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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 29.10.2015 fra Kvalsund Maskin og Transport AS
(organisasjonsnummer 945 741 929) og revidert søknad om driftskonsesjon datert
11.12.2017.

1.

Tildeling av driftskonsesjon

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282

Kvalsund Maskin og Transport AS (organisasjonsnummer 945 741 929), heretter
benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter
mineralloven § 43.

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Kvalsunddalen på
del av eiendommen gnr./bnr./fnr. 8/1/27 i Kvalsund kommune. Mineralforekomsten
tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 33 daa og fremgår kart ved navn
«konsesjonsområde Kvalsunddalen» vedlagt dette konsesjonsvedtak.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.
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

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.
Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest 07.03.2018.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 300 000, 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 ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK
150 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan
råde over denne på noe vis.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
(ii)
Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 150 000 til pantsatt
bankkonto;
(iii)
Etablert pant i konto til fordel for DMF.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Kvalsunddalen, med mindre merknader. Det vises til
DMFs vurdering punkt 5.4. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette
konsesjonsvedtak.
4.

Høring

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Kvalsund kommune, Finnmark fylkeskommune,
Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark Reindriftsavd. Vest- Finnmark,
Finnmarkseiendommen, Sametinget, Reindriftsforvaltningen, Fiettar og Fala/Kvaløy
reinbeitedistrikt og eiere på naboeiendommer.
Høringsperioden var fra 15.12.15 til 25.01.2016. Kvalsund kommune fikk utsatt
høringsfrist og ga sin høringsuttalelse 06.07.2016.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Sametinget
Sametinget har ingen merknader til søknaden og kjenner ikke til at det er registrert
automatisk fredete samiske kulturminner der masseuttaket ligger. Skulle det likevel
under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark
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fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre
ledd.
Kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.
Finnmarkseiendommen
FeFo er positiv til fortsatt drift av grustak gnr./bnr./fnr. 8/1/27 i Kvalsund kommune.
Befaringer har ikke avdekket kritikkverdige forhold, eller gitt pålegg om utbedringer de
årene det har vært drift. Befaring 16.09.2015 viste at grustaket ble drevet på en
tilfredsstillende måte, og ikke lagring av noe avfall i grustaket. For fortsatt drift av
grustaket forutsetter grunneier at det blir gitt konsesjon og at eventuelle pålegg fra
offentlige myndigheter blir fulgt.
Kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.
Fala/Kvaløy reinbeitedistrikt
I det følgende er reinbeitedistriktets høringsuttalelse gjengitt i sin helhet:
«Det vises til deres brev av 15.12.2015. Deres referanse 14/01854-6.
Distriktet har vurdert saken og velger å komme med følgende uttalelse til søknad om
driftskonsesjon i Kvalsunddalen.
Bakgrunnsopplysninger om bruk av område til vår reindrift:
Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala flytter gjennom området på begge sider av
eksisterende masseuttak både om våren og høsten. Det åpne landskapet og fl ate
terrenget gjør at dette av naturen er det beste område for flytting med rein over
Kvalsundelva/Suolojohka. Elva på begge sider av grustaket har også relativt fine stryk,
som gjør at rein lettere kan vasse over elva. I tillegg benytter reinen ofte brua nedenfor
masseuttaket til å passere elva. Spesielt gjelder dette om våren når elva er i flom, og vi
har da også vært avhengige av å kunne flytte over brua. For øvrig bruker vi området til
beite og oppsamlingsområde for rein både om våren og høsten. Område det søkes
driftskonsesjon til ligger innenfor oppsamlingsgjerdet vi har fra Neverfjord i sørvest til
Neverfjordvannet, derfra ned etter Kvalsunddalen til Kvalsund i nordøst. I den
anledning er også område ved eksisterende grustak mye brukt som trekkleie av rein på
