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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Haug massetak i 
Drangedal kommune. Tiltakshaver: YIT Norge AS 

 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 08.12.2014 fra YIT Norge AS med org.nr. 983 065 
309. YIT Norge AS med org.nr. 983 065 309, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller 
«Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Haug massetak på 
eiendommen gnr./bnr. 37/15 i Drangedal kommune. Mineralforekomsten tilhører 
kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 24 daa og fremgår av kart i vedlegg 1. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Haug massetak ved RV 38» og 
planID 1990001, datert 18.03.1999, regulert til steinbrudd og massetak.  
 
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. 
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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 800 000, 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 konserngaranti, ved at Tiltakshaverens 
morselskap YIT Oyj, stiller påkravsgaranti for et beløp stort NOK 800 000 som 
beskrevet i punkt 5.11.  
 
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren ha: 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende, 

vedlegg 3. 
 
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 Haug massetak. 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: Drangedal kommune, Fylkesmannen i Telemark, Telemark 
fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør, Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region sør, Statnett SF, Drangedal everk KF og andre berørte parter.  
 
Høringsperioden var fra 14.06.2018 til 12.07.2018. 
 
DMF har mottatt høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Telemark, Statens vegvesen 
Region sør, Haug Sameige og Drangedal kommune. 
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Fylkesmannen i Telemark 
Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse vist til at de har vurdert saken og at de ikke 
kjenner til forhold som hensyntas i området. 
 
DMFs kommentar 
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DMF tar Fylkesmannens høringsuttalelse til etterretning.  
 
Statens vegvesen Region sør 
Statens vegvesen uttaler at de ikke har merknader i forbindelse med fortsatt drift i 
massetaket. 
 
DMFs kommentar 
DMF tar Statens vegvesens høringsuttalelse til etterretning 
 
Haug sameige 
Haug sameige har følgende kommentar i sin høringsuttalelse: 

 
«Som en følge av masseuttak over mange år har flere grensemerker mellom 
37/15 og 37/17 forsvunnet – SVV etablerte anleggsveg langt inn på 37/17 på 
grunn av dette. Vi ber derfor om at grensemerker reetableres og sikres før 
eventuell driftskonsesjon gis.» 
 

DMFs kommentar 
DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på Haug sameige sin høringsuttalelse. Vi gjør 
videre oppmerksom på at det stilles vilkår i vedtakets punkt 2.4 om at den regulerte 
formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er 
lett synlig gjennom hele driftsperioden. Omsøkt område omfatter kun gnr./bnr. 37/15.  
DMF tar videre Haug sameige sin høringsuttalelse til etterretning.  
 
Drangedal kommune 
Gjengivelse av Drangedal kommunes høringsuttalelse: 
 

«Drangedal kommune har ingen merknader om fortsatt drift av Haug 
massetak.  

 
I Artskart (12.06.201) er det registrert Gaupe i området. Gaupe er et rovdyr 
som forflytter seg i revir på noen hundre til flere tusen kvadratkilometer.  

 
Administrasjonen i kommuner er av den oppfatning at videre drift av 
massetaket ikke vil påvirke Gaupebestanden.» 

 
DMFs kommentar 
DMF tar Drangedal kommunes høringsuttalelse 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 
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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. 37/15, datert 09.07.1999, som 
dokumentasjon for utvinningsrett. 
 
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten. 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 24 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.  
 
Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Haug massetak ved RV 38» og 
planID 1990001, datert 18.03.1999, regulert til steinbrudd og massetak.  
 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. DMF har 
videre foretatt en vurdering av bedriftens nåværende økonomiske situasjon. Ut i fra 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 driftsp lan 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 24 dekar. Det totale volum fast fjell som 
skal tas ut er estimert til 170 000 m3, hvorav gjenstående masser utgjør ca. 90 000 m3. 
Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 3 600 faste m3. Det 
legges opp til drift i tre etapper, tilsvarende tre høydenivåer i uttaket. Videre 
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presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til 
LNF-område. 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Haug massetak, 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 
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 Arild Tveit 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. 
 
Det foreligger 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 
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart 
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(gjennomført den 12.06.2018) lagt til grunn for vurderingene etter 
naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som 
tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. 
 
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 
En gjennomgang av kunnskapsbasene for naturmiljø avdekker verken prioriterte eller 
truede arter eller utvalgte eller truede naturtyper i konsesjonsområdet.  
 
Arter 
Det fremgår av Drangedal kommunes høringsuttalelse av det er registrert Gaupe i 
området. Gaupe er imidlertid et rovdyr som forflytter seg i revir på noen hundre til 
flere tusen kvadratkilometer. DMF støtter seg til administrasjonen i kommunen, som 
er av den oppfatningen av at videre drift av massetaket ikke vil påvirke 
Gaupebestanden.  
 
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.  
 
Naturmangfoldloven § 10 
I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og 
naturmangfoldet i regionen vurderes.  
 
