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Dato:  27.05.2019 
Vår ref:  17/02640-12 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for utvidelse av Solberg 
steinbrudd i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver: Koren 
Sprengningsservice AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 28. juni 2017. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber 
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter 
som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist: 24. juni 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Koren Sprengningsservice AS søker om driftskonsesjon for utvidelse av Solberg 
steinbrudd. Uttaket er lokalisert på gbnr. 130/1 i Midtre Gauldal kommune. 
Tiltakshaver oppgir at omsøkt areal er ca. 185 daa. Tiltakshaver har allerede fått tildelt 
driftskonsesjon for uttak av masser innenfor et område på 62 daa. Dette 
konsesjonsområdet samsvarer med det som tidligere var avsatt til råstoffutvinning i 
kommuneplanens arealdel. I etterkant av dette har tiltakshaver fått regulert et større 
område til råstoffutvinning. DMF har lagt til grunn at omsøkt område er det som i 
gjeldende reguleringsplan er regulert til råstoffutvinning, med unntak av området hvor 
det allerede er gitt konsesjon. Digitalisering av konsesjonsområdet viser at søknaden 
gjelder for et område på 108 daa. Omsøkt konsesjonsområde samsvarer med område 
regulert til råstoffutvinning i gjeldende reguleringsplan. Se også vedlagt kart over 
konsesjonsområde som tydeliggjør gjeldende søknad opp mot tidligere tildelt 
konsesjonsområde. 
 
Ifølge tiltakshaver er det anslåtte totalvolumet for forekomsten innenfor det omsøkte 
området ca. 4 296 000 m3. Tiltakshaver forventer et årlig uttak på ca. 60 000 m3. 
Uttakstakten vil kunne endre seg noe i tråd med etterspørselen i markedet. 
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Tiltakshaver beskriver den dominerende bergarten innenfor omsøkt område som en 
kalkholdig fylitt. Ifølge tiltakshaver finnes denne bergarten hovedsakelig vest i 
området. Videre beskriver tiltakshaver at det langs østsiden finnes en intrusjon av 
kvartsitt/trondhjemitt og at det spredt midt i området finnes soner av mørk biotitt 
amfibolitt. 
 
Forekomsten er hovedsakelig benyttet til tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk 
stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid for vegbygging.  
 
Området er i reguleringsplan for Solberg steinbrudd og deponi, med planID 
16482015002, vedtatt i kommunestyret den 15. juni 2017, regulert til råstoffutvinning. 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket 
påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis 
kommunen eller fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en 
beskrivelse av eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår.  
 
DMF sitt søk i Naturbase viser funn av tre kulturminner innenfor område regulert til 
råstoffutvinning. Vi ber derfor om at Fylkesmannen informere oss om status for disse 
kulturminnene og eventuelt bidrar med forslag til avbøtende tiltak som kan avhjelpe 
mulige negative konsekvenser driften måtte ha for de aktuelle kulturminnene. 
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke.  
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
 
Vi vurderer også 

• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
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• tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv 
og samfunnsliv 

• tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under 
drift 

• tiltakets miljømessige konsekvenser 
• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 

området 
 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
 
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Thomas Furunes Stine Borge Nordskag 
seniorrådgiver rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
Vedlegg:  
Adresseliste_Solberg steinbrudd.pdf 
  
Mottakere: 

Adresseliste                       
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Norges vassdrags- og 
energidirektoratet Region 
Midt-Norge 

Abels gate 9 7030 TRONDHEIM 

Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
TrønderEnergi Nett Sør AS Postboks 57 7291 STØREN 

Kopi til:  
Koren Sprengningsservice AS Åsan 312 7357 SKAUN 
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Navn Adresse Adresse2 Postnr Poststed
HAANSHUS STEIN HAANSHUS SØNDRE 7288 SOKNEDAL
STØLAN ELI SKOLESTIEN 2 7232 LUNDAMO
STØLAN EIVIND GULLVÅG 7288 SOKNEDAL
KNUTSEN EGIL MAGNE BJERKE 7288 SOKNEDAL
SKINDERHAUG JOHAN OLAV 7288 SOKNEDAL
SKINDERHAUG ODD ASLE A 7288 SOKNEDAL
WÆRAAS JANNE BEATE 7288 SOKNEDAL
FOSSUM ÅSE MARIE SØBSTADVEGEN 47 A 7088 HEIMDAL
BERGGREN BENTE BJØRSET SVARTHOLTET 39 7092 TILLER
BRANDSBOL KARIN MARIA RØTVEIVEGEN 29 B 7340 OPPDAL
ROSVOLD TOMMY FAGERLIA 7288 SOKNEDAL
ERTSHUS ARNFINN 7288 SOKNEDAL
HALLAND EDEL BERGLJOT 7288 SOKNEDAL
HALLAND EGIL 7288 SOKNEDAL
JOHNSEN GEIR ØIVIND MILLERS VEG 6 7550 HOMMELVIK
JOHNSEN ELIN KARLSEN MILLERS VEG 6 7550 HOMMELVIK
KROKANN KNUT MARKAPLASSEN 381 7054 RANHEIM
STORRØ HANNE MARIE MARKAPLASSEN 381 7054 RANHEIM
BJØRNLI SOLVEIG MARIE SPJELDBAKKAN 38 A 7290 STØREN
NYBERG ODD ASBJØRN 7288 SOKNEDAL
SOLBERG ROBERT AUNE 7288 SOKNEDAL
AASENHUS JOHN IDAR 7288 SOKNEDAL
ØSTHUS OLA 7288 SOKNEDAL
NORDLI MAGNE ERIK DBO V/ RANDI BRØSETH SPIREAVEIEN 12 C 0580 OSLO
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