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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 10.10.2016 fra Veidekke Industri AS med org. nr.
913 536 770. Veidekke Industri AS med org. nr. 913 536 770, heretter benevnt
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven
§ 43.
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Tildeling av driftskonsesjon

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Tjeldgrunnen på del
av eiendommen gnr./bnr./fnr. 33/1/27 i Porsanger kommune. Mineralforekomsten
tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak.
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.

Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest innen to måneder etter dette
konsesjonsvedtak. Se vedtakets punkt 5.4 om driftsplan for vår vurdering og
merknader.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 600 000, 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 600 000 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
DMF har registrert Ståle Kjellmann som bergteknisk ansvarlig for Tjel dgrunnen. Ethvert
skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet
opphold.
2.4. Øvrige vilkår
Konsesjonsgrensen 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 Tjeldgrunnen, med mindre merknader. Det vises til
DMFs vurdering i vedtakets punkt 5.4 om driftsplan for vurdering og merknader.
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: Porsanger kommune, Finnmark fylkeskommune,
Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget, Statens vegvesen, Reinbeitedistrikt 14A,
Finnmarkseiendommen og andre berørte parter.
Høringsperioden var fra 05.07.2017 til 16.08.2017.
DMF har mottatt høringsuttalelser fra Statens vegvesen, Reinbeitedistrikt 14A,
Sametinget, Finnmarkseiendommen, Fylkesmannen i Finnmark og Porsanger
kommune.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
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Statens vegvesen
Statens vegvesen opplyser innledningsvis at det omsøkte området har adkomst fra
fylkesvei 98 som har fartsgrense 80 km/t på stedet, og en ÅDT på 250 kjøretøy. I
tilknytning til de arealpolitiske føringer for planarbeidet, uttaler Statens vegvesen at
«Vi kan ikke se at driftskonsesjon vil komme i konflikt med nasjonale og regionale
hensyn eller prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging.» Når det
gjelder driftskonsesjonssøknaden for Tjeldgrunnen kommenterer Statens vegvesen
følgende:
«Våre kommentarer
Som forvalter av riksveger knytter våre interesser seg til forhold som påvirker
arealene til fylkesveg 98. Som sektormyndighet er vi opptatt av hvordan
tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, trafikkavvikling og
miljø.
Statens vegvesen har ingen innvendinger til at det blir gitt driftskonsesjon,
men gjør oppmerksom på at tiltakshaver må påse at avkjørsel til fv. 98 er i
henhold Statens vegvesen sin håndbok, N100 Veg- og gateutforming, før den
tas i bruk.
Som sektoransvarlig er vi opptatt av at tiltakshaver ivaretar sikkerheten til de
som ferdes på vegen når tiltaket gjennomføres, og ber tiltakshaver vise
varsomhet ved transport av masser på offentlig veg.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Statens vegvesens kommentarer. Vi forutsetter
at Tiltakshaver driver i henhold til vegloven og vegtrafikkloven, herunder at
Tiltakshaver opptrer hensynsfullt for å ivareta trafikksikkerheten ved fylkesveg 98. Ut
over dette tar DMF Statens vegvesen sin høringsuttalelse til etterretning.
Reinbeitedistrikt 14A
En gjengivelse av vesentlige deler av Reinbeitedistrikt 14A sin høringsuttalelse:
«Reinbeitedistrikt 14 A anser inngrepet som svært omfattende. Inngrepets
størrelse er på nivå med ordinær gruvevirksomhetenes. I areal, utstrekning og
forstyrrelser kan det sammenlignes med Elkems dagbrudd i Auster-Tana og
nåværende Repparfjord dagbrudd.
I området er det godt vårbeite for rein i lavlandet ved sjøen. Konsesjonen er
søkt på gammel flyttevei for rein i området, til og fra øyene i Porsangerfjorden.
Konsesjonssøknaden er så stor at det kreves konsekvensutredning for
reindriften etter vanlig norsk standard. Etter internasjonal og FN-standard,
vedrørende urfolk, er Free Prior and Informed Consent (FPIC) et krav som
Norge er bundet av og må følges opp ved store inngrep.
