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1. Innledning 

1.1 Om søkeren 
Søkers navn/firma: Organisasjonsnummer: 

EVBBYGG AS 985980446 
Postadresse: 

Melkefoss 

Postnummer. Sted; Land: 

9925 Svanvik Norge 

Teleronnummer: Mobiltelefon: E•postadresse; 

41567140 evaldbeddari@hotmail.com 

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12): L!1 
Evald Oskar Beddari 

Postadresse: 

Stenbakk 

Postnummer: Sted: Land: 

9925 Svanvik Norge 

Telefonnummer; Mobiltelefon; E•postadresse: 

41567140 evaldbeddari@hotmail.com 

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet 
Navn på uttaket/området: 

Melkefoss 

Gnr. Bnr. Festenr. 
Geograllsk beliggenhet: 19 1 9016 
Kommune: Fylke: 

Sør-Varanger Finnmark 

Størrelse på arealet (daa): 

I Størrelse på omrrldet det søkes konsesjon /or skal angis på kart og koordinatfestes. 
27,Bda Kartet skal Vl!!dlegge:. søknaden (se punkt 11). I!] 

1.3 Eksisterende inngrep [!] 

1.3.1 Masseuttak 

li Har det tidligere vært foretatt uttak I det aktuelle området? Ja(,!} NelQ 

li) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området? Ja(,!} NeiO 
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1.3.2 Andre fysiske tiltak 

Andre fysiske Inngrep som veler.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. 

Fe Fo Finnmarkseiendommen Klrl<evelen 20 

Gnr./bnr.lfnr. Postnr. I Sted. 

19/1/9016 9811 Vadsø 

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet [11 

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

I) Det foreligger utvinnlngsrett/er etter mineralloven ~ 
li) Dec foreligger utmål etter bergverksloven • 

1.5.2 For søknad om utvinnlngsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ) [1) 

I) Det foreligger ut\linnlngsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde 
Avtalene skal vedlegges søknaden I sin helhet (se punkt I 2). [Il ~ 

li) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver ell forekomsten enn grunneier 
Avtalene skal vedlrgges søknaden I sin helhet (se punkt I 1). 11] • 

ill) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde [Il 
Uokrtft av grunnboken skal vt!dlrgg6 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). 

lf byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast ijell • pukk) ~ 
li) naturstein (eks. skifer, muresteln og blokksteln) • 
lill fndustrlmlneral (eks. kvarts, kalkstein, ollvtn etc) • 
lv) metallisk malm • 
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2.2 Planlagt uttaksvolum (1] 

Planlagt kili uttaksvolum av mineralforekomsten I driftsperioden 5000 m' 

Planlagt .uml.t1' uttaksvolum av mineralforekomsten I hele driftsperioden. 300000 m' 

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven 

2.3.1 Kommuneplan 

Området det SBkes konsesjon for er I kommuneplanens arealdel lagt ut til fBlgende 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: 

Melkefoss planid 2011055 

Vedtaksdato; 

26.09.2012 

li) Tilta kei 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: 

Dlspensasjonsvedrakd skalved/~ts søknaden (se punkt 12). 

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ) III 
I) TIitaket har Ikke tidligere godkjent driftsplan • 
li) TIitaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF ~ 
~rsom t//toktt Ikke tldllgtre hor godkjent driftsplan, HJll./orslag ti/ driftspion vtdltggts søknodtn (st punkt 12). 
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3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet ff] 
Her~ 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 tamrelnl!I 

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet 
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet: [Ij 

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner 
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner I området. [1J 

3.4 Forurensing (stev, støy og avrenning) (I] 
Beskriv negative konsekvenser ved tUtaket som stlllV, støy og eventuell avrenning. 'nkludert påvirkning på drikkt!llannskllder og vassdrag: 
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3.5 Avbøtende tiltak 
Beskriv mulige avbøtende liltak som kan bidra Ill ~ redusere negative effekter angllt I punktene 3.1-3.4: 

4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark 

Opplysninger om direkte berørte samiske Interesser I området som det søkes konsesjon for og tflgrensende områder. [!] 

S. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området [f1 
Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrlvelse 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 tllbakeførlng. 
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6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket T 

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket: 

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk reh!vant erfaring).• 

• Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og prakrfsk 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 (formeU utdannelse, avgangsår og praktisk relevant l!rfarlng).• 

• Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relwant erfaring skal vedlegges s11knad1m 
(Vitnemål/kursbevis og attesttr) (st punkt 11). 
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Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer Innenfor konsernet": 

Navn. Virksomhetens naYll Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, 
(Innenfor konsernet) . avgangsår og praktisk relevant erfatlngJ.** 

.. Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedltgges søknaden 
(VitnemaVkursbevis og ottesterJ (se punkt 12). 

,.,. Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved mttale som vedltgges søknaden (se punkt 12). 

Søker har ved Innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*: 

Navn. Virksomhetens navn (Innleid 
Beskrivelse av kompetanse. selskap, eks. konsulentselskap!, 

.. Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedltgges 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 (Il 

7.1.1 Oversikt over nødvendige Investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan 

Investeringer Sum 

Maskiner og utstyr (spesifiser). 

EventueHe leie av maskiner og utstyr (spesifiser). 

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

Andre kostnader (spesifiser). 

sum 
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Finansieringsplan Sum 

Egenkapital. 

Lån (speslrlser). 

Andre finanslerlngsl111snlnger (spesifiser). 

sum 

7.1.2 Budsjett 

Det skal vedlegges et budsjett ti/ søknaden for def ørste driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise 
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å /lgge over den normale 
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale. [Il 

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak I området fer 01.01.2010 II] 

Godkjent år.mignskap for de siste to år skol vedlegges søknaden (se punkt 12). 

