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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 11. juli 2016 fra Knut Klausmark, med
organisasjonsnummer 986 640 274. Knut Klausmark, med organisasjonsnummer
986 640 274, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grus i Hamn grustak på eiendommen
gnr./bnr. 3/6 i Vevelstad kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien
grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 19 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.
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 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 150 000, 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 150 000 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
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
DMF setter ytterligere to vilkår med følgende innhold:

3.



Den regulerte konsesjonsgrensen for grustaket skal settes ut eller markeres,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.



Etter avsluttet drift skal uttaket settes i stand med en skråning som ikke er
brattere enn 1:2.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Hamn grustak. 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: Vevelstad kommune, Nordland fylkeskommune,
Fylkesmannen i Nordland, Mattilsynet, Statens Vegvesen Region nord, Jillen Njaarke
reinbeitedistrikt og omkringliggende naboer.
Høringsperioden var fra 31. januar 2018 til 19. mars 2018.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Helgeland Kraft AS
Helgeland Kraft AS uttaler følgende i sitt høringsinnspill:

2

«Helgeland Kraft har en 22 kV-luftlinje som blir liggende innenfor
konsesjonsområdet. Høyspentlinjen vil legge store begrensninger i
mulighetene for uttak av masser uten å risikere alvorlige hendelser og skade
på linjen. For å få utnyttet hele konsesjonsområdet bør derfor linjen legges i
kabel utenfor det planlagte grustaket. Dette er i så fall en kostnad som
tiltakshaver må dekke.
På generelt grunnlag minner vi om byggherreforskriftens regelverk som
pålegger HMS-vurderinger i forbindelse med arbeid nær våre installasjoner.
Nærhet i denne sammenhengen er 30 m for høyspent luftinstallasjoner og for
å lokalisere installasjoner i bakken er kabelpåvisning en selvfølge. Vi som
nettselskap ønsker å bli kontaktet på et tidlig stadium i planfasen slik at vi kan
bidra til at denne vurderingen blir best mulig. Vi vil også minne om at det ofte
er behov for flytting av våre installasjoner. For at dette skal sammenfalle med
de andre aktivitetene i prosjektet, er det viktig at vi blir kontaktet tidlig i
planfasen».
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at driften ikke komme i konflikt med
høyspentlinjen i området. Videre viser DMF til forskrift om elektrisk forsyningsanlegg §
6-4. Det fremkommer av bestemmelsen at luftledninger skal ha tilstrekkelig avstand til
omgivelsene for å unngå fare for allmenheten og materielle verdier. I veilederen til § 64, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, følger det at
ledningene skal ha et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning.
Veilederen er tilgjengelig på: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektriskutstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/
Statens Vegvesen Region nord
Statens Vegvesen Region nord uttaler følgende i sitt høringsinnspill:
«Av trafikksikkerhetsmessige årsaker er det ikke ønskelig med mer enn en
avkjørsel til grustaket. Avkjørselen som skal benyttes må opparbeides slik at
krav til sikt og utforming oppfylles. Øvrige avkjørsler til området må stenges».
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning. Statens Vegvesen og Vevelstad kommune har
myndighet etter vegloven §§ 40 – 43 til å stenge eller endre avkjørsler fra private
eiendommer. Av den grunn vurderer DMF det som ikke hensiktsmessig å settes vilkår til
driftskonsesjonen om at kun en avkjørsel skal anvendes. DMF oppfordrer likevel av
hensyn til trafikksikkerheten på fylkesveien at tiltakshaver kun bruker en avkjørsel.
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:
«I søknad fra Knut Klausmark om driftskonsesjon for Hamn Grustak på
Hamnøya i Vevelstad kommune foreligger forslag til driftsplan. I
kommuneplanens arealdel (av 2004) er området avsatt til område for
råstoffutvinning, og det er drift på forekomsten i dag. I arealdelen heter det at
«uttak av råstoff eller fradeling av arealer til slikt formål kan kun skje etter at
det er utarbeidet reguleringsplan for området». Så langt vi kan se foreligger
det ikke reguleringsplan for området, og det er heller ikke varslet oppstart av
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et slikt arbeid. Fylkeskommunen forutsetter at det utarbeides reguleringsplan
for tiltaket slik det fremgår av bestemmelsene i arealdelen, før eventuell
driftskonsesjon innvilges. Utover dette har Nordland fylkeskommune ingen
kommentarer.
Nordland fylkeskommune viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf.
kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle
oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonstruksjoner, må fylkeskommunen v/Kulturminner i Nordland varsles
umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal
utføre arbeide i marken».
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om
andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.
Dette inkluderer krav om reguleringsplan slik det fremgår av kommuneplanens
arealdel. Videre forutsetter DMF at tiltakshaver til enhver tid aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminneloven §§ 3, 4 og 8 andre ledd.
Trond Helgesen
Trond Helgesen er grunneier av gnr./bnr. 3/6 i Vevelstad kommune. Helgesen har flere
kommentarer til jordskiftedommen, og mener at dommen er fattet på feil grunnlag.
Videre har Helgesen lagt ved flere bilder av sandtaket.
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning. DMF legger til grunn at den omtalte
jordskiftedommen sak nr. 7/2002 er rettskraftig og at tiltakshaver dermed har
utvinningsrett innenfor de grenser som er vedtatt i dommen.