Parallelt med dette er distriktet presset av store nasjonale
prosjekter(samfunnsnyttige tiltak) som Porsangermoen og Halkavarre skytefelt
(Forsvarert), 420-Kv-linje på tvers av distriktet (Statnett), Luostejok Kraftlag
A/L vannkraft utbygging, Davvi vindpark (konsejonssøknad) Nord- Europas
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største vindpark. Infrastruktur utbygging for Porsanger kommune er kanalisert
på vårt beiteland pga. Stabbursdalen nasjonalpark vern i til støtende område. I
sum er 56 % (Protect Sapmi) av reinbeitedistriktets areal fysisk borte eller
sterkt redusert som reinbeite som følge av kumulative inngrep, de siste 40
årene.
Kommunens areal plan er kun myntet på masseuttak og ikke på nivå med
større dagbrudd. Reinbeitedistrikt 14 A kan ikke på nåværende informasjonsog kunnskapsnivå gå inn for søknaden.»
DMFs kommentar
DMF har i etterkant av høringsperioden gitt Reinbeitedistrikt 14A anledning til å
uttalelse seg vedrørende deres syn på mulige avbøtende tiltak som kan gjennomføres
for å ivareta reindriften i området. DMF har ikke mottatt svar fra Reinbeitedistrikt 14A.
Vi viser til vedtakets punkt 5.12 for vår vurdering av tiltakets innvirkning på
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv. Ut over dette oppfordrer
DMF til tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver og reinbeitedistrikt 14A for å
ivareta hensynet til reindriften i området.
Hva angår krav til konsekvensutredning for tiltaket og tiltakets arealmessige status,
viser vi til plan- og bygningsloven og kommunen som planmyndighet. DMF forutsetter
at Tiltakshaver driver i samsvar med plan- og bygningsloven. Ut over dette tar DMF
Reinbeitedistrikt 14A sin høringsuttalelse til etterretning.
Sametinget
En gjengivelse av vesentlige deler av Sametingets høringsuttalelse:
«Etter vår vurdering av kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske
kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet derfor ingen
spesielle kulturminnefaglige merknader til at driftskonsesjonen gis.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Skulle det under
anleggsarbeid komme fram spor og gjenstander som viser eldre aktivitet i
området må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Finnmark
fylkeskommune, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet
ledd. Vi forutsetter at dette formidles videre til de som skal utføre arbeidet i
marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk
fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Mange er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk
fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml.
§§ 3 og 6.
Vi forutsetter også at tiltakshaver har god dialog med berørt
reinreinbeitedistritk i området slik at eventuelle avbøtende tiltak blir vurdert
før driften av utvidet massetak starter opp.
Vi gjør oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til
egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune.»
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DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Sametingets høringsuttalelse, og forutsetter at
Tiltakshaver driver i henhold til kulturminneloven. Sametinget og fylkeskommunen er
kulturminnemyndighet. Hva angår reindrift, viser DMF til vedtakets punkt 5.12 for vår
vurdering av tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og
samfunnsliv. Likeledes oppfordrer DMF til tett og konstruktiv dialog mellom
Tiltakshaver og Reinbeitedistrikt 14A for å ivareta hensynet til reindrift i området. Ut
over dette tar DMF Sametingets høringsuttalelse til etterretning.
Finnmarkseiendommen
En gjengivelse av vesentlige deler av Finnmarkseiendommen sin høringsuttalelse:
«I perioden 2008 til 2016 er det rapportert en samlet mengde uttatt masse på
61 500. Med et forventet uttak på 12 000 m3/år, kan massetaket drives i
mange år framover ettersom forekomsten er stor. Forekomsten er klassifisert
som meget viktig på kommunalt nivå. Materialet har kvalitetsklasse…og er
godt egnet til vegformål. Videre er Tjeldgrunnen det største masseuttaket på
østsiden av Porsangerfjorden som er i drift i dag. Uttaket ligger i umiddelbar
nærhet til både vei og kai. Kortreist sand og grus vurderes å ha en stor
samfunnsmessig betydning som gir positive ringvirkninger.