8. Økonomisk sikkerhet I!] 

Forslag til økonomisk slkkerhetsstrllelse for gj1mnomf11rlng 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.). [fl 
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9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling [Ij 

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

1 O. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket 

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet 

Overslkt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer tll konsesjonsområdet 
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også felge som vedlegg. 

Rettighetshavers navn Postadresse Poststed 

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere [?' 

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten. 

Eler/rettighetshavers navn Postadresse Poststed Kort beskrivelse av rettighet 
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss) [fJ 

I) TIitaket krever Ikke konsekvensutredning og gebyr kr. t 0.000,· er betalt IZI 
li) Tiltaket krever konsekvensutredning etter rorskrlrt om • konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,· er betalt 

Dtt s/cal vedltggts dokumtntasjon p/J ac bthandllngsgtbyrtt tr bttalc (st punkt 12). (!] 

SENOSKJEMA 

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 irunnelers mineraler der søker er ~runaeier: 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 J:ttet 01.01.201 0: 
Budsjett som angitt under punkt 7 .1.2. 

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak I området å.t 01.01 .201 0: 
Godkjent årsregnskap for de siste to år. 

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt. 
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Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden 

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1 ). 

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 1 O 000 m3 

masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den 

som har utvinningsrett. Hva en s0knad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift 
til mineralloven § 1-8. 

S0knad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, 
som angitt I skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt Inn i s0knadsskjemaet for 
veiledning. 

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en viktig del av en driftskonsesjonssøknad, 
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for 

driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no. 

En konsesjonss0knad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgj0res om driftskonsesjon 

skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er 

«skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår 

som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfagllg forsvarlig drift og om søker har 

tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2: 

verdiskaping og næringsutvikling, 

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsllv, 

omgivelsene og nærliggende områder under drift, 

miljømessige konsekvenser av utvinning, og 

langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området. 

DMF kan fastsette vllkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som 

skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon 

skal gis. 

DMF gjlilr oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt I medhold av mineralloven Ikke erstatter krav om 

tillatelse, godkjenning. arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er søkers ansvar å Innhente 

slik tillatelse. 
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Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde 

Bakgrunn 

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 1 O 000 m3 masse krever driftskonsesjon fra 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein 

krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter 
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angl det geografiske området som det søkes 

driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes. 

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til 

bergfaglig forsvarlig drift\ hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk 
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvlkllng2• 

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde 

Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende 
areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet. 

Søker må ha utvlnningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.3 

For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier. 

Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning I et område 

og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik 
området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene 

for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir 

nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket. 

Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette 

formålet, bør søker Innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal

disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF. 
I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges 

som omsøkt konsesjonsområde. 

Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse 

av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet. 

DMF har adgang til å sette vilkår og felge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet 

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det 

fastsatte konsesjonsområdet.4 Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel 

bestemmelser om at deponering av skrotsteln kan foregå utenfor området. 

DMF stiller også krav til slkrlng og opprydding av området I en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes 

utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming I en tilgrensende sone. 

' Mineralloven§ 41. 
> Mineralloven §§ 1 og 2. 
1 Mineralloven§ 43, annet ledd og forskrift til mineralloven§ 1-8, bokstav a). 
• Mineralloven§ 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145. 
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Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
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Bestemmelser til detaljplan/endring av eksisterende reguleringsplan for Melkefoss 
Industriområde, på Melkefoss, Sør-Varanger kommune. 

 

Dato; 22.08.2011 

Revidert; 01.06.2012 

Vedtatt; 26.09.12, kstsaknr.  065/12 

Planid; 2011005 

 

I. 

Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor 
en reguleringsplan for Melkefoss Industriområde. Berørte soner er betegnet som 
Spesialområde, grustak og friluftsområde. 

II. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte 
området.  
 

III. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-5 er området detaljregulert til; 

0.0. FELLESBESTEMMELSER 

1.0. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1. Områder for råstoffutvinning 

IV. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet. 

0.0. FELLESBESTEMMELSER 

a) Etter at denne planen er vedtatt, er det ikke tillatt med bygging, eller drift som er i 
strid med planen. 

b) Dersom det i forbindelse med byggesaksbehandling eller ved driften av 
masseuttaket, viser seg at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda 
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kulturminner, må arbeidet stoppes og kulturminnemyndighetene må kontaktes for 
å få avklart forholdet. 
 

1.0. BEBYGGELSE OG ANLEGG. 

1.1. Råstoffutvinning. 
a) I området er det gitt tillatelse til videre uttak av grusmasser. 
b) Før uttaket igangsettes, skal det foreligge uttaks- og istandsettingsplaner som er 

godkjent av Sør-Varanger kommune. 
c) Driften av masseuttaket skal følge en driftsplan som til enhver tid er godkjent av 

Direktoratet for Mineralforvaltning 
d) Senest 2 år etter uttak, skal revegetering med stedegne arter være igangsatt 
e) Tiltakshaver skal ovenfor kommunen dokumentere at støygrenser overholdes 

gjennom en støyfaglig utredning hvor ev. beskrivelse av nødvendige tiltak inngår. 
f) Tiltaket må sikres på en slik måte at det ikke er til fare for de som ferdes i 

området, både vilt og folk. 
g) Tiltaket må ta tilbørlig hensyn til sandsvalene i området 
h) Etter at driftstiden er ute og området er rehabilitert, skal området gå over til 

LNFR-område. 
 
 
 
 
 






