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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 18. april 2016 fra Trond Tverå AS (org. nr.
912 665 143). Trond Tverå AS, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren»,
gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av sand og grus i Skaland på deler av
eiendommene gårds- og bruksnummer 201/6 og 201/12 i Vefsn kommune.
Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 58 daa og fremgår av vedlagte kart «Skaland
massetak i Vefsn kommune – konsesjonsområde».
Området er i henhold til reguleringsplan «Detaljregulering for massetak Skaland»,
vedtatt 2. september 2015 regulert til steinbrudd/masseuttak.
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
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.
Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av
driftsplanen.
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 ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK
150 000,-, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan
råde over denne på noe vis.
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse,
(ii)
Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 150 000,- til pantsatt
bankkonto;
(iii)
Etablert pant i konto til fordel for DMF.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før
oppstart av drift. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende melding til DMF, hvor
det skal oppgis navn på den ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende
fyller kravene til bergteknisk ansvarlig. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn
av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den
bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen.
2.4. Øvrige vilkår
For å bevare sandsvalene i området, tar DMF inn følgende vilkår, jf. vedtakets punkt
5.7:
- Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i
perioden mai til og med juni måned.
- Det skal tilstrebes å bevare hekkelokaliteten for sandsvale i området, da særlig
mot den nordøstlige og østlige delen av uttaket. Det vil si at det ikke bør
foretas inngrep, herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker
sandsvale dersom det er forenelig med drift og avslutning av det resterende
området.