Masseuttaket ligger avskjermet og i god avstand fra Fv98 på østsiden. På
vestsiden er masseuttaket godt synlig fra Porsangerfjorden. Uttaket ligger
utenfor sentrumsområdene i Lakselv og Børselv, mens der er noen hytter i
området. FeFo anser at det her ikke vil være vesentlige problemer knyttet til
støy og støy. Det har vært tatt ut masser fra masseuttaket over flere år. Dette
har ikke, som FeFo kjenner til, vært i konflikt med reindriften i området. FeFo
forutsetter likevel at driften tilpasses reindriften i området.
Med bakgrunn i at her allerede er etablert et masseuttak, har FeFo vurdert at
driften som nå planlegges ikke medfører endret bruk av utmark.
Driftsavtalen gir ikke rett til lagring/mellomlagring av utstyr eller deponering
av avfall. Med mindre Veidekke Industri AS får masseuttaket godkjent som
mottak for returasfalt, forutsetter FeFo at asfaltmassene som ligger ved kaia
håndteres forskriftsmessig riktig.
Avslutning, opprydding og sikring
I driftsplanen står det: "Det forutsettes ikke sikring med gjerde". I driftsavtalen
står det at FeFo kan gi pålegg om sikrings- og oppryddingstiltak dersom dette
anses som nødvendig. Dette vurderes fortløpende, men som et
minimumstiltak forutsetter FeFo at innkjørselen fra Fv98 stenges med bom og
infoskilt for å hindre uønsket trafikk inn på området. Dette vil også være
preventivt ift tømming av søppel og deponering av ikke stedlige masser. Også
avkjøring fra sjøsiden bør skiltes og det bør etableres ordning med bom på en
slik måte at kaiområdet ikke avstenges.
Uttakets vestre del ligger i bratt terreng, med nedkjøring til kaiområdet. For å
unngå fare for mennesker, husdyr og tamrein er det derfor særlig viktig at
sikringsplikten overholdes, jfr. minerallovens § 49.
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FeFo forutsetter at det stilles tilstrekkelig sikkerhet for avslutning av
Tjeldgrunnen masseuttak. Med tanke på at inngrepet allerede er vesentlig, bør
hele hele beløpet stilles som sikkerhet ved tildeling av driftskonsesjon. FeFo
som grunneier forutsetter at det ikke gjenstår noe ansvar for opprydding ved
avslutning av masseuttaket eller at FeFo som grunneier blir påført kostnader
med vedlikehold av sikringstiltak.
Finnmarkseiendommen er positiv til at det blir gitt driftskonsesjon til Veidekke
Industri AS, jfr. bestemmelsene i Minerallovens § 43.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Finnmarkseiendommens høringsuttalelse. Hva
angår reindrift, oppfordrer DMF til tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver og
reinbeitedistriktet for å ivareta hensynet til reindriften i området. Vi viser videre til vår
vurdering av tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og
samfunnsliv i vedtakets punkt 5.12.
Når det gjelder håndtering og deponering av avfall, viser DMF til
forurensingsforskriften kapitel 30, som Tiltakshaver er forpliktet til å overholde, og
fylkesmannen som forurensningsmyndighet. Hva gjelder sikring av uttaksområdet,
viser DMF til vedtakets punkt 5.4 om driftsplan, hvor DMF har stilt som merknad til
driftsplanen at uttaket skal sikres med skilt og bom. Utover nevne merknad vurderer
DMF at driftsplanen for Tjeldgrunnen legger opp til forsvarlig sikring av uttaksområdet.
Vi forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med godkjent driftsplan.
Hva angår sikkerhet for avslutning, viser vi til vedtakets punkt 5.11, hvor DMF har
vurdert og pålagt Tiltakshaver å stille økonomisk sikkerhetsstillelse i henhold til
mineralloven § 51. Det er Tiltakshaver som er ansvarlig for gjennomføring av og
dekning av kostnader ved opprydding og sikring etter mineralloven, jfr. mineralloven §§
49, 50 og 51. Ut over dette tar DMF Finnmarkseiendommens høringsuttalelse til
etterretning.
Fylkesmannen i Finnmark
En gjengivelse av Fylkesmannen i Finnmark sin høringsuttalelse:
«Planfaglig uttalelse
Fylkesmannen har i 2007 bedt om at det utarbeides reguleringsplan for det
aktuelle masseuttaket. Etter å ha vært i kontakt med saksbehandler i
Porsanger kommune har vi fått klarhet i spørsmålet om reguleringsplan og at
dette ikke foreligger for det aktuelle masseuttaket. I overordnet plan finnes
ingen planavgrensning for uttaksområdet, kun en punktangivelse for
uttaksstedet med arealformål råstoffutvinning. Porsanger kommune er i gang
