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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Fjordgård i 
Lenvik kommune. Tiltakshaver: Lenvik kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
søknad om driftskonsesjon, mottatt ved DMF den 12. mars 2019. 
 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
Lenvik kommune, org. nr. 939 807 314, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles 
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Fjordgård på del av 
eiendommene gbnr. 113/9, 113/25 og 113/26 i Lenvik kommune. Mineralforekomsten 
tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 15 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Fjordgård i Lenvik kommune» produsert ved DMF den 22. mars 
2019. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan «Masseuttak Fjordgård», med planID 
1931201604, vedtatt i kommunestyret den 16. september 2016 regulert til 
steinbrudd/masseuttak.  
 
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, 
arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  Tiltakshaver er ansvarlig for å 
innhente andre nødvendige tillatelser. 
  

 
2. Vilkår for driftskonsesjonen 
Konsesjonen gis med følgende vilkår: 
 
2.1.  Driftsplan 
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. 
 
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på 
forhånd godkjennes av DMF. 
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DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
2.2. Bergteknisk ansvarlig  
Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før 
oppstart av drift. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende melding til DMF, hvor 
det skal oppgis navn på den ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende 
fyller kravene til bergteknisk ansvarlig. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn 
av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den 
bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen. 
 
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
2.3. Øvrige vilkår 

 Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i 
terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden. 

 Det må vurderes hvilken effekt og påvirkning bekkene som berøres direkte får 
for vannforekomsten Elver i Øyfjorden og om den økologiske tilstanden 
forverres. 

 Drenering av masseuttaket skal utføres og dimensjoneres slik at det ikke fører 
til utslipp og utspyling av finpartikulære materialer til resipienten eller fører til 
skade på omgivelsene. 

 

 
3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for Fjordgård i Lenvik kommune. 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: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Lenvik kommune, 
Nord-Senja Reinbeitedistrikt, NVE Region nord, Statens vegvesen Region nord, Troms 
fylkeskommune, Troms Kraft Nett AS, samt øvrige høringsinstanser slik det fremgår av 
adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.   
 
Høringsperioden var fra 26. mars 2019 til 30. april 2019. Høringsbrev og vedlegg ble på 
oppfordring fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark også oversendt til Midt-Troms 
Friluftsråd. Frist for innspill for Midt-Troms Friluftsråd ble satt til 5. juli 2019. DMF har 
ikke mottatt høringsinnspill fra Midt-Troms Friluftsråd. 
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark: 
Fylkesmannen minner om at virksomheten som skal drive, i god tid før oppstart, skal 
sende melding til Fylkesmannen hvor tiltaket beskrives. Videre minner fylkesmannen 
om at tiltakshaver skal etterleve bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 30. 
Særlig fremhever fylkesmannen krav til støvnedfallsmålinger, støyberegninger, 
støvdempende tiltak og utslipp til vann. Fylkesmannen viser også til at resipient for 



 

 

 

3 

mulig avrenning er Øyfjorden-Indre, samt to bekker som tilhører vannforekomsten 
Elver i Øyfjorden. De mener derfor at det må vurderes hvilken effekt og påvirkning 
bekkene som berøres direkte får for vannforekomsten Elver i Øyfjorden og om den 
økologiske tilstanden forverres. I den forbindelse fremhever fylkesmannen at tiltaket 
ikke skal påvirke vannkvaliteten slik at tilstandsklassen for resipienten endres til 
dårligere miljøtilstand. Dersom tiltaket står i fare for å forverre miljøtilstanden i 
resipienten må tiltaket vurderes etter vannforskriften § 12. Videre viser fylkesmannen 
til at det er viktig at det stilles vilkår om at drenering av masseuttaket utføres og at 
dreneringen dimensjoneres slik at det ikke fører til utslipp og utspyling av 
finpartikulære materialer til resipienten eller fører til skade på omgivelsene. I 
forlengelsen av dette minner fylkesmannen om at prosessvann uten miljø- eller 
helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes ut til ferskvannsresipient så lenge 
maksimumskonsentrasjonen av suspendert stoff i utslippspunktet er under 50 mg/l og 
forutsatt at utslippet ikke medfører nedslapping i resipienten.  
 
