TØM SKJEMA

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43
Søknaden med vedlegg sendes til:
Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

1.

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

Innledning

1.1

Om søkeren

Søkers navn/firma:

Organisasjonsnummer:

Postadresse:

Postnummer:

Sted:

Land:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12):

?

Postadresse:

Postnummer:

Sted:

Land:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

1.2

Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn på uttaket/området:

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Geografisk beliggenhet:
Kommune:

Størrelse på arealet (daa):

1.3

Fylke:

Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes.
Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ?

Eksisterende inngrep ?

1.3.1 Masseuttak
i)

Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?

ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?

Ja

Nei

Ja

Nei
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1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.4

Grunneiere til området

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn,
gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.
Navn:

Postadresse:

Gnr./bnr./fnr.

Postnr.

1.5

Utvinningsrett til konsesjonsområdet

Sted.

?

1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?
i)

Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?
i)

Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde
Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.

?

Beskrivelse av tiltaket

2.1

Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).
i)

byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm
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2.2

Planlagt uttaksvolum

?

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

m3

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

m3

2.3

Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

2.3.1 Kommuneplan
Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i)

Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

Navn på plan og plan ID:

Vedtaksdato:

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:

Vedtaksdato:

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.4
i)

Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

?

Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF
Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).
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3.

Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet

?

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1

Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein: ?

3.2

Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

?

Naturmangfoldet er godt i vare tatt av sona rundt uttaket med stedlige grunn, skog og elva Glomma like ved.

3.3

Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: ?

3.4

Forurensing (støv, støy og avrenning) ?

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

Ingen aktivitet i dette grus uttaket vil påvirke vassdraget.
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3.5

Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

Strenge regler for lagring og håndtering av diesel, olje og avfall.

4.

Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder. ?

5.

Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området

?

Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.
Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Ferdig istandsatt og arrondert areal skal tilbakeføres og benyttes til LNF-skog.
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6.

Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

?

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn.

Jørn Nesseth

*

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Styreleder, driftsleder og bergteknisk utdannelse.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:
Navn.

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Jørn Nesseth

*

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:
Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse,
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

*

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

**

Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:
Navn.

*

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Beskrivelse av kompetanse.

Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7.

Økonomi

7.1

?

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010 ?

7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan
Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

Side 8 av 13

Finansieringsplan

Sum

Egenkapital.
Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

7.1.2 Budsjett
Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale. ?

7.2

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 ?

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

8.

Økonomisk sikkerhet

?

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven
(Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til
sikkerhetens størrelse skal begrunnes.). ?

Mobilgrus har allerede en driftskonsesjon for uttak så vi forholder oss til den i første omgang. Se Vedlegg

Side 9 av 13

9.

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

?

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter,
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Uttak er meget viktig for masser til asfalt, jord og skogbruk på veier og anlegg i nærområdet

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket
10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet
Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.
Rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

?

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)
i)

?

Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

?

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til søknaden
Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:
Punkt 1.1:

Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2:

Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om
utvinningsrett med eventuelle vedlegg.
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.
Punkt 2.3:

Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4:

Forslag til driftsplan.

Punkt 6:

Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1:

For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2:

For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11:

Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.
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Konsesjonsområde

6844500,000000

6845000,000000

Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune

Under behandling
85 DAA

±

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
0

0,2

0,4

Kart produsert ved DMF 22.10.2019
UTM 33

0,8 Kilometer

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard

1:6 000
282500,000000

283000,000000

283500,000000

Konsesjonsområde

6844500,000000

6845000,000000

Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune

Under behandling
85 DAA

±

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
0

0,2

0,4

Kart produsert ved DMF 22.10.2019
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0,8 Kilometer

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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mining with the comissioner of mines at Svalbard
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STOR-ELVDAL KOMMUNE
BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING
FOR
BJØRÅNESET GRUSTAK
Dato: 16.01.2017

Bestemmelser i reguleringsplan i henhold til PBL § 12-7.

§1

GENERELT
§ 1.1 Reguleringsområde
Det regulerte området er vist på plankartet med plan-ID. 43020100201 og dato
20.12.2016. Planområdet omfatter totalt et areal på 394,2 daa.
Denne planen erstatter og opphever plan med plan-ID 4302010200, med
vedtaksdato 16.02.2011.
Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen:
•
Planbeskrivelse, datert 16.01.2017.
•
Reguleringsbestemmelser, datert 16.01.2017.
•
Plankart, detaljregulering (M 1:2500), datert 16.01.2017.