med revisjon av kommuneplanens arealdel som planlegges ferdigstilt i løpe t av
2018. Det har tidligere vært uttak av løsmasser på omsøkt areal og det er i dag
full drift med asfaltverk i uttaksområdet. Det foreligger ikke festekontrakt for
uttaket med FeFo som grunneier etter hva Fylkesmannen kjenner til.
Forholdene til grunneier må i så fall avklares før søknaden innvilges.
FeFo og kommunen opplyser begge at grusforekomsten er å anse som den
viktigste i Porsanger kommune. Løsmasseressursene er ikke -fornybare og må
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derfor forvaltes ut ifra et langsiktig perspektiv hvor kommunen får en
planmessig avgrensning ut ifra fremtidig tilgang og behov. Samtidig knytter det
seg potensiale for konflikt med andre interesser i området, blant annet
reindriftsinteresser og etablerte og planlagte hytter i nærhet til uttaket.
Fylkesmannen ser det som viktig at tiltaket behandles innen rammene av planog bygningsloven, og kommunen derfor bør stille krav om at det utarbeides
reguleringsplan for masseuttaket.
Gjennom en reguleringsplan vil kommunen få en varig planavklaring, kunne
sette krav til innsyn og skjerming, regulering av tiltak i randsonen, mulighet til
å sette skjerpa krav til forurensning samt andre miljøtiltak, få avklart annen
arealbruk i området, avklare etterbruk og sette krav om terrengforming mv. I
viser her til temaveileder «Uttak av mineralske forekomster og planlegging
etter plan- og bygningsloven». I veilederen fremgår det at det vil være viktig å
ha en arealmessig avklaring etter pbl, med et minimum at arealet er avsatt til
råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, men fortrinnsvis godkjent
reguleringsplan.
Forurensning
Fylkesmannen viser til kap. 30 i forurensingsforskriften (Forurensninger fra
produksjon av pukk, grus, sand og singel) som omfatter stasjonære og
midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus,
sand og singel. Her stilles det blant annet krav med hensyn til støy- og
støvbelastning for berørte naboer. Dette er krav som alle anlegg hvor det skal
foregå knusing og sikting må forholde seg til. Vi minner derfor om at alle
anlegg med denne type virksomhet skal sende inn melding til Fylkesmannen,
jamfør forurensings- forskriften § 30-11, slik at vi kan vurdere om det er behov
for en egen utslippstillatelse.
Fylkesmannen minner også om at ved nye eller ved endringer av eksisterende
pukkverk/grusverk skal Fylkesmannen ha melding om dette i god tid før
oppstart. Meldingen skal skje ved eget meldeskjema (se nettsiden
www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Forurensning/ ).
Reindrift
Vi vil understreke at området Tjeldgrunnen hvor det her søkes driftskonsesjon
for ligger i et viktig, sjønært vårbeiteområde for reinbeitedistrikt 14A.
Distriktet har i sin høringsuttalelse gått imot innvilgelse av søknaden. Vi ber
derfor at det settes vilkår for driften i perioden 1. mai til medio juni av hensyn
til reindrifta. Dette bør skje i samråd med berørt reinbeitedistrikt.
Naturmangfold
Fylkesmannen er ikke kjent med at det er gjort funn av trua og sårbare arter av
nasjonal eller vesentlig nasjonal interesse som vil være vesentlig skadelidende
av tiltaket. Vi minner om at naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn
som retningslinjer for beslutning i saken.»
DMF har i etterkant av høringsuttalelsen kontaktet Fylkesmannen i Finnmark for å få
nærmere informasjon om aktuelle avbøtende tiltak for å ivare ta hensynet til
reindriften i området. Fylkesmannen uttaler at dersom det skal utføres
sprengningsarbeid i uttaket, kan et aktuelt avbøtende tiltak være å unngå
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sprengningsarbeid i perioden 1. mai til medio juni. Ut over dette har fylkesmannen
ingen konkrete forslag til avbøtende tiltak, men viser til at mineraluttak generelt vil ha
en form for negativ påvirkning på reindriften.
DMFs kommentar
Vi viser til fylkesmannens planfaglige uttalelse. Hva angår forholdene til grunneier,
viser DMF til vedtakets punkt 5.1 for vår vurdering av utvinningsrett. Hva angår
tiltakets arealmessige status viser vi til plan- og bygningsloven og kommunen som
planmyndighet. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til plan - og
bygningsloven.
Vi gjør videre Tiltakshaver oppmerksom på fylkesmannens uttalelse knyttet til