Fylkesmannen har også vurdert tiltaket i henhold til de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. De fant ingen registreringer av arter eller naturtyper som 
stiller krav til særskilt beskyttelse.  Masseuttaket ligger innenfor et område registrert 
som svært viktig friluftsområde. Ifølge fylkesmannen ser det ikke  ut til at uttaket 
berører noen av de Nasjonale turstiene i området direkte, men at friluftsområdet bli r 
berørt av tiltaket. De oppfordrer DMF om å sende høringsinnspillet til Midt-Troms 
Friluftsråd for uttalelse om konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak. 
Fylkesmannen anser det slik at den samlede belastningen i området kan økes vesentlig 
dersom det ikke tas hensyn til det svært viktige friluftsområdet jf. naturmangfoldloven 
§ 10. Videre anmoder fylkesmannen om at det ved en eventuell tildeling av konsesjon 
skal settes krav om opprydding ved avslutning av masseuttaket for å sikre at det ikke 
oppstår fare for forurensning. Utover dette hadde fylkesmannen ingen merknader til 
søknaden om driftskonsesjon. 
 
DMF sine kommentarer:  
Når det gjelder fylkesmannens merknader knyttet til resipienten Øyfjorden-Indre og de 
to bekkene i området har DMF stilt vilkår i konsesjonen om at tiltakets effekt på dette 
må vurderes, se punkt 2.3 i vedtaket. Vi har også valgt å stille vilkår om drenering i tråd 
med Fylkesmannens merknader, se også vedtakets punkt 2.3. På bakgrunn av 
fylkesmannens uttalelse ber vi tiltakshaver om å sette seg inn i vannforskriftens 
bestemmelser, samt å sørge for at tiltaket ikke endrer resipienten til en dårligere 
miljøtilstand enn den er pr. i dag. DMF har videresendt høringsbrev og vedlegg til Midt-
Troms Friluftsråd, med spørsmål om innspill knyttet det svært viktige friluftsområdet, 
særlig med tanke på konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak i forbindelse 
med drift av masseuttaket. I forbindelse med fylkesmannens anmodning om å stille 
krav om å sikre at det ikke oppstår fare for forurensning ved avslutning av 
masseuttaket, viser DMF til at tiltakshaver har en aktsomhetsplikt etter mineralloven § 
48. Bestemmelsen sier at arbeider etter mineralloven «skal utføres med varsomhet slik 
at skadene ikke blir større enn nødvendig, og slik at arbeidene ikke fører til unødvendig 
forurensning eller unødvendig skade på miljøet». Tiltakshaver har også en plikt til å 
«sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår og etter at disse er 
avsluttet» jf. mineralloven § 50. I og med at kravene fremgår direkte av loven anser 
DMF det ikke som hensiktsmessig å stille eksplisitte vilkår knyttet til dette, da 
tiltakshaver må etterleve minerallovens bestemmelser ved drift på mineralske 
forekomster. DMF har tatt høringsinnspillet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til 
etterretning. 
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Statens vegvesen Region nord: 
Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden om driftskonsesjon. De mi nner 
likevel om at tiltak som vil få konsekvenser for fylkesvegen, eksempelvis i form av 
avkjørsel, dispensasjon fra byggegrense eller andre tillatelser, må avklares med 
vegvesenet før tiltak igangsettes. Videre viser Statens vegvesen til tidligere 
korrespondanse med NVE og kommunen i forbindelse med sikringstiltak langs 
Arnakkelva. 
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi minner samtidig om at tiltakshaver 
skal avklare med vegvesenet dersom tiltaket vil få konsekvenser for fylkesvegen. Når 
det gjelder vegvesenets henvisning til tidligere korrespondanse i saken, forutsetter DMF 
at tiltakshaver gjør seg kjent med dette, særlig dersom det er av betydning for uttaket.  
 
