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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Botnbergneset 
Sifjordbotn i Torsken kommune. Tiltakshaver: Statens vegvesen 
Region nord. 

 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 27. mars 2017 fra Statens vegvesen Region nord, 
org. nr. 971032081. Statens vegvesen Region nord, org. nr. 971032081, heretter 
benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter 
mineralloven § 43. 
 
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av glimmer-rik gneis med en del kvarts og lys 
feltspat i Botnbergneset Sifjordbotn på del av eiendommene gbnr. 34/1, 34/2 og 34/14 
i Torsken kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.  
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 54 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Botnbergneset Sifjordbotn i Torsken kommune» produsert ved 
DMF den 25. oktober 2017. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn vedtatt i 
kommunestyret den 10. desember 2015 regulert til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.   

 

 
2. Vilkår for driftskonsesjonen 
Konsesjonen gis med følgende vilkår: 
 
2.1.  Driftsplan 
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. 
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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. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
Tiltakshaver har oppgitt to ulike navn, henholdsvis en geolog og en geotekniker i 
forbindelse med redegjørelse av bergfaglig kompetanse. DMF kan imidlertid ikke finne 
at det er oppgitt navn på hvem som skal inneha rollen som bergteknisk ansvarlig for 
uttaket. 
 
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. 
 
2.3. Øvrige vilkår 

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

 Drenering av masseuttaket utføres og dimensjoneres slik at det ikke fører til 
utspyling av finpartikulære materialer til resipient. 

 Virksomheten for masseuttaket skal sørge for at utslippet ikke påvirker 
vannkvaliteten til primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten 
endres til en dårligere miljøtilstand. 

 Tiltakshaver skal tilstrebe å redusere plastforsøpling i uttaket. 
 

 

3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for [navn på uttaket/driftsområdet]. 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: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Fylkesmannen i Troms, NVE Region nord, Statens vegvesen, Troms fylkeskommune 
samt andre høringsinstanser som fremgår av adresselisten for vedtaksbrevet.  
 
Høringsperioden var fra 1. november 2017 til 27. november 2017. 
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:  
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Knut Børge Arnesen: 
Arnesen har ingen innvendinger til at massene brukes til fjordfylling på eiendommen 
hans. Han ønsker imidlertid at uttak av skog skal erstattes. 
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. 
 
Troms fylkeskommune: 
Kulturminnevernet i Troms fylkeskommune viser til at masseuttaket vil bli et betydelig 
inngrep og prege landskapsbildet. I forbindelse med dette viser kulturminnevernet til 
reguleringsplanbestemmelsene § 2 som beskriver avbøtende tiltak med tanke på 
naturlig revegetering, rigg- og marksikringsplan, istandsettingsplan m.m. De mener det 
er vanskelig å se for seg hvordan uttaket vil ta seg ut etter avslutning, og forutsetter at 
avslutnings-/tilbakeføringsplanen skal bidra til å ivareta landskapshensyn på best mulig 
måte. 
 
Videre minner fylkeskommunen om at eventuelle mellomlagringssteder og områder 
hvor massene kan tenkes brukt i ettertid, utenfor vedtatt reguleringsplan, også skal 
sendes på høring før massene legges ut.  
 
For øvrig hadde ingen av Troms fylkeskommunes fagetater merknader til søknaden. 
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi viser til at godkjent reguleringsplan 
følger vedtaket, herunder også godkjent avslutningsplan. Samtidig minner vi om 
fylkeskommunens merknader vedrørende bruk av områder utenfor reguleringsplanen, 
og at dette skal ut på høring først. 
 
Fylkesmannen i Troms: 
Fylkesmannen viser til at de er forurensningsmyndighet for etablering av massetak og 
steinbrudd hvor det skal knuses eller siktes masse for produksjon av ulike 
grus/sand/singel fraksjoner.  
 
Fylkesmannen viser til at tiltakshaver i god tid før oppstart skal sende en skriftlig 
melding til Fylkesmannen som beskriver tiltaket. Videre viser fylkesmannen til 
forurensningsforskriften kap. 30, og fremhever spesielt krav til støvnedfallsmålinger, 
støyberegninger, støvdempende tiltak og utslipp til vann. 
 
Primærresipient i vann-nett er Sifjorden, som er vurdert å være i god økologisk 
tilstand. I forbindelse med dette mener fylkesmannen at det må vurderes hvilken 
effekt og påvirkning masseuttaket vil ha på resipienten og hvorvidt den økologiske 
tilstanden vil forverres. Tiltaket skal ikke påvirke vannkvaliteten slik at resipienten 
endres til dårligere miljøtilstand jf. vannforskriften § 12.  
 