beite.
Distriktets vurdering:
Distriktet har kommet frem til at vi ikke kan tillate aktivitet i dette området som kan
stenge reinflyttingen. Således ser vi at en driftskonsesjon for etappe 3 vil stenge
mulighetene for reinflytting. Det samme gjelder for etappe 2 om den ikke reduseres i
utstrekning på øst og sør. Etappe 1 er mindre omfattende i utstrekning, men vil
medføre støy og støv som vil påvirke reindriftas bruk. Viser for øvrig til reindriftsloven
§ 22:
«Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av
flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell
skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter
avgjørelse ved jordskifteretten. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av
den nye flyttleien skal overlates til skjønnet.»
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Distriktets konklusjon:
Distriktet må gå imot søknad om driftskonsesjon for Kvalsunddalen i Kvalsund
kommune slik omsøkt, da den vil stenge muligheten for reinflytting. Vi er avhengige at
reinflytting er sikret i fremtiden.
Avslutning:
Vi er for dialog og er åpne for å drøfte saken videre. Eventuelt kan det være nyttig at
det arrangeres møte med befaring mellom parter oss, søker, andre aktører og
myndigheter som forvalter saken».
Kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.
Tiltakshaver opplyser til DMF i e-post datert 14.11.2017 at de har hatt befaring og
møte med Reinbeitedistrikt 20. Partene har blitt enige om at etappe 1 og etappe 2
beholdes slik planlagt ihht opprinnelig søknad. Etappe 3 utelates i sin helhet fra
konsesjonssøknaden. Av møtereferatet fremgår også at partene har blitt enige om
anleggsstopp i perioden med reinflytting og beiting i område.
Fylkesmannen i Finnmark
I det følgende er Fylkesmannens høringsuttalelse gjengitt i sin helhet:
«Fylkesmannen viser til brev datert 15. desember 2015, mottatt av oss den 5. januar
2016. Videre viser vi til telefonsamtale med saksbehandler den 2. februar, der vi fikk
utsatt høringsfristen til den 3. februar.
Kvalsund Maskin og Transport AS har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om
driftskonsesjon for Kvalsunddalen massetak i Kvalsund kommune.
Planstatus
Kvalsunddalen massetak er i kommuneplanens arealdel for Kvalsund kommune 20042016, avsatt til råstoffutvinning - massetak/grustak med krav om reguleringsplan, jf. §
4.1.1.Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for massetaket etter det vi kjenner til.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på kommuneplanens arealdel forutsetter en videre
oppfølging med reguleringsplan for å gjennomføre arealbruk og tiltak her. I henhold til
plan- og bygningsloven § 12-1 2. ledd skal det utarbeides reguleringsplan for de
områdene i kommunen hvor det i kommuneplanens arealdel er bestemt at utbygging
bare kan skje etter en slik plan. Her heter det:
”Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i
kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det
ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og
anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.”
Fylkesmannen anmoder Direktoratet for mineralforvaltning om å utsette behandlingen
av søknaden fra Kvalsunddalen massetak om driftskonsesjon og godkjenning av
driftsplan til det foreligger en vedtatt reguleringsplan for området. Vi ser det som viktig
at kommunen gjennom en reguleringsplan fastsetter uttaksgrenser og stiller krav om
istandsetting og etterbruk.
Biologisk mangfold
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Naturtypeområdet Korselva: Fosssvang er av regional verdi (Viktig – B), ikke lokal verdi.
Dette framgår av verdibegrunnelsen i Naturbase og av rapporten Garder, G. 2010i.
Vi ber om at dette rettes opp i tabellen på side 3 i Deres oversendelsesbrev.
Fylkesmannen ber om at det stilles krav som sikrer en tilstrekkelig kantsone mellom
eiendomsgrensa mot naturtypeområdet og uttaksområdet i en eventuell
driftskonsesjon.
Korselva
Etter vår vurdering vil avstanden fra eiendomsgrensa og ned til Korselva sikre en
tilstrekkelig kantsone for å hindre utrasing mot elva.
Masseuttak må sees i sammenheng med konsesjon til utbygging av Korselva kraftverk,
se nedenfor. Vi ber om at det stilles vilkår i en eventuell driftskonsesjon som sikrer at
det ikke tas ut masser mellom veien og elva.
Reindriftsinteressene i området
Massetaket ligger i et område som er viktig for reinbeitedistriktene 22 Fiettar og 20
Kvaløy. Massetaket ligger i utkanten av en flyttlei og er et oppsamlingsområde med