forurensning, og forutsetter at Tiltakshaver driver i samsvar med
forurensningsforskriftens kapitel 30. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet.
Hva angår reindrift, viser DMF til vår vurdering i vedtakets punkt 5.12 om tiltakets
innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv .
Tjeldgrunnen er videre et løsmasseuttak, og det vil ikke utføres sprengningsarbeider i
uttaket som kan forstyrre reindriften. Likeledes oppfordrer DMF til tett og konstruktiv
dialog mellom Tiltakshaver og reinbeitedistriktet for å ta hensyn til reindriften i
området. Vi forutsetter videre at Tiltakshaver opptrer hensynsfullt for å ivareta
hensynet til reindriften i kalvingsperioden. Ut over dette tar DMF fylkesmannens
høringsuttalelse til etterretning.
Porsanger kommune.
En gjengivelse av Porsanger kommune sin høringsuttalelse:
«Tjeldgrunnen masseuttak er ett av de tre største masseuttakene i Porsanger. I
følge tall fra Finnmarkseiendommen har uttaksmengden i perioden fra og med
2008 til og med 2016 vært over 60000 m3. Uttakene utgjorde over 20 % av
samlede uttak i Porsanger kommune i den samme perioden. Årlige
uttaksmengder har variert mellom 0 og 20000 m 3. Uttaket har også tilgang til
kai for frakt av grus på båt noe som vurderes som vesentlig.
Porsanger kommune har i tillegg til de tre store uttakene en rekke mindre
masseuttak. Samlede registrerte uttak i disse mindre uttakene var i perioden
fom. 2008 tom. 2016 til sammen ca 30 000 m3.
De to resterende områdene er Veines på østsiden av Porsangerfjorden og
Rappa like nord for Lakselv.
Porsanger kommune jobber nå med å revidere kommuneplanens arealdel hvor
et av temaene vil være en gjennomgang av områder for masseuttak og
fremtidig behov. Avgrensning av områder for masseuttak vil også være et
tema. I samråd med Finnmarkseiendommen som er hovedgrunneier for
uttaksområder vil kommunen vurdere å begrense antall uttak i forhold til i dag.
Dette for å begrense inngrepene i naturen og for å bedre konkurranseforhold
for aktørene. Dersom antallet uttak begrenses vurderes det som viktig å
opprettholde blant annet akseptable fraktavstander og nødvendige kvaliteter.
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Per i dag har ikke kommunen vurdert endringer av massebehovet ut over at
kommunen generelt jobber for økt tilflytting og bosetting med dertil behov for
masser. På generelt grunnlag ønsker kommunen både å sikre fremtidige
ressurser og tilrettelegge for videre drift av eksisterende viktige uttak i
kommunen.
Ut i fra dette vurderer Porsanger kommune at Tjeldgrunnen er et viktig uttak
for Porsanger kommune også i fremtiden. Porsanger kommune er kjent med at
det er interessemotsetninger i området knyttet til reindrift. Porsanger
kommune ønsker at det ved uttak tas nødvendige hensyn til reindrifta i
perioden for vårbeite. Kommunen har også mottatt enkelte klager fra
nærliggende på utslipp fra asfaltproduksjon fra området.
Videre vil kommunen vurdere krav til regulering av uttaket etter plan- og
bygningsloven for å få en varig planavklaring, samt kunne sette krav til innsyn
og skjerming, regulering av tiltak i randsonen, mulighet til å sette skjerpede
krav til forurensning samt andre miljøtiltak, få avklart annen arealbruk i
området, avklare etterbruk og sette krav om terrengforming med videre.»
DMFs kommentar
Hva gjelder reindrift, oppfordrer DMF til god dialog mellom Tiltakshaver og
reinbeitedistriktet for å ivareta reindriften i området. Vi forutsetter videre at
Tiltakshaver opptrer hensynsfullt for å ivareta hensynet til reindriften i perioden for
vårbeite. Vi viser videre til vedtakets punkt 5.12 for vår vurdering av tiltakets
innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv .
Hva angår utslipp fra asfaltproduksjon, viser vi til forurensningsforskriften kapitel 24
om forurensninger fra asfaltverk og fylkesmannen som forurensningsmyndighet. Vi
forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til forurensningsforskriften kapitel 24.
DMF gjør videre Tiltakshaver oppmerksom på kommunens uttalelse angående tiltakets
arealmessige status, og forutsetter at Tiltakshaver til enhver tid driver i henhold til
plan- og bygningsloven. Ut over dette tar DMF Porsanger kommune 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