Troms fylkeskommune: 
Fylkeskommunen fremhever at det er lagt opp til en intensiv driftsperiode og at 
driftstider ikke er omtalt i søknaden eller i reguleringsbestemmelsene. I og med at 
masseuttak og transport vil foregå nært/i bebygd område, forutsetter 
fylkeskommunen at hensynet til berørte av støy og støvplager vurderes og at det 
legges tidsbegrensninger på aktiviteten. I tillegg forutsetter fylkeskommunen at 
reguleringsbestemmelsene punkt 1.2 om avslutning og tilbakeføring av jord og 
vegetasjon følges opp. Kulturminnevernet i Troms fylkeskommune hadde ingen 
ytterligere merknader til søknaden. 
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Når det gjelder fylkeskommunens 
merknader knyttet til støv og støy samt driftstider, vil DMF minne tiltakshaver om at 
forurensningsforskriften kap. 30 gjelder for «stasjonære og midlertidige/mobile 
knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel» jf. 
forurensningsforskriften § 30-1 første ledd. Det betyr at tiltakshaver må forholde seg til 
og etterleve de bestemmelser som fremgår av forurensningsforskriften kap. 30. Vi gjør 
særlig oppmerksom om bestemmelser knyttet til støvdempende tiltak i 
forurensningsforskriften kap. §30-4, grenseverdier for utslipp av støv i § 30-5, utslipp til 
vann i § 30-6, støy i § 30-7 og støy fra sprengninger i § 30-8. En tillatelse etter 
mineralloven erstatter ikke krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon 
etter annen lovgivning jf. mineralloven § 5. 
 

 
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 



 

 

 

5 

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 avtaler med grunneierne for gbnr. 113/9, 113/25 og 113/26 i Lenvik 
kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett. 
 
Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.  
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 15 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Fjordgård i Lenvik kommune» produsert ved DMF den 22. mars 
2019. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan «Masseuttak Fjordgård», med planID 
1931201604, vedtatt i kommunestyret den 16. september 2016 regulert til 
steinbrudd/masseuttak.  
 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF 
vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart 
 
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 steinbruddet. 
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på ca. 15 dekar. Det totale volum fast fjell 
som skal tas ut er estimert til 180 000 m3. Det totale uttaket planlegges tatt ut i løpet 
av 2019. Det legges opp til drift i 2 etapper. Videre presenteres plan for sikring og for 
avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til LNF. 
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DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Fjordgård, 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 e ller 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 t il 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 opplyst at virksomheten per i dag ikke har fått på plass 
bergteknisk ansvarlig for uttaket med den påkrevde kompetanse. 
 
DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med 
nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før oppstart av drift. Innen samme 
tidspunkt skal Tiltakshaver sende skriftlig melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på 
den bergtekniske ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende oppfyller 
de nødvendige kvalifikasjonskrav. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av 
virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den bergtekniske 
ansvarlige vedlegges meldingen. 
 
Lenvik kommune oppgir i sin søknad at de vil engasjere entreprenør som skal 
gjennomføre sprengning, knusing, sortering og mellomlagring av ferdigvare til bruk i 
moloanlegg. De vil da stille krav om teknisk ledelse, bergfaglig kompetanse og annen 
teknisk kompetanse som en del av anbudskonkurransen. 
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha tilstrekkelig kompetanse for drift av 
forekomsten. 
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5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning  
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges. 
 
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens 
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på 
miljø. 
 
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 i mars 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I 
vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket 
vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i 
naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av 
uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull 
natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger 
etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. Ifølge Lenvik kommune 
er det ikke registrert kulturminner, fredede bygninger eller kulturmiljøer innenfor eller 
i nærheten av masseuttaket. Området ble utredet i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplanen, uten at fylkeskommunen ved kulturetaten hadde merknader til 
kommunens vurdering. DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort i forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF 
minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.  
 
På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold 
knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det 
er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak. 
 
