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Dato:  08.07.2021 
Vår ref:  21/02031-13 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Kvelstadgruva 
masseuttak i Verdal kommune. Søker: TB Invest 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: 13. august 2021. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Kvelstadgruva masseuttak på gnr/bnr 251/1 og 255/3 i Verdal 
kommune. Det presiseres at søker er TB Invest AS. Omsøkt område er om lag 111 
dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått at årlig uttak av 
løsmasser vil variere mellom 10 000 – 30 000 m3 og at totalt uttak er på om lag 550 
000 m3. Området er i reguleringsbestemmelser for Kvelstadgruva i Verdal kommune, 
PlanID 2005004, regulert til masseuttak/landbruk. 
 
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. 
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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 NGUs databaser funnet at det omsøkte uttaket ligger i et område 
med ukjent radon aktsomhet, se høringsvedlegget på side 15. DMF har også foretatt 
søk i NIBIOs databaser, hvor det fremgår at omsøkt område ligger i reinbeitedistriktet, 
Gasken-Laante sijte/Færen. Se høringsvedlegget på side 16. 
 
Det følger videre av DMFs søk i NGUs databaser at det er treff på kvikkleire ved 
området, samt snøskred- og steinsprang aktsomhetsområder, se høringsvedlegget på 
side 17, 18 og 19. DMF har også foretatt søk i Riksantikvarens databaser og gjort funn 
på kulturminner både i og ved uttaksområdet, se høringsvedlegget på side 20.   
 
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. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Mayoren Rajeswary Lena Røst Tonning 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lena Røst Tonning 
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Mottakere: 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
AS Værdalsbruket Smålandsvegen 25 7660 VUKU 
Tensio TN AS Postboks 2551 7736 STEINKJER 
Kristin Nyberg Kvellovegen 50 7657 VERDAL 
Håkon Skjerve Kvellovegen 87 7657 VERDAL 
Eli Johanne Skjerve Kvellovegen 87 7657 VERDAL 
Odd Rune Sellæg Kvellovegen 72 7657 VERDAL 
Aud Sissel Lien Sellæg Kvellovegen 72 7657 VERDAL 
Audhild Synnøve Slapgård Bollgardssletta 75 7660 VUKU 
Reidun K. Kvelstad Hallem Bollgardssletta 170 7660 VUKU 
Bjørn Arild Okkenhaug Bollgardssletta 168 7660 VUKU 
Gunn Helen Grønn Bollgardssletta 203 7660 VUKU 
John Olav Oldren Bollgardssletta 203 7660 VUKU 
Oda Pauline Fikse Bollgardssletta 211 A 7660 VUKU 
Charlotte Karstad Bollgardssletta 207 7660 VUKU 
Tommy Aarstad Hårberg Bollgardssletta 207 7660 VUKU 
Vidar Nessemo Bollgardssletta 209 7660 VUKU 
Asbjørn Hallem Bollgardssletta 170 7660 VUKU 
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 
Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
Reinbeitedistrikt 7 Ringv. 43 9845 TANA 
Norges vassdrags- og 
energidirektoratet Region 
Midt-Norge 

Abels gate 9 7030 TRONDHEIM 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 
Feren reinbeitedistrikt Nedre Møllenberg gt. 60 7014 TRONDHEIM 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk FKF 

           7736 STEINKJER 

Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Kopi til:  
TB Invest AS Øya 19 7652 VERDAL 

 
 


