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1.

Tildeling av driftskonsesjon

JOGRA Steinindustri AS, org. nr. 883 491 092, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grå granitt også kalt Iddefjordsgranitt i
Skriverøya på del av eiendommen gbnr. 192/7 i Halden kommune.
Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på 27,5 daa og fremgår av kart med tittel
«Konsesjonsområde Skriverøya steinbrudd i Halden kommune», produsert ved DMF
18. oktober 2017.
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning,
arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å
innhente andre nødvendige tillatelser.
Området er i henhold til reguleringsplan Reguleringsplan for Skriverøya steinbrudd
ikrafttredelsesdato 17. mars 2011 regulert til steinbrudd og masseuttak.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

2.

Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.
DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 600 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK
300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til
fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler
som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
(iii)
Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Skriverøya steinbrudd. Godkjent versjon av
driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
Fylkesmannen i Østfold, Halden kommune, NVE Region øst, Østfold fylkeskommune,
Statens vegvesen Region øst, samt øvrige berørte av tiltaket slik det fremgår av
adresselisten i vedtaksbrevet.
Høringsperioden var fra 19. oktober 2017 til 17. november 2017.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
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Østfold fylkeskommune:
Fylkeskommunen viser til at søknaden er vurdert med særlig fokus på kulturminner,
miljø, næringsutvikling og friluftsliv. De har ingen merknader til søknaden. Selv om
området ligger i et statlig sikret friluftsområde, viser fylkeskommunen til at de ikke kan
se at den begrensede driften som skal foregå vil medføre vesentlige ulemper for
bruken av friluftsområdet.
DMF sin kommentar:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.
Halden kommune:
Halden kommune viser til at de ikke kan se at tiltaket har negative konsekvenser. De
mener at driften medfører at det opprettholdes arbeidsplasser i en næring med lange
tradisjoner i kommunen. Kommunen nevner også at de var innforstått med at det ville
bli søkt om driftskonsesjon på gbnr. 192/7 og stiller seg positive til dette. Videre skriver
kommunen at de ikke kan se at driften av bruddet vil ha noen negativ innvirkning på
allmennhetens tilgang på de statlig sikrede friluftsområdene.
DMF sin kommentar:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.

5.

DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale me d
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 192/7, datert 25. september 2017, som
dokumentasjon for utvinningsrett.
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DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på 27,5 daa og fremgår av kart med tittel
«Konsesjonsområde Skriverøya steinbrudd i Halden kommune», produsert ved DMF
18. oktober 2017.
Området er i henhold til reguleringsplan Reguleringsplan for Skriverøya steinbrudd
ikrafttredelsesdato 17. mars 2011 regulert til steinbrudd og masseuttak.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for 2013 og 2014.
Tiltakshaver har en stigende trend, og en stabil egenkapitalandel på over 30%.
Tiltakshaver har vært stabil på kredittrating AA, som er nest høyeste kredittverdighet.
Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.
5.4
Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet.
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 27,5 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 75 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 1500 faste m3. Det legges opp til drift i 2 etapper. Videre
presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til
LNF.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Skriverøya, kan godkjennes.
Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering
legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
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foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
5.5
Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6
Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal
ha en bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Erik Johansen som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
Tiltakshaver har oppgitt at det er to personer ansatt i bruddet, en bruddsjef og en
bruddarbeider. I tillegg har de en bergteknisk ansvarlig som planlegger driften av
uttaket.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på
miljø.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført i oktober 2017) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven.
I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket
vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i
naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av
uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull
natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger
etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Tiltakets konsekvenser for kulturminner
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Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. Ifølge planbeskrivelsen
er det registrertautomatisk fredede kulturminner, nærmere bestemt to gravrøyser fra
bronsealderen. Det er også funnet en skanse fra Karl den tolvtes tid, nærmere bestemt
1700-tallet, og er et nyere tids kulturminne. Fylkeskommunen gjennomførte en
befaring i området, uten at det ble registrert kulturminner innenfor planområdet.
Ifølge planbeskrivelsen konkluderte fylkeskonservatoren med at da kulturminnene
nord for bruddet og vest for bruddet er såpass langt unna, at tiltaket ikke vil forringe
kulturminnene. DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og mener hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner
imidlertid om den generelle varslingsplikten ihht. kulturminneloven § 8.
På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold
knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det
er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.
5.8
Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
5.9
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: naturstein
blokkstein, skifer og murestein. Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av, det vil si stein som brukes i utearealer, bygninger og
monumenter.
Uttaket sysselsetter 2-4 årsverk og bidrar til å opprettholde og skape ny sysselsetting i
lokalsamfunnet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til annen
næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i annen
virksomhet.
5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Ifølge driftsplanen skal bruddet fylles opp med vann etter endt uttak. Brakker og annet
utstyr skal fjernes. Skrotstein skal plukkes fortløpende under uttaket og vil deponeres i
bruddgropa. I sør-øst planlegges det et overløp til bekk i Iddefjorden. Østsiden av
bruddkanten vil ifølge driftsplanen bli liggende 0-1 meter over vannet, med strandsone
på det som i dag er riggplass. Langs vestsiden av bruddet blir det en skrent på 2-5
meter som går ned mot vannet. Området skal bli en del av Halden kommunes
friluftsområde på Skriverøya/Ystehede.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
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Tiltakshaver har vist til at det er gjennomført tiltak som skal gi redusert krav til
økonomisk sikkerhetsstillelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
I tillegg skal sikkerheten være slik at den ved konkurs hos tiltakshaver ikke vil inngå i
konkursboet. Det vil si at man ved beregning av økonomisk sikkerhet må ta høyde for
at tiltakshaver kan gå konkurs, og at det ikke er tiltakshaver selv som skal forestå
sikrings- og oppryddingsarbeidene. Beregningen må derfor ta utgangspunkt i at det
skal leies inn konsulent, samt ekstern arbeidskraft, for gjennomføring av sikrings - og
oppryddingsarbeidene.
Ut fra det DMF kan se har ikke tiltakshaver tatt høyde for momentene vi har redegjort
for over. Tiltakshaver har redegjort for enkelte tiltak som de mener er egnet til å
redusere summen på økonomisk sikkerhetsstillelse, herunder at vestsiden av bruddet
er gjerdet inn, skrotstein plukkes kontinuerlig og at alle jordmasser er tatt vare på.
DMF viser her til sikringsplikten etter mineralloven § 49 som gjelder for hele området.
Vi har derfor tatt utgangspunkt i at hele bruddområdet skal sikres med gjerde.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 600 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet,
massetype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet,
og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende
uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf.
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som
skal sperres til fordel for DMF.
Bankgaranti – oppstartsfase
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig
sikkerhet i denne fasen.
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
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(ii)

Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(iii)

Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet innestående på
bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 600 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 7,60 pr tonn uttatt masse.
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 30 000 pr år. I søknaden er uttak
anslått til ca. 4 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 7,60 pr tonn.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6.
Driftskonsesjonens varighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det
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kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:
 Utvinningsretten for statens mineraler slettes
 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter
mineralloven § 37 andre ledd bokstav a
Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av
utvinningsretten.

7.

Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges
ned, i henhold til mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i
henhold til mineralloven § 48.
Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8.

Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
9

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å se saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Torbjørn Killi Olsen

Stine Borge Nordskag

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag
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Vedl egg:
Godkjent driftsplan_Skriverøya.pdf
Kons esjonsområde_Skriverøya .pdf
Avta l e om finansiell sikkerhetsstillelse_Skriverøya .docx
Pa nts ettelseserklæri ng for enkle pengekrav_Skriverøya.docx
På kra vsgaranti_Skriverøya .docx
Motta kere:
JOGRA Stei nindustri AS

Pos boks 83

1740 BORGENHAUGEN

Kopi ti l:
Ha l den kommune

Pos tboks 150

1751 HALDEN

Anders Danielsen Furuvarp
Andreas Aa kervik Amundsen
Andreas Aaserud
Ani ta Karlsson
Ani ta Katrine Furuheim

Skri verøveien 166
Iddeveien 16
Bokketræet 13
Skri verøveien 191
Vå rs tien 49

1765 HALDEN
1769 HALDEN
3623 LAMPELAND
1765 HALDEN
1793 TISTEDAL

Ani ta Nyseth Fagerlie
Anne Ma rie Sikkeland

Fjordgl øttveien 13
Skri verøveien 169

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Anne Nordby
Anne-Cathrine Eriksen

Fjordgl øttveien 7
Skri verøveien 223

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Anne-Karine B. Ja nsen
Ann-Kri stin Eri ksen

