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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 24. oktober 2014 fra Brekke Stenbrudd NUF, med
organisasjonsnummer 989 024 329. Brekke Stenbrudd NUF, heretter benevnt
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven
§ 43.

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

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Brekke stenbrudd på
eiendommen gnr./bnr. 209/2 og 209/3 i Halden kommune. Mineralforekomsten
tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 409 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

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 2 880 000, 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 som en påkravsgaranti for et
beløp stort NOK 2 880 000 som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se
vedlegg 3;
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
DMF setter ytterligere et vilkår med følgende innhold:


3.

Den regulerte konsesjonsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Brekke stenbrudd. 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
følgende høringsinstanser: Halden kommune, Østfold fylkeskommune, fylkesmannen i
Østfold, Statens Vegvesen Region øst, Hafslund Nett AS og omkringliggende naboer.
Høringsperioden var fra 12. november 2018 til 10. desember 2018.
DMF har mottatt høringsinnspill fra Østfold fylkeskommune og Halden kommune. Fra
høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune viser til krav om regulering i kommuneplanens arealdel
bestemmelse § 15 a. Brekke stenbrudd kan ikke utvides før det er utarbeidet
reguleringsplan med rammer for videre drift, vilkår for avvikling, samt opprydding etter
avsluttet drift.
DMF sin kommentar:
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DMF tar uttalelsen til etterretning, og bemerker at konsesjonsområdet er fastsatt i
henhold til kommuneplanens arealdel. Driftskonsesjon og plantillatelse er begge en
forutsetning for lovlig mineralutvinning. Mineralloven og plan - og bygningsloven er
uavhengige lovverk. I dette ligger at driftskonsesjon kan tildeles, selv om tiltakshaver
ikke har nødvendig plantillatelse. Plantillatelse er likevel en forutsetning for lovlig drift.
Det er derfor Halden kommune som har myndighet til å pålegge tiltakshaver å regulere
området før videre drift.
Halden kommune
Halden kommune uttaler at tiltakshaver nå driver i henhold til forskrift om miljørettet
helsevern. Gjennom flere år har kommunen mottatt en rekke klager fra naboer
vedrørende støv og støy. Dette har gått på støy fra båter som henter stein, støv fra
transport og lasteprosess. Halden kommune mener derfor at konsesjonen må ha klare
regler som i størst mulig grad begrenser faren for at naboene utsettes for helseplager
som følge av støy- og støvplager.
Videre bemerker Halden kommune at utvidelse av Brekke stenbrudd krever
utarbeidelse av reguleringsplan, jf. arealplanbestemmelsene § 15 a. Det er viktig at det
settes tydelige vilkår for opprydding og tilbakeføring av terrenget, slik at man
reduserer de negative virkningene av terrenginngrepet på lang sikt. Det tilbakefylte
terrenget bør få en naturlig arrondering.
I den pågående kommuneplanprosessen er det gitt innspill om utvidelse av areal for
råstoffuttak, og om deponi i den delen av steinbruddet som er ferdig. Kommuneplanen
er planlagt vedtatt sommeren 2019.
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning, og bemerker at det er kommunen som fører tilsyn
etter forskrift om miljørettet helsevern, jf. § 4.
Støv- og støyproblematikk som følge av produksjon av pukk, reguleres av
forurensingsforskriften kapittel 30. Det følger av forskriften at tiltakshaver skal
iverksette flere avbøtende tiltak for å forebygge støy- og støv plager for omgivelsene.
Det er fylkesmannen i Østfold som fører tilsyn etter forurensingsforskriften.
Konsesjonsområdet er utarbeidet i samsvar med gjeldende planstatus i
kommuneplanens arealdel. DMF er positiv til at en eventuell utvidelse av uttaksområde
gjennom reguleringsplan, og bemerker at tiltakshaver også må søke om
driftskonsesjon for utvidet område. DMF legger til grunn at forholdet til støv og støy
følges opp og ivaretas i reguleringsplanprosessen frem mot sommeren 2019.

