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Vedrørende drift av Dalen steinbrudd - oppfølging etter befaring 

Det vises til befaring ved Dalen steinbrudd onsdag 18. august 2021. Til stede på befaringen
- Stangeland Maskin AS ved Stian Byberg og Bjørn Helge Bore 
- Statsforvalteren i Rogaland ved Julie Jacobi Jonstrup og Tage Eriksen 
- Strand kommune ved undertegnede 

Befaringen er gjennomført som et ledd i oppfølging av steinbruddet etter at Strand kommune 
12.08.2021 mottok et brev fra Naturvernforbundet i Strand vedrørende driften ved Dalen 
steinbrudd. Naturvernforbundet mener at driften i bruddet er ulovlig, og at aktiviteten må 
stoppes inntil gyldig konsesjon er gitt fra Direktoratet for mineralforvaltning. Mottatt 
informasjon finnes i vedlegg.

Naturvernforbundet tar blant annet opp aktivitet og drift forut for at Stangeland Maskin AS 
overtok anlegget. Dette anser Strand kommune som ikke relevant i den videre oppfølgingen 
av steinbruddet. Stangeland Maskin AS kan ikke holdes ansvarlig for forrige eiers drift. 

Strand kommunes oppfølging av steinbruddet er hjemlet i plan- og bygningsloven, godkjent 
reguleringsplan med bestemmelser og forurensningsloven. 

Strand kommune har følgende kommentarer og oppfølgingspunkter etter befaringen

1. Konsesjon og driftsplan
Før åpning av masseuttak skal det utarbeides en driftsplan som skal godkjennes av 
Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN), jfr. reguleringsbestemmelsene §2. 

Stangeland Maskin As har ikke søkt DIRMIN om konsesjon og følgelig foreligger det 
heller ingen godkjent driftsplan for steinbruddet. 

På befaringen opplyste Stangeland at konsesjonssøknaden, inkludert driftsplan, så å 
si var klar til innsending og ville bli sendt inn i løpet av uken. 

Reguleringsplanen for steinbruddet ble vedtatt 19. februar 2020. Etter hva kommunen 
kjenner til har det vært aktivitet i steinbruddet både før og etter godkjent 
reguleringsplan. På befaringen var det også aktivitet i bruddet. Strand kommune er av 
den oppfatning at Stangeland Maskin AS har tatt seg god tid til å utarbeide 
konsesjonssøknaden og gir Stangeland Maskin AS frist til 7. september 2021 til å 
ferdigstille og sende inn konsesjonssøknaden til DIRMIN. Vi ber om å få kopi av 
søknaden som blir sendt DIRMIN. Hvis fullstendig søknad ikke er innsendt innen den 
tid, vil kommunen med hjemmel i reguleringsplanen vurdere å stenge aktiviteten i 
steinbruddet inntil godkjent driftsplan foreligger.
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2. Åpent areal
I tråd med reguleringsbestemmelsene §3.2 er det tillatt med inntil 25 daa åpent areal 
til enhver tid under driften av området. Områder som er uttatt skal tilbakeføres innen 
et år etter avsluttet drift. Hver etappe kan maksimalt være i drift i 5 år.

Naturvernforbundet hevder at det pr dags dato er ca 80 daa åpent areal i 
steinbruddet, og at Stangeland siden overtakelsen i 2017 ikke har tilbakeført noen 
områder.

På befaringen kan det synes som at tilnærmet alt areal regulert til steinbrudd og 
masseuttak er åpent areal. Dette tilsvarer vel 110 daa. 

Strand kommune ber om dokumentasjon på hvor stort åpent areal det er i 
steinbruddet pr dags dato og om Stangeland eventuelt har avsluttet og tilbakeført noe 
areal etter overtakelse av steinbruddet? Strand kommune ber samtidig om å få 
tilsendt plan for å lukke og tilbakeføre areal slik at Stangeland Maskin AS overholder 
reguleringsbestemmelsen om maks 25 daa åpent areal, jfr. §3.2. 

