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1.

Tildeling av driftskonsesjon

John Myrvang AS, org. nr. 948 036 932, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grus i Kilemoen grustak på del av
eiendommen gbnr. 51/1 i Ringerike kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 30 daa og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Kilemoen grustak i Ringerike kommune», produsert ved DMF den
4. juli 2018.
Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Av forslag
til ny kommuneplan, tilgjengelig på Ringerike kommune sine nettsider, er området
avsatt til LNFR.
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 300 000,-, 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 konserngaranti, ved at Tiltakshaverens
morselskap SAPU AS, org. nr. 988 208 221, stiller påkravsgaranti for et beløp stort NOK
300 000,- som beskrevet i punkt 5.11.
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftli g til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Kilemoen grustak. 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 [angivelse av høringsinstanser/grupper - eller henvis til
adresseliste for vedtaksbrevet].
Høringsperioden var fra 5. juli 2018 til 14. august 2018. På grunn av uforutsette
hendelser hos en av høringsinstansene ble det gitt utsatt høringsfrist til 12. desember
2018.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Statnett SF:
Statnett viser til at de har konsesjon til eie og drift av to 300 kV
transmisjonsnettledninger som grenser til konsesjonsområdet i sør. Begge ledningene
har en hensynssone/byggeforbudssone på 38 meter hver. Statnett gjør i den
forbindelse oppmerksom på at alle tiltak i terrenget innenfor byggeforbudssonen skal
avklares med Statnett, samt at det er en varslingsavstand på 30 meter fra ytterste
strømførende fase på ledningen når det gjelder anleggsarbeid. I forbindelse med dette
gjør Statnett oppmerksom om at de skal kontaktes dersom det er planlagt arbeid med
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anleggsmaskiner i horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende
linje. Det samme gjelder i de tilfeller der det skal gjennomføres sprengningsarbeider
eller gravearbeider som kan medføre risiko for å påføre overføringsanlegget skade
eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr. Det vil da være nødvendig å inngå avtale
mellom Statnett og den som skal arbeide på stedet. Statnett viser til at det finnes
veiledning på deres nettsider, samt også publikasjon om «Anleggsmaskiner og
elektriske anlegg». Statnett viser også til at deres anlegg bør konkretiseres når det
gjelder støv, da støv på ledningsanlegg/stasjonsanlegg kan medføre kortslutning og
utfall. Tiltakshaver må derfor iverksette tiltak når virksomheten utfører arbeid som
innebærer at støv vil kunne bli transportert med vindretning mot Statnett sine anlegg.
DMF sine kommentarer:
DMF gjør tiltakshaver oppmerksom om hensynssonen i nærheten av Statnett sitt
ledningsnett i nærheten av uttaksområdet. Vi forutsetter at tiltakshaver orienterer seg
med tanke på Statnett sitt anlegg og at tiltakshaver overholder de begrensninger med
tanke på arbeid i nærheten av linjenettet. I tillegg forutsetter DMF at tiltakshaver
inngår avtale med Statnett dersom det er nødvendig. Vi gjør også oppmerksom på at
tiltakshaver må ta forsiktighetsregler når det gjelder støvflukt dersom det er en risiko
for at dette vil kunne innvirke på Statnett sine anlegg.
Ringerike kommune:
Ringerike kommune sitt høringsinnspill er gjengitt i sin helhet:
«Bakgrunn for uttalelsen Vi viser til høringsbrev datert 05.07.2018. Høringsbrevet er
videreformidlet til aktuelle interne i kommunen, slik at de har fått muligheten til å
komme med innspill.
Planstatus Kommuneplan: Området er avsatt til masseuttak (fremtidig) i
kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.
Reguleringsplan: Området John Myrvang AS søker konsesjon for er pr. dags dato ikke
omfattet av noen reguleringsplan. For denne typen virksomhet er det plankrav i
Ringerike kommune, og reguleringsplan for området må være på plass før
virksomheten kan igangsettes.
Betydning for verdiskaping og næringsutvikling Kilemoen er en av Norges største og
viktigste forekomster av sand og grus, og forekomsten har god kvalitet. Behovet for
sand og grus i byggenæringen er økende, og økt fokus på vekst og utbygging både på
Ringerike og i Oslo-regionen vil føre til økt etterspørsel av byggeråstoff.
