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Vår ref:  21/04546-5 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Klubben næringstomt i 
Senja kommune. Tiltakshaver: Maskin og Anlegg AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. En driftskonsesjon fastsetter blant 
annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, hvordan uttaksområdet skal sikres 
under og etter endt drift og andre forhold som må ivaretas under driften. Driftsplanen 
for uttaket er en del av høringsdokumentene. 
 
For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender vi saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket 
om driftskonsesjon. 
 
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i henhold til plan- og 
bygningsloven. I vurderingen av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil 
eventuelle uttalelser knyttet til arealavklaringen derfor ikke vektlegges. 
 
Høringsfrist: 17. desember 2021. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
DMF har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Maskin og Anlegg AS (929 074 580) 
for uttak av stein på gbnr. 62/26 i Senja kommune. Omsøkt areal er oppgitt til 59 daa 
og fremgår av kart «Konsesjonsområde Klubben Næringstomt i Senja kommune».  
 
Årlig uttak er 40 000 m3 og totalt uttak er anslått til 700 000 m3. Bruksområdet for 
ressursen er sjøfylling og byggeråstoff. 
 
Området er i reguleringsplan 1931 2019 07 datert 17. desember 2020 regulert til 
næring og det er tillatt å ta ut masser for å planere de forskjellige næringstomer på 
området.  
 
Det omsøkte området ligger innenfor Nord-Senja reinbeitedistrikt. 
 
 

POST- OG BESØKSADRESSE  
Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 
TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  
 
GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 
IBAN NO5376940505883   
ORG.NR. NO 974 760 282  
 
SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 

https://dirmin.no/


 

 
 

2 

Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden 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 
• 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 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer til at høringsuttalelsene inneholder begrunnende synspunkter på om 
driftskonsesjon bør gis eller ikke med bakgrunn i de forhold DMF skal vurdere. Dersom 
det er forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om 
det. 
 
DMF har ved søk i artsdatabanken fått treff som vist i kartutsnitt i høringsvedlegg s. 16. 
Treffet er på Storspove som er definert som en sårbar art. 
 
Ved søk i miljødirektoratets naturdatabase, fikk vi treff som vist på kartutsnitt i 
høringsvedlegget s. 17 og 18. Treffet på side 17 viser at planlagt område ligger 
innenfor landskapstypen beskyttet indre småkupert kystslette. Kartutsnittet s. 18 viser 
at området avsatt for sjøfylling ligger innenfor et gytefelt for torsk. 
 
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 
forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte 
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen. 
 
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Unni Garberg Anne Hyllseth 
seksjonssjef overingeniør   

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Anne Hyllseth 
 
 
 
Mottakere: 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 
Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Troms Kraft Nett AS – 9291 TROMSØ 
Nord-Senja reinbeitedistrikt Bukkemoveien 281 9372 GIBOSTAD 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Senja kommune Pb 602 9306 FINNSNES 

Kopi til:  
Maskin og Anlegg AS Botnhågveien 23 9308 FINNSNES 

 
 


