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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Hynne 
masseuttak i Levanger kommune. Tiltakshaver: Tverås Maskin & 
Transport AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 11. november 2015 fra Tverås Maskin & Transport 
AS med org. nr. 958 324 014.  

 
1. Tildeling av driftskonsesjon 
Tverås Maskin & Transport AS med org. nr. 958 324 014, heretter kalt «Tiltakshaver», 
tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Hynne masseuttak 
på eiendom med gbnr. 44/2 i Levanger kommune. Mineralforekomsten tilhører 
kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 40 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1. 
 
Deler av konsesjonsområdet er regulert til «masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 
L2002012 og navn «Hynne pukkverk». For de deler av konsesjonsområdet som ikke i 
dag er regulert til masseuttak er en ny reguleringsplan under utarbeidelse. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen 
lovgivning.  Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser. 

 

 
2. Vilkår for driftskonsesjonen 

 
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. 
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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 750 000, 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, se vedlegg 2 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se 

vedlegg 3 
(iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. se 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 
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 Hynne masseuttak i Levanger kommune. 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: Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Trøndelag, Statens vegvesen, Sametinget, Feren reinbeitedistrikt og 
andre berørte parter. 
 
Høringsperioden var fra 08.06.2018 til 09.07.2018. 
 
DMF har mottatt høringsuttalelse fra Statens vegvesen, Sametinget, Fylkesmannen i 
Trøndelag, Advokat Pål Inge Salberg og Trøndelag fylkeskommune. 
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Statens vegvesen 
Gjengivelse av vesentlige deler av Statens vegvesens høringsuttalelse: 
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Statens vegvesen forventer at våre interesser ivaretas gjennom plan- og 
bygningslovens og/eller veglovens bestemmelser, og har ingen merknader til 
at driftskonsesjon som beskrevet blir innvilget i medhold av mineralloven. 

 
DMFs kommentar 
DMF tar Statens vegvesens høringsuttalelse til etterretning. 
 
 
Sametinget 
Gjengivelse av vesentlige deler av Sametingets høringsuttalelse: 
 

Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner 
ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
aktuelle området.  

 
Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en 
umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. 
Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket.  

 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 
freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et 
freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 
§§ 3 og 6.  

 
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen 
uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

 
DMFs kommentar 
DMF tar uttalelsen til etterretning og tiltakshaver oppmerksom på Sametingets 
uttalelse vedrørende eventuelle funn av samiske kulturminner. 
 
 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannen i Trøndelags høringsuttalelse: 
 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte søknad om driftskonsesjon til uttalelse. 
Under følger innspill til søknaden på Fylkesmannens ulike fagområder:  

 
Klima og miljø  
Forurensningsforskriftens kapittel 30 om Forurensninger fra produksjon av 
pukk, grus, sand og singel regulerer drift av pukkverk, og driften må skje i 
henhold til dette regelverket. Fylkesmannen ønsker å påpeke at det for 
pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nærmeste nabo kreves en 
støyvurdering før oppstart, jf. § 30-11 annet ledd og at stasjonære 
virksomheter skal gjennomføre målinger av støy første gang innen 1 år, jf. § 
30-9 b) annet ledd. 
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Fylkesmannen ønsker å påpeke at stasjonære virksomheter skal gjennomføre 
målinger av støy første gang innen 1 år, jf. § 30-9 b) annet ledd og minner om 
at sprengning bare skal skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600 og at 
naboer da skal varsles.  
 
Anlegg for knusing reguleres av forurensningsforskriftens kap. 30, som trådte i 
kraft 1. januar 2010. Melding skal oversendes Fylkesmannen i god tid før en 
virksomhet som omfattes av dette kapittelet starter opp, eller det foretas 
endringer/utvidelser av en virksomhet, jf. § 30-11. Fylkesmannen kan ikke se å 
ha mottatt denne meldingen. 
  
Dersom det blir behov for igjenfylling av bruddet etter uttak av grusmasser, vil 
vi opplyse om at masser som brukes til igjenfylling må være rene. Bearbeidet 
materiale som f.eks. betong, leca eller tegl regnes ikke som rene masser. Heller 
ikke treverk eller asfalt kan brukes til igjenfylling. 
 