3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjenner driftsplanen for Skaland massetak i Vefsn kommune med følgende
merknad:
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Det forutsettes at skråningsvinkler som omtalt i reguleringsbestemmelsene blir
overholdt (skråning mot tilstøtende boligfelt skal ikke være brattere enn 1:3,
og skråning ved drift 1:2). Skråningsvinkler og høyde på skjæringene bør
fremgå av driftsplan og kart, og bes tilføyes ved neste revisjon av driftsplan.
Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høring
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser Vefsn kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i
Nordland, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og aktuelle naboer.
Høringsperioden var fra 23. januar 2017 til 23. februar 2017.
DMF har mottatt høringsinnspill fra Vefsn kommune, Statens vegvesen, Norges
vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune,
Tor Skoglund og Sturla Silsand Storhaug. Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket
seg følgende:
Vefsn kommune
Vefsn kommune opplyser at søknaden forholder seg til vedtatt detaljregulering for
Skaland massetak. Kommunen forutsetter at krav fastsatt i reguleringen blir fulgt opp,
og har ikke ytterligere merknader.
DMF sine kommentarer
DMF forutsetter at tiltakshaver følger de krav som er fastsatt i gjeldende
reguleringsplan og tar for øvrig kommunens høringsuttalelse til etterretning.
Statens vegvesen
Statens vegvesen har oversendt en uttalelse i forbindelse med detaljreguleringen for
Skaland massetak, men har ingen merknader til søknaden om driftskonsesjon.
DMF sine kommentarer
DMF tar høringsuttalelsen fra Statens vegvesen til etterretning.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE påpeker at Fustavassdraget er et varig verna vassdrag som ble verna gjennom
Verneplan I! for vassdrag i 1980. Selv om vernet hovedsakelig er mot kraftutbygging,
skal det heller ikke gjennomføres andre tiltak som kan forringe verneverdiene i og
langs vassdraget. Elva er kjent som ei viktig laks- og sjøørretelv, og det må tas hensyn
som ivaretar både akvatisk liv, vannkvalitet og kantvegetasjon langs elva.
Vannressursloven gjelder i alle vassdrag med årssikker vannføring og omfatter også
kantsonen opp til og med 10-årsflom. Dette betyr at masseuttaket på ingen måte må
berøre kantvegetasjonen nærmere enn så lang opp som en 10-årsflom når. Kantskogen
er også viktig for livet i elva og gir skjul for både elvemusling og fisk. Langs elver med
bratte skråninger, slik som det er langs elva forbi masseuttaket, vil kantskogbelte opp
til 10-årsflom bli for smalt. NVE foreslår at det ikke gjøres inngrep minimum 50 meter
fra elva.
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Overflatevann og avrenning må legges opp på en slik måte at det munner ut i Fusta så
langt ned i elva som mulig. Gjerne via et sedimentasjonsbasseng som er beskrevet i
planen for området. Det må på ingen måte dumpes stein eller andre masser ut i elva
fra området.
NVE forutsetter at det omsøkte tiltaket ikke vil påvirke områdestabiliteten negativt, og
at tiltakshaver har kontroll på lokalstabiliteten.
DMF sine kommentarer
Omfanget av masseuttaket er bestemt av Vefsn kommune, som er
reguleringsmyndighet i henhold til plan- og byggeloven. NVE har vært hørt og har gitt
uttalelse i forbindelse med reguleringsprosessen. DMF finner det ikke naturlig at det
skal innføres en grense på inngrep på 50 meter i driftsplanen, da dette er forhold som
mer naturlig reguleres i reguleringsplanen. DMF forutsetter av det etableres
sedimenteringsbasseng i henhold til planen for området.
Ifølge tiltakshaver foreligger det ingen planer om å dumpe stein eller andre masser i
elva. DMF forutsetter at dette ikke gjøres.
I forhold til kommentarer knyttet til områdestabiliteten, viser DMF til geoteknisk
vurdering gjennomført av Multiconsult datert 2. november 2012. I henhold til
rapporten vurderes stabiliteten som tilfredsstillende. Massetaket og den nye veien i
området representerer en avlastning av skråningstoppen, noe som bedrer stabiliteten i
området. Veien er planlagt i en skjæring og vil derfor ikke ha negative innvirkninger på
stabiliteten i området.
Fylkesmannen i Nordland
Vernet vassdrag
Fylkesmannen fremhever at Fustavassdraget er underlagt vassdragsvern. Det følger av
rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag at også vassdragsbeltet, herunder et
belte på inntil 100 meters bredde langs sidene av vassdragene, er viet særskilt
oppmerksomhet. Det følger blant annet av nasjonalt mål at en bør unngå inngrep som
reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og
kulturmiljø.
Fustavassdraget representerer en viktig del av et variert og kontrastrikt landskap med
både høyfjell og lavland. Det er knyttet store naturverdier til myrområder og elveløp.
Den sårbare arten elvemusling er blant annet påvist oppstrøms konsesjonsområdet.
Det er også store friluftsliv- og rekreasjonsverdier knyttet til vassdraget. Gitt dagens
situasjon, både ut fra at det her er snakk om nærheten til et vernet vassdrag og at
motsatt side av elva er sterkt påvirket av eksisterende masseuttak, bør det stilles
strenge krav til vern av kantsonen mot vassdraget. Avsatt grøntstruktur langs Fista er i
vedtatt reguleringsplan ca. 15 meter bred. Dette området skrås ned mot elva. For å
unngå innsikt til uttaksområdet bør det avsettes en naturlig form for skjerming (voll)
mot denne grøntstrukturen. Dette vil også motvirke avrenning fra uttaksområdet.
Hensyn ved forvaltning og bruk av mineralressursene slik fastsatt i mineralloven § 2
har betydning for tolkning av loven, og angir blant annet at miljømessige konsekvenser
av utvinning skal hensynstas.
Sandsvale
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Det er i området nord for eksisterende uttaksområde registrert hekkende sandsvaler.
Det ble i 2010 registrert en liten koloni (5 hull), noe om tyder på en tilbakegang
sammenliknet med registreringer i 2008.
Sandsvale er at stor forvaltningsinteresse da den i Norsk rødliste for arter 2015 er
vurdert som nær truet (NT). En oppsummering av status for sandsvale i Norge pr. 2010
(Aarvak et al. 2012) viser at sandsvalen sitt utbredelsesareal har blitt betydelig
redusert i siste 40-års periode (57-75 %).
Fylkesmannen anbefaler at det avsettes skrenter og sand- og grusopplag med nokså
vertikale vegger og av en slik høyde at sanden raser ut og skaper en jevnlig fornyelse av
skrentene. Dette vil gi svaler mulighet til å grave ut nye reirganger. Dette vil også være
fordelaktig for mange insekter og deres egglegging. Det kan også være en fordel å
etablere mindre dammer hvor insekter kan legge egg. Insektproduksjonen i området
vil igjen danne næringsgrunnlag for sandsvaler.
DMF sine kommentarer
DMF har tatt inn vilkår for å ivareta hensynet til sandsvalene, jf. vedtakets punkt 2.4 og
5.7. For øvrig forutsetter DMF at tiltakshaver tar tilstrekkelig hensyn til
Fustavassdraget ved drift og avslutning av uttaket.
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune har allerede gitt uttalelse til reguleringsplanen i området.
Fylkeskommunen har derfor ingen kommentarer til at det gis driftskonsesjon for
området.
Nordland fylkeskommune ønsker likevel å vise til tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf.
kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom der under arbeidet skulle oppdages
gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonstruksjoner, må fylkeskommunen varsles umiddelbart. Det forutsettes at
nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.
DMF sine kommentarer
DMF forutsetter at tiltakshaver har tilstrekkelig kjennskap til og forholder seg til
regelverket for kulturminner. For øvrig tar DMF fylkeskommunens uttalelse til
etterretning.
Tor Skoglund
Skoglund mener at det planlagte masseuttaket kloss inntil et boligområde er
problematisk. Det medfører både støy, støv og andre ulemper. Skoglund er derfor
sterkt imot at det gis driftskonsesjon til et slikt masseuttak som etter Skoglund sitt syn
vil forringe det ellers bra boligområdet.
DMF sine kommentarer
DMF viser til at området er regulert som masseuttak i henhold til plan- og
bygningsloven. I forhold til støy og støv er det Fylkesmannen som i henhold til
forurensningsloven er riktig myndighet.
Sturla Silsand Storhaug
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Storhaug håper at hensyn knyttet til støy og støv blir skikkelig ivaretatt. Videre mener
han at det vil være mer passende med driftstid 07.00 til 19.00 ukedager og lørdag
stengt. Antagelig vil tomta/huset bli mindre verdt på sikt. En del av skogen/lekeplassen
til barna blir også avstengt med ett gjerde ganske nært husveggen. Storhaug lurer også
på om rasfare på tomta/huset er ivaretatt.
Eller mener Storhaug at det er bra at det blir arbeidsplasser og næringsvirksomhet i
området og han satser på at dette går smertefritt når alle hensyn blir ivaretatt.
DMF sine kommentarer
For kommentarer knyttet til støy og støv, viser DMF til Fylkesmannen som er ansvarlig
myndighet i henhold til forurensningsloven. Driftstidene til masseuttaket er regulert i
bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan. DMF forutsetter at uttaket sikres og
drives forsvarlig, slik at det ikke oppstår rasfare i nærliggende bebyggelse. For øvrig tar
DMF uttalelsen til etterretning.

