Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

19.10.2018
15/00219-14

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Skaane
Pukkverk i Horten kommune. Tiltakshaver: Veidekke Industri AS
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 18.12.2014 fra Veidekke Industri AS med org.nr.
913 536 770.

TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883

1.

Tildeling av driftskonsesjon

Veidekke Industri AS med org.nr. 913 536 770, 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 mineralske ressurser i Skaane Pukkverk på
eiendom med gnr./bnr. 103/2 i Horten kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 68 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er regulert til «massetak» i reguleringsplan av 30.04.2001 med plan-ID 00279
og navn «Skaane pukkverk».
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen
lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

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 1 000 000, 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 Veidekke ASA (org.nr. 917 103 801), stiller påkravsgaranti for et beløp stort
NOK 1 000 000 som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren ha:
(i)

Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2.

(ii)

Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende, se
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 konsesjonsgrensen for masseuttaket/grustaket skal settes ut eller
markeres, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Skaane pukkverk i Horten kommune. Godkjent
versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, se vedlegg 4.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Horten kommune, Statens vegvesen, Vestfold
fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Skagerak Nett AS og andre berørte parter.
Høringsperioden var fra 04.06.2018 til 05.07.2018.
DMF har mottatt høringsuttalelse fra Ole Jan Aasen og Jere Livingstone Fore.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Ole Jan Aasen
Gjengivelse av vesentlige deler av Ole Jan Aasens høringsuttalelse:
«Undertegnede er eier av gården Åsen, 107/1 i Horten kommune. Dette betyr
at min eiendom har felles grense med 103/2 fra innkjøringen til pukkverket fra
fylkesvei 310 og langs toppen av fjellskråningen sørøstover. Veidekke
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Industrier leier et lite område øst for kontorbygget/vekta for periodisk
mellomlagring av grus.
Historikk og status:
Å ha eiendom som grenser opp til et pukkverk har vært en utfordring siden
oppstarten i 1949, men problematikken øker etter hvert som bruddet utvides
sørøstover og den felles grensen blir lenger og bergveggen ned i bruddet blir
høyere. På de første 250 -300 meter - regnet fra
kontor/vektbygningen stiger terrenget fra kote 66 til ca kote 105. I dette
området går grensen mellom eiendommene 107/1 og 103/2 på toppen av
fjellet. I bruddet vil dette være område 1 og 2 der uttaket av stein er avsluttet
og man går inn i avslutnings- og sikringsfasen.
Lenger sør er det nødvendig å forholde seg til et stup på drøyt 30 meter. En
tidligere skogsvei/turveiforbindelse som før reguleringen i 2001 var mye brukt
som adkomst til Skihytta ligger på grensen mellom eiendommene her. Hele
grenseområdet er på 107 /1 eiendommen skogkledd.
Merknader til forhold knyttet til område 1 og 2:
I dette området danner grensen en egg som stiger fra det flate skogsområdet i
øst opp til grensen mellom eiendommene som går langs toppen av fjellet. Det
er dette området som nå fortløpende skal sikres med viltgjerde på 1,8 m.
Grunneier på 107 /1 peker på at driftsplanen ser ut til å ivareta innvending
sikring av bruddet på en god måte. Når det gjelder bruddkanter, er følgende
beskrevet: «Bruddkanter, paller og skjæringer skal ved avslutning renses og
sikres best mulig not utrasing av større steiner/blokker
Vurdering:
Grensen mellom de to eiendommene må nå i avslutningsfasen markeres
tydelig i terrenget. Det vil være nødvendig å foreta en opprydding langs
grensen på 107/1s side av grensen for å fjerne/sikre fjellblokker som nå ligger
løse eller støtter seg til trestammer. Det mest ønskelige vil være at eggen
senkes betydelig. Det vil da være nødvendig å hente ut masser også fra
områder som ligger på østsiden av grensen. «Hull» i bergveggen er beskrevet i
driftsplan datert 24.06.04. Dette «hullet» må ivaretas i oppryddingsarbeidet,
men man vil på hele strekningen finne løse blokker. Her har man en jobb å
gjøre før viltgjerdet settes opp.
Merknader til grenseområdene videre sørover:
En del trær i skogen i gjenseområdene sørover er merket av skader som en
følge av steinsprut fra sprengningsarbeidene. Etter som bruddområdene er
ryddet og sprengt ut, er skjermingen mot nordvestvinden blitt dårligere. Det
førte de første årene til mangevindfall og knekte trær.
Sikring av utsprengt område i driftsfasen er beskrevet slik: «Områdene som er i
drift sikres med sperrebånd/merkebånd inntil endelige vegger etableres.
Sikring med sperrebånd tas i to faser der sperrebånd flyttes i bakkant av
bruddet når etappe 4 og 5 påbegynnes»
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Grunneier 107/ påpeker at merking med sperrebånd og oppslag om fare i
sikringssonen mot 107/1 blir svært dårlig vedlikeholdt og ligger på bakken (
nedgrodd) over lengre strekninger. Nå er sikringssonene også svært gjengrodd
med kratt. Dette gjør områdene uoversiktlige. Dette er forhold som må følges