Uttaksområdet er omkranset av skog, dyrket mark og veg. DMF vurderer at 
arealbeslaget i stor grad allerede er gjort i forbindelse med tidligere aktivitet. 
Masseuttaket medfører anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår. Veger og landbruk 
vurderes å bidra til den samlede belastningen. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
Det er ikke registrert fredete kulturminner i konsesjonsområdet eller i 
influensområdet. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i henhold til  
kulturminneloven § 8. 
 
Forurensning 
Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av 
vann- og luftmiljø. Effektene på vassdrag kan være tilslamming og generelt forverret 
vannkvalitet. 
 
Avrenning til vassdrag reguleres av forurensningsforskriftens kapittel 30. DMF minner 
om meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart eller endringer/utvidelser 
av virksomheten.  
 
DMFs konklusjon 
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon 
innvilges.  
 
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 
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nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og 
dyr.  
 
Tiltakshaver skriver følgende om sikring av uttaket:  
 

«I driftsperioden skal området vera sikra med varselskilt og midlertidig 
anleggsgjerde. Drivar av bruddet må vurdere kva slags gjerde som er naudsynt 
ut i frå drivars sikringsplikt, og kva andre sikringstiltak som er naudsynte. Dette 
i.ht: Lov om erverv og utvinning av mineralressurser § 49. Før avslutning av 
uttaket vert det satt mot varige gjerder – viltgjerder – rundt den delen av 
uttaket kor det er over 1 m kant, gjerdet er teikna inn driftskarta. Avkøyrsel en 
til RV 38 skal stengast med låst port.» 

 
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 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.  
 
Ifølge tiltakshaver gjør kvaliteten på massene at de kun egner seg til e ntreprenørvarer, 
og selges i det lokale markedet.  
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Tiltakshaver skriver følgende om avslutning og istandsetting av uttaket:  
 

«Det meste av avdekkingsmassa har blitt tatt av tidlegare, og lagt i ei ranke ut 
mot rv 38 som ein terrengvoll. Denne vollen skal i.ht reguleringsplanen bli 
liggande etter at massetaket er avslutta. Den resterande avdekkingsmassa skal 
takast av, og plasserast i nordre del av uttaksområdet. Ettersom uttaket blir 
avslutta i sidene og i bakkant skal massa brukast til klargjering til revegetering 
av sikringshyller og kantane på uttaket. Dette må skje når dette ikkje er til 
hinder for produksjon og lagring av masse i uttaket.  
Etter avslutta drift vil botn i uttaket ligge på kote 95 m.o.h. Det er utarbeida 
ein illustrasjonsplan for istandsetting av planområdet etter avslutning av 
massetaket. I prinsippet skal terrenget formast slik at det blir mest mogleg 
tilpassa det urørte terrenget rundt planområdet. Hellingane skal ikkje vera 
brattare enn 1:1,5. Den naturlege vegetassjonen skal etablerast igjen. Det skal 
skje ved hjelp av naturleg tilgroing.» 

 
I tillegg opplyser tiltakshaver at pallene som blir stående igjen har en høyde på 10-15 
meter, at hyllebredden er på 12 meter og at veggvinkelen ikke overstiger 51 grader. 
Det settes opp viltgjerder som sikring mot alle skrenter på over 1 meter.  
 
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 foreslått å stille NOK 300 000 i økonomisk sikkerhet.  
 
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens 
størrelse 
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. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 800 000 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 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 konserngaranti. 
 
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en 
konserngaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp 
stort NOK 800 000. 
 
DMF kan fremme krav under konserngarantien i følgende tilfeller: 

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

(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 har 
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. 
 
Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
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. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal 
Tiltakshaveren 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. 
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DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som 
fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det 
kreves konserngaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning 
til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen 
får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av 
endringer i mineralloven med forskrifter. 
 
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti 
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en 
ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn 
bankgaranti alene. 
 
 

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 
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 
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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.  
 
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 gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Stine Lunheim 
seksjonsleder rådgiver   

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Lunheim 
 
 
Vedlegg:  

Konsesjonsområde.pdf 

Avta le om finansiell sikkerhetsstillelse for Haug massetak.docx 

http://www.dirmin.no/
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Påkravsgaranti for Haug massetak.docx 

Godkjent driftsplan.pdf 

  

Mottakere: 

YIT Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 OSLO 

Kopi  ti l:  

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Fylkesmannen i  Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 

Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 

Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Åse Bø Tørdalsveien 1863 3753 TØRDAL 

Inger Johanne Tørnes Solåsveien 34 4843 ARENDAL 

Bård Kleiva Øverbøvegen 41 3690 HJARTDAL 

Tor Tørnes  Damfaret 66 0682 OSLO 

Kathe Solfrid Kåsene Tørdalsveien 627 3750 DRANGEDAL 

Solveig Kåsene Gudbrandsveien 5 3750 DRANGEDAL 

El l ing Tørnes Tørdalsveien 465 3750 DRANGEDAL 

Thor Lars  Øverland Tørdalsveien 627 3750 DRANGEDAL 

Thomas Andreas Grogaard Tørdalsveien 804 3750 DRANGEDAL 

Åse Rannveig Tuven Tørdalsveien 625 3750 DRANGEDAL 

Drangedal everk KF Gudbrandsveien 28 3750 DRANGEDAL 

 
 