Ringvirkningene av denne virksomheten må derfor antas å være viktige, for eksempel
når det gjelder transport av varer inn og ut av området, og leve ranser til annen
industri. Videre vil det kunne styrke Ringeriksregionens posisjon som en stor og viktig
leverandør av byggeråstoff.
Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser Virksomheten slik den er
omsøkt vil utgjøre et omfattende terrenginngrep i Kilemoen. Selve Kilemoen ligger som
en terrasse, med ca. 30 meters høydeforskjell ned til omkringliggende elveslette. En
utvidelse av uttaksområdet vil derfor ikke være tydelig i landskapet sett fra
lavereliggende områder, men for høyereliggende områder øst, sør og vest for uttaket
vil inngrepet være synlig. Inngrep i det omsøkte uttaksområdet vil allikevel framstå
som relativt beskjedne sammenligna med uttaksområdene nord og vest for grustaket.
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Ifølge Kulturminnesøk ligger det en haug-/groplokalitet inne på området. Denne må
undersøkes nærmere før en eventuell igangsetting av drift.
Deler av området står i dag som et inaktivt grustak, mens resterende dekkes av skog av
middels høg bonitet, stedvis høg bonitet. Området er klassifisert som C-område etter
jordfaglig arealvurdering, hvilket innebærer at det er mindre sterke
landbruksinteresser i dette området.
Området har ingen kjente/kartlagte friluftsverdier, ei heller kjente sårbare naturtyper
eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
Omsøkte grustak og sandtak ligger i betryggende avstand til sårbare institusjoner,
bomiljø og fritidsbebyggelse. Store deler av Kilemoen er et lett tilgjengelig
friluftsområde som benyttes regelmessig av mange mennesker til forskjellige
friluftsaktiviteter hele året.
Støy
Det er ikke vedtatt egne helseforskrifter for støy i Ringerike kommune, Retningslinjer
for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og tilhørende veileder
(Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128)) legges til
grunn for helse-myndighetens behandling av støysaker.
Kilemoen ligger høyt i terrenget og dersom sterkt støyende maskiner og utstyr tas i
bruk uten skjerming, vil lyden kunne bære langt. Vi forventer at tiltakshaverne
fortløpende vurderer mulig støyutbredelse og behovet for støydempende tiltak for å
forhindre at støyen kan medføre vesentlige helsemessige ulemper for folk i bo - og
friluftsområder.
Støv
Det er ikke uvanlig at folk melder til oss om bekymring for helsemessige ulemper som
følge av støvutbredelse fra masseuttak. Tiltak for å redusere mulig støvutbredelse
forutsettes innarbeidet i tiltakshavernes driftskonsept.
Sikkerhet
Sikring av uttaksområdene og tilhørende veianlegg for å forhindre personulykker anses
nødvendig. Vi forventer at tiltakshaverne sikrer masseuttakene og driftsområdene
forsvarlig.
Drikkevannsforsyning
Ringerike vannverk har uttaksområde inne på Kilemoen. Vi vurderer at avstanden til
drikkevannskilden er betryggende ettersom grunnvannsstrømningene renner inn mot
masseuttakene.
Forurensning til grunn
Tiltakshaverne må ha tilfredsstillende løsninger for utslipp av avløpsvann og
prosessvann og har beredskap ved uønskede hendelser med forurensning til grunn og
grunnvann.
ROS-analyse og beredskap
Det forventes av tiltakshaverne utarbeider ROS-analyser og tilhørende
beredskapsplaner for uønskede hendelser. Det vises til folkehelselovens § 12.
Opplysningsplikt
Etterbruk / tilbakeføring Kommunen forutsetter at det settes administrative og
økonomiske betingelser for å istandsette arealene ved avslutning av driftsfasen.
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Tiltakene som foreslås i driftsplanen ivaretar etterbruk og tilbakeføring på lik linje med
tilsvarende virksomheter andre steder i kommunen. Dette
innebærer at skråninger skal ha en maksimal helning på 30° og at skråninger og
bunnivå revegeteres med stedegen vegetasjon.