Tverrelva og Kvalsundelva som ytterkant. Området er dessuten definert som
vår/sommer/høst-beiteområde.
Uttaksperioden for masser er anslått til midten av juni og til slutten av september. I
sommerhalvåret er Kvalsunddalen og uttaksområdet sommerbeite for distrikt 22
Fiettar, mens det i slutten av uttaksperioden er høstbeite for distrikt 20 Kvaløy. Det er
derfor viktig at den trafikken og aktiviteten knyttet til masseuttaket tar hensyn til
reindriftas behov under samling og flytting av flokken gjennom/over Kvalsunddalen, et
moment som bør framkomme i konsesjonsvilkårene og reguleringsplanen for
masseuttaket.
Konsesjon for Korselva kraftverk
Det er gitt konsesjon til utbygging av Korselva kraftverk, og i den sammenheng planlagt
permanent vei gjennom grustaket og over Korselva opp til kraftverket. Følgende
avbøtende tiltak er satt i konsesjonen:
 Anleggsveien i rørgatetraseen skal tilbakeføres og revegeteres.
 Det skal tas kontakt med reinbeitedistriktene for avklaring av anleggsperiode
og andre tilpasninger i forbindelse med detaljplanen.
 Ingen forstyrrende anleggsaktivitet i kalvingsperioden og
oppsamlingsperioden.
Dette til orientering».
Kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.
Når det gjelder planstatus viser DMF til Kvalsund kommunes uttalelse gjengitt
nedenfor. Det følger av forarbeidene til mineralloven at behandling av konsesjon og
reguleringsplan kan skje separat. En tillatelse etter mineralloven vil imidlertid ikke
erstatte tillatelse etter plan- og bygningsloven.
Når det gjelder kantsone mellom eiendomsgrensa mot naturtypeområdet og
uttaksområdet, viser DMF til våre merknader til driftsplanen i vedtakets punkt 5.4.
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Når det gjelder reindriftsinteresser viser DMF til at konsesjonsområdet nå er redusert
for å imøtekomme reindriftens interesser i området.
Kvalsund kommune
Eiendommen gnr./bnr./fnr. 8/1/27 ble etablert i mai 1983. Etableringen ble gjort for å
få kontroll på uttak av massen som ble tatt ut i dette området. Festeiendommen er på
ca. 45 907 m2 med formål masseuttak. Uttaket innenfor eiendommen er på ca. 14 280
m2 . Hensikten med festeeiendommens avtale som Kvalsund kommune og Fredriksen
inngikk på 80- tallet med Statskog (nåværende Fefo) var for masseuttak. Arealet som
ikke er utnyttet slik formålet til festeeiendommen er avtalt i 1983 er ca. 30 000 m2.
Kvalsund Maskin Og Transport AS søker om uttak på 105 000 m3. Dette vil utgjøre ca.
21 000 m2. Med uttak på ca. 1000-5000 m3 vil driftstiden være på ca. 25-30 år.
Kommunen viser til kommuneplanens arealdels bestemmelser datert 10.05.2004,
vedtatt av kommunestyret 15.06.2004 i SAK nr. 0030/04 § 4 Område for
råstoffutvinning:
4.1 Generelle bestemmelser
4.1.1. Plankrav i råstoffområder.
I området som er avsatt til råstoffutvinning kan ikke søknadspliktig e tiltak settes i verk
før området inngår i reguleringsplan og konsekvensutredning der dette er påkrevet
ihht. lovgivningen.
Jf. Plan- og bygningsloven § 20-4 andre ledd punkt a.
Kvalsund kommune anser at festeeiendommen er et godkjent masseuttak fra 1983 og
at søknaden til Kvalsund Maskin og Transport AS vil være innenfor dagens
festeeiendom. Kvalsund kommune ønsker en driftsplan som avgrenser uttaksområdet
innenfor festeeiendommen.
Kvalsund kommune anser at en reguleringsplan ikke er nødvendig, da formålet for
festeeiendommen ikke blir endret eller utvidet.
Reindriftstinteresser:
Kommunen mener at flyttleier og oppsamlingsområder ikke vil bli berørt av dette
tiltaket.
Tverrelva:
Kommunen fremhever at kantsonen til Tverrelva må sikres mot utrasing av masser.
Skjæringer i terreng:
Kommunen påpeker at skjæringer må utføres slik at det ikke er til hinder eller til fare
for mennesker og dyr. Områder som er ferdige skal planeres og tilsås.
Kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.
Når det gjelder kantsonen til Tverrelva så viser DMF til fylkesmannens uttalelse om at
avstanden fra eiendomsgrensa og ned til Korselva sikrer en tilstrekkelig kantsone for å
hindre utrasing mot elva.
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Når det gjelder kommentar om skjæringer, viser DMF til våre merknader til driftsplanen
i vedtakets punkt 5.4.
Områdets etterbruk må avtales mellom kommune som planmyndighet og tiltakshaver.
Tiltakshaver plikter å sørge for at driftsplanen legger opp til en avslutning og etterbruk
som er i tråd med områdets planavklaring.
5.

