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Dato:  20.06.2022 
Vår ref:  21/06143-14 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Sundbygd Gård steinbrudd i 
Steinkjer kommune. Søker: Letnes Entreprenør 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: 25. juli 2022 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Omsøkt areal er på ca. 127 daa og fremgår av kart, se vedlegg 1. Det er anslått et årlig 
uttak av fast fjell på om lag 30 000 – 60 000 m3 og totalt uttak på om lag 4 800 000 m3, 
driftsplan vedlegg 2. Området er regulert til steinbrudd i Reguleringsplan for Sundbygd 
Gård – steinbrudd/2020001.  
 
Det omsøkte området ligger innenfor reinbeitedistriktet Fovsen Naarke sijte / Fosen 
reinbeitedistrikt. Tilbud om konsultasjon blir sendt ut samtidig med høringsbrevet jf. 
Sameloven §4-1 og 4-2. 
 
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 
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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 foretatt søk i miljødirektoratets naturbase og fått treff som vist i 
høringsvedlegget s. 14-16. Treffene er på følgende: 

• Viktig friluftslivsområde 
• Naturtype «djup og grunn myr» 
• Nasjonal laksefjord i nærheten av uttaket 

Ved søk i artsdatabanken fikk vi treff som vist i høringsvedlegg s. 17. Treffene er på en 
rekke rødlistede arter: 

• 1 kritisk truet art: Hettemåke 
• 7 sårbare arter 
• 3 nær truede arter 

Som vist i treff fra artsdatabanken i høringsvedlegg s.18 fremkommer det også at 
uttaksområdet ligger innenfor et leveområde for elg.  
 
DMF ønsker å opplyse om at vi ved søk i maskert artskart for sensitive arter har fått 
treff i relasjon til det omsøkte området.  
 
DMF ber kommune og statsforvalter om å opplyse om det er forhold som bør 
hensyntas for å ivareta naturtypen og artene i eller i tilgrensning til området 
 
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. 
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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 
 
 

Anne Hyllseth Siri Elise Aakenes 
overingeniør rådgiver 

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

Letnes Entreprenør AS Utøyvegen 760 7670 INDERØY 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Norges vassdrags- og 
energidirektoratet Region 
Midt-Norge 

Abels gate 9 7030 TRONDHEIM 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 
Fosen Reinbeitedistrikt / 
Fovsen-Njaarke 

Namsosvegen 3821 7750 NAMDALSEID 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag, 
Reindriftsavdelingen 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Wolf Michael Hummel Sundbygdvegen 310 7790 MALM 
Torbjørn Bartnes Øvre Sundbygdvegn 91 7790 MALM 
Solveig Aalberg Ånnerudskogen 110 1383 ASKER 
Kristian Reitan Ullins veg 24 7725 STEINKJER 
Kjellaug Malmo Landsemvegen 570 7790 MALM 
Ole-Erik Malmo Landsemvegen 570 7790 MALM 
Geir Mikal Benum Sundbygdvegen 556            
Roar Arnstein Holmvik Landsemvegen 560 7790 MALM 
Georg Ekmann Landsemvegen 434 7790 MALM 
Karin Skevik Hofsøy Landsemvegen 382 7790 MALM 
Jan Petter Nyløy Øvre Sundbygdvegen 43 7790 MALM 
Audun Malmo Landsemvegen 452 7790 MALM 
Geir Arnsten Bartnes Sundbygdvegen 187 7790 MALM 
William Årmo Schwenckegata 8 3015 DRAMMEN 
Frank Årmo Sundgata 31 3015 DRAMMEN 
Geir Årmo Kastanjeveien 15 3022 DRAMMEN 
Håvard Lorentzen Sundbygdvegen 308 7790 MALM 
Siv Lindstrøm Lorentzen Sundbydvegen 308 7790 MALM 
Gunn Marion Aarmo Sundbygdvegen 218 7790 MALM 

  
                                 

 
 