Videre fremhever fylkesmannen at det planlagte masseuttaket vil berøre deler av 
Sifjorden bekkefelt. Også dette bekkefeltet er vurdert å være i god økologisk tilstand. 
Fylkesmannen fremhever at det også må gjøres en vurdering for bekkefeltet. 
 
Fylkesmannen viser til at masseuttaket ligger nært et brakkvannsdelta i Sifjorden. 
Dette er betegnet som en viktig naturtype. I og med at masseuttaket vil berøre deler 
av brakkvannsdeltaet innerst i Sifjorden og deler av Sifjord bekkefelt, mener 
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fylkesmannen at det er viktig at det stilles krav om at drenering av masseuttaket 
utføres og dimensjoneres slik at det ikke fører til utspyl ing av finpartikulære materialer 
til resipient. Videre mener fylkesmannen at uttaket ikke må føre til skade på 
omgivelsene. 
 
Fylkesmannen viser også til reguleringsbestemmelsene vedrørende  brakkvannsdelta 
og verning av vassdrag. 
 
Videre viser fylkesmannen til at virksomheten for masseuttaket skal sørge for at 
utslippet ikke påvirker vannkvaliteten til primærresipient slik at tilstandsklassen for 
resipienten endres til en dårligere miljøtilstand. 
 
Fylkesmannen poengterer at bruk av plast ved uttak av masser kan medføre økt fare 
for plastforurensning. I forbindelse med dette informerer fylkesmannen om at dette 
kan medføre begrensninger for videre bruk av sprengningssteinmasser med innhold av 
plast. Fylkesmannen mener at det bør stilles krav for å redusere plastforsøpling ved 
bruk av plast i uttaket. 
 
For utfylling i sjø påpeker fylkesmannen at dette krever avklaring med fylkesmannen i 
Troms. 
 
Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Fylkesmannen viser da til 
at det er registrert observasjoner av småsmelle som er av særlig stor 
forvaltningsinteresse. Videre fremheves brakkvannsdeltaet i Sifjorden som viktig 
naturtype. For brakkvannsdeltaet og primærresipienten mener fylkesmannen at 
miljømålene i naturmangfoldloven blir opprettholdt så lenge det stilles vilkår som 
hindrer utslipp som påvirker disse. De kan heller ikke se at den samlede belastningen i 
området vil økes vesentlig, såframt det stilles vilkår som hindrer utslipp som vil påvirke 
den samlede belastningen. 
 
Videre anmoder fylkesmannen i Troms om at det vil bli stilt krav om opprydding og 
avslutning av massetaket som sikrer at det ikke oppstår fare for forurensning.  
 
DMF sine kommentarer: 
DMF minner tiltakshaver om å foreta nødvendige avklaringer med Fylkesmannen før 
driften starter opp. Når det gjelder fylkesmannens merknad knyttet til drenering og 
utspyling til resipient vises det til at det er stilt vilkår knyttet til dette i vedtakets punkt 
2.3. DMF minner også om tiltakshavers varsomhetsplikt etter mineralloven § 48.  
 

 
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 
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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 kjøpekontrakt for avståelse av nødvendig grunn med grunneierne for gbnr. 
34/1, 34/2 og 34/14, datert 24. august 2016, samt en tingrettsdom som bekreftelse på 
signaturrett på vegne av andelshaverne i Sifjord grunneierlag som dokumentasjon for 
utvinningsrett. 
 
DMFs vurdering er at kjøpekontrakten og bekreftelse av signaturrett gir Tiltakshaver 
utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 54 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Botnbergneset Sifjordbotn i Torsken kommune» produsert ved 
DMF den 25. oktober 2017. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn vedtatt i 
kommunestyret den 10. desember 2015 regulert til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
 
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 steinbruddet. 
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 54 dekar. Det totale volum fast fjell som 
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skal tas ut er estimert til 300 000 fm3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 150 000 faste m3. Det legges opp til drift i 3 etapper. Videre 
presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til 
«annen veggrunn, grøntareal». 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Botnbergneset Sifjordbotn, 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 skal 
ha en bergteknisk ansvarlig.  
 
Tiltakshaver har i søknaden opplyst at virksomheten har tilstrekkelig kompetanse med 
flere titalls geologer og geoteknikere. Tiltakshaver har imidlertid ikke oppgitt navn på 
den som skal inneha rollen som bergteknisk ansvarlig for uttaket. DMF minner om at 
den påkrevde kompetanse skal dokumenteres i tråd med forskrift til mineralloven § 3-
3. 
 
