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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 5. mars 2018 fra Forsvarsbygg, med
organisasjonsnummer 975 950 662. Forsvarsbygg, med organisasjonsnummer 975 950
662, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

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

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Storhaugen fjelltak på del av
eiendommen gnr./bnr. 33/33 i Åmot kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 49 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområdet, se vedlegg 1.
Området er i vedtak av 10. mars 1997 regulert til område for manøverområder med
vernesoner. Kommunen har i vedtak av 13. april 2018 gitt dispensasjon for uttak av
masser i storhaugen fjelltak.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

2.

Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom
Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd
godkjennes av DMF. DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler
sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.

2.3. Øvrige vilkår
DMF setter ytterligere to vilkår med følgende innhold:


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



Hyllebredden i uttaket skal ikke være smalere enn 9 meter.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Storhaugen fjelltak. 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: Åmot kommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i
Hedmark, Mattilsynet, NVE, Statens Vegvesen Region øst.
Høringsperioden var fra 14. mars 2018 til 11. april 2018. Etter anmodning fikk Åmot
kommune utsatt høringsfrist til 20. april 2018.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Statens Vegvesen Region øst
Dersom fremtidig uttak medfører transport på riks- eller fylkesveger, må avkjørslene
fra disse vegene være utformet i samsvar med vegnormalene (Statens Vegvesens
håndbok n100). Dette gjelder dimensjonering av kryss, frisiktsoner m.m. Statens
Vegvesen har ingen flere kommentarer til konsesjonssøknaden.
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning.
Åmot kommune
Åmot kommune tilrår at DMF gir driftskonsesjon for Storhaugen fjelltak. Kommunen
har i vedtak av 13. april 2018 gitt dispensasjon for uttak av masser i storhaugen fjelltak.
Til dispensasjonen er det gitt følgende vilkår:


Forsvarsbygg må gjøre tiltak som sikrer forekomsten av rikmyr langs Store
Yglesjøen slik at den ikke påvirkes negativt som følge av driften av fjelltaket.
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Skogbeltet mellom vegen og Store Yglesjøen forventes urørt, for å redusere
risikoen for negativ påvirkning på rikmyra.


Det forventes at grunnvannsproblematikken ivaretas gjennom direktoratet for
mineralforvaltnings behandling av driftskonsesjon.

