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Dato:  15.11.2022 
Vår ref:  21/06527-18 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Kolsum steinbrudd i 
Levanger kommune. Tiltakshaver: Swerock AS, org.nr. 983 065 309 

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: 15. desember 2022. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Kolsum steinbrudd på del av gbnr. 80/1 og 80/14 i Levanger 
kommune. Omsøkt område er om lag 60 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på 
side 37 og 38. Det er anslått et årlig uttak av masser på mellom 10 - 30 000 m3 og et 
totalt uttak på ca. 576 000 m3. Bruksområdet for ressursen er byggeråstoff. Området 
er regulert til steinbrudd ved reguleringsplan med ID L2001006, vedtatt den 12. 
desember 2001. 
 
Det omsøkte området ligger like i nærheten av Færen reinbeitedistrikt. 
 
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. 
 
I forbindelse med behandling av søknaden har vi foretatt søk i relevante natur- og 
miljødatabaser, hvor vi har fått følgende treff: 
 

• Søk i artsdatabanken viser at det er registrert Fiskemåke (sårbar (VU)) med 
influensområde inn i det foreslåtte konsesjonsområdet.  Treffet er vist i 
høringsvedlegget s. 39. 

 
• Det er registrert den fremmede arten Kjempespringfrø (Svært høy risiko (SE)) i 

veien ut fra det foreslåtte konsesjonsområdet. Treffet er vist i 
høringsvedlegget s. 40, og er hentet fra artsdatabanken. 

 
• Ved søk i miljødirektoratets naturbase har vi fått treff på to friluftslivsområder. 

Det ene ligger nord-øst for uttaksområdet og er av områdetypen «leke- og 
rekreasjonsområdet». Dette området er klassifisert til å være et «svært viktig 
friluftslivsområde». Det andre friluftslivsområdet ligger nord for 
uttaksområdet og går også til dels over det planlagte konsesjonsområdet. 
Dette område er klassifisert som et «svært viktig friluftslivsområde» og er av 
områdetypen «nærturterreng». Funnene er vist i høringsvedlegget s. 41 og 42. 

 
• Fra søk i naturbasen fremkommer det også at uttaksområdet ligger innenfor et 

forvaltningsområde for Gaupe, som vist i høringsvedlegget s. 43. 
 

• Kulturminnesøk viser at det ligger to kulturminner tilknyttet uttaksområdet. 
Det første ligger i uttaket og er beskrevet som en Hulvei. Dette kulturminnet 
har vernestatus «automatisk fredet». Det andre kulturminne ligger nord-øst 
for uttaksområdet og har uavklart vernestatus. Funnet beskrives som å ha vært 
et ufullstendig sverd i jern, funnet i sammenheng med en gravhaug. 
Kulturminnetreffene er vist i høringsvedlegget s. 44 og 45. 
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• Søk i NVEs kartatlas viser at det går et distribusjonsnett langs utkanten av det 
foreslåtte konsesjonsområdet, se høringsvedlegget s. 46. Netteier er Tensio TN 
AS. 

 
• Videre viser søk i NIBIO kilden at det er et reinbeitedistrikt i nærheten av det 

foreslåtte konsesjonsområdet. Området ligger sør-øst for uttaksområdet og 
ligger på andre side av E6. Reinbeitedistriktet er vist i høringsvedlegget s. 47. 

 
• Søk i NGU sitt aktsomhetskart for radon viser at det er usikker og mild-

moderat aktsomhetsgrad for radon i uttaksområdet. Dette er vist i 
høringsvedlegget s. 48. 

 
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. 
 
 
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 
 
 

Anne Hyllseth  
overingeniør    

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Anne Hyllseth 
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Vedlegg:  
Høringsvedlegg 
  
Mottakere: 

Sametinget                       
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
DSA Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Norges vassdrags- og 
energidirektoratet Region 
Midt-Norge 

Abels gate 9 7030 TRONDHEIM 

Statens vegvesen 
Vegdirektoratet 

Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 
Tensio TN AS Postboks 2551 7736 STEINKJER 
Færen reinbeitedistrikt Nedre Møllenberg gt. 60 7014 TRONDHEIM 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag, 
Reindriftsavdelingen 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Frøseth AS Venusvegen 21 7652 VERDAL 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 
Jon Erik Ronglan Eknesvegen 709 7623 RONGLAN 
Mali Ronglan Eknesvegen 730 7623 RONGLAN 
Aage Wallin Ness Gamle Kongeveg Sør 442 7623 RONGLAN 
Bertil Rønning Gamle Kongeveg Sør 443 7623 RONGLAN 
Gerd Wenche Nakstad Gamle Kongeveg Sør 456 7623 RONGLAN 
Ole Annar Nakstad Gamle Kongeveg Sør 456 7623 RONGLAN 
Kolbjørn Moe Gamle Kongeveg Sør 475 7623 RONGLAN 
Oddgeir Nelius Ness Gamle Kongeveg Sør 404 7623 RONGLAN 
Sivert Worum Daling Eknesvegen 595 7624 EKNE 
Sissel Karin Buchholdt Gamle E6 481 7630 ÅSEN 

Kopi til:  
Swerock AS Postboks 6704 Etterstad 0609 OSLO 

 
 


