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1.

Konsesjonen

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 15.03.2016 fra Viggo Stien Transport AS med org. nr.
991 457 224. fra Viggo Stien Transport AS med org. nr. 991 457 224, heretter benevnt
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven
§ 43.

SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Boldermoen grustak
på del av eiendommen gnr./bnr. 130/1 i Hemnes kommune. Mineralforekomsten
tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 36 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Området er videre
regulert til område for masseuttak i reguleringsplan datert 13.06.2006 med navn «K. A.
Hemnes».
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan 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 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 med bankgaranti som en påkravsgaranti for et
beløp stort NOK 300 000 som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)

Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2.

(ii)

Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se
vedlegg 3.

2.3. Bergteknisk ansvarlig
DMF har registrert Viggo Stien som bergteknisk ansvarlig for Boldermoen grustak.
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Andre vilkår
Konsesjonsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den
er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
Avslutningsskråningen mot vassdraget skal være på 40 grader for å hindre avrenning til
vassdraget.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Boldermoen grustak. Godkjent versjon av
driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, se vedlegg 4.

4.

Høring

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Hemnes kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland
fylkeskommune, Statskog SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre
berørte parter.
Høringsperioden var fra 08.09.2017 til 06.10.2017.
DMF har mottatt høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, Stig-Arne Jenssen,
Statskog SF og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
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Fylkesmannen i Nordland
En gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannen i Nordland sin høringsuttalelse:
«Naturmangfold
Mineralloven § 2 bokstav sier blant annet at forvaltning og bruk av
mineralressursene innenfor rammen av § 1 skal ivareta hensynet til
miljømessige konsekvenser av utvinning. Det aktuelle konsesjonsområdet
ligger i kantsonen til Røssåga. Vassdraget har, til tross for omfattende
vannkraftutbygging, fortsatt naturverdier tilknyttet seg. Vi er tilfreds med at
omsøkte uttak vil skje på selve moen, og ikke i skråningen ned mot Røssåga.
For å hindre avrenning av finpartikulært materialer fra uttaksområdet er det
viktig at den signaliserte avslutningsskråningen inn mot uttaksområdet på 40°
også realiseres mot vassdraget i vest.»
DMFs kommentar
Hva gjelder foreslått tiltak for å hindre avrenning til vassdrag, viser vi til vedtakets
punkt 5.7 om miljømessige konsekvenser av utvinning, hvor vi har satt som vilkår til
driftskonsesjonen at avslutningsskråningen mot vassdraget må være på 40 grader. For
øvrig viser DMF til forurensningsforskriftens § 30-6 om utslipp til vann og § 30-9
bokstav b om måling og beregning av utslipp til vann. Vi forutsetter at Tiltakshaver
driver i henhold forurensningsforskriftens kapitel 30 og vilkår som er satt i forbindelse
med driftskonsesjonen. Ut over dette tar DMF Fylkesmannen i Nordland sin
høringsuttalelse til etterretning.
Stig-Arne Jenssen med flere
En gjengivelse av vesentlige deler av Stig-Arne Jenssen, Svein Inge Brattland, Ella
Flostrand, Hanna Forsmo, Solfrid Flostrand, Kjell Ervik, Marianne Tømmermo, Aina
Olsen, Evy Hansen, Finn H. Brattland, Audun Skjønsby og Silje Berg Boldermo sin
høringsuttalelse:
«De undertegnende har følgende bemerkninger på ny driftskonsesjon.
Forurensning:
Vi er bekymret for at aktiviteten i grustaket skal føre til forurensning av
gruruvannet i området. Det er pr. i dag 4 vannkilder som forsyner til sammen
12 husstander og 1 fritidsbolig. Den nærmeste vannkilden er under 50m fra
grustaket. De andre tre er innenfor en radius på 100 m fra grustaket. En
forurensning av grunnvannet vil kunne føre til skade på miljø og mennesker.
Dette vil være vanskelig å forhindre ved et uhell eller uheldige
omstendigheter. Det vil være en svært alvorlig sak hvis noe slikt skulle skje. Vi
har observert grunnvann i bunnen av grustaket allerede. Dette er gjort på
vinterstid når det er frost. Da kan det stå vann der selv om det er is andre
steder. Men på grunn av varierende grunnvannstand er det ikke alltid slik.
Vannforsynig:
Et større masseuttak mener vi kan være en trussel mot tilførsel til de
vannkildene som er i bruk i området. Vi frykter at grunnvannet skal forandre
seg slik at en eller flere vannkilder får avtagende eller mister all tilførsel.
Støv/støy
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Vi opplever at aktiviteten forårsaker en god del støv. Spesielt i tørre perioder.
Støy fra aktiviteten er også godt merkbart. Dette gjelder fra maskiner og utstyr
i grustaket samt transport ut og inn i området.
Visuelt:
Vi ser det som en forringelse av området at vi skal ha et åpen sår i naturen tett
inn i vårt boligfelt. Det nærmeste huset er under 50m fra grustaket og de
andre 13 husstandene og fritidsboligen ligger innenfor 250m fra grustaket.
Området har hatt bebyggelse fra ca. l 860(Bjuråneset) i tillegg har vi
Bjuråmoen som har vært her siden 1942(1938) og Lilleneset siden 1948.
Resten av bebyggelsen har kommet hovedsaklig i perioden 1960-1985.
Sikkerhet:
Området er lett tilgjengelig for alle. Innenfor et område på 250m har vi 8 barn i
skolealder som leker og kan gå uhindret inn i området. Det er mange plasser
bratte stuffer som ikke er sikret på noen måte slik at personer som eventuelt
går langs kantene kan utløse skred og bli skadet eller skade andre som er
under skrenten.
Økonomi:
Vi mener at et slikt anlegg i nabolaget senker verdien på eiendommene rundt
grustaket. Vi mener også at området kan heller videreutvikles som framtidig
boligområde. Statskog la ut tomter ved grustaket og det ble solgt 3 tomter
hvor det er bygget 2 hus i perioden 1996-2010. Vi tror at området kan bli mer
attraktivt hvis grustaket avvikles. Området fra Rundmoen til Reinåmoen med
Bryggfjelldal og Kyllingmoen er det pr. i dag 13 barnefamilier med 24 barn i
skole og barnehagealder. Dette viser at dette er og kan bli et attraktivt bo
område for mange.
Vår henstilling er at grustaket avikles.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på høringsuttalelsen fra beboerne på Bjuråsneset
og Boldermoen. Vi oppfordrer til tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver og
berørte parter av uttaket, for å redusere negative virkninger av tiltaket på nærområdet
og dets beboere.
Når det gjelder påvirkning av grunnvann, viser DMF til vannressursloven og
forurensningsforskriftens kapitel 30. I henhold til vannressursloven § 43 a har
Tiltakshaver en aktsomhetsplikt knyttet til påvirkning av grunnvann. Videre er driften
ved Boldermoen underlagt forurensningsforskriftens kapitel 30, herunder forskriftens §
30-6 om utslipp til vann. Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsforskriften
kapitel 30, mens NVE, fylkesmannen og kommunen er myndighet på regionalt og