DMF sin vurdering

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 med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gnr/bnr/fnr 8/1/27, som dokumentasjon for
utvinningsrett.
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.

5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 33 daa og fremgår kart ved navn
«konsesjonsområde Kvalsunddalen» vedlagt dette konsesjonsvedtak.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut fra de
gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket, jf. mineralloven §
43.
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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 grustaket.
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av
forekomsten innenfor arealet på 33 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut er
estimert til ca. 80 000 m3 . Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr.
år er 1000-5000 m3. Det legges opp til drift i to etapper. I tillegg til driftsfasene
presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.
Med enkelte merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til
planen. DMFs merknad gjelder:
-

Sikring av bruddet. Bruddet skal sikres med midlertidig gjerde i uttaksperioden.
Ved sesongslutt, og ved reinbeiting/-flytting i området, tas midlertidig gjerde
ned og uttakskanten sikres ved å «legge den ned». Dette for å ikke hindre
reinflyttinga i området. Også etter endt uttak skal uttakskanten sikres ved å
«legge den ned».

-

Manglende beskrivelse av hvordan tiltakshaver skal sikre en kantsone mellom
uttaksgrense og naturtypen (naturbeitemark Korselva:Fossvang) som grenser
til uttaket i nord-øst.

-

Manglende beskrivelse av avrenningsproblematikk

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Kvalsunddalen, kan godkjennes
med vilkår om at merknadene rettes og innarbeides i driftsplanen innen 07.03.2018.
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
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.
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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 Geir Fredriksen som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
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 og
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.
Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.
Biologisk mangfold - 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
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført desember 2017)
lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser at det ikke er
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9-12.
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget:
Naturtyper
Helt nord i konsesjonsområdet er det registrert naturtypen naturbeitemark.
Lokaliteten heter Korselva: Fossvang og er viktig (verdi B). Lokaliteten er en tydelig
ugjødslet eng. Naturverdiene er avhengig av fravær av fysiske inngrep som
masseforflytninger, samt moderat beitetrykk.
Sør for konsesjonsområdet er det registrert naturtypen naturbeitemark. Lokaliteten
heter Kvalsunddalen og den er viktig (verdi B). Kvalsunddalen er et gammelt sjøsamisk
bruksområde, med tidligere utmarksslåtter, men også en viktig beitemark for
flyttsamer fra innlandet. Området brukes fortsatt som reinbeite. Lokaliteten vurderes å
ikke bli berørt av tiltaket.
Arter
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Det er registrert arter av svært stor forvaltningsinteresse like nord for
konsesjonsområdet. Det er registrert fjellfrøstjerne (livskraftig, LC) og fjelltistel
(livskraftig, LC).
Vannforekomster
Konsesjonsområdet grenser til Korselva. Korselva er en del av flere vannforekomster;
Kvalsundelva, Kvalsundelva bekkefelt og Korselva – Suolojohka. Samtlige har antatt
svært god økologisk tilstand og ingen risiko for å ikke nå miljømålet innen 2021.
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
Etter naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
Grustaket vil medføre arealbeslag, endring av terrengformer og anleggsaktivitet.
Uttak av masser vil føre til at naturtypen innenfor konsesjonsområdet går tapt.
På bakgrunn av det overnevnte har DMF kommet til at det ikke foreligger avgjørende
momenter knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at konsesjon ikke skal gis.
Avrenning – forurensningsforskriften § 30-6
DMF minner om forurensningsforskriften § 30 og meldeplikten til
forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at
tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften §
30-6.
Tiltakets konsekvenser for kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor konsesjonsområdet.
DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.
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.
Vi 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 sand, grus,
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.
Dette er et moment som taler for å innvilge konsesjon.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
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.
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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.
Tiltakshaver ønsker å innbetale et grunnbeløp på NOK 150 000 og betale NOK 2,00 per
tonn årlig uttatt masse.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stil le
finansiell sikkerhet med NOK 300 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. minerall oven § 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 innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler
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.
Grunnbeløp
Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbe taling av grunnbeløp for å
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaver skal derfor innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet
innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 150 000. Beløpet er satt ut i fra en
vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 300 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 4,50 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 12 år, det vil si NOK 12 600 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 2 800 – 14 000 tonn/år. Vi har tatt utgangspunkt i ca 2 800 tonn/år, noe som
gir en årlig avsetning på NOK 4,50 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.
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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 skj e ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.
5.12 Tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og
samfunnsliv
Forvaltning og bruk av mineralressursene etter mineralloven skal ivareta hensynet til
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv. Samisk kultur og livsstil
har alltid vært knyttet til naturen, til dels sårbar natur, og er derfor avhengig av god
ressursforvaltning. Reindriften er en samisk næring og en viktig del av det materielle
grunnlaget for samisk kultur.
Fala/Kvaløy reinbeitedistrikt uttalte under høringsrunden at de var imot søknad om
driftskonsesjon for Kvalsunddalen slik den opprinnelig var omsøkt, da den ville stenge
muligheten for reinflytting. DMF forela uttalelsen for tiltakshaver, som gjennomførte
befaring og møte med reinbeitedistriktet. På bakgrunn av dette ble etappe 3 tatt ut av
omsøkt område, og tiltakshaver opplyste om at det vil være anleggsstopp i perioden
med reinflytting og beiting i område.
DMF vurderer at hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og
samfunnsliv er ivaretatt gjennom tiltakshavers dialog med reinbeitedistriktet, og
endringer gjort i driftsopplegget på bakgrunn av dette.
DMF vurderer at tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv
og samfunnsliv ikke taler imot å gi driftskonsesjon.
6.

