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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 9. oktober 2013 fra Klingen Maskinentreprenør AS
med organisasjonsnummer 912 027 228. Klingen Maskinentreprenør AS med
organisasjonsnummer 912 027 228, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller
«Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Klinga uttak på
eiendommen gbnr. 23/11 i Namsos kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien
grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 48 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område
for steinbrudd, jord- og skogbruk i reguleringsplan for «Klinga Steintak», datert 31.
august 2006.
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning,
arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å
innhente andre nødvendige tillatelser.

2.

Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 650 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK
300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til
fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler
som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg
3;
(iii)
Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for
massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele
driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Klinga steintak. Godkjent versjon av driftsplanen er
vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
høringsinstanser lik adresseliste for vedtaksbrevet:
Høringsperioden var fra 26. juni 2019 til 19. august 2019.
DMF har mottatt høringsinnspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.
En gjengivelse av Fylkesmannen i Trøndelag sitt høringsinnspill:
Landbruk
Fylkesmannen som landbruksmyndighet er primært opptatt av at driftsplan og
driftskonsesjon sikrer at området etter endt uttak faktisk tilbakeføres til
landbruksformål, jf. også § 4.5 i reguleringsbestemmelsene. Ut over dette har
landbruksavdelingen, ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser, ingen merknad
til saken.
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Klima og miljø
Det vises til vårt tidligere brev til Direktoratet for mineralforvaltning datert 12.11.2018
med en generell vurdering av de ulike miljøfaglige hensyn som berøres ved drift av
større masseuttak. Av ressursmessige hensyn vil ikke Fylkesmannen som klima- og
miljømyndighet avgi uttalelse i hver enkelt sak. Dersom saken berører naturverdier
som er regionalt viktige eller er av nasjonal verdi, kan vi gjerne bidra med utfyllende
informasjon og med en vurdering av konsekvensene av inngrepene.
Helse og omsorg
Ressurshensyn begrenser muligheten til å gjennomføre folkehelsefaglige vurderinger
av de enkelte søknader om konsesjon. Generelt for slike søknader er det innenfor
folkehelseområdet særlig temaene støy, støv og trafikksikkerhet som er aktuelle å
vurdere. Både selve driften og trafikk med transport av masser kan bidra til ulemper
for naboer og beboere langs veier som leder inn til driftsområdet. Virksomheten kan
medføre tungtrafikk over lang tid og særlig ved økning i aktiviteten og trafikken bør det
vurderes nøye om ulempene overstiger fordelene med å gi konsesjon. For noen
driftssteder kan det også være grunn til å vurdere ulemper knyttet til endrede
muligheter for friluftsliv. Det må alltid være avklart at søknaden er i tråd med
reguleringsplan.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
DMF kommenterer: DMF tar uttalelsen til etterretning og forutsetter at tiltakshaver
driver i medhold av reguleringsbestemmelsene, herunder at endt uttak tilbakeføres til
landbruksformål.

5.

DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres 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 bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
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5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 23/11, som dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 48 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område
for steinbrudd, jord- og skogbruk i reguleringsplan for «Klinga Steintak», datert 31.
august 2006.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at
bedriften er økonomisk skikket.
5.4
Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet.
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 48 dekar. Det totale volum fast fjell som
skal tas ut er estimert til 550 000 m 3. Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 10 000 faste m 3 . Det legges opp til drift i 3 etapper, som drives
fra vest mot øst. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift,
istandsettes fortløpende. Bruddområdet planlegges tilbakeført til skogbruk og
landsbruksformål.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Klinga, kan godkjennes. Planen
anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger
planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
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Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
5.5
Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6
Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal
ha en bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Geir Arne Klingen som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12.
I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser,
samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i juni 2019) lagt til grunn for
vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet
frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i
området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med
at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av
tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9-12.
På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold
knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det
er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.
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5.8
Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.
Det skal etableres grøfter og slamlagune for utskillelse av finpartikler fra
avrenningsvann i bruddet. Videre skal støvflukt dempes med vann ved behov. Det er
etablert en jordvoll mot bebyggelse, som skjermer mot innsyn, støy og støv.
Uttaket skal sikres med låsbar bom og skilt. I bruddet skal driftsveier sikres med storsteinsgjerde ved behov. Ytre bruddkanter skal sikres med et midlertidig gjerde, samt at
bruddvegger maskinrenskes forløpende. Ved avslutning vil det etableres et permanent
viltgjerde ved endelig bruddkant, og det skal utføres inspeksjon og sluttrensk av
bruddvegger. Avdekkingsmasser og vrakmasser vil brukes til tilbakefylling, slik at høyde
på bruddvegger vil reduseres.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for sikring er tilfredsstillende, og
således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.9
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus,
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.
Bruksområdet for ressursen som skal tas ut er til veibygging, grunnarbeider, tomter og
lignende. Ressursen forventes å primært benyttes innenfor Namsos kommune.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Det er planlagt at området skal bli brukt til skogbruk og landbruk etter uttaket er
ferdig. Det skal etableres vegetasjon av stedlige planter og trær, både på bunn og i
trapper i steintaket.
Det skal benyttes både avdekkingsmasser og vrakmasser for tilbakefylling og planering
i bruddet. Massene i jordvollen mot bebyggelsen skal benyttes i terrengarronderingen.
Tilbakeføring av uttaksområdet skal i den grad det er mulig utføres i løpet av
driftsfasen.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
Det er avsatt et fond på om lag 100 000, som tiltakshaver foreslår benyttet som
økonomisk sikkerhetsstillelse. Beløpet skal dekke terrengarrondering i uttaksområdet.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
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DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
Det er lag til grunn at det må oppføres et permanent sikringsgjerde ved sørlige
bruddkant, samt utføres maskinrensk av bruddvegger og terrengarrondering i
bruddområdet. I tillegg er det vurdert behov for et mindre beløp til fjerning av utstyr
på stedet, samt utarbeidelse av sluttdokumentasjon.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 650 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings - og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for
tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf.
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som
skal sperres til fordel for DMF.
Bankgaranti – oppstartsfase
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig
sikkerhet i denne fasen.
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;

(ii)

Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(iii)

Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet innestående på
bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 650 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,23 pr tonn uttatt masse.
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Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 32 500 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 10 000 m3/år, tilsvarende 26 500 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på
NOK 1,23 pr tonn.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver pli kter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6.
Driftskonsesjonens varighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:
 Utvinningsretten for statens mineraler slettes
 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter
mineralloven § 37 andre ledd bokstav a
Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av
utvinningsretten.

7.

Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.
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Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges
ned, i henhold til mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i
henhold til mineralloven § 48.
Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8.

Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter
forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Marit Mia Bjørnstad

seksjonssjef

rådgiver
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Vedl egg:
Kons esjonsområde.pdf
Avta l e om økonomisk sikkerhetsstillelse.docx
På kra vsgaranti.docx
Pa nts ettelseserklæri ng.docx
Godkjent driftsplan.pdf
Motta kere:
Kl i ngen Maskinenterprenør
AS
Kopi ti l:
Na ms os kommune

Kl i nga

7820 SPILLUM

Pos tboks 333 Sentrum

7801 NAMSOS

Sti a n Kl ingen
Hå va rd Bjørnseth Sævi k

BANGDALSVEGEN 11
BANGDALSVEGEN 13

7820 SPILLUM
7820 SPILLUM

Ca tri ne Grongstad
Hi l de K. Fjeldseth Vi bstad

FRYDENBERGVEGEN 6 A
BANGDALSVEGEN 223

7820 SPILLUM
7820 SPILLUM

Jos tein Vibstad
Ni l s Ingvard Al te

BANGDALSVEGEN 223
FLAKKVEGEN 215

7820 SPILLUM
7822 BANGSUND

Bjørn Kri s tian Flak
Na mdal Bruk AS
El i sabet Derås Flak

FLAKKVEGEN 161
FLAKKVEGEN 161

7822 BANGSUND
7892 TRONES
7822 BANGSUND

Grete Knutzen
Fi nn Widar Knutzen

BANGDALSVEGEN 193
BANGDALSVEGEN 193

7820 SPILLUM
7820 SPILLUM

Ba ngdal Bruk AS
Ja cek Jozef Li siewicz
Jol a nta B. Lisiewicz
Arve Ol a v Fjeldseth
Kl i nga Bygdelag
Torunn Bjørnseth
Svei n Kri stian Bremer
Brynhi ld Bremer Viken

Vi bes gate 24
BANGDALSVEGEN 211
BANGDALSVEGEN 211
BANGDALSVEGEN 251 A
Kl i ngenbergvegen 33
BANGDALSVEGEN 175
JULIANUS HOLMS VEG 52
TØDÅSVEGEN 124

0356 OSLO
7820 SPILLUM
7820 SPILLUM
7820 SPILLUM
7820 SPILLUM
7820 SPILLUM
7041 TRONDHEIM
7863 OVERHALLA
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