I følge høringsbrevet er ny reguleringsplan under utarbeidelse. Planforslaget 
må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk mangfold, 
landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter prinsippene i §§ 8- 12 i 
naturmangfoldloven (nml.) av 2009 og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 
4 og 5 i nml. Dette innebærer at konsekvensene for naturmangfoldet skal 
framgå av planbeskrivelsen, samt at vurderingen og vektlegging av prinsippene 
skal framgå av beslutningen. Da tiltakene vil kunne medføre en del 
terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, må dette inkludere 
en vurdering av fare for spredning av fremmede arter. 
  
I den grad tiltakene vil medføre endring med hensyn til støy og utslipp til luft, 
skal retningslinjene for støy T-1442 med tilhørende veileder (M-128) samt 
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 legges til 
grunn for planforslaget. 
  
Krav i Forurensningsforskriftens kapittel 30 bør tas inn som bestemmelser i 
reguleringsplanen. Fylkesmannen er myndighet etter 
forurensningsregelverket, mens kommunen er myndighet etter plan- og 
bygningsloven. Dersom forurensnings-bestemmelser tas inn i planen får 
kommunen myndighet til å håndtere eventuelle klager og konflikter selv, slik at 
disse kan løses på lokalt nivå. 
  
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader 
til søknaden om driftskonsesjon. 

 
DMFs kommentar 
DMF tar høringsuttalelsen til etterretning og gjør tiltakshaver oppmerksom på kravene 
etter forurensningsforskriften kapittel 30.  
 
DMF minner om tiltakshavers meldeplikt etter § 30-11, og forutsetter at dere følger 
opp og driver i henhold til annet regelverk, herunder forurensningsforskriften.  
 
Når det gjelder Fylkesmannens krav om bruk av rene masser ved igjenfylling av bruddet 
så viser DMF til godkjent driftsplan hvor det står at planlagt avslutning og etterbruk av 
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området skal være i henhold til gjeldende reguleringsplan. DMF forutsetter at 
tiltakshaver driver i medhold av gjeldende reguleringsplan.  
 
 
Advokat Pål Inge Salberg 
Gjengivelse av vesentlige deler av advokat Pål Inge Salbergs høringsuttalelse: 
 

Lillian Solhaug Skjørstad og Agnar Skjørstad har bedt om min bistand i 
forbindelse med høring av søknad om driftskonsesjon for Hynne masseuttak i 
Levanger kommune der tiltakshaver er: Tverås Maskin & Transport AS.  Mine 
klienter er nær nabo og eier eiendommen "Lund" gnr 44 bnr 4 og 7 som 
grenser til det eksisterende pukkverk.  

 
Drift av eksisterende pukkverk har medført betydelige skader og ulemper 
for min klient. Dette innebærer et betydelig støvproblem, støy både fra 
skuddsalver og knusing av stein, steinspreing over dyrkajord, skader og 
mangel på gjerdehold, samt skader på dyr. 

De ulemper og forhold som berører Skjørstads eiendom, foruten alvorlig 
risiko knyttet til kvikkleireforekomst kan oppsummeres slik: 

- Støvplager 
Støv legger seg på hele eiendommen i bygninger herunder fjøs 

og driftsbygninger men også eksempelvis på kvisten i 
våningshuset. 

- Utkjøring av masse 
De forutsetninger som ligger til grunn for dagens konsesjon blir 
ikke fulgt. Utkjøring av masse på lørdager, søndager og 
røddager, sent på kvelden. Sommertid ikke fredet. Skraping av 

veg på helg og nattestid. 

  

- Rystelser 

Glass i bolig klirrer. Hylle på stue har ved to anledninger 
ramlet ned fra veggen. Reaksjoner på besetning knyttet 
til rystelser. Rystelses knyttet/forsterket av 
kvikkleireforekomst. 

- Støyplager 
Kan ikke sitte ute når det sprenges. Redusert hørsel.  

 
- Forsøpling 

Driftsansvarlig kaster søppel på området og over på Skjørstads 
eiendom herunder oljekanner, brusflasker, plastikk, 

fettpatroner etc.  

 
Imidlertid fremstår det forhold som er påvist omkring kvikkleireforekomst som 
det mest alvorlige forhold og som åpenbart bør tilsi at eksisterende anlegg 
reduseres/stanses men at virksomheten uansett ikke blir utvidet. Det vises til 
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at lagring av knust stein skjer øverst i kvikkleieforekomsten noe som kan være 
utløsende og innebære uante konsekvenser. 
 
