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Breding grustak
Søknad om utvidet driftstid
Stiklestad Grus & Pukk AS overtok i januar 2012 driften av Breding grustak i Vuku, og søker
med dette om utvidet driftstid i uttaket i forhold til gjeldende reguleringsplan.
Bakgrunn
Bakgrunnen for søknaden er at man har funnet grus av god kvalitet i uttaket. Det er et marked
for denne kvaliteten, noe som har vist seg ved leveranser i 2012 til bla. asfaltproduksjon.
Derfor ønskes det å ta ut mer grus før uttaket avsluttes. Aktiviteten de siste år har vært
vesentlig mindre enn forutsatt. Dette har ført til at det er tatt ut mindre masse enn antatt, og at
området slik det ligger i dag er langt unna en fornuftig avslutning / istandsetting.
Et annet moment er at det fortsatt ligger en stor ressurs i form av gode grusmasser som ut fra
et samfunnsøkonomisk hensyn bør utnyttes, i større grad enn det gjeldende driftsplan åpner
for.
Grus er en ikke fornybar ressurs, og gode forekomster bør derfor utnyttes på best mulig måte.
Behovet for gode grusmaterialer vil også være tilstede i tida framover.
Mengder / tidsperspektiv
For best mulig utnyttelse av grusforekomstene er planlagt uttak endret i forhold til gjeldende
planer. Man forholder seg imidlertid til plangrense for gjeldende reguleringsplan.
De gjenstående grusmenger ut fra skissert løsning er pr i dag ca 800.000 m³. Med et årlig
uttak på ca 30.000 m³ vil det medføre drift i ca 25 år. Hvor lang tid det vil ta i praksis er
umulig å si, dette styres av markedet og behovet for masser.
Drift
Det er planlagt å forandre driftsmetode. I dag drives uttaket fra bunnen. Her ligger masser
som til enhver tid raser ned i uttaket, og dette medfører at grus og stein separeres.
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Ved å drive med palling fra toppen og nedover er man sikret en jevnere kvalitet på grusen,
noe som igjen åpner for et større marked.
Ved å gjennomføre et etappevis uttak som vist på vedlagte tegninger, vil man ha muligheten
til å istandsette deler av området så fort driften av uttaket tillater det.
I denne sammenheng kan det nevnes at naturgrus til asfaltproduksjon er levert fra Breding i
løpet av 2012.
Driftsplan
Det er gjennomført befaring med «Direktoratet for Mineralforvaltning» med tanke på
justering av driftsplan for å oppnå en bedre utnyttelse av forekomsten, både på kvalitet og
mengder.
Det søkes med dette om tillatelse til drift av uttaket til man har oppnådd en avslutning som
vist på vedlagte tegninger.

Med vennlig hilsen
for Planstyring AS

Bjørn Stubbe
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