Åmot kommune uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:
«Som vertskommune for Forsvaret har Åmot kommune et visst ansvar for å
legge til rette for at Forsvaret kan oppfylle sine nasjonale, og internasjonale,
forventninger og forpliktelser. Dette understrekes av kommuneplanens
samfunnsdel, som legger vekt på en rekke satsingsområder, der Åmot
kommune som bosteds- og vertskommune for blant annet Forsvaret og
høgskolen er et av de viktigste satsingsområdene. Samtidig som kommunen
har et ansvar overfor Forsvaret, har Åmot kommune et ansvar for innbyggerne
i kommunen.
Administrasjonens forpliktelser til lokalbefolkningen, for å sikre at de ikke blir
uforholdsmessig plaget av Forsvaret og Forsvarsbyggs aktiviteter, anses
ivaretatt gjennom støyberegningene som er gjort i forbindelse med
utarbeidelse av søknaden om driftskonsesjon. Ingen støyfølsom bebyggelse
ligger innenfor gul eller rød støysone i beregningene Forsvarsbygg har gjort.
LNF-arealer på deler av eiendommer ligger dog innenfor gul støysone, men
dette blir et anliggende mellom den enkelte grunneier og Forsvarsbygg. Videre
har Forsvarsbygg beskrevet hvordan de tenker å håndtere eventuell
støvproblematikk. Dette er momenter Fylkeskommunen i Hedmark pekte på, i
sin uttalelse i forbindelse med dispensasjonssøknaden.
Det kan tenkes at Forsvarsbygg kunne ha benyttet seg av andre, private,
fjelltak som har tilsvarende kvaliteter som Storhaugen fjelltak har, til øvelse
Trident Juncture. Men ettersom dette fjelltaket skal etableres som ett
permanent massetak, som skal benyttes til vedlikehold av Rødsmoen
øvingsområde i ettertid, er det rimelig å anta at den samfunnsmessige
kostnaden ville blitt høyere, dersom Forsvarsbygg skulle benyttet seg av
private fjelltak til den mengden masser som de trenger. Storhaugen fjelltak er
ifølge Forsvarsbygg det massetaket som ble benyttet under etableringen av
Rødsmoen. Det er med andre ord ikke et nytt fjelltak som skal etableres, men
et gammelt som skal åpnes på nytt».
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning, og viser til driftsplanen punkt 3.1.3 hva gjelder
avrenning. Avrenning mot øst skal sikres med grøft på sørsiden av adkomstveien. DMF
vurderer derfor at grunnvannsproblematikk på grunn av avrenning reduseres. Videre er
datagrunnlaget for området for svakt til å konkret vurdere om uttaksvirksomheten på
Storhaugen kan påvirke grunnvannskilder. Grunnvannsnivået er ukjent, og det er ikke
mulig å avklare hvor grunnvannsspeilet ligger. DMF viser likevel til at området rundt
konsesjonsområdet har begrenset grunnvannspotensiale etter NGUs nasjonale
grunnvannsdatabase. Videre er det ikke registrert brønner i området, jf. Granada
http://geo.ngu.no/kart/granada/.
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DMF viser til vannressursloven som har bestemmelser knyttet til uttak og påvirkning av
grunnvann, jf. vannressursloven § 45. For steinbrudd innebærer det at tiltaket ikke må
påvirke grunnvannsstanden fysisk, dvs. i hovedsak at grunnvannsstanden ikke må
senkes som følge av tiltaket. DMF bemerker at vassdagsmyndighet etter
vassdragsloven er NVE, fylkesmannen og kommunen, jf. vassdragsloven § 64 med
forskrift.
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen har uttalt seg i høring av dispensasjonssaken, og hadde flere merknader
om nærmere utredninger, prosess og vilkår. Fylkesmannen forutsetter at driften følger
opp krav til utslipp av støv og støy til luft og vann etter forurensingsforskriften kapittel
30.
Fylkesmannen i Hedmark uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:
«Massetaket er lokalisert nær Store Yglesjøen og vi merker oss at tiltak mot
avrenning dit er beskrevet i driftsplanen.
Etter det vi kan se foreligger ennå ikke noen støyutredning som grunnlag for
driftsplanen. Det foreslås driftstid kl. 06:00-23:00 på hverdager. Fylkesmannen
påpeker at det er strengere støykrav (nattkrav) før kl. 07:00 jf.
forurensingsforskriften §30-7 og anbefaler at driften ikke startes før kl.07:00.
Uten støyutredningen har vi ikke grunnlag for å ta stilling til om for eksempel
driftstidene bør begrenses ytterligere av hensyn til støyforholdene.
Fylkesmannen anbefaler at vedtak om driftskonsesjon avventes til
støyutredningen foreligger. Når støyutredningen foreligger, er det grunnlag for
å vurdere om krav til etablering av støyskjermer, begrensing av driftstider o.l ».
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning, og bemerker at driftskonsesjon etter mineralloven
ikke erstatter krav om tillatelse, regulering eller konsesjon etter annen lovgivning.
Dette innebærer blant annet at en eventuell støyutredning, uavhengig av tildeling av
driftskonsesjon og nevnt driftstid i driftsplanen, vil være styrende for driftstidene nevnt
i forurensningsforskriften § 30-7.
Hedmark fylkeskommune
Storhaugen fjelltak er lokalisert ved og med avrenning til Store Yglesjøen.
Vannforekomsten er registrert med moderat økologisk tilstand og god kjemisk ti lstand
og er i risiko for å ikke nå miljømålet om god økologisk tilstand innen 2021 i henhold til
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma. Registrert påvirkning er blant
annet diffus avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur og mulig
tungmetallforurensning fra skytefeltet. Tiltak mot avrenning til Store Yglesjøen er
beskrevet i driftsplanen.
Fylkeskommunen bemerker at området ikke er arealavklart og har til kommunen uttalt
at masseuttaket er av en slik karakter at dispensasjonsinstituttet ikke er tilstrekkelig
for å avklare alle nødvendige forhold og konsekvenser. Særlig forhold som støv og
støy, driftstider, skjerming istandsettelse under og etter drift, samt miljøkonsekvenser