
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  24.11.2021 
Vår ref:  21/04586-11 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Maskinførerskolen - Bufjell i 
Sortland kommune. Søker: Inge Jensen Maskin 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: 22. desember 2021. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Inge Jensen Maskin AS (org. nr. 
988 412 597) for uttak på gbnr. 21/14 og 21/38 i Sortland kommune. Omsøkt areal er 
på ca. 72 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et 
årlig uttak av løsmasser på om lag 12 000 – 14 000 m3 og totalt uttak på om lag 560 
000 m3.  
 
Området er regulert til masseuttak i detaljregulering «Vikeidet Masseuttak» med 
PlanID 2019351. 
 
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 
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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 Riksantikvarens databaser gjort funn ved det omsøkte 
uttaksområdet, se høringsvedlegget side 15. Det følger videre av DMFs søk i 
artsdatabankens databaser at det er gjort treff på to rødlistede arter både i og ved 
uttaket: 
  

- Myggblom (Karplanter) - Nær truet (NT) 
- Sivspurv (Fugler) - Nær truet (NT) 

 
Se høringsvedlegg side 16 og 17.  
 
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. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Mayoren Rajeswary Siri Elise Aakenes 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Siri Elise Aakenes 

 
 
 

Mottakere: 

Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

tommy Johnsen                       

Sondre Johnsen                       

Elisabeth Finjord                       

Knut Ivar Finjord                       

Eirik Olsen                       

Bjørg Arneberg Jensen                       

Torben Arneberg Jensen                       

Ingrid Karoline Ovesen                       

Rita Iren Heggelund                       

Kopi til:  

Inge Jensen Maskin AS Vikeid 8400 SORTLAND 

 
 


