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Dato:  01.11.2018 
Vår ref:  13/00165-21 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Gjermundnes i Vestnes 
kommune. Tiltakshaver: Gjermundnes Naturmurstein AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 04.02.2013.  
 
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: 30.11.2018.  
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Uttaket er lokalisert på gnr./bnr. 35/1, 35/7, 35/10 og 35/152 i Vestnes kommune. For 
ordens skyld gjøres oppmerksom på at gnr./bnr. i søknadsskjemaet ikke stemmer med 
dagens situasjon. Konsesjonsområdet er på 182 dekar og går frem av vedlegg «omsøkt 
konsesjonsområde Gjermundnes». Området er i reguleringsplan med planid. 0121 
1535 og vedtaksdato 20.07.2013 regulert til råstoffutvinning.  
 
Forekomsten er en båndet gneis egnet til uttak av små og mellomstore murstein. 
Restmaterialet knuses til pukk og grus. Totalvolum for uttaket er omtrent 3 millioner 
m3. Forventet årlig uttak er 40 000 m3. Hovedproduktet er murstein til ulike formål. 
Restprodukter blir knust til pukk eller anvendt til fyllmasse.  
 
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 
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i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
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.  
 
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, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Marit Ollestad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Ollestad 
 
 
 
Mottakere: 

Adresseliste                       

Kopi til:  
Gjermundnes Naturmurstein 
AS 

Gjermundnes 6392 VIKEBUKT 

 
 



Navn Adresse Postnr Poststed
LEGERNES LARS EINAR GJERMUNDNESVEGEN 163 6392 VIKEBUKT
LEGERNES KÅRE NESVEGEN 34 6392 VIKEBUKT
LEGERNES PER KRISTIAN NESVEGEN 33 6392 VIKEBUKT
GJERMUNDNES KJELL OTTAR HATLASVINGEN 7 6016 ÅLESUND
GJERMUNDNES KAREN M EKSERVEGEN 22 6631 BATNFJORDSØRA
GRØTTA HARALD HATLENVEGEN 6320 ISFJORDEN
VASTO AS Håhjem Næringspark 6260 SKODJE
STRANDEN GØRIL HELLANDHAUGEN 25 6390 VESTNES
SIVERTSEN PÅL HELLANDHAUGEN 25 6390 VESTNES
LYSLO HÅKON MATHIAS FEBRANDSHAUGEN 21 6392 VIKEBUKT
GJERMUNDNES JON ARNFINN GJERMUNDNESVEGEN 161 6392 VIKEBUKT
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE
SÆTERNES ROLF ANTON MYRBÆRLIA 32 6440 ELNESVÅGEN
SÆTERNES MARIANNE HEGGEM MYRBÆRLIA 32 6440 ELNESVÅGEN
LEGERNES JON NESVEGEN 55 6392 VIKEBUKT
KRINGSTAD MARIE IRENE GJERMUNDNESVEGEN 155 6392 VIKEBUKT
KRINGSTAD ODD SIGMUND JERNSPURVBAKKEN 11 6425 MOLDE
VESTNES KOMMUNE Rådhuset 6390 VESTNES
STATENS VEGVESEN REGION MIDT Fylkeshuset 6404 MOLDE
TØRSTAD VIDAR HØYMISVEGEN 65 2973 RYFOSS
Åsane Kiosk & Grill AS 6392 VIKEBUKT
IDRETTSLAGET SAMHALD c/o Karl Ivar Skare, Vikebuktvegen 76 6392 VIKEBUKT
E Christensen AS 6392 VIKEBUKT
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE
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