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. 
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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. 
 
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens 
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på 
miljø. 
 
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 i oktober 2017 lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I 
vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket 
vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i 
naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av 
uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull 
natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger 
etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
Avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6 
Det fremgår av reguleringsplanen at tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient. 
DMF minner om forurensningsforskriften § 30 og meldeplikten til 
forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at 
tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 
30-6. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. 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.  
 
Ifølge planbeskrivelsen benytter lokalbefolkningen i området særlig nærmiljøanlegg i 
selve bygda Sifjord. Området utover hvor massetaket skal etableres er lite brukt som 
friluftsområde, da det hovedsakelig er fylkesvegen som benyttes som trimveg. Det er 
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ikke registrert truede eller sårbare naturtyper innenfor planområdet. Planbeskrivelsen 
viser til at det er registrert et brakkvannsdelta innerst i fjordbunnen nær utløpet av 
Botnelva. Videre ble det ikke registrert kulturminner i planområdet. Når det gjelder 
naturressurser er det ikke skogbruk, landbruk eller drivverdige fjell - og 
løsmasseforekomster i området. Masseuttaket vil bli avsluttet så snart anlegget er 
ferdigstilt. Ifølge planbeskrivelsen er planområdet ikke i direkte konflikt med reindrift. 
Området er i liten grad benyttet som beiteområde, da det er bratt terreng og vanskelig 
tilgjengelig jf. planbeskrivelsen. 
 
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.  
 
Uttaket skal pågå i en anleggsperiode og vil sysselsette flere ansatte og bidrar 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 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Ifølge driftsplanen skal området istandsettes ved naturlig revegetering, samt at 
masseuttaket skal ha naturlige overganger mot eksisterende terreng. Tiltakshaver vil 
beholde så mye som mulig av vegetasjon rundt masseuttaket. 
 
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.  
 
 

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. 
 

http://www.dirmin.no/
http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 
Maria Lauritzen Stine Borge Nordskag 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
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Vedlegg:  

Godkjent driftsplan_Botnbergneset Sifjordbotn.pdf 

konsesjonsomrade_botnbergneset_sifjordbotn.pdf 

  

Mottakere: 

Statens vegvesen Region 

nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Kopi  ti l:  

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD  

Åge Steinar Johansen Gårdsveien 105 9395 KALDFARNES 

Anita  Elin Paulsen Hestvikveien 25 B 9411 HARSTAD 

Anna Ivara Frantzen Gårdsveien 129 9395 KALDFARNES 

Anne-Merete Kjøniksen Gårdsveien 23 9395 KALDFARNES 

Ann-Irene L. Arnesen Gårdsveien 33 9395 KALDFARNES 

Ari ld Olaf Ludviksen Gårdsveien 74 9395 KALDFARNES 

Arne Marin Mathiassen Gårdsveien 130 9395 KALDFARNES 

Arnt Magne Pedersen Toras  veg 10 9022 KROKELVDALEN 

Asmunn Jan Arnesen Gårdsveien 153 9395 KALDFARNES 

Bjarne Karl Andreassen Einarhaugen 32 B 9303 SILSAND 

Bjørn Cato Arnesen Gårdsveien 62 9395 KALDFARNES 

BL Framsyn / Sifjord vel Si fjord 9395 KALDFARNES 

Carina Mari Andreassen Polarvegen 5 9013 TROMSØ 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Eidsfjord Sjøfarm AS Postboks 84 8401 SORTLAND  

Evald Johan Andreassen Gårdsveien 93 9395 KALDFARNES 

Fredd Karl Arnesen Hansmarkvegen 32 9013 TROMSØ 

Fylkesmannen i  Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Glenn Andre R. Frantzen Øvre Si fjord 156 9395 KALDFARNES 

