
















Alterskjær Transport AS 
Nesnaveien 328 
8616 Mo i Rana                                                                                                 13.04.2016 

 

Direktoratet for mineralforvaltning  
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim 

 

Driftskonsesjon Altermark Grustak 

Viser til deres brev datert 04.03.2016, der det anmodes om ytterligere informasjon 
vedrørende søknad om driftskonsesjon. 
 

1. Vedlagt følger et kart i M: 1:2000, der eiendomsgrensen 140/2 og 
kommuneplangrense-masseuttak er inntegnet.  
 

2. Det søkes driftskonsesjon for det eksisterende området, ned til kote 65. Dette vil 
berøre et område på ca. 96 mål, av dette vil 16 mål være låst i driftsområde/ lagring .  
Det som var beskrevet i søknaden om en utvidelse til 120 mål, var visst man skulle 
fortsette uttaket under kote 65 mot vest-nordvest, etter at nåværende driftsplan er 
ferdig. 
Vi ser for oss en ny søknad om driftskonsesjon, hvis nytt uttaksområde skal 
godkjennes. 
 

3. Pallhøyde:  Det er en stor del rust-innslag i de øverste 10-15 m av hovedstuffen i vest. 
Det vil  innebære mye mellomlagring hvis denne stuffen må deles i 2. I dag blandes 
denne «forurensningen» jevnt inn og man slipper å holde oversikten med blanding av 
forskjellige kvaliteter. Dette gjør at det kun er hovedstuffen og den nederste stuffen 
med finsand å blande. 
 
Masseuttaket drives i hovedsak den frostfrie perioden av året og med bred stuff. 
Dette innebærer jevn innrasing og ikke fare for overheng. 
Vi anser denne driften som den mest hensiktsmessige, både når det gjelder rasjonell 
drift, men ikke minst - å få et optimalt tilslag til betongproduksjon. 
 
På drift- og avslutningskartet, har vi spesifisert/ tegnet inn uttaksgrense og 
kommunedelplanens grense for masseuttak. 
 

4. Vi har tegnet inn en jordvoll som sikringstilltak på avslutningskartet.                                       
Det er deponert en del jordmasser utenfor kommunedelsplanens  grense ved 
innkjøringen. Dette er fra avdekkingen på 70- tallet og vil bli brukt i tilbakestillelse av 
driftsområde. Sikringsvoll blir lagt på «rett» side av grensen.   
Som midlertidig sikring er det satt opp gjerde på nivå 95 og bom med fareskilt ved 
innkjøring fylkesvei. 



5.  Som tegnforklaring på driftskartet som viser stuffenes plassering på 
søknadstidspunktet er skrevet inn dato på skråningsutslaget. Det er også  tegnet inn 
skråningsutslag mellom «pall» kant og –fot på alle nivåene mellom 60 - 95. 
 

6. Vi planlegger en suksessiv tilbakeføring av driftsområdet, og har som et mål å legge 
tilbake det samme arealet som blir åpnet i sammenheng med driften. 
 
Reserven i bruddet er 650 000 m3. Årlig drift er 25-30 000m3, og dette gir en driftstid 
på 22-26 år. 
 
Det omsøkte driftsarealet er 96 mål, med fratrekk av driftsområde på 16 mål sitter 
man igjen med 80 mål. Deler man dette på 25 år driftstid, bli den årlige 
tilbakestillelsen  ca. 3 mål.  Etter at driften er avsluttet må driftsområdet på 16 mål 
sikres og tilbakestilles. 
 

7. Fastsettelsen av den økonomiske sikkerheten vil etter Dirmins forenklete 
beregningsnøkkel bli Kr. 300 000,-  som vi vil anse som tilstrekkelig for gjennomføring 
av sikring og oppryddingstiltak etter at massetaket er avsluttet. Beløpet vil bli satt på 
sperret konto.  

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
For Alterskjær Transport AS 
         
Oddvar Alterskjær 
















