking av 0/2.  

Jord vil også bli deponert på voller som bygges som for å sikre dagbruddet mot innsyn, og sikre mot 
uønsket ferdsel. 

 

8 DRIFTSETAPPER 
8.1 Etappe 1 

Etappe 1 er: 

• Åpne hele området ned til ca kote +7. 

• Etablering av nytt grovknuseanlegg plassert på ett lavere nivå slik at tipphøyden ikke er over 
kote + 7. 

• Åpning av nivå -8 fra den eksisterende pumpesumpen ved inngangen til dagbruddet. Rampen 
ned planlegges med kjørebane bredde på 18m. Det er 3X bredde på en 90 t truck som er 
nummeret større enn det som benytte i dag, og dermed en bredde som sikrer mulig økning 
av utstyret i framtiden.  Rampen bygges med grøft på innsiden, og voll mot ytterkanten. 
Vollen skal sikre mot utforkjøring, og har hull med jevne mellomrom for å lede vann fra ytre 
halvdel ut. Stigning er 1:9. 

Volumet i etappe 1 er beregnet til 5.2 mill m3, tilsvarende 14 mill tonn. 

Uttaks retning er i hovedsak åpning av nye nivåer fra det sør vestlige hjørnet, som ekspanderer 
nordover og østover. Retningen er anvist på kart med piler.  

 
8.1.1 Avvik Etappe 1 

Under arbeidet med Driftsplanen ble det avdekket at dagbruddet på 2 steder har blitt drevet ut i 
Randsonen slik det er beskrevet i reguleringsplanen. Hvordan dette skal håndteres vil bedriften ta 
opp med kommunen siden det er ett brudd på reguleringsplanen. Denne Driftsplanen er basert på at 
videre drift foregår i henhold til gjeldene reguleringsplan. 



 

 
Eventuelle justeringer vil bli hensyntatt i neste revisjon av planen. 

 

8.2  Etappe 2 

For det videre arbeide er det antatt en avbygging med pallhøyder på 15m, med 10.6 m brede 
sikringshyller.   

Etappe 2 blir da : 

• Uttak av nivå – 8 

• Uttak av nivå -23 

Uttaks retning er i hovedsak åpning av nye nivåer fra det sør vestlige hjørnet, som ekspanderer 
nordover og østover. Retningen er anvist på kart med piler.  

Samlet volum på Etappe 2 er beregnet til ca. 9 mill m3, tilsvarende 25 mill tonn.  

 

8.2.1 Revisjon Driftsplan og etterbruksplan. 

Når drift på nivå -8 er godt etablert, og før åpning av rampe ned til - 23 begynner, skal driftsplanen og 
etterbruksplanen revideres.  

Revisjonsbehovet begrunnes med at driftserfaringen har gitt betydelig mer kunskap om geologiske 
og geotekniske problemstillinger som sikrer informasjon til å foreta de rette valg for å sikre at man 
kan foreta uttak som maksimerer utnyttelsen av forekomsten, samtidig som man sikrer 
etterbruksformål.  

Den kunskap som ikke er ervervet igjennom driften vil bli supplert igjennom tilhørende 
undersøkelsesprogram.  

 

8.3 Etappe 3 

Etappe 3 er planlagt ned til – 113. Arbeid med geoteknisk vurdering vil verifisere om dette er 
teknisk/økonomisk forsvarlig, herunder også vurdere om man kan gå dypere.  

Uttaks retning er i hovedsak åpning av nye nivåer fra det sør vestlige hjørnet, som ekspanderer 
nordover og østover. Retningen er anvist på kart med piler.  

Samlet Volum på Etappe 3 er beregnet til 22 mill m3, tilsvarende 60 mill tonn. 

 

8.4 Etappe 4 

I god tid før Etappe 3 er ferdig utdrevet vil det bli foretatt tekniske og økonomiske vurderinger for å 
vurdere om man kan drive enda dypere for å utnytte ressursene enda bedre. Basert på denne 
kunskap vil man da søke om de rettigheter og konsesjoner som måtte være nødvendig.  



 

 
 

8.5 Reserver 

Basert på etappe 1 – 3 er det reserver i dagens regulerte område på ca 1oo mill tonn. Mengden kan 
endres basert på geotekniske vurderinger utført etter start Etappe 2, samt muligheter for å kunne 
drive dagbruddet dypere i en Etappe 4.  

 

9 BILAGS OVERSIKT 

 

Tegning 
nummer 

Datert Tekst Målestokk Kommentar 

T1001 17.06.19 Plassering av virksomheten   

T1002 20.08.19 Status brudd 1:6000. Viser området med eiendomsgrenser og 
reguleringsgrenser, med status slik det er i 
mai 2019 

T1003 12.08.19 Start etappe 1| 1:6000 Plan med retning for drift.  

T1004 20.08.19 Ferdig etappe 1, åpning etappe 
2. 

1:6000 Status uttak etter etappe 1 med åpning 
etappe 2. 

T1005 20.08.19 Ferdig etappe 2, åpning etappe 
3.  

1:6000 Status uttak etter etappe 2 med åpning 
etappe 3. 

T1006 12.08.19 Ferdig etappe 3 1:6000 Status uttak etter etappe 3 

T1007 17.08.19 Lengdeprofiler 1.6000 Plassering profiler.  

T1007 A 04.11.19 Lengdeprofil A - A 1:2500. Profilet viser både status, og etter etappe 
1,2 og 3. 

T1007B 04.11.19 Lengdeprofil B – B 1:2500 Profilet viser både status, og etter etappe 
1,2 og 3. 

205 04.11.19 Prinsipp kart – sikring av vegg 1:200  

Merk at kartbilagene med oppgitt målestokk i tabellen over får rett målestokk på utskrift ved å bruke 
A3 format. 
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