Grethe Elisabeth Vollan Gårdsveien 123 9395 KALDFARNES 

Gunni Kjærlaug H. Larsen Stokkemyrveien 33 A 9409 HARSTAD  

Gunvald Johan Hansen Vassendveien 115 9309 FINNSNES 

Haldis Perdy Marie Jensen Gårdsveien 61 9395 KALDFARNES 

Halvdan Markus Pettersen Karl  Johan 2 9008 TROMSØ 

Hanne May Karde Styrmannsvegen 33 A 9014 TROMSØ 

Hans Marvin Jens Hansen Gårdsveien 92 9395 KALDFARNES 

Hans Peder Pedersen Gårdsveien 45 9395 KALDFARNES 

Helge Magnar Larsen Gårdsveien 95 9395 KALDFARNES 

Ingolf Kåre Martin Larsen Gårdsveien 83 9395 KALDFARNES 

Ingun Synnøve Luggens Bassengveien 15 3750 DRANGEDAL 

Iver Kris tian Jensen Sva leveien 19 9403 HARSTAD  

Jan Kyrre Henriksen Gårdsveien 37 9395 KALDFARNES 

Jan Magne Berg Gårdsvegen 145 9395 KALDFARNES 

Jan Sommerset Amtmannsgata 1 A 9800 VADSØ 

Janne Marie Andreassen Gårdsveien 93 9395 KALDFARNES 

Jens  Mikal Larsen Gårdsveien 90 9395 KALDFARNES 

Jim Eyol f Frantzen Gårdsveien 129 9395 KALDFARNES 

Johan Magnus Røyrvik Ringeriksveien 781 3330 SKOTSELV 

John Levi  Jensen Toppenveien 6 9409 HARSTAD  

Johnny Dag Wessel Nilsen Gårdsveien 157 9395 KALDFARNES 
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Jorunn Oline Hanssen Gårdsveien 75 9395 KALDFARNES 

Karin Oddbjørg Pettersen Karl  Johan 2 9008 TROMSØ 

Karin Tove Netland Nedre Høgåsen 8 4440 TONSTAD 

Karl  Johan Hansen Strandvegen 104 A 9006 TROMSØ 

Kenneth Skarpås Gårdsveien 23 9395 KALDFARNES 

Keti l  Hanssen Ferånna 44 9381 TORSKEN 

Kirs ti  Merethe Ludviksen Gårdsveien 74 9395 KALDFARNES 

Kjel l -Inge Jensen Gårdsveien 53 9395 KALDFARNES 

Knut Børge Arnesen Gårdsvegen 57 9395 KALDFARNES 

Knut Ei l if Paulsen Gårdsveien 78 9395 KALDFARNES 

Line Annette Andreassen Storelvveien 9 9436 KONGSVIK 

Lisbeth Gunvor Andreassen Grefsenkollveien 21 0490 OSLO 

Magna Helene Fredriksen Møl lervegen 10 9020 TROMSDALEN 

Mari  Irene Sørgård Ulebergveien 1034 9334 ØVERBYGD  

Mildrid J. M. Larsen Gårdsveien 79 9395 KALDFARNES 

Monica I. R. Almestad Medbyveien 87 9395 KALDFARNES 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Oddbjørn E. K. Frantzen Gårdsveien 129 9395 KALDFARNES 

Oddny Al ise Hansen Medbyveien 97 9395 KALDFARNES 

Oddrun Peggy Alapnes Gårdsveien 131 9395 KALDFARNES 

Ove Gunder Pedersen Skogstadveien 7 9300 FINNSNES 

Peder Marinius G. Jensen Gårdsveien 65 9395 KALDFARNES 

Per Størkersen Gårdsveien 89 9395 KALDFARNES 

Reidun J. K. Størkersen Gårdsveien 88 9395 KALDFARNES 

Rolf Johan Jensen Botnveien 20 9300 FINNSNES 

Ronny Olsen Finnesveien 192 9395 KALDFARNES 

Ruth Li llian Brevik Lindsethveien 1 9800 VADSØ 

Si fjord Bedehuskapell c/o Hans Peder Pedersen  

Si fjord 

9395 KALDFARNES 

Sissel Iren Jensen Gårdsveien 115 9395 KALDFARNES 

Søndre Torsken Utleieboliger 

AS 

Medbyveien 80 9395 KALDFARNES 

Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

Stine Maria Skarstein Gårdsveien 87 9395 KALDFARNES 

Svein-Åge Fredriksen Knausen 39 9018 TROMSØ 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 

Trond Ari ld Pedersen Gårdsveien 136 9395 KALDFARNES 

Unn N. K. Arnesen Hansen Torskenveien 47 9381 TORSKEN 

Vanja Anita Andreassen Sel jebergan 6 9300 FINNSNES 

Vigdis Gudrun Hansen Jota  8 A 9415 HARSTAD  

Yvonne Hansen Storgata 71 9406 HARSTAD  

Oarjji t Sážža / Sør-Senja 

reinbeitedistrikt 

Postboks 5 9370 SILSAND 

 
 