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
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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:
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 avtaler med grunneierne for 209/2 og 209/3, som dokumentasjon for
utvinningsrett.
Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Brekke stenbrudd på
eiendommen gnr./bnr. 209/2 og 209/3 i Halden kommune. Mineralforekomsten
tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 409 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter 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 409 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 2 200 000 m3 . Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 200 000 faste m 3.
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DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Brekke stenbrudd, 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 nye reguleringsbestemmelser eller 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 øns ker å gjøre
vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd
godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhol d 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 ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Mogens Vestergaard 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 ingen reguleringsplan for uttaket.
Biologisk mangfold – 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
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 11.
desember 2018) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser
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kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes
vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til
anvendelse.
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
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 skade r på eiendom, mennesker og
dyr.
Langs uttaksgrensa vil det i driftsfasene bli benyttet anleggsgjerde og/eller store
steinblokker som sikring mot uttaket. Fareskilt blir satt opp sammen med
anleggsgjerde. Etter avsluttet drift skal det etableres en helning på 1:2 mot
eksisterende terreng. Dette gjør at det ikke er behov for etablering av permanente
sikringsgjerder.
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.
Råstoffene benyttes til ulike bygg- og anleggsformål i Norge og Europa.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Etter avsluttet drift skal området sikres og istandsettes. Paller skal overfylles med 0fraksjonmasser og toppdekke tilføres fra de mellomlagrede avdekkingsmassene. Nytt
terrenget formes slik at overgangen mot eksisterende terreng får en naturlig
avslutning. Avsluttede skråninger skal maksimum ha en helning på 1:2.
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.
Tiltakshaver foreslår at det avsettes NOK 1 686 000 til sikring og opprydding etter
avsluttet drift.
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.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 2 880 000 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 utgifter ved fjerning av
konstruksjoner, massehåndtering og arrondering, varig sikring og beplantning. I tillegg
har DMF lagt vekt på indirekte kostnader som oppstår ved en eventuell konkurs, hvor
DMF må engasjere konsulenter for å utføre sikring- og oppryddingstiltak etter avsluttet
drift.
Tiltakshaver har i tilbakemelding på varsel om vedtak, datert 17. desember 2018,
understreket at størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen etter deres
vurdering er for høy. DMF har vurdert størrelsen på den økonomiske
sikkerhetsstillelsen på nytt, og har ikke funnet grunnlag for å redusere størrelsen på
bakgrunn av tilbakemeldingen fra tiltakshaver.
Videre uttaler tiltakshaver at de ønsker å stille bankgaranti for den økonomiske
sikkerhetsstillelsen. DMF har etter varsel om vedtak endret formen til bankgaranti.
DMF har gjort følgende vurderinger ved utgiftspostene som er lagt til grunn i
beregningen av størrelsen for den økonomiske sikkerhetsstillelsen:


Fjerning og riving av konstruksjoner er basert på Brekke stenbrudd sine
beregninger.



Massehåndtering og arrondering er basert på Brekke steinbrudd sine
beregninger. Annen varig sikring er basert på 500 meter sikringsgjerde.



Da DMF etter mineralloven skal utføre nødvendige sikringstiltak er det DMFs
vurdering at de høyde bruddkantene i NØ av uttaket må skjermes mot turstien
nord for uttaket. Dette vurderer DMF er mest hensiktsmessig ved bruk av
gjerder. Under drift vurderte vi at det var tilstrekkelig med anleggsgjerde som
var montert under sist tilsyn, men ved nedleggelse av bruddet må det settes
opp andre gjerder. Det er regnet på 1,8-2m høyt viltgjerde. Det er etter DMFs
erfaring værbestandig og høyt nok til å fungere som permanent, forutsatt
løpende vedlikehold.



Under andre direkte avslutningskostnader er der regnet på tilsåing av gress på
et 30 daa stort areal. Dette dekker kun det nordøstligste arealet av
konsesjonsområdet. DMF ser det som nødvendig å tilså det arronderte
området da de eksisterende deponimasse danner dårlig vektgrunnlag for rask
og naturlig tilvekst.



Indirekte kostnader er basert på konsulenttjenester og uforutsette utgifter ved
en eventuell konkurs.
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Det må påregnes en usikkerhetsfaktor ved beregningene for å dekke opp for
uforutsette utgifter.

Totalt er behovet for finansiell sikkerhet er derfor beregnet til 2,88 millioner.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsen 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.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort
NOK 2 880 000.
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 har
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.
Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
DMF finner 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. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal
Tiltakshaveren 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 behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det
kreves bankgaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til
bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen får
virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av
endringer i mineralloven med forskrifter.
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en
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ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn
bankgaranti alene.
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.
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.
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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

Geir Sigurd Hovig

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig

Vedl egg:
Ka rt over konsesjonsområde.pdf
AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx
PÅKRAVSGARANTI.docx
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Dri fts plan.pdf
Motta kere:
Brekke Stenbrudd

Kopi ti l:
Ha l den kommune
Øs tfold fylkeskommune
Fyl kesmannen i Østfold
Sta tens vegvesen Region øst
Øi vi nd Brække

Fa bri kvej 12. 1 Sa l , DK-8800
VIBORG

Pos tboks 150
Pos tboks 220
Sta tens hus, Postboks 325
Pos tboks 1010 Nordre Ål
Buergatene 75

1751 HALDEN
1702 SARPSBORG
1502 MOSS
2605 LILLEHAMMER
1766 HALDEN

Hedda L. Fri berg Brække
Jørn Arne Snopestad
Si s sel M. Lund Stabekk
Jon Iver Sta bekk
Ha ns Rønning

Buergatene 75
Iddefjordveien 1194
Iddefjordveien 1012
Iddefjordveien 1012
Søs terveien 8

1766 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1765 HALDEN
1781 HALDEN

Grethe La umann
Jon Thorl eif Buer

Ås enveien 15 D
Buergatene 71

1400 SKI
1766 HALDEN

Ha ns J. As laksrud Melby
Jul ia Ti viløff Melby

Gul lhaugveien 42
Gul lhaugveien 42

1354 BÆRUMS VERK
1354 BÆRUMS VERK

Tor M. Skri ndbo Knudsen
Sofi e Bjørl o Øien

Ri ngstabekkveien 76
Ri ngstabekkveien 76

1358 JAR
1358 JAR

Si s sel Buer
Fra nk Anders Heltorp
Bente Heltorp
El i sabeth Bøhn Riise
Ha fslund Nett AS

Buergatene 60
Buergatene 67
Buergatene 67
Buergatene 51
Pos tboks 990 Skøyen

1766 HALDEN
1766 HALDEN
1766 HALDEN
1766 HALDEN
0247 OSLO
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