I henhold til reguleringsplanen har Stangeland Maskin AS ikke mulighet for ytterligere 
uttak i bruddet før åpent areal er i tråd med bestemmelsene på maks 25 daa, jfr. § 
3.2.

3. Støy og støv
Reguleringsplanen har bestemmelser knyttet til både støy og støv, jfr. § 7. 
Naturvernforbundet hevder at disse ikke overholdes i bruddet. 

Strand kommune ber om å få tilsendt dokumentasjon på og resultatet av de målinger 
som er utført i tråd med §7 om støy og støv, samt en redegjørelse for avbøtende tiltak 
som er iverksatt knyttet til støv og støy fra bruddet. Hvis Stangeland Maskin AS ikke 
kan fremskaffe dokumentasjon på utførte målinger, må disse snarest utføres. Strand 
kommune ber også om at fremtidige målinger knyttet til støy og støv blir oversendt 
uoppfordret.

4. Forurensning til vann
Naturvernforbundet hevder at avrenningen fra steinbruddet er høyere enn det 
reguleringsplanen tillater.

Reguleringsbestemmelsene §8 stiller krav til etablering av sedimenteringsbasseng for 
å hindre avrenning av sedimenter til vassdrag. Det skal i tillegg utføres regelmessige 
vannprøver fra sedimenteringsbassengets innløp og utløp. I henhold til 
reguleringsplanen skal vannkvaliteten ha maksimalt 50 mg suspendert finstoff/liter 
ved utslipp.

På befaringen opplyste Stangeland at det ikke er etablert sedimenteringsbasseng, 
men i tilsvar på tilsyn 30.10.2018 er det opplyst at det er etablert to 
sedimenteringsbasseng på nedsiden av fyllingen i steinbruddet. I forbindelse med 
tilsvar på en hendelse før sommeren 2021 er følgende oppgitt, jfr. brev fra 
Stangeland Maskin AS datert 28.06.2021:

«I vår produksjon av tilslag til betong bruker vi et vaskeanlegg for produksjon av 
sand, her er det forbruk av vann, og dette blir resirkulert via flere bassenger før det 
blir brukt om igjen. For å spesifisere, vi tilfører vann til dette anlegget, og det skal 
normalt ikke komme vann/avrenning fra denne produksjonen. Øvrig overvann blir 
håndtert i egne kanaler utenom dette.»
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Strand kommune ber om redegjørelse om hvordan disse forhold henger sammen, 
samt om det er etablert sedimenteringsbasseng i tråd med bestemmelser i 
reguleringsplanen.

Det vises videre til tilsvaret fra Stangeland Maskin AS datert 28.06.2021:
«Vi har eget utstyr for å måle suspendert finstoff i vann samt Ph, dette er blitt gjort 
kontinuerlig, men ikke dokumentert. Dette vil nå bli dokumentert og lagt inn i vårt 
kvalitetssystem, vi vil også sende noen stikkprøver til eksternt laboratorium for 
analyse.»

Strand kommune ber om å få tilsendt resultater av de målingene som har blitt utført i 
juli og august, samt hver måned frem til endelig konsesjon foreligger fra DIRMIN, jfr. 
reguleringsbestemmelsen §8.

5. Fylling/tipp i øvre del av steinbruddet (på oppsiden av fylkesvegen)
Naturvernforbundet har i sitt brev vedlagt bilder som viser søppel etter 
anleggsvirksomhet og betongrester med plastfiber. Dette er bilder av fyllingen i øvre 
steinbrudd. Denne fyllingen ble benyttet av tidligere eiere av bruddet.

Stangeland Maskin AS orientert på befaringen om at de har ryddet i overflaten til 
fyllingen ved jevne mellomrom. Blant annet er det fjernest asbest. De oppgir å ikke ha 
tippet masse i fyllingen. Når uttak i øvre brudd beveger seg nedover i terrenget, vil 
Stangeland rydde fyllingen.

Vegetasjonen i fyllingen støtter opp om at det ikke har vært tippet masse i fyllingen på 
en god stund. På befaringen var det synlig avfall som ikke er tillatt i slike fyllinger.