kommunalt nivå hva gjelder vannressursloven. DMF forutsetter at Tiltakshaver
etterlever vannressursloven og forurensningsforskriftens kapitel 30.
Hva gjelder støv- og støyproblematikk og det visuelle aspektet ved uttaket, viser DMF
til forurensningsforskriftens kapitel 30, og forutsetter at Tiltakshaver etterlever nevnte
forskrift, herunder forskriftens § 30-3 om skjerming, § 30-4 om støvdempende tiltak og
§ 30-7 om støy. Når det gjelder uttakets plassering, viser vi videre til plan- og
bygningsloven og kommunen som planmyndighet.
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Hva angår sikkerhet, viser DMF til vår vurdering i vedtakets punkt 5.8, hvor DMF har
kommet frem til at driftsplanen legger opp til forsvarlig sikring av uttaksområdet. Vi
viser videre til Tiltakshavers sikringsplikt i henhold til minerallovens § 49. DMF
forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med mineralloven og godkjent driftsplan.
Vi viser videre til høringsuttalelsen knyttet til økonomi, og bemerker at arealbruken av
området reguleres av plan- og bygningsloven. Kommunen er planmyndighet. Ut over
dette tar DMF høringsuttalelsen til etterretning.
Statskog SF
En gjengivelse av vesentlige deler av Statskog SF sin høringsuttalelse:
«Statskog SF er eier av grunnen som er regulert og har vært utleid i flere tiår til
masseuttak.
Statskog er kjent med at flere husstander på Bjurånes er avhengig av
grunnvann som blir tatt i elvekanten rett vest for grustaket.
Utover dette har vi ingen merknader til at firmaet Viggo Stien transport AS
tildeles driftskonsesjon.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Statskog SF sin høringsuttalelse. Hva gjelder
hensynet til grunnvannet i området, viser vi til vannressursloven, herunder
aktsomhetsplikten knyttet til påvirkning av grunnvann i vannressursloven § 43 a. NVE,
fylkesmannen og kommunen er myndighet på regionalt og lokalt nivå. Vi viser videre til
forurensningsforskriften § 30-6 om utslipp til vann, hvor fylkesmannen er
forurensningsmyndighet. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til
vannressursloven og forurensningsforskriften kapitel 30. Ut over dette tar DMF
Statskog SF sin høringsuttalelse til etterretning.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Gjengivelse av vesentlige deler av NVE sin høringsuttalelse:
«Etter det vi kan se av flybilder over området synes det som om søker allerede
drifter på store deler av det omsøkte arealet bortsett fra en skogkledd kolle
inn mot vegen.
Vi forutsetter at tiltakshaver har etablert systemer for å unngå
partikkelforurensning/tilslamming av vassdraget Røssåga og at dette utvides til
å gjelde også for det omsøkt arealet.
Etter det vi kan se driftes det på unge elveavsetninger avsatt fra elva. Vi
kjenner ikke mektigheten til de fluviale avsetningene men forutsetter at søker
har tilstrekkelig kontroll på grunnforholdene til at en kan godtgjøre at en
gjennom driften av anlegget ikke kan komme i kontakt med evt. eldre,
skredfarlige løsmasseavsetninger som for eksempel kvikkleire.»
DMFs kommentar
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DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på NVE sin høringsuttalelse angående
forurensning av vassdrag og grunnforholdene ved uttaksområdet. Hva angår
partikkelforurensning og tilslamming av vassdrag, viser vi til forurensningsforskriftens §
30-6 om utslipp til vann og § 30-9 b om måling og beregning av utslipp til vann.
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Vi viser videre til vedtakets punkt 5.7 om
miljømessige konsekvenser av utvinning, hvor vi har satt som vilkår til
driftskonsesjonen at avslutningsskråningen mot vassdraget må være på 40 grader.
Videre viser vi til Tiltakshavers aktsomhetsplikt etter vannressursloven § 5. Kommunen,
fylkesmannen og NVE er vassdragsmyndighet på regionalt og lokalt nivå. DMF
forutsetter at tiltakshaver driver i samsvar med forurensningsforskriften og
vannressursloven.
DMF oppfordrer til tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver, kommune,
fylkesmann og NVE for å ivareta hensynet til vassdrag og grunnforholdene ved
uttaksområdet. Ut over dette tar DMF NVE sin 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
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. 130/1 i Hemnes kommune, som
dokumentasjon for utvinningsrett.
DMF vurderer at avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
5.2 Tiltakets arealmessige status
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Konsesjonsområdet har et areal på ca. 36 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Området er videre
regulert til område for masseuttak i reguleringsplan datert 13.06.2006 med navn «K. A.
Hemnes».
5.3 Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for år 2014. DMF har
videre foretatt 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 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 36 dekar regulert til formålet. Totalt volum
grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på nivå 82 moh. er estimert til ca. 150
000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 500-5000
m3. Det legges opp til drift i to etapper, med oppstart i nord. Utdrevne områder som
ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene
presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Boldermoen grustak 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.
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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 Viggo Stien 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 en reguleringsplan for uttaket, datert 13.06.2006.
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 04.09.2017) 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.
DMF har ved søk i naturbase og artskart ikke gjort funn av verken prioriterte eller
truede arter eller utvalgte eller truede naturtyper i 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
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes. Uttaksområdet er omkranset av skog og
bebyggelse. Uttaket ligger videre i nærheten av vassdraget Røssåga. DMF vurderer at
arealbeslaget i stor grad allerede er gjort i forbindelse med tidligere aktivitet.
Massetaket medfører anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår. Veger, bebyggelse og
landbruk vurderes å bidra til den samlede belastningen.
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DMFs konklusjon
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
Tiltakets konsekvenser for kulturminner
DMF har gjennom søk i naturbase ikke gjort funn av fredede kulturminner i
konsesjonsområdet. 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.
Konsesjonsområdet ligger i kantsonen til Røssåga vassdrag. Det fremgår av
høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland at vassdraget har, til tross for
omfattende vannkraftutbygging, fortsatt naturverdier tilknyttet seg. Fylkesmannen
foreslår videre at avslutningsskråningen inn mot uttaksområdet på 40 grader også skal
realiseres mot vassdraget i vest, for å slik hindre avrenning av finpartikulært materiale
fra uttaksområdet.
Etter en helhetsvurdering har DMF kommet til at det er hensiktsmessig å stille vilkår
om at avslutningsskråningen mot vassdraget i vest skal være på 40 grader, for å slik
hindre avrenning til vassdraget. DMF stiller derfor følgende vilkår til driftskonsesjonen:


Avslutningsskråningen mot vassdraget skal være på 40 grader for å hindre
avrenning til vassdraget.

Vilkåret fremgår også av vedtakets punkt 2.4. Ut over dette gjør DMF Tiltakshaver
oppmerksom på at forurensning i form av avrenning til vassdrag, støv og støy reguleres
av forurensningsforskriften kapitel 30. DMF minner videre om meldeplikten til
forurensningsmyndigheten, fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av
virksomheten.
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. Tiltakshaver opplyser at adkomsten sikres med bom og at øvrig sikringsbehov
vurderes underveis. Grustaket skal sikres slik at det ikke er til fare for mennesker eller
husdyr.
DMF har kommet til at forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
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 brukes ressursen til veigrus og dreneringsformål.
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5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Tiltakshaver beskriver at ved avslutning skal området planeres og vegetasjon etableres
ved tilbakeføring av avdekket torv og skogbunn som har vært lagret med dette formål.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeførin g er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis. DMF
viser imidlertid til vedtakets punkt 5.7, hvor vi har stilt som vilkår til driftskonsesjonen
at avslutningsskråning mot vassdrag skal være på 40 grader for å hindre avrenning til
vassdrag.
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 å stille økonomisk sikkerhet ved en bankgaranti på 300 000
kr.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende .
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 300 000 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. Sikkerhetsstillelsen form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Ti ltakshaver 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.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffe t, skal Tiltakshaver stille en
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort
NOK 300 000.
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;

(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.
10

Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
DMF finner 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.
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 bankgaranti 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 Tiltakshave r 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.
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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.
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.
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