9

drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
5.1 Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr./fnr. 33/1/27 i Porsanger kommune som
dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalen gir etter DMF sin vurdering Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det
omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.
5.2 Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak.
DMF anser tiltakets arealmessige status som avklart.
5.3 Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for de siste 2 år før
søknadstidspunktet. 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.
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 51 dekar regulert til formålet. Totalt volum
grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på nivå + 56 moh er estimert til ca. 295
000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 12 000 m3.
Det legges opp til drift i 2 etapper. 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.
Med enkelte merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til
planen. DMFs merknader gjelder:
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•

Det skal fremgå av driftsplanen at uttaket skal sikres med skilt og bom.

•

Det skal implementeres en Illustrasjon av plassering til arealdisponeringer i
kart (lager, deponi og installasjoner) i driftsplanen.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Tjeldgrunnen, kan godkjennes
med vilkår om at merknadene rettes senest innen to måneder etter dette
konsesjonsvedtak.
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 ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Ståle Kjellmann 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
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Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og artskart (gjennomført den 08.05.2017)
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.
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget:
DMF har ved søk i naturbase og artskart ikke gjort funn av verken prioriterte eller
truede arter eller utvalgte eller truede naturtyper i konsesjonsområdet. Det er
registrert ærfugl, klassifisert som nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, nordvest for
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.
Vår vurdering av naturmangfoldloven § 10:
I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes. Uttaksområdet er omkranset av skog. DMF
vurderer at arealbeslaget i stor grad allerede er gjort i forbindelse med tidligere
aktivitet. Massetaket medfører anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår. Veger vurderes
videre å bidra til den samlede belastningen.
Tiltakets konsekvenser for kulturminner
DMF har ved søk i naturbase ikke gjort funn av frede kulturminner i
konsesjonsområdet. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten til
kulturminnemyndighetene, Sametinget og Finnmark fylkeskommune, i henhold til
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 og støy reguleres av
forurensningsforskriftens kapitel 30. DMF minner om meldeplikten til
forurensningsmyndigheten, Fylkesmannen, 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
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.
Tiltakshaver opplyser i driftsplanen at i massetakets randsoner kan avdekkingsmasser
legges som voll mot skjæringskanten. Det opplyses videre om at det ikke forutsettes
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sikring med gjerde. Videre skal all drift og aktivitet i massetaket følge SHA -planen til
Veidekke Industri AS. Utførende entreprenører skal videre gjennomføre «sikker
jobbanalyser» før risikofylte aktiviteter utføres. Videre skal faste aktiviteter ved
massetaket skje i henhold til arbeidsinstrukser.
DMF har kommet til at forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges. Vi har imidlertid fun net
grunn til å stille som merknad til driftsplanen at uttaket skal sikres med skilt og bom. Vi
viser til vedtakets punkt 5.4 om driftsplan for vår vurdering og merknad.
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 forekomsten på Tjeldgrunnen hovedsakelig vil benyttes som
tilslag til bituminøse masser og veibyggingsmaterial.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Tiltakshaver opplyser i driftsplanen at når uttak av masser når uttaksgrensen, skal
skråninger avsluttes med et fall på 1:2,4 og eventuelle avdekkingsmasser skal
tilbakeføres. Tiltakshaver vil videre tilstrebe at massetaket etter avslutning fremstår
med en mest mulig tiltalende utforming. Istandsetting av massetaket skal være
sluttført innen ett år etter avsluttet drift.
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.