opp av tiltakshaver umiddelbart.
Merknad knyttet til reguleringsbestemmelsene -vedtatt i 2001:
«Tiltakshaver skal innkalle Horten kommune til årlige befaringer i henhold til
utarbeidet program for nærmere undersøkelser og overvåkning>>
Det kan se ut til at dette er et punkt som sjelden/aldri har vært praktisert. I
kommunens arkiv finner man et tilsyn som Fylkesmannen i Vestfold utførte i
2012 /2013. Dette gjaldt i hovedsak forhold knyttet miljøvurdering knyttet til
støy og støv. Det har ikke vært mulig å spore opp referat fra andre befaringer.
På en rundspørring blant kommunalt ansatte fant man ingen som kjente til
dette punktet - eller hadde vært innkalt til en befaring.
Spesielt nå i avslutningsfasen for bruddet (til 2040) er det viktig at tiltakshaver
har god kontakt med Horten kommune. Disse årlige møtene/befaringene må
være en rutine.
Ettersom grenseområdene mot 107 /1 er/vil bli berørt, er det et sterkt
ønske/krav om at grunneier 107 /1 deltar i disse møtene. Det vil i årene
framover være behov for betydelig bedre kontakt enn tidligere.»
DMFs kommentar
DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på Ole Jan Aasens høringsuttalelse hva angår
opprydding og sikring langs grensen mellom eiendommene 103/2 og 107/1.
DMF vurderer at driftsplanen for Skaane pukkverk legger opp til forsvarlig sikring av
uttaksområdet. Vi forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med gjeldende driftsplan,
herunder driftsplanens punkt 5.8 om sikring under drift og punkt 6 om sikring ved
avslutning.
Når det gjelder høringsuttalelse vedrørende årlige møter med Horten kommune, viser
DMF til reguleringsbestemmelsene for Skaane pukkverk § 4. Tiltakshaver skal innkalle
Borre kommune (nå Horten kommune) til årlige befaringer i henhold til utarbeidet
program for nærmere undersøkelser og overvåkning. DMF forutsetter at Tiltakshaver
driver i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det oppfordres videre til tett dialog
mellom Tiltakshaver og grunneier for gbnr. 107/1, for å ivareta hensynet til sikkerhet
og opprydning langs grensen til naboeiendommen. DMF minner også på at vi kan føre
tilsyn med at blant annet sikrings- og oppryddingsplikten etterleves. Ut over dette tar
DMF høringsuttalelsen til etterretning.
Jere Livingstone Fore
Gjengivelse av vesentlige deler av Jere Livingstone Fores høringsuttalelse:
«Sist fylkesmannens i Vestfold var på befaring på Skaanepukkverk,
gjorde han meg oppmerksom på utslipp av kjemiske forbindelse
knyttet til bruk av eksplosivene i bruk på Skaane pukkverk. Først og
fremst nevnte han slike i sammenheng med utslipp av forurensing til
grunnvatnet. Han mente at ved neste konsesjonsrunde, burde nettopp
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utslipp av nervegifter og eventuelle andre forurensninger som blir
produsert ved bruk av eksplosiver bli tatt opp som et emne.
Jeg vil at konsesjonssøknaden blir vurdert med særlig hensyn til
vannressursene i omegen. Det er mye vann som renner gjennom
området og nedover til Frabergsvik naturreservatet og fjorden. Der
ligger flere dype-og grunnvannsbrønn som fastboende og andre bruker
til drikkevann, m.m. Det er deres ansvar å se til at bruken av
kjemikalier og eksplosiver knyttet til utvinning av masser fra Skaane
pukkverk ikke fører til forurensing av vannressursene våre.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Jere Livingstone Fores høringsuttalelse.
DMF har oversendt høringsuttalelsen til Mattilsynet som fagmyndighet for drikkev ann.
Mattilsynet uttaler:
«Etter høringsrunden vedrørende ny driftskonsesjon for Skaane pukkverk, har
det kommet inn en uttalelse fra en privatperson vedrørende mulig forurensing
av grunnvannet. Det meldes inn en bekymring om at kjemiske forbindelser
(nervegifter) knyttet til bruk av eksplosiver kan nå grunnvannsbrønner i
området og medføre helseskader. Det refereres i meldingen om at det var en
mann hos Fylkesmannen som gjorde han oppmerksom på dette ved forrige
søknad om driftskonsesjon.
Mattilsynet har kontaktet Fylkesmannen og de er ikke kjent med denne
referansen. De opplyser at pukkverket er regulert etter forurensingsforskriften
kapittel 30. De skriver at «Vi kjenner ikke til at det kan være utslipp av
nervegifter ved pukkverket. Dette er en problemstilling vi heller ikke er kjent
med fra andre pukkverk»
I drikkevannsforskriften er forurensing av drikkevannet regulert i §§ 4, 12 og
26. I paragraf 4 er det et generelt forbud (gjelder blant annet pukkverket) mot
å forurense drikkevann. I paragraf 12 er det vannverkseier som skal sikre at
drikkevannet er tilstrekkelig beskyttet med evt tiltak basert på en
farekartlegging (§ 6). I § 26 plikter kommunen i samarbeid med vannverkseier
å vurdere behovet for restriksjoner (klausuleringer) for å beskytte råvannskilder
og vanntilsigsområder.
I området rundt Skaane pukkverk er det hos Mattilsynet registrert et privat
vannverk (Skaanetoppen vannverk, nordre Skånevei 11) i umiddelbar nærhet
(400 m). Kontaktperson er Rune Skaane, Frebergsvik 11. Det er registrert 3
vannverk til i en omkrets på 1-3 km. I tillegg finnes det sikkert private
enkelthusholdningsbrønner som ikke er registrert hos Mattilsynet.
Oppsummering
Skaane pukkverk skal drive sin virksomhet etter gjeldende regelverk og
Fylkesmannen skal føre tilsyn blant annet med utslipp til vann jfr. § 30-6. I den
bestemmelsen stilles det krav til om prosessvannet kan ha helse- eller