Fjords tien 32
Sofi enbergveien 9

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Ann-Li sbeth Øs tby
Anny Ka rol ine Sivertsen
Ari l d Didriksen
As tri d Bakke
Bea te Lund

Skri verøveien 227
Hi l ton 24 B
Tomterveien 353
Fjordgl øttveien 36
Fjords tien 28

1765 HALDEN
2040 KLØFTA
1825 TOMTER
1765 HALDEN
1765 HALDEN

Beri t Engen
Bert Åke Benny Ka rlsson

Adol ph Tidemands gate 12 C
Skri verøveien 191

2000 LILLESTRØM
1765 HALDEN

Bjørg Ei l ertsen
Bjørn As pli
Bjørn Hel ge Jensen
Bri tt Kri s tine Furuvarp
Bryn Woodbury Ma rti nsen
Ca mi lla Aimee Amundsen

Fjordgl øttveien 32
Fjords tien 5
Fjords tien 30
Skri verøveien 170
Wærns ga te 18
Skri verøveien 211

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1778 HALDEN
1765 HALDEN

Ca rl Thomas Fjellstad
Da g Ra nke Johnsen

Fjords tien 3
Skri verøveien 231

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Di rektoratet for
s a mfunnssikkerhet og
beredskap
Egi l Jansen
El dri d Mi riam Jørgensen

Pos tboks 2014

3103 TØNSBERG

Fjords tien 32
Fjords tien 1 A

1765 HALDEN
1765 HALDEN

El i sabeth E. Si gnebøen
El s e Ma rie Jacobsen

Fjords tien 12 A
Tomterveien 353

1765 HALDEN
1825 TOMTER

Emi l ie Richa Hødal
Erl i ng Grimsrud AS

Iddefjordsveien 719
Fl a tebyveien 1

1765 HALDEN
1792 TISTEDAL

Fi nn Steinar Ma gnussen
Fra nk Skogen

Skri verøveien 201
Brekkerødlia 43 C

1765 HALDEN
1782 HALDEN

Fyl kesmannen i Østfold
Gerd Inger Richa
Gl enn Morgan Ottosson

Sta tens hus, Postboks 325
Fjordgl øttveien 11
Fjords tien 7

1502 MOSS
1765 HALDEN
1765 HALDEN
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Gri ms rud Utvikling AS

Fl a tebyveien 1A

1792 TISTEDAL

Ha nne Cl ementz
Ha ns Øi vind Buer

Fjords tien 10
Skri verøveien 215

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Hå va rd Ma ndt Spaniland
Hege Furuvarp Grøndal
Hel ene Jørs tad As pli
Henri k Olaussen Ma rtinsen
Hi l de Ma rie Larsen

Fjords tien 22
Skri verøveien 168
Fjords tien 5
Wærns ga te 18
Skri verøveien 209

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1778 HALDEN
1765 HALDEN

Hi l de Nys eth Bakke
Ida Christine Buer

Bøkl evene 85
Skri verøveien 215

1766 HALDEN
1765 HALDEN

Ida Christine Moen
Inga r Larsen
Inger A. Kol berg Olsen
Ingri d Ca thrine Sjøholt
Iva r Ha ns Engen
Ja n Eri k Ronny Ca rlsson

Iddefjordsveien 161
Skri verøveien 209
Fjordgl øttveien 22
Fjords tien 22
Adol ph Tidemands gate 12 C
Vå rs tien 49

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
2000 LILLESTRØM
1793 TISTEDAL

Ja n Johannessen
Ja nne H. Monsen Solberg

Iddefjordsveien 151
Fjords tien 26 A

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Ja nniche Slang Furuvarp
Ja rl e Ernst Krosby
Jorun Bjørn Ma rti nsen
June A. Kros by Petersen
Ka i -Roar Johansen

Skri verøveien 166
Fjordgl øttveien 3
Fjords tien 20
Skri verøveien 195
Skri verøveien 217

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN

Ka ri Ani ta Jensen
Ka ri na Fimland

Fjords tien 30
Sti klaveien 264

1765 HALDEN
1866 BÅSTAD

Ka rol ine Ja cobsen
Ka tha rina Bakkejord

Ås engveien 32
Fjords tien 8 B

1793 TISTEDAL
1765 HALDEN

Ki m Petersen
Ki ne Va d Norli

Skri verøveien 195
Orrha nemyra 45 A

1765 HALDEN
3320 VESTFOSSEN

Kjel l -Arne Eriksen
Kjers ti Landfald Aaserud
Kri s tian Lars R. Norling
Kri s toffer S. Henriksen
La rs Ol e Bergstrøm