Søker foreslår et beløp på kr 200 000 i form av konserngaranti.
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.
Forslaget er godt under DMF sine erfaringstall for tilsvarende uttak. Det er blant annet
ikke tatt tilstrekkelig høyde for fjerning av konstruksjoner, massehåndtering og
arrondering og fjerning av avfall og skrot. I tillegg er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for
indirekte kostnader, slik som konsulenttjenester og uforutsette kostnader.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 600 000 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,
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og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall f or 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 600 000.
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.
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.
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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.
5.12 Tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og
samfunnsliv
DMF har merket seg følgende mulige innvirkninger på naturgrunnlaget for samisk
kultur, næringsliv og samfunnsliv:
Uttakets plassering
Søk i kilden viser at Tjeldgrunnen er lokalisert innenfor sommer- og høstbeiteområde
og trekklei for rein i reinbeitedistrikt 14A med navn «Spierttagáisá». Det fremgår av
høringsuttalelsene at Tjeldgrunnen er lokalisert innenfor område for vårbeite og
flyttevei for rein i reinbeitedistrikt 14A. Uttaksvirksomheten kan således komme i
konflikt med reindriftsinteresser i området.
Informasjon i saken
Det fremgår av høringsuttalelsen fra reinbeitedistrikt 14A at de vurderer tiltaket som
svært omfattende, videre at reinbeitedistriktets areal er sterkt redusert på grunn av
kumulative inngrep i regionen de siste årene. Reinbeitedistrikt 14A konkluderer med at
de er imot tildeling av driftskonsesjon for Tjeldgrunnen. Øvrige høringsuttalelser i
saken taler ikke for at driften ved Tjeldgrunnen vil ha omfattende negative følger for
reindriften i området. De øvrige høringsuttalelsene viser imidlertid til viktigheten av at
Tiltakshaver tar hensyn til reindriften i området, og at det forutsettes en god dialog
mellom Tiltakshaver og reinbeitedistrikt 14A.
DMF har videre anmodet reinbeitedistrikt 14A om å innsende en supplerende
høringsuttalelse hvor de redegjør for sitt syn på aktuelle avbøtende tiltak som kan
gjennomføres for å ivareta hensynet til reindriften i området. DMF har ikke mottatt
noen svar.
DMFs vurdering og konklusjon
DMF har etter en konkret helhetsvurdering kommet frem til at hensynet til reindriften
i området ikke er et avgjørende moment mot at driftskonsesjon innvilges, jfr.
mineralloven § 43 fjerde ledd, jfr. § 17. Vi har i vår vurdering lagt vekt på følgende:
Konsesjonsområdet er avsatt til masseuttak i kommunens arealplan. Det fremkommer
videre av høringsuttalelsene at Tjeldgrunnen er et viktig uttak for Porsanger kommune
i fremtiden. Uttaket ved Tjeldgrunnen har videre eksistert i flere år. Videre vurderer
DMF at arealbeslaget i uttaksområdet i stor grad allerede er gjort i forbindelse med
tidligere aktivitet, og at det således ikke vil være snakk om et nytt arealbeslag.
DMF viser videre til at uttaket og fylkesveg 98 har eksistert side om side med
reindriften i flere år, og at DMF ikke har kjennskap til konkrete opplysninger som tilsier
at reindriften i området har i nevneverdig negativ grad blitt påvirket av uttaket. Videre
har DMF vektlagt at de øvrige høringsinstansene ikke har motforestillinger til tildeling
av driftskonsesjonen.
DMF gjør imidlertid Tiltakshaver oppmerksom på reindriftsloven § 63 som viser til at
«Grunneier eller bruksberettiget må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en
slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med
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denne lov». DMF gjør videre Tiltakshaver oppmerksom på forurensningsforskriftens
kapitel 30 om støy. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med annet regelverk,
herunder reindriftsloven og forurensningsforskriftens kapitel 30. Vi oppfordrer igjen til
tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver og reinbeitedistrikt 14A.
Avslutningsvis vil DMF bemerke at arealbruken i området reguleres av plan- og
bygningsloven, og ikke mineralloven. I den forbindelse vil DMF bemerke at en tildeling
av driftskonsesjon etter mineralloven vil legge til rette for bergmessig forsvarlig drift og
forsvarlig sikring av uttaksområdet, samt gi insentiver til tett og konstruktiv dialog
mellom Tiltakshaver og reinbeitedistrikt 14A.

