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Høring av søknad om prøveuttak på Granåsen i Vefsn kommune. 
Tiltakshaver: Normin Mine AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om prøveuttak etter mineralloven § 12, datert 15. februar 2019. 
 
Søknaden om prøveuttak sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser for 
at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til mineralloven § 12 andre ledd og 
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: 15. november 2019 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Normin Mine AS har i henhold til mineralloven § 12 søkt om prøveuttak på Granåsen i 
Vefsn kommune. Søknaden gjelder et prøveuttak på ca. 2000 m3 fast fjell. Omsøkt 
område er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 200/52 og utgjør et areal på 3,7 dekar. 
Kart på side 2 i høringsvedlegget viser omsøkt område for prøveuttak. Området er i 
vedtak av 4. september 2013 regulert til område for steinbrudd/masseuttak.  
 
Forekomsten er en dolomittmarmor og deler av dolomittmarmoren er brucittførende. 
Sentrale partier av bergarten er tolket til å inneholde lite uønskede bergartssoner. Det 
har vært foretatt kjemiske analyser i sentrale deler av dolomittmarmoren og disse har 
vist seg å være meget rene. Ved diamantboring har NGU røft anslått forekomsten til en 
størrelsesorden på 80-100 mill. tonn.  
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
prøveuttaket 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, 
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reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av prøveuttak erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
Omsøkt område for prøveuttak er lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 21 
Røssåga/Toven. Uttaket ligger innenfor høstbeite, høstvinterbeite. Det eksisterer en 
flyttvei et lite stykke fra uttaket. DMF ber Fylkesmannen i Nordland uttale om 
prøveuttaket på Granåsen kan komme i konflikt med reindriftsinteresser. Dersom det 
kan oppstå konflikt, ber vi om forslag til avbøtende tiltak av hensyn til reindriften.  
 
DMF har ved søk i naturbase (søk utført 07.06.2019) og fått treff som vist i kartutsnitt i 
høringsvedlegget, se side 17 og 18. DMF ber kommune og fylkesmann om å opplyse 
om det er forhold som bør tas hensyn til for å ivareta naturtypen i tilgrensning til 
området.  
 
Videre ber vi på generelt grunnlag 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.  
 
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. 
Innkomne søknader om prøveuttak går gjennom en skjønnsmessig prøving hos DMF 
før det blir avgjort om det skal gis tillatelse til prøveuttak. I vurderingen av om det skal 
gis tillatelse til prøveuttak skal det legges vekt på om prøveuttak er nødvendig for å 
kunne vurdere om forekomsten kan brukes til planlagt formål. Kan dette kartlegges på 
andre måter, skal tillatelse normalt ikke gis. Det skal også legges vekt på 
formålsbestemmelsene i § 1 og hensynene angitt i § 2 i mineralloven.  
 
Tillatelse til prøveuttak kan ikke gis for mer enn 2000 m3 masse unntatt i særlige 
tilfeller. Dersom DMF gir tillatelse til prøveuttak, kan det bli knyttet vilkår til tillatelsen, 
jf. mineralloven § 12. 
 
DMF gjør oppmerksom på at tillatelse til prøveuttak gitt etter mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse etter annet lovverk. Det er søkeren sitt ansvar å skaffe slik 
tillatelse. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Anne Bruland Høyen Geir Sigurd Hovig 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig 
 
 
 
Mottakere: 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 
Røssåga / Toven 
reinbeitedistrikt v/ Helge Anti 

Bryggfjelldal 8646 KORGEN 

Frank Grindstad Grindåsvegen 36 B 8664 MOSJØEN 

Kopi til:  
Normin Mine AS Skjervstadvegen 13 8646 MOSJØEN 

 
 