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.
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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. Rettighetsforholdet til grusen på
gnr./bnr. 3/6 er avklart av Helgeland jordskifterett, sak nr. 7/2002. Det
følger av bruksordningen til jordskiftedommen at tiltakshaver har rettigheter til 50 %
av grusen. Samlet utgjør dette om lag 10 000 m3 – 17 000 m3 masser avhengig av
uttaksdybde, se tabell på side 22 i høringsvedlegget. Totaluttaket kan derfor ikke
overstige 10 000 m3 – 17 000 m3.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 19 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.
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 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 19 dekar regulert til formålet. Totalt volum
grusreserver som skal tas ut er estimert til ca. 10 000 – 17 000 m3 . jf. jordskiftedom sak
nr. 7/2002. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 500 2000 m3.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Hamn 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.
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Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkj ent
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 ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Knut Klausmark 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 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
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført den 7. juni 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 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.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
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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. Tiltakshaver opplyser at sikringstiltak skal iverksettes slik at det ikke er fare for
masser raser ut.
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.
Tiltakshaver opplyser at råstoffene blant annet skal benyttes som fyllmasser og
støpsand.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Etter avsluttet drift opplyser tiltakshaver at det ikke er behov for ekstra sikring siden
det er naturlig sikring i de massene som blir liggende igjen i uttaksområdet. Videre skal
alt av utstyr ryddes.
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.
Tiltakshaver vurderer at det ikke er behov for å avsette økonomisk sikkerhetsstillelse til
sikrings og oppryddingstiltak etter mineralloven.
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 150 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineral loven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på kostnader ve
massehåndtering og arrondering, samt kostnader ved beplantning. Videre har DMF
lagt vekt på massetype, beliggenhet og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt
på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette
kostnader. Avslutning og uventede kostnader, for eksempel ved en konkurs, hvor DMF
må engasjere konsulenter for å utføre avslutning, er i denne saken to vesentlige
kostnadsposter som gjør at beløpet DMF krever er høyere en tiltakshavers forslag.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsen form
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Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved Bankgaranti.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort
NOK 150 000.
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.
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 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.
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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
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.
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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.

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

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Geir Sigurd Hovig

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig
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Vedl egg:
Ka rt over konsesjonsområdet.pdf
UTKAST TIL AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx
UTKAST TIL PÅKRAVSGARANTI.docx
Dri fts plan.pdf
Motta kere:
Knut Kl a usmark

Ha mnøyveien 93

8976 VEVELSTAD

(enkeltpersonforetak)
Kopi ti l:
Ji l len Njaarke reinbeitedistrikt

v/ Tors tein Appfjell, Haustreis

8680 TROFORS

Vevel stad kommune
Nordl and fylkeskommune
Fyl kesmannen i Nordland
Ma tti lsynet
Sta tens vegvesen Region

Rå dhuset
Fyl keshuset
Pos tboks 1405
Pos tboks 383
Pos tboks 1403

8976 VEVELSTAD
8048 Bodø
8002 BODØ
2381 BRUMUNDDAL
8002 BODØ

nord
Hel geland Kra ft Nett AS

Pos tboks 702

8654 MOSJØEN

Trond Odl eiv Helgesen
Torbjørn Helgesen

Ha mnøyveien 86
Ha mnøyveien 88

8976 VEVELSTAD
8976 VEVELSTAD

Unni Weseth Strøm
As l e Roar Strøm

Møl nhussletta 13
Møl nhussletta 13

8802 SANDNESSJØEN
8802 SANDNESSJØEN

Kri s ti n Edvardsen

Stei nsjøveien 24

8920 SØMNA

11

