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Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt
søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser
(mineralloven) fra Kvalsund Maskin og Transport AS datert 29. oktober 2015.
Søknaden med vedlegg er tilgjengelige på DMF sin hjemmeside: www.dirmin.no under
”Saker til høring”. Høringsinstansene kan få tilsendt papirutgave av søknaden ved
forespørsel.
Høringsfristen er mandag 25. januar 2016.
Søknaden
Kvalsunddalen masseuttak ligger i Kvalsunddalen i Kvalsund kommune, omtrent 4 km.
fra Kvalsund sentrum. Adkomst opp til dalen er fra kommunal-/jordbruksvei, som ikke
er vinterbrøytet. Uttak av masser skjer derfor hovedsakelig i tidsrommet 15. juni til
slutten av september. Uttak av masser skjer på gnr. 8, bnr. 1, fnr. 27. Arealet på
uttaksområdet er angitt til 42 dekar. Forventet årlig uttak er på 1000-5000 m3 masse,
og anslått totalvolum er 105 000 m3 masse.
Forekomsten er oppgitt å bestå av morenemasser, hovedsakelig grus og stein av ulik
størrelse. Formålet med uttaket er hovedsakelig levering til veigrus, for det meste til
offentlige aktører og noe til privat virksomhet. I tillegg leveres en del fyllmasse/pukk
både til offentlig virksomhet og noe til privatpersoner.
Det er oppgitt at området for masseuttaket er satt av til råstoffutvinning i
kommuneplanens arealdel. Det finnes ikke en godkjent reguleringsplan for området
som det søkes om driftskonsesjon for.
DMFs behandling av søknaden
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
DMF er konsesjonsmyndighet i saker med samlet uttak av mineralforekomster på mer
enn 10 000 m³ masse og et hvert uttak av naturstein.

DMF sender søknadene, inkludert driftsplaner, på høring til aktuelle høringsinstanser
jf. forvaltningslovens § 17. Dette vil normalt være grunneier og andre kjente
rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på
naboeiendommer som kan bli berørt, kommune(r), Fylkeskommunen, Fylkesmannen
og statlige forvaltningsorgan.
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak.
Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal
gis legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si 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:
•
•
•
•
•

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsliv og samfunnsliv
Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift
De miljømessige konsekvenser av utvinning
Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området

Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det vilkår til denne, jf. mineralloven 43. Vilkår
omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.
Nærmere om høringsuttalelsene
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven.
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan,
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges
særlig vekt ved vår vurdering.
Etter mineralloven § 43 fjerde ledd, jf. § 17 femte ledd, skal søknaden avgjøres av
departementet dersom Sametinget eller grunneieren går imot at søknaden innvilges.
Vi ber derfor om at det eksplisitt tas stilling til om man går imot at søknaden innvilges.
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte
parter som ikke står på adresselista.
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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.
Naturmangfold
Søk i Naturbase (gjennomført 14.12.2015) viser registreringer for viktige naturtyper. I
Artskart (søk gjort 14.12.2015) er det registrering av gaupe (gjort 2013), som har status
som EN på rødlisten, en rekke rødlistede fugler, samt mange registreringer på
livskraftige bestander av fugl, sommerfugler, karplanter og fisk (røye). Uttaksområdet
grenser til Korselva.
Innenfor området hvor det er søkt konsesjon er det registrert viktig naturtype:
Navn

Naturtype

Verdi

Verdikode Utvalgt
ID
naturtype

Korselva: Naturbeitemark Lokalt C
Fossvang
Viktig

Nei

Registrert

Database

BN00067198 26.07.2009 Naturbase

Store deler av Kvalsunddalen er registrert som viktig naturtype: naturbeitemark.
Verdibegrunnelsen for dette er:
Regional verdi (B). Kvalsunddalen er et gammelt sjøsamisk bruksområde, med tidligere
utmarksslåtter, men også en viktig beitemark for flyttsamer fra innlandet. Dalen er
fortsatt sterkt preget av beite, og har meget tynn tresetting som følge av dette. I dag
fremstår Kvalsunddalen i hovedsak som et stort, pent og variert beitelandskap.
Navn

Naturtype

Verdi

Verdikode Utvalgt
ID
naturtype

Kvalsunddalen Naturbeitemark Viktig B

Nei

Registrert

Database

BN00091852 17.07.2002 Naturbase

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner i konsesjonsområdet, men det er registrert en rekke
kulturminner i Kvalsunddalen for øvrig.
DMF ber om innspill som kan legges til grunn for vurderinger etter
naturmangfoldloven, og kunnskap om kulturminner i området som ikke fremgår av
kjente registreringer.
Innsendelse av høringsuttalelser
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 25. januar 2016 på e-post til
mail@dirmin.no eller ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
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Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke.
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et
sammendrag som kan brukes til dette.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen
Ingeborg Solberg

Marit Ollestad

seniorrådgiver

saksbehandler

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marit Ollestad
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Kvalsund kommune
Finnmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmarkseiendommen
Birger Martin Fredriksen
Jan Kristian Fredriksen
Aid Wenche Hansen
May Tove Fredriksen
Sametinget
Reindriftsforvaltningen,
Administrasjon
Fylkesmannen i Finnmark,
Reindriftsavd. Vest-Finnmark
Fiettar reinbeitedistrikt
Fálá / Kvaløy reinbeitedistrikt
Kopi til:
Kvalsund Maskin og
Transport AS

Henry Karlsenspl. 1
Statens hus
Postboks 144
Russeluftveien 18
Skogsnelleveien 13
Internatveien 30A
Akkarfjordveien 9
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 1104

9620 KVALSUND
9815 VADSØ
9815 VADSØ
9811 VADSØ
9517 Alta
9516 Alta
9910 Bjørnevatn
9600 Hammerfest
9730 Karasjok
9510 ALTA

Bredbuktnesveien 50 B

9520 KAUTOKEINO

v/Mikkel Nils M. Sara, Boks
108
V/Aslak Ante MJ Sara,
Ávžžiluodda 20

9520 KAUTOKEINO

Postboks 85

9520 KAUTOKEINO

9621 KVALSUND
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