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Dato:  30.10.2020 
Vår ref:  20/03047-7 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Høgbakkan / Beisfjord i 
Narvik kommune. Tiltakshaver: Leonhard Nilsen & Sønner AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 17. august 2020. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til 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: 27. november 2020 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Høgbakkan / Beisfjord masseuttak på gnr./bnr. 44/45 i Narvik 
kommune. Omsøkt område er om lag 25 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget 
på s. 12 og 13. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak. 
 
Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av sand, samt noe grus og 
blokkstein, som blant annet skal benyttes til betongproduksjon. Anslått årlig uttak er 
ca. 12 000 m3. Totalvolum for uttaksvirksomheten er ca 96 000 m3. 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon 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, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
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Vi ber spesielt 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. 
 
DMF har foretatt søk i Kilden hvor det framgår at omsøkt område ligger i 
reinbeitedistrikt 29 Skjomen, men ikke berører markerte beiteområder, se 
høringsvedlegg side 14 for utklipp av kart. Vi ber Skjomen reinbeitedistrikt og 
Fylkesmannen i Nordland uttale seg dersom tiltaket vurderes å ha en påvirkning på 
reindriften. 
 
DMF har ved søk i NVEs databaser funnet at det omsøkte området ligger i 
utløpsområde for snøskred, se høringsvedlegg side 15. Vi ber NVE om uttalelse i denne 
forbindelse. 
  
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. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene 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 
 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 7066 Trondheim. 
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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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Ida Johanne Røisi Stine Lunheim 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Lunheim 
 
 
 
Mottakere: 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Adresseliste                       

Kopi til:  
Leonhard Nilsen & Sønner AS Strandland 8484 RISØYHAMN 

 
 

http://www.dirmin.no/


Navn Adresse Poststed

KARLSEN MAGNUS OLAF GROPVEIEN 20 8522 BEISFJORD

KRISTIANSEN LIV VALLE FJORDVEIEN 77 8522 BEISFJORD

KRISTIANSEN OLAI THOMAS FJORDVEIEN 77 8522 BEISFJORD

OS TOVE ELISABET STORHOLTVEIEN 27 A 8516 NARVIK

SOLENG OLAV JOHAN BØRGE FASANVEIEN 7 8516 NARVIK

SUNDBY GERD‐INGER STRØM STORNESVEIEN 19 8522 BEISFJORD

FORSLUND PER OVE KONGENS GATE 42 8514 NARVIK

SOLENG BJØRN‐ODDVAR HÅREKS GATE 50 8514 NARVIK

JOHANNESSEN ROLF OLAV MÅSEVEIEN 30 8516 NARVIK

MAUDE SVEIN B JOHANNESSEN TRÅLVEIEN 17 8520 ANKENES

ENDRESEN WENCHE CHARLOTTES VEI 1 B 1539 MOSS

HOFSTAD ODD MARTIN RINGBAKKEN 18 8522 BEISFJORD

HAFSTAD VIGDIS JOHANNE NESET 13 8522 BEISFJORD

UPPHEIM TORILD KARINE KJELDEBOTNVEIEN 10 8540 BALLANGEN

ANTONSEN FINN ROALD MAGNE FJORDVEIEN 100 8522 BEISFJORD

MARKUSSEN ALMAR N J STORÅSVEIEN 25 B 8516 NARVIK

VEVANG RØNNAUG OLEA FJORDVEIEN 199 8522 BEISFJORD

JÆGER JUDITH A Å FJORDVEIEN 163 8522 BEISFJORD

JÆGER EINAR NILS PETTER FJORDVEIEN 163 8522 BEISFJORD

Skjomen reinbeidtedistrikt V/Per Niia Gropveien 142 8522 BEISFJORD

Nordkraft Nett AS Postboks 55 8501 NARVIK
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