§ 1.2 Reguleringsformål
I planen er det regulert områder for følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5, nr.1)
• Massetak - grustak, BSM1 (1201), 175,3 daa
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5, nr.2)
• Veg - privat, SV1-2, (2010), 2,0 daa
Grønnstruktur (Pbl §12-5, nr.3)
• Vegetasjonsskjerm, GV1, (3060), 59,6 daa
LNF (Pbl §12-5, nr.5)
• Skogbruk, LSK1, (5112), 157,2 daa

Stor-Elvdal kommune
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§2

2

FELLESBESTEMMELSER
§ 2.1 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid i marken oppdages
automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, eller det finnes
gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune v/
Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som
skal utføre arbeidet i marken.
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen
på 5 m rundt kulturminnet (jf. kml. §§ 3 og 6).

§3

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
§ 3.1 – Område massetak - grustak (BSM1)
BSM1 skal etter avsluttet uttak, istandsettes og revegeteres, og gå over til LNF skogbruk.
§ 3.2 - Område vegetasjonsskjerm (GV1)
GV1 skal, når grustaket er avsluttet, gå over til landbruksformål LNF - skogbruk.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG
§ 4.1 Massetak – grustak (BSM1)
§ 4.1.1 Uttak
Driften skal foregå på en slik måte at grusressursen utnyttes best mulig.
Bunn grusuttak skal ikke gå dypere enn 2 meter over normalt grunnvannsnivå.
Uttaksform og uttaksdybder skal avklares i driftsplan for uttaket.
Innen massetak-området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og
anlegg for driften av uttaket. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg
oppføres. Bygninger og anlegg må fjernes når driften opphører, og senest to år
etter siste uttak av masser fant sted.
Det tillates oppsett og drift av asfaltverk innen regulert massetak-område.
§ 4.1.2 Produksjon og drift
Grustaket skal drives i henhold til minerallovens bestemmelser, og innenfor
rammene av forurensingsforskriftens kap. 30 - "Forurensing fra produksjon av pukk,
grus, sand og singel".
Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.06.00 - kl.23.00.
Støy ved nærmeste bolig skal fra kl.06.00 – kl. 19.00 ikke overstige 55 Lden og fra
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Kl. 19.00 - 23.00 ikke overstige 50 Levening.
Det skal normalt ikke være drift i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager
skal det ikke være drift i anlegget.
Utlevering av produkter og evt. innkjøring av rene deponimasser kan også skje på
lørdager mellom 06.00 - kl.20.00. Støy ved nærmeste bolig i dette tidsrommet skal
ikke overstige 50 Lden.
Støvflukt fra atkomstveg, uttaksområdet og åpne lagre av råvare/produkter skal
forhindres med nødvendig vanning og/eller tilførsel av støvbindende middel.
§ 4.1.3 Driftsplan og driftskonsesjon
Det skal utarbeides driftsplan for pukkverket i samsvar med retningslinjene i
Mineralloven; "Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19 101". Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.
Det må søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht.
Minerallovens §43.
§ 4.1.4 Landskapspleie
Avdekningsmasser skal tas vare på, og mellomlagres innenfor uttaksområdet.
De mellomlagrede massene skal benyttes ved arrondering og revegetering av ferdig
uttatte områder.
Det tillates mottak av ikke forurensede returmasser, samt mellomlagring av masser,
mens grustaket er i drift.
Områder som er ferdig uttatt, og som ikke er nødvendig for driften, skal
fortløpende istandsettes og revegeteres.
Istandsetting skal skje ved utplanering av mellomlagrede avdekningsmasser og rene
returmasser. Vegetasjonsetablering skal skje ved tilførsel av mellomlagrede
avdekningsmasser/ returmasser som får naturlig foryngelse fra omkringliggende treog buskvegetasjon.

§5

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
§ 5.1 Kjøreveg - privat (SKV1)
SV1 er privat atkomstveg til gårdsbruk og skogteiger. Det stilles krav om fast dekke i
avkjørselsområdet fra Rv.3.
§ 5.2 Kjøreveg - privat (SKV2)
SV2 omfatter eksisterende private atkomstveg til uttaket. Det stilles krav om fast
dekke i avkjørselsområdet fra Rv.3.
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§6

4

GRØNNSTRUKTUR
§ 6.1 Vegetasjonsskjerm (GV1)
Eksisterende vegetasjon innen GV1 skal opprettholdes og videreutvikles så lenge det
er drift i BSM1. Vegetasjonen skal pleies slik at denne gir best mulig skjermingseffekt
mot uttaksområdet. Uttak av hogstmoden skog kan skje ved plukkhogst.

§6

LANBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
§ 6.1 Skogbruk (LSK1)
Reguleringen stadfester dagens bruk som landbruksformål – skogbruk. Det tillates
ikke flatehogst av området, så lenge det er drift i grustaket. Tynning og plukkhogst
tillates.

Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

____________________
Dato

Stor-Elvdal kommune

___________________________________________
Ordfører

Feste NordØst AS