Det antas at forholdene rundt kvikkleireforekomsten vil bli grundig utredet og 
vurdert i planprosessen av kompetent fagmyndighet. Imidlertid tillater jeg å 
peke på at det renner en bekk gjennom området over Skjørstads eiendom. 
Denne er over tid søkt steinsatt for å redusere utglidning. Videre er det på det 
rene at området rundt steinbruddet er stort og samler formidable mengder 
vatn som igjen har naturlig avløp gjennom bekken og det påviste 
kvikkleieområde. 
 
Slik jeg ser det har man i dag ikke oversikt over alle konsekvenser videre 
sprengning og rystelser i område kan få på grunn av usikkerhet omkring 
kvikkleireforekomsten. Utvidelse av eksisterende pukkverk må derfor stanses.  

 

 
DMFs kommentar 
DMF tar høringsuttalelsen til etterretning og har på bakgrunn av uttalelsens omfang 
valgt å gjengi kun de vesentligste deler i tildelingsbrevet. Høringsinnspillet er i sin 
helhet oversendt både tiltakshaver og Levanger kommune.  
 
Deler av konsesjonsområdet er regulert til «masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 
L2002012 og navn «Hynne pukkverk». For de deler av konsesjonsområdet som ikke i 
dag er regulert til masseuttak er en ny reguleringsplan under utarbeidelse. For de 
merknader som er knyttet til tidligere reguleringsplan og framtidig 
reguleringsplanarbeid, viser DMF til at ansvaret for planlegging etter plan- og 
bygningsloven ligger til kommunen v/kommunestyrene jf. plan- og bygningsloven § 3-2. 
DMF understreker at en tillatelse etter mineralloven, herunder driftskonsesjon, ikke 
erstatter «krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning». Dette vil si at tiltakshaver ikke kan starte drift innenfor det utvidede 
området, før andre nødvendige tillatelser fra øvrige myndigheter er på plass. Vi 
forutsetter at eventuelle merknader til videre planprosess tas med kommunen som 
rette planmyndighet. 
 
Innledningsvis i høringsuttalelsen bemerkes det at virksomheten har påvirket 
landbruksproduksjonen til Skjørstad, ved at alle dyr må ivaretas før det foretas 
skyting/sprengning. DMF viser til at tiltakshaver har en generell varsomhetsplikt etter 
mineralloven § 48, samt en særskilt sikringsplikt etter mineralloven § 49. Dette 
innebærer at de skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området, slik at 
arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. 
 
Vedrørende uttalelser knyttet til støv og støy viser DMF til forurensningsforskriften 
kap.30. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt der 
tilknyttet støv og støymengde fra uttaket. DMF viser i tillegg til at kommunen er 
forurensningsmyndighet på lokalt nivå, og at fylkesmannen er forurensningsmyndighet 
på regionalt nivå, jf. forurensningsloven § 81. I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se 
på mulighetene for ytterligere støy- og støvdempende tiltak for å i størst mulig grad 
skåne naboer i området. 
 
Når det gjelder merknader knyttet til sprengning viser DMF til eksplosivforskriften § 4 
nr. 3 hvor bergsprenging er definert som «bruk av eksplosjonsfarlig stoff i berg/fjell og 
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lignende, over og under jord, og over og under vann, for å fragmentere, drive ut eller 
knuse masse». Videre pålegger eksplosivforskriften tiltakshavere som skal drive med 
bergsprenging en rekke forpliktelser etter forskriftens kap. 10. Det følger dessuten av  
eksplosivforskriften § 94 at før virksomheten skal bruke eksplosiver, skal det informeres  
og varsles alle som kan bli berørt av bruken i form av rystelser, sp linter, utkast, 
sjenerende støy eller luftsjokk. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) som er gitt forvaltningsrollen gjennom delegering fra Departementet til å følge 
opp regelverket knyttet til eksplosivforskriften jf. eksplosjonsvernloven § 31 og FOR-
2003-09-12-1135 (Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap etter brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd). Ifølge 
forurensningsforskriften § 30-8 skal sprengning bare skje i tidsrommet mandag 
til fredag kl. 07:00-16:00. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne 
sted. Det er fylkesmannen som fører tilsyn og har sanksjonsmyndighet innenfor 
forurensningsregelverket jf. forurensningsloven § 81. 
 
Videre hva gjelder førsøpling knyttet til driften så følger det av minerallovens § 50 at 
tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår. 