Konklusjon Med bakgrunn i ovenstående er Ringerike kommune positive til
søknad om driftskonsesjon, og anser at dette sammen med en eventuell framtidig
reguleringsplan kan gi et godt grunnlag for drift av uttaket. Ringerike kommune
understreker at dette ikke skal tolkes som at kommunen gir grønt lys for
uttaksvirksomhet i dette området; det må avklares gjennom behandling av en
reguleringsplan som driverne av uttaket må søke om.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet fra Ringerike kommune til etterretning. Vi forutsetter at
tiltakshaver, i forbindelse med et eventuelt reguleringsplanarbeid, avklarer forholdet til
det registrerte kulturminnet innenfor konsesjonsområdet. Det samme legges til grunn
om kommunens merknader knyttet til støy, støv, sikkerhet, drikkevannsforsyning,
forurensning til grunn og ROS-analyse og beredskap. Til kommunens merknad knyttet
til nødvendigheten av å utarbeide reguleringsplan, viser DMF til at en tillatelse etter
mineralloven, herunder driftskonsesjon, ikke erstatter andre tillatelser etter annet
lovverk. Det betyr at selv om tiltakshaver tildeles en driftskonsesjon for uttak av grus
innenfor omsøkt område på Kilemoen grustak, må også andre tillatelser, blant ann et
reguleringsplan, være på plass før drift kan igangsettes jf. mineralloven § 5. DMF har
lagt til grunn at området i gjeldende kommuneplan er avsatt til råstoffutvinning. På
bakgrunn av kommunens høringssvar oppfordrer DMF tiltakshaver om å inngå dialog
med kommunen for å få avklart den arealmessige statusen for området.
Vedrørende kulturminnet som kommunen påpeker at må avklares, viser DMF til at vi
den 11. desember 2018 mottok en bekreftelse fra tiltakshaver som viser at Buskerud
fylkeskommune har frigitt kulturminnet (ID 22968) og at basen Askeladden skal være
oppdatert med tanke på vernestatus for dette kulturminnet.
Fylkesmannen i Buskerud:
Fylkesmannen viser til at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse
eller naturtyper i eller i nærheten av området det søkes om driftskonsesjon for.
Fylkesmannen minner om at dersom tiltakshaver skal bruke sikteverk eller knuseverk
innenfor grustaket, må det senest 6 uker før oppstart sendes meldeskjema til
Fylkesmannen jf. forurensningsforskriften kap. 30. Meldeplikten gjelder også ved
endring av eksisterende anlegg, eksempelvis ved produksjonsøkning, mottak og lagring
av masser, utvidet driftstid, utvidelse av anleggsområdet, nedleggelse, driftsstans eller
andre endringer som kan ha miljømessig betydning for omgivelsene. Skjema finnes på
fylkesmannens nettsider.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi minner tiltakshaver om meldeplikten
og at forurensningsforskriften kap. 30 gjelder dersom det skal produseres pukk, grus,
sand og singel innenfor konsesjonsområdet jf. forurensningsforskriften § 30-1.

5.

DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon
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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:
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. 51/1 i Ringerike kommune, som
dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalen 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
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 30 daa og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Kilemoen grustak i Ringerike kommune», produsert ved DMF den
4. juli 2018.
Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Av forslag
til ny kommuneplan, tilgjengelig på Ringerike kommune sine nettsider, er området
avsatt til LNFR.
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.
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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 grustaket.
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av
forekomsten innenfor arealet på ca. 30 dekar avsatt til råstoffutvinning i gjeldende
kommuneplan. Totalt volum grusreserver som skal tas ut er estimert til ca. 270 000 m3.
Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er inntil 50 000 m3. Det
legges opp til drift i 3 etapper. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og
for avslutning av grustaket.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Kilemoen grustak 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.
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 ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt John Edvard Myrvang som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
Ifølge tiltakshavers egen beskrivelse er de tilslagsleverandør til entreprenører,
betongprodusenter, asfaltprodusenter osv. Tiltakshaver leverer også spesialprodukter
som elvestein i ulike fraksjoner og spesialsand (støtsand, sandvolleyballsand,
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hestebanesand, kabelsand). I tillegg har de en egen transportavdeling som består av 8
biler for utkjøring av egne produkter, samt egen krabbil med grabb. Tiltakshaver kan
også vise til at de driver gjenbruk av vrakbetong for kundene deres. Ifølge tiltakshaver
selv tar de ut stål fra vrakbetongen og avkapp, og knuser betongen til singel som igjen
brukes inn i produksjonen.