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, menne sker og 
dyr.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ble det foretatt en ROS-analyse, 
særlig med tanke på at området ligger innenfor et skredområde. Dette betyr at det 
ikke er tillat med utbygging, fradeling og lignende. I søknadsskjemaet har Lenvik 
kommune opplyst at nærmeste bolig ligger ca. 110 meter sør for uttaksområdet. Da 
masseuttaket ligger innenfor fareområde for snøskred, skal uttaket ikke driftes mellom 
1. januar og 15. mai. 
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
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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 mode rne 
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.  
 
Uttaket vil sysselsette en lokal entreprenør og dermed bidra til å opprettholde/skape 
ny sysselsetting i lokalsamfunnet/distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for 
opphav og eksistens til annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være 
strategisk innsatsfaktor i annen virksomhet.  
 
Tiltakshaver beskriver at Fjordgårdsamfunnet er tuftet på fiskerinæringen. De har hatt 
stor aktivitet og mange aktører innenfor fiskerinæringen. Havbruk er derfor viktig for 
området. Ifølge tiltakshaver ser de en økning i behov for land- og havnefasiliteter. 
Masseuttaket er en viktig innsatsfaktor i utbygging av Fjordgård fiskerihavn. Plassering 
av uttaket er blant annet vurdert ut ifra hensyn som transportvei, kostnader med 
tanke på innkjøp av masser fra andre steder osv. Fjordgård masseuttak har en ideell 
plassering, noe som også gjør det avgjørende for at Fjordgård fiskerihavn kan realiseres 
innenfor realistiske og forsvarlige kostnadsrammer. 
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Området skal istandsettes tilbake til LNF etter endt uttak. Tiltakshaver beskriver at det 
legges opp til en naturlig revegetering med eksisterende frøbankjord så langt det er 
mulig. Ifølge tiltakshaver skal det ikke hentes ut masser fra andre områder, samt at 
eksiterende vegetasjon rundt masseuttaket skal ivaretas som skjerming. Vegetasjonen 
og jorddekket som fjernes innenfor uttaksgrensa skal mellomlagres. Frøbankjord skal 
lagres slik at de unngår pakking; løst og i egne ranker uten å blande det med andre 
løsmasser. Øvrige løsmasser skal brukes til terrengarrondering og tilbakefylling. 
Bruddveggen skal tilføres deponert vegetasjonsdekke. Innenfor uttaksområdet er det 
tillat å deponere gravemasser som ikke er forurensede, massene benyttes til 
arrondering og istandsetting etter avsluttet drift, herunder ved planering av sålen samt 
at massene legges opp mot bakveggen og sideveggene for å gi de en avrundet form. 
Det er forutsatt at området skal gis en så estetisk tiltalende avslutning som mulig. Alle 
konstruksjoner fjernes. Istandsetting og klargjøring for naturlig revegetering skal være 
fullført senest et år etter at driften er avsluttet. 
 
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.  
 
 

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 
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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.  
 
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.  
 

http://www.dirmin.no/
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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 Stine Borge Nordskag 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 

 
 
Vedlegg:  

Godkjent driftsplan_Fjordgård.pdf 

Konsesjonsområde_Fjordgård.pdf 

Adresseliste_Fjordgård.pdf 

  

Mottakere: 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Kopi  ti l:  

Adresseliste                       

Fylkesmannen i  Troms og 

Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 

Nord-Senja reinbeitedistrikt Bukkemoveien 281 9372 GIBOSTAD 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Statens vegvesen Region 

nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 

Troms Kraft Nett AS – 9291 TROMSØ 

Doris K. Sørensen Sel jebergan 22 9300 FINNSNES 

Kjel l  Sørensen Idrettsveien 11 C 9300 FINNSNES 

Liv Sørensen Idrettsveien 11 D 9300 FINNSNES 

Mary Sørensen Sa l thammerveien 16 7740 STEINSDALEN 

Odd Sørensen Odd Karolius vei 16 9300 FINNSNES 

Roger Sørensen Niseveien 79 9100 KVALØYSLETTA 

 
 

http://www.dirmin.no/