Orientering om plikter

Tiltakshaver har de rettigheter og plikter som følger av den til enhver tid gjeldende
minerallov med forskrifter. Nedenfor følger en kortfattet redegjørelse for de plikter
som gjelder for tiden.
Oppstart av drift kan være avhengig av tillatelse fra andre offentlige myndigheter, f.
eks. tillatelse etter forurensningsloven. Tiltakshaver må selv avklare om andre
tillatelser trengs.
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DMF skal ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Slik melding skal
gis senest én uke før oppstart, og tidligst tre uker før oppstart. DMF skal også ha
melding før drift stanses midlertidig eller legges ned; se mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig, og
slik at arbeidene ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på
miljøet, jf. mineralloven § 48.
Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår, jf.
mineralloven § 50.
Tiltakshaver skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området slik at
arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Driver har
tilsvarende sikringsplikt for gruveåpninger, tipper og utlagte masser utenfor
rettighetsområdet med tilknytning til området, jf. mineralloven § 49.
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
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.
Konsesjonen kan revideres etter 10 år, med mindre tidligere revisjon er fastsatt i punkt
1 ovenfor.
En driftskonsesjon bortfaller hvis ikke driften er satt i gang senest fem år etter at den
ble gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. DMF kan forlenge
fristen etter søknad.
Driftskonsesjon faller også bort dersom utvinningsretten slettes, avtalen om rett til å
utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører, eller skjønn ikke er krevd innen
ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd
bokstav a.
Konsesjonen kan ikke overdras. Overdragelse av utvinningsrett innebærer heller ingen
overdragelse av driftskonsesjonen.
DMF kan pålegge tiltakshaver som legger ned uttak av grunneiers mineraler å sende
inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale, dersom uttaket har mineraliseringer av
vesentlig geologisk interesse.
Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området etter at arbeidene er
avsluttet. Området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes. DMF kan fastsette en
frist for når oppryddingen skal være avsluttet.
7.

Partsrettigheter
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Dette vedtak kan påklages til departementet (NFD) i samsvar med reglene i
forvaltningsloven kapittel VI. Fristen for å klage er tre uker etter at vedtaket kom fram.
Klagen fremsettes for Direktoratet for mineralforvaltning.
På de vilkår og med de unntak som følger av forvaltningsloven §§ 18 til 19, har
tiltakshaver rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.

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