miljøskadelige stoffer/egenskaper. Er dette sannsynlig skal prosessvannet
samles opp.
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Mattilsynet vil anta at Fylkesmannen har nødvendig informasjon om aktuelle
stoffer som kan oppstå ved produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Fylkesmannen vil også være rette instans dersom det er aktuelt å følge opp
påstandene.»
DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til annet regelverk, herunder
drikkevannsforskriften og forurensningsforskriften. Det er fylkesmannen som er
tilsynsmyndighet etter forurensningsloven § 81, og som dermed også har
sanksjonsmyndighet innenfor dette regelverket. DMF minner om meldeplikten til
forurensningsmyndigheten ved oppstart eller endringer/utvidelser av vi rksomheten.
Ut over dette tar DMF høringsuttalelsen 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 med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 103/2, datert 13.02.1997 med
tilleggsavtale av 09.10.2008, 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. 68 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.
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Området er regulert til «massetak» i reguleringsplan av 30.04.2001 med plan-ID 00279
og navn «Skaane pukkverk».
DMF anser tiltakets arealmessige status som tilstrekkelig avklart.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap for 2015 og 2016 i tillegg til at det er gjort en vurdering
av bedriftens nåværende økonomiske situasjon. 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 ti l 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 ca. 68 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 1 100 000 m3 . Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 30 000 faste m 3 . Det legges opp til drift i 4 gjenværende
etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes
fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Skaane pukkverk, 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.
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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 ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Tom Marstein 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 reguleringsplan for uttaket, datert 30.04.2001.
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
(gjennomført den 09.02.2018) 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 selve konsesjonsområdet.
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 belastningen på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
Uttaksområdet er omkranset av skog, jordbruk, veg og bebyggelse. DMF vurderer at
arealbeslaget til en viss grad allerede er gjort i forbindelse av tidligere aktivitet.
Massetaket medfører anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår. Veg, bebyggelse og
landbruk vurderes å bidra til den samlede belastningen.
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Tiltakets konsekvenser for kulturminner
DMF har ved søk i naturbase gjort funn av fredede kulturminner i tilgrensning til
konsesjonsområdet. Vestfold fylkeskommune har ikke opplyst om særskilte forhold
som bør hensynstas for å ivareta kulturminnene. DMF minner imidlertid om den
generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.
Forurensning
Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av
vann- og luftmiljø. Forurensning i form av støv, støy og utslipp til vann reguleres av
forurensningsforskriften § 30. DMF minner om meldeplikten til
forurensningsmyndigheten, fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av
driften.
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
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr. Det opplyses om at uttaket store deler av tida vil foregå bak naturlige
terrengskjermer/vegger. Bruddkanter, paller og skjæringer skal renskes og området
sikres med permanent gjerde. Inngang sikres med låsbar bom og området skiltes med
adgang forbudt.
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. Forekomsten består av porfyrstein som hovedsakelig skal anvendes til
veiformål og bygningsformål.
Uttaket vil bidra til å opprettholde sysselsetting. 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 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Det opplyses om at palltrinnene og avslutningsnivå skal tilføres masse og beplantes
med stedegen vegetasjon. Målsetningen er at vegetasjonsetableringen raskt skal
dempe virkningen av inngrepet. Konkrete planer for etterbruk er uavklart.
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 har foreslått NOK 465 000 i økonomisk sikkerhetsstillelse, begrunnet ut
ifra beregning av relevante poster.
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 1 000 000 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 konserngaranti.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en
konserngaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et bel øp
stort NOK 1 000 000.
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
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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.
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

Driftskonsesjonens varighet

6.

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.

11

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.
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

Odd-Arne Eidsmo

seksjonsleder

rådgiver
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