Skri verøveien 223
Bokketræet 13
Fjords tien 28
Iddefjordsveien 153
Ås engveien 32

1765 HALDEN
3623 LAMPELAND
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1793 TISTEDAL

La s se Bunæs
Lene Beate Petersen
Lene M. Bjørkl und Solberg
Li nda Ma rie W. Olsen
Li s beth Auensen
Ma gne Simensen Snekketorp
Ma gne Tormod Sannerød
Ma i Bri t Pedersen

Skri verøveien 171
Fjords tien 8A
Fjords tien 26 A
Fjordgl øttveien 18
As å kveien 5
Iddefjordsveien 154
Fjords tien 18
Fjords tien 6

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1764 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN

Ma ri a nne Brodin
Ma ri a nne H. Hafsrød

Fjords tien 16
Fjordgl øttveien 6

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Ma ri t Solveig Johannesen
Ma ri ta Furuvarp
Ma ri us Lauritzen
Merete Kri stin Fjellstad

Fjords tien 1 B
Furuva rpveien 2
Fjords tien 12 B
Fjords tien 3

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN

Mi a Cecilie La uritzen

Fjords tien 12 B

1765 HALDEN

Mi l jødirektoratet
Mona M. H. Hol st Ystehede

Pos tboks 5672 Sl uppen
Iddefjordsveien 116

7485 TRONDHEIM
1765 HALDEN

Morten Ja kobsen

Fjordgl øttveien 9

1765 HALDEN
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Morten Sva ng

Fjordgl øttveien 1

1765 HALDEN

Ni l s Anders Furuvarp
Ni na Rødøy

Fjordgl øttveien 2
Brekkerødlia 43 C

1765 HALDEN
1782 HALDEN

Norges vassdrags- og
energidirektorat Region øs t
Odd Es pen Bryntesen
Øi vi nd Olsen
Ol e Ka rsten Auensen

Va ngsveien 73,Postboks 4223

2307 HAMAR

Fjords tien 14
Fjordgl øttveien 22
As å kveien 5

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1764 HALDEN

Oppl ysningsvesenets fond
Øs tfold fylkeskommune

Pos tboks 535 Sentrum
Pos tboks 220

0105 OSLO
1702 SARPSBORG

Øys tei n Weberg
Øyvi nd Fa gerlie
Robert Wilhelm Johnsen
Sofi enberg Eiendomsutvikling
AS
Sta tens vegvesen Region øst

Sofi enbergveien 9
Fjordgl øttveien 13
Sophie Amalies vei 97
Høvi k terra sse 36

1765 HALDEN
1765 HALDEN
3031 DRAMMEN
3413 LIER

Pos tboks 1010 Nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

Sti g-Roar Ma rtinsen
Sti ne Jakobsen Sannerød

Fjords tien 20
Fjords tien 18

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Svei n Anders Bakke
Svei n Erik Hovland
Svei n Olav Ys tehede
Svend Egil Torp
Sverre Ca to Furuvarp

Bøkl evene 85
Fjords tien 24
Iddefjordsveien 159
Fjordgl øttveien 8 B
Skri verøveien 170

1766 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN

Thor Ol e Nilsen
Ti ri l Danielsen

Fjords tien 26 B
Iddefjordsveien 153

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Toma s Halvorsen
Tommy Joha nnesen

Fjords tien 16
Fjords tien 9

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Tommy Lund
Tori l d Irene Eri ksen

Iddefjordsveien 161
Fjordgl øttveien 4

1765 HALDEN
1765 HALDEN

Torje Ol sen
Trond Forsstrøm
Trond Øs tby
Trude Johannesen
Trul s Hagvi n Hødal

Fjordgl øttveien 18
Skri verøveien 219
Skri verøveien 227
Fjords tien 9
Iddefjordsveien 719

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN

Turi d Li ndgren Karlsen
Ul f Bertil Næss
Ul f Eri k Fredriksen
Unni Merete Johannessen

Fjords tien 24
Fjords tien 6
Fjordgl øttveien 6
Iddefjordsveien 151

1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
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