Så lenge fyllingen står urørt er rydding av denne grunneiers ansvar, jfr. 
forurensningsloven kap. 2. Når Stangeland begynner graving i fyllingen, blir 
Stangeland ansvarlig for rydding av den.  

På nåværende tidspunkt ser ikke Strand kommune behov for videre oppfølging av 
dette forholdet.

6. Fylling/tipp i nedre del av steinbruddet (på nedsiden av fylkesvegen)
Naturvernforbundet hevder at det er tippet betongslam i denne fyllingen. Dette er 
også dokumentert ved bilde. I tillegg viser bilde asfaltrester.

Det er ikke adgangskontroll ved tippen i dag. Stangeland Maskin AS har fortsatt 
ansvaret for tippen og den massen som tippes her.

På befaringen var det ikke synlige rester etter betongslam i eller ved fyllingen. 
Imidlertid var det annet synlig avfall i tippen som ikke er tillatt. Dette kan tyde på 
manglende mottakskontroll.

Stangeland Maskin AS har tillatelse/er registrert som mellomlager for asfalt. Dette 
forholdet anses avklart og i tråd med regelverket.

Betongslam er næringsavfall og krever tillatelse fra Statsforvalteren i tråd med 
avfallsforskriften kap. 9. Etter det Strand kommune kjenner til har ikke Stangeland 
Maskin AS slik tillatelse. 
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Strand kommune ber om en redegjørelse av hvilke rutiner Stangeland Maskin AS har 
i dag for å sikre at det kun tippes rene masser i fyllingen, samt hvilke endringer som 
eventuelt planlegges for å sikre rene masser i fyllingen og når disse forventes å bli 
iverksatt.

7. Friluftsliv/Regnarvatnet
Naturvernforbundet har kommentarer til at tursti til Tibergfjellet ikke har blitt reetablert 
og at det har pågått anleggsvirksomhet i nedslagsfeltet til Regnarvatnet. 

Strand kommune har tidligere i år vært i kontakt med Stangeland vedrørende 
etablering av ny trase til Tibergfjellet og har mottatt bekreftelse fra Stangeland Maskin 
AS ved Stian Byberg på at ny trase er etablert og at steinbruddet er sikret i øvre kant. 
Strand kommune anser således dette for å være i tråd med reguleringsbestemmelsen 
§3.1, siste avsnitt.

Dette arbeidet har også medført at det har pågått arbeid i nedslagsfeltet til 
Regnarvatnet. Det anser Strand kommune som nødvendig for å oppfylle en annen 
reguleringsbestemmelse, jfr. §3.1. 

På nåværende tidspunkt er det ikke behov for videre oppfølging knyttet til disse 
punktene.
 

Strand kommune ber om svar på dette brevet innen 7. september 2021. 

Med hilsen 

Fay Veronika Kristensen
virksomhetsleder
Plan og Forvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.

Kopi til:
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM

Naturvernforbundet i Strand Tunglandsvegen 21F 4100 JØRPELAND
Statsforvaltaren i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER

Vedlegg: 
Brev til Strand kommune om Dalen Steinbrudd 12.08.2021
Epost - Ulovlig drift av Dalen Steinbrudd 12.08.2021
1 Dalen Sandtak AS -driftsplan 2010-2015
2 - Mineralloven §43
3 - Oppfølging av minerallovens regler for Dalen massetak i Strand kommune -Dalen 
Sandtak & Transport AS
4 - Planbeskrivelse
5 - E-post - Stangeland Maskin AS - Bekreftelse på manglende konsesjon for pukkverk og 
sandtak i Dalen
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Vedlegg: 
6 - Tilsynsrapport - massedeponi ved Dalen Steinbrudd
7 - Reguleringsbestemmelser Dalen steinbrudd – plan 1130201801
8 - Forurensningsforskriften 30 - 6
9 - Om regulering av forurensing fra produksjon av pukk, grus,sand og singel (pukkverk) 
Miljøveilder for pukkverk
10 - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Forurensing fra produksjon av pukk, grus, sand og 
singel