Av kompetanse kan tiltakshaver vise til at daglig leder blant annet har utdanning innen
bergteknikk, lederskole og kompetansebevis som maskinfører. I tillegg vises det til
omfattende erfaring fra drift av uttak. Tiltakshaver har også ansatte som har jobbet i
virksomheten i mange år og som derigjennom har omfattende praktisk erfaring fra
bransjen. I tillegg har de egen kvalitetsleder/laborant ansatt hos seg.
Foruten egen kompetanse kan tiltakshaver også vise til at de også benytter seg av
innleide tjenester ved behov, blant annet til oppmåling, tverrsnitt, masseberegning,
reguleringsplan, samt kompetanse innen boring og sprenging.
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 planavklaring i form av gjeldende kommuneplan for området.
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsi ppene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
kommuneplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført i juli 2018) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven.
DMF anser 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.
Forekomsten er en kartlagt grusressurs som ifølge NGU sin pukk og grus database har
sikker avgrensning. Ressursen er klassifisert som nasjonalt viktig. Tiltakshavers
uttaksområde (ca. 30 daa) grenser inntil Svelviksand AS sitt uttaksområde (ca. 565 daa)
på Kilemoen. Det er ikke gjort funn i området som tyder på at uttak innenfor området
på ca. 30 daa vil medføre en vesentlig større belastning på området totalt. DMF viser
også til Ringerike kommune sitt høringsinnspill når det gjelder kommunens posisjon
som leverandør av byggeråstoffer til regionen.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
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Tiltakets konsekvenser for kulturminner
Det er registrert et kulturminne med ID 22968 innenfor uttaksområdet. Kulturminnet
er ikke fredet og dermed frigitt av Buskerud fylkeskommune. Informasjonen er
oppdatert i kulturminnebasen Askeladden.
DMF mener hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den
generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.
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.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
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.
Uttaket vil sysselsette flere ansatte og vil bidra til å opprettholde/skape ny
sysselsetting i distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til
annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i
annen virksomhet.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Området skal tilbakeføres og istandsettes til LNF/skogsdrift. Tiltakshaver skal ved endt
uttak rydde området for konstruksjoner og skrot, samt arrondere og istandsette
området for øvrig. Ferdig uttatte områder skal ifølge tiltakshavers avslutningsplan ha
en helning på ca. 30 grader. Skråningene og bunnen i masseuttaket skal tilføres et
topplag av avdekningsmasser som er mellomlagret innenfor uttaksområdet. Dette for
å sikre at stedegne arter får god grobunn. Adkomst og driftsveg skal benyttes som
skogsbilveg.
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 har foretatt en beregning knyttet til kostnader ved nedleggelse/avslutning
av uttaket. Forslaget inneholder overslag knyttet til behovet for masser/arrondering,
hjullaster for å legge utover vekstmasser, kostnader knyttet til doser for å dytte ned
skråninger, fjerning av bygninger og byggteknisk utstyr samt administrative kostnader.
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Ifølge tiltakshavers beregninger vil kostnadene for sikring og opprydding av området
bli NOK 77 900,-.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
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.
Ved DMF sine beregninger av økonomisk sikkerhetsstillelse er utgangspunktet at
tiltakshaver er slått konkurs og dermed ikke kan gjennomføre sikrings- og
oppryddingsarbeidene i tråd med områdets etterbruksformål selv. Hensikten med
pålegg om økonomisk sikkerhet er å skape trygghet for grunneier, kommunen og
samfunnet for øvrig at området blir sikret og istandsatt, selv om driften må avvikles på
grunn av plutselig og uforutsette hendelser, eksempelvis ved konkurs. Beregningen tar
derfor utgangspunkt i åpent areal og tiltakshavers beskrivelser av avslutningsplanen.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 300 000,- for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF tatt utgangspunkt i forenklet
metode i veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse.
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 konserngaranti.
Før oppstart av drift skal Tiltakshaver stille en konserngaranti som en påkravsgaranti,
som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000,-.
DMF kan fremme krav under konserngarantien 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.
Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
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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 konserngaranti 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 me d ny påkravsgaranti
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en
ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn
konserngaranti 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
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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.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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