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Høring av søknad om driftskonsesjon for Fines fjelltak gbnr. 58/1, 
10 i Verran kommune. Tiltakshaver: Peab Asfalt Norge AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 8. oktober 2014. 
 
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: torsdag 6. desember 2018 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder uttak av fjell på gårds- og bruksnummer 58/1 og 58/10 i Verran 
kommune. Uttaket er allerede igangsatt. Steinbruddet består av en grålig fin- 
middelskornet øyegneis, granitt, feltspatisk bergart. Gabbro finnes lengre inn i 
forekomsten.  
 
På grunn av senere justeringer av driftsplanen, er de tall for uttaket som fremkommer 
av søknadsskjema feil. I henhold til driftsplan er totalt uttaksvolum for den omsøkte 
delen av uttaket cirka 5 millioner m3 fast fjell. Årlig antatt uttaksvolum vil ligge mellom 
10 000 og 100 000 m3 fast fjell. Dette gir en driftstid for denne delen av uttaket på 
mellom 50 til 500 år.  
 
Det aktuelle området er en del av en større reguleringsplan, «Steinbrudd og 
industriområde på Fines», vedtatt i juni 2001. Gjeldende regulering gjelder for et 
område på circa 632 daa regulert til steinbrudd. Konsesjonssøknaden som nå sendes ut 
på høring gjelder et mindre område, størrelse cirka 129 daa, som ligger innenfor 
området for gjeldende reguleringsplan. For en nærmere angivelse av omsøkt område, 
vises til kart over konsesjonsområde som ligger ved høringsdokumentene. 
 
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 
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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 
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. 
 
 

mailto:post@dirmin.no
http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 

Magnus Aune Ligård Thomas Furunes 
overingeniør seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Thomas Furunes 

 
 
 

Mottakere: 

Adresseliste høringsinstanser                       

Kopi til:  

                                 

 
 



Navn Adresse Postnr Poststed
TANGSTAD TORBJØRN VERRABOTNVEGEN 28 7797 VERRABOTN
FAGERVIK BJARNE VERRABOTNVEGEN 123 7797 VERRABOTN
TANGSTAD GUNNAR VERRABOTNVEGEN 19 7797 VERRABOTN
NCC INDUSTRY AS Postboks 93   Sentrum 0101 OSLO
VERRAN KOMMUNE Liavegen 1 7790 MALM
MOLLAN TORKJELL TRANA ALLE 7 7713 STEINKJER
FORSELL SILJE TRANA ALLE 7 7713 STEINKJER
DAHL JARLE LANGNESVEIEN 12 7125 VANVIKAN
OLDEN HEGE OLDVEIEN 269 7168 LYSØYSUNDET
BERGET JARLE EIRIK SETRANVEGEN 79 7797 VERRABOTN
ØRSJØDAL ÅGE MELTINGVEGEN 12 7797 VERRABOTN
FORSELL SONJA SETRANVEGEN 77 7797 VERRABOTN
FORSELL MORTEN SETRANVEGEN 77 7797 VERRABOTN
HAARBERG RUNE RANHEIMSHØGDA 13 C 7054 RANHEIM
TANGSTAD JAN ARNE OSVEGEN 182 7057 JONSVATNET
HAARBERG JORUND AMALIE RANHEIMSHØGDA 13 C 7054 RANHEIM
SAGEN RAGNAR ARNFINN VERRABOTNVEGEN 391 7797 VERRABOTN
SÆTHER IVAR VERRABOTNVEGEN 204 7797 VERRABOTN
LARSEN MARIT ANITA SETRANVEGEN 28 7797 VERRABOTN
FORSELL BJØRNAR SETRANVEGEN 28 7797 VERRABOTN
VERRABOTN PUMPELAG v/Morten Forsell, Setranvegen 77 7797 VERRABOTN
BERGET TORUN MARRY VERRABOTNVEGEN 197 7797 VERRABOTN
ALSETH BRIT RANDSTEDGEILEN 16 2630 RINGEBU
KARLSEN KJELL HELGE MELTINGVEGEN 15 7797 VERRABOTN
FINES BORGHILD HAVNEGATA 15 B 7125 VANVIKAN
FINES PETTER MAGNAR MELTINGVEGEN 71 7797 VERRABOTN
BERGET TOVE NORDVEGEN 508 7718 STEINKJER
JØRUM STURE NORDVEGEN 508 7718 STEINKJER
WEISETH HANS KRISTIAN VERRABOTNVEGEN 238 7797 VERRABOTN
GEBHART PETER VERRABOTNVEGEN 201 7797 VERRABOTN
FINES FRODE MELTINGVEGEN 9 7797 VERRABOTN
NVE REGION MIDT-NORGE ABELS GATE 9 7030 TRONDHEIM
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG POSTBOKS 2600 7734 STEINKJER
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE POSTBOKS 2560 7735 STEINKJER
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