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.
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 arbei dene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
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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.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Maria Teresa Martinez

seniorrådgiver

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Maria Teresa Martinez
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Vedl egg:
KONSESJONSOMRÅDE FOR TJELDGRUNNEN I PORSANGER KOMMUNE.pdf
AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx
PÅKRAVSGARANTI.docx
GODKJENT DRIFTSPLAN FOR TJELDGRUNNEN I PORSANGER KOMMUNE.pdf
Motta kere:
Vei dekke Industri AS

Pos tboks 508 Skøyen

Kopi ti l:
Pors a nger kommune
Fi nnmark fylkeskommune

Rå dhuset
Henry Ka rl senspl. 1,

9712 LAKSELV
9815 VADSØ

Fyl keshuset
Sta tens hus
Pos tboks 174

9815 VADSØ
9735 KARASJOK

Oa l gejohkguolbba 2

9730 KARASJOK

Fyl kesmannen i Finnmark
Fyl kesmannen i Finnmark,
Rei ndriftsavd. Øst-Finnmark
Rei nbeitedistrikt 14A v/ Per
John Anti
Sa metinget

0214 OSLO

Ávjová rgeaidnu 50

9730 Ka ra s jok

Sta tens vegvesen Region
nord

Pos tboks 1403

8002 BODØ

Fi nnmarkseiendommen
Morten As lak Utsi

Pos tboks 133
Øvre La ks elv

9811 VADSØ
9700 LAKSELV

Joha nnes Klemet Somby
Edmund Persen
Tove Irene Somby Persen
Atl e Heim
Rei dun Rasmussen

Ei dkjosvegen 25B
RIIDONJÁRGA 48
RIIDONJÁRGA 48
MÁNNEVÁRNJÁRGA 94
MÁNNEVÁRNJÁRGA 94

9105 KVALØYA
9730 KARASJOK
9730 KARASJOK
9730 KARASJOK
9730 KARASJOK

Sva nhild Ca milla Utsi

GIRONJNUNNI 1

9520 KAUTOKEINO
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