 
Når det gjelder innspill vedrørende fare for kvikkleireskred i forbindelse med drift av 
uttaket så viser DMF til det pågående arbeidet med ny reguleringsplan for utvidelse av 
uttaksområdet. I forslag til planbeskrivelse (utarbeidet av Norconsult AS med 
oppdragssummer 5162052) så er problemstillinger knyttet til kvikkleira gjennomgått og 
vurdert i kap.5.6 om «Områdestabilitet/Geoteknikk». Der vises det til en detaljert 
grunnundersøkelse gjennomført i 2012 som konkluderer med «at dagens pukklager og 
drift ikke medfører økt risiko for masseutglidninger eller påvirker stabiliteten i området. 
Utvidelse av steinbruddet som planlagt berører kun berggrunn og vil ikke påvirke 
stabiliteten utover det dagens drift gjør. Så lenge dagens pukklager ikke utvides på 
løsmasseområdet, er det ikke er nødvendig med ytterligere avbøtende tiltak i 
området.».  
 
DMF legger til grunn konklusjonen som nevnt i avsnittet over og forstår det slik at 
dagens drift ikke påvirker stabiliteten av kvikkleira i området, og at en utvidelse av 
driften som planlagt ikke påvirker stabiliteten av kvikkleira utover det dagens drift gjør. 
Det som i konklusjonen betegnes som «dagens drift» er av DMF vurdert som bergfaglig 
forsvarlig drift og beskrevet i godkjent driftsplan. DMF forutsetter at tiltakshaver driver 
i medhold av reguleringsplan for området og godkjent driftsplan.  
 
 
Trøndelag fylkeskommune 
Gjengivelse av vesentlige deler av Trøndelag fylkeskommunes høringsuttalelse: 
 

Det omsøkte området er ca. 40 dekar. Deler av omsøkt område er regulert til 
«masseuttak» i reguleringsplan for «Hynne pukkverk». Ny regulering av for 
resterende del av det omsøkte området er under utarbeidelse.  

 
Man må ikke ha godkjent reguleringsplan for å søke driftskonsesjon, men 
eventuelt tildelt driftskonsesjon erstatter ikke krav om tillatelse etter annet 
lovverk (f.eks PBL).  

 
Vi anbefaler ut fra overnevnte at reguleringsplanen bør være på plass før det 
gis driftskonsesjon. 
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Kulturminner eldre tid:  
Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om tiltak for å 
vurdere forholdet til automatisk fredete kulturminner i området.  

 
Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.  
Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner 
om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens§ 8. 
Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et 
fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag 
fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skar 
foreta de konkrete arbeidene i marka. 

  
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag 
fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.» 

 
DMFs kommentar 
DMF tar uttalelsen til etterretning. For de merknader som er knyttet 
reguleringsplanarbeidet, viser DMF til høringssvaret under advokat Salbergs uttalelse. I 
og med at det allerede foreligger en reguleringsplan for området, legger DMF til grunn 
at området er planavklart og at kommunen ønsker drift i masseuttaket. Vi forutsetter 
at eventuelle merknader til videre planprosess tas med kommunen som rette 
planmyndighet. 

 
 

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: 
 
5.1 Utvinningsrett 
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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. 44/2 i Levanger kommune, datert 1. juni 2018, 
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. 40 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.  
 
Deler av konsesjonsområdet er regulert til «masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 
L2002012 og navn «Hynne pukkverk». For de deler av konsesjonsområdet som ikke i 
dag er regulert til masseuttak er en ny reguleringsplan under utarbeidelse. 
 
DMF anser tiltakets arealmessige status som tilstrekkelig avklart. 
 
5.3. Prosjektets økonomi 
DMF har vurdert årsregnskap i tillegg til bedriftens nåværende situasjon. 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 40 dekar. Det totale volum fast fjell som 
skal tas ut er estimert til 830 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 40 000 faste m3. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den 
videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for 
avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført i samsvar med gjeldende 
reguleringsbestemmelser. 
   
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Hynne masseuttak i Levanger 
kommune, 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 ha en 
bergteknisk ansvarlig. 
  
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Kurt Arne Tverås 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 og 
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn. 
 
Deler av konsesjonsområdet er regulert til «masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 
L2002012 og navn «Hynne pukkverk». For de deler av konsesjonsområdet som ikke i 
dag er regulert til masseuttak er en ny reguleringsplan under utarbeidelse. 
 
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 
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og artskart 
(gjennomført den 27. mars 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.  
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Tiltaket påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. I  
og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises 
effekter av tiltaket på verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å 
foreta vurderinger av §§ 10 til 12. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen i forbindelse med arbeid 
med ny reguleringsplan for området. Av forslag til planbeskrivelsen står det at det ikke 
er funnet kulturminner i området og at det anses som lite sannsynlig at det finnes 
uregistrerte kulturminner innen området planlagt for uttak. DMF støtter seg til de 
vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet 
til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i 
hht. kulturminneloven § 8. 
 
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. 
 
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. Bruddkant skal sikres med gjerde i hele anleggsfasen og skal benyttes som 
permanent gjerde etter endt drift. Uttaket skal for øvrig sikres med bom og skilt. 
Bruddvegger skal renskes både under drift og etter ferdig uttak 
 
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. Forekomsten består av granatglimmerskifer, til dels med hornblende og 
amfibolitt, og skal brukes til offentlige og private formål samt til landbruksformål. 
Utnyttelsesgrad er omtrent 100 %.  
 
Uttaket vil bidra til å opprettholde 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. Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området 
Området skal istandsettes etter endt drift og mye av arbeidet med dette skal gjøres 
underveis i driften. Uttaket skal istandsettes ved at avdekkingsmasser tilbakeføres til 
området. Både bunn i uttaket og pallene skal istandsettes. Planlagt etterbruk av 
området skal være i henhold til gjeldende reguleringsplan.  
 
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 
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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 foreslått å avsette kr 1,- pr. tonn solgte masser inntil et totalbeløp på 
200 000 er nådd. Beløpet er begrunnet med beregning ut ifra relevante poster.  
 
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. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 750 000 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 uttakets kompleksitet, 
massetype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet, 
behov for permanente gjerder og lokal beskaffenhet. I tillegg 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 he nhold 
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 
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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 750 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års 
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,44 pr tonn uttatt masse. 
 
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal 
bygges opp over en periode på 16 år, det vil si NOK 47 000 pr år. I søknaden er uttak 
anslått til ca. 108 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,44 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 plikter 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. 
 
5.12.  Vurdering av hvilken innvirkning tiltaket har på naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsliv og samfunnsliv, hvilken betydning dette er tillagt i 
totalvurderingen og begrunnelse for eventuelle vilkår som er satt knyttet til dette  
 
DMF har merket seg følgende mulige innvirkninger på naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsliv og samfunnsliv: Konsesjonsområdet ligger innenfor 
reinbeitedistriktnr. 7/Gasken Laante Sijte/Færen. DMF vurderer at uttaksvirksomheten 
ikke vil komme i konflikt med reindriftsinteresser i området jf. mineralloven § 17 andre 
ledd, jf. § 43 fjerde ledd.  
 
 

6. Driftskonsesjonens varighet 
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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.  
 

http://www.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 Marit Mia Bjørnstad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Mia Bjørnstad 

 
 
Vedlegg:  

Kart over konsesjonsområdet.pdf 

Avta le om finansiell sikkerhetsstillelse.docx 

Påkravsgaranti.docx 

Pantsettelseserklæring.docx 
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Godkjent driftsplan.pdf 

  

Mottakere: 

Tverås  Maskin & Transport AS Sutterøygt. 8 7500 STJØRDAL 

Kopi  ti l:  

Kolbjørn Hynne Brennesgrenda 15 7620 SKOGN 

Trond Brenne Brennesgrenda 35 7620 SKOGN 

Li l lian Solhaug Skjørstad Leinsvegen 22 7620 SKOGN 

Inger Lein Sandnesvegen 91 7760 SNÅSA 

Thea Brenne Bygdavegen 63 7620 SKOGN 

Johan Arnt Leira Bygdavegen 63 7620 SKOGN 

Jeanette Johnsen Kjønstad Bygdavegen 65 7620 SKOGN 

Tobias Brenne Bygdavegen 65 7620 SKOGN 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Fylkesmannen i  Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karas jok 

Feren reinbeitedistrikt Nedre Møl lenberg gt. 60 7014 TRONDHEIM 

Anette Lian Aspås Bygdavegen 81 7620 SKOGN 

Steinar Aspås Bygdavegen 81 7620 SKOGN 
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	- Støyplager