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
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 grunneierne for gårds- og bruksnummer 201/6 og 201/12, 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.
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5.2 Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca.58 daa og fremgår av vedlagte kart «Skaland
massetak i Vefsn kommune – konsesjonsområde».
Området er i henhold til detaljreguleringsplan «Detaljregulering for massetak
Skaland», vedtatt 2. september 2015, regulert til steinbrudd/masseuttak.
5.3 Prosjektets økonomi
DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF
vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.
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 grustaket.
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av
forekomsten innenfor arealet på 58 dekar regulert til formålet. Totalt volum
grusreserver som skal tas ut er estimert til ca. 700 000 m3. Årlig uttak vil variere med
markedet, men planlagt uttak pr. år er 35 000 tonn. Det legges opp til drift i tre
etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes
fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av
grustaket.
Med enkelte merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til
planen. DMFs merknad gjelder:
Det forutsettes at skråningsvinkler som omtalt i reguleringsbestemmelsene
som blir overholdt (skråning mot tilstøtende boligfelt skal ikke være brattere
enn 1:3, og skråning ved drift 1:2). Skråningsvinkler og høyde på skjæringene
bør fremgå av driftsplan og kart, og bes tilføyes ved neste revisjon av
driftsplan.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Skaland i Vefsn kommune, kan
godkjennes med vilkår om at merknaden rettes senest ved neste ajourføring/revisjon
av driftsplanen.
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
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foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
5.5 Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal
ha en bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden opplyst at virksomheten per i dag ikke har fått på plass
bergteknisk ansvarlig for uttaket med den påkrevde kompetanse.
DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med
nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før oppstart av drift. Innen samme
tidspunkt skal Tiltakshaver sende skriftlig melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på
den bergtekniske ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende oppfyller
de nødvendige kvalifikasjonskrav. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av
virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den bergtekniske
ansvarlige vedlegges meldingen.
Tiltakshaver oppgir å være et maskinentreprenørfirma etablert i 2002.
Hovedvirksomheten er maskinentreprenørtjenester, transport, levering av matjord,
sand, grus og knuste steinmasser.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha 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.
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på
miljø.
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 29. mai 2017) lagt til grunn for vurderingene etter
naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som
8

tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i
naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.
Det er i 2010 registrert en liten koloni med sandsvaler i uttaket. Sandsvale er av stor
forvaltningsinteresse da den i Norsk rødliste for arter 2015 er vurdert som nær truet
(NT). Fylkesmannen anbefaler at det avsettes skrenter og sand- og grusopplag med
nokså vertikale vegger og av en slik høyde at sanden raser ut og skaper en jevnlig
fornyelse av skrentene.
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt kan komme i konflikt med
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5. Uttak av masser kan ha en
negativ påvirkning på kolonien med sandsvaler i området.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes. Ut over den mulige påvirkningen på
sandsvalene, mener DMF at påvirkningen av uttaket ikke vil være skadelig for
økosystem og naturmangfoldet i regionen.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges. Vi har imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette:
- Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i
perioden mai til og med juni måned.
- Det skal tilstrebes å bevare hekkelokaliteten for sandsvale i området, da særlig
mot den nordøstlige og østlige delen av uttaket. Det vil si at det ikke bør
foretas inngrep, herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker
sandsvale dersom det er forenelig med drift og avslutning av det resterende
området.
Det er tiltakshaver som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven
§§ 11-12.
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. Uttaket ligger nær et boligområde og det er derfor viktig at tiltakshaver sørger for
tilfredsstillende sikring av uttaket, jf. mineralloven § 49.
Vi 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.
Produktet beskrives som sand og grus som er godt egnet som tilslag til betong.
Uttaket vil bidra til å skape ny sysselsetting i lokalsamfunnet/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.
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5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
I henhold til gjeldende reguleringsplan skal området tilbakeføres delvis til dyrkamark
og delvis revegeteres med bar og lauvskog. 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 stilles krav om økonomisk sikkerhetsstillelse for et
totalbeløp på NOK 264 000,-. Dette skjer ved innbetaling av NOK 50 000,- på sperret
konto ved oppstart av masseuttaket og innbetaling av NOK 2,- pr m3 utkjørt masse
inntil sikkerhetsfondet utgjør NOK 264 000,-. Med uttak av 35 000 m3 pr år vil årlig
tilførsel til sikringsfondet bli NOK 70 000,- og det tar ca. tre år før sikringsfondet utgjør
NOK 70 000,-.
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 300 000,- for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
DMF har i ved sin beregning lagt til grunn av det må settes av kostnader knyttet til
fjerning av konstruksjoner, massehåndtering og arrondering og til varig sikring av
uttaket. I tillegg kommer indirekte kostnader i form av konsulenttjenester og en sum
avsatt til 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 innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal
etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke
ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.
Grunnbeløp
Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaver skal derfor før oppstart av drift innbetale et grunnbeløp til bankkonto med
NOK 150 000,-. Beløpet er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være
tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
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Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 300 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,- 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 ca. fire år, det vil si NOK 35 000,- pr år. I søknaden er
uttak anslått til 35 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,- 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.

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.
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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.
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 se saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

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

12

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Thomas Furunes

seniorrådgiver

seniorrådgiver

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

Vedlegg:
Skaland i Vefsn kommune - avtale om økonomisk sikkerhetsstillelse.docx
Skaland i Vefsn kommune - pantsettelseserklæring for enkle pengekrav.docx
Skaland massetak i Vefsn kommune - konsesjonsgrense.pdf
Skaland i Vefsn kommune - godkjent driftsplan.pdf
Mottakere:
Trond Tverå AS
Kopi til:
Albin Veseth
Alf Magne Tangstad
Annfinn Birger Mikalsen
Bjørn Drevland
Cecilie Myrvang
Fylkesmannen i Nordland
Gunn Drevland
John Ole Breivik
Jorid Elaine Eliassen
Judith Mari Romstad
Kjell Håkon Romstad
Lars Henrik Kristiansen
Marita Undhjem Kristiansen
Monica Romstad
Nordland fylkeskommune
Norges vassdrags- og
energidirektorat
Ove Eidstø
Rolf Henry Ankersen
Roy Drevland
Statens vegvesen Region
nord
Sturla Silsand Storhaug
Tone Wika Tverå
Tor Skoglund
Vefsn kommune
Veset Eiendom AS

Egedes gate 4

8656 MOSJØEN

Austerbygdvegen 60
Skalandsvegen 34
Skalandssjøen 3
Skalandsvegen 40
Skalandsvegen 23
Postboks 1405
Skalandsvegen 41
Skalandsvegen 24
Skalandssjøen 3
Skalandsvegen 31
Skalandsvegen 31
Skalandsvegen 36
Skalandsvegen 36
Skalandsvegen 38
Fylkeshuset
Postboks 5091 Majorstua

8657 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8002 BODØ
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8048 Bodø
0301 OSLO

Skalandsvegen 38
Skalandsvegen 33
Skalandsvegen 39
Postboks 1403

8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8002 BODØ

Skalandsvegen 25
Tore Hundsgt. 13
Skalandsvegen 26
Postboks 560
Skalandsvegen 99

8664 MOSJØEN
8657 MOSJØEN
8664 MOSJØEN
8651 MOSJØEN
8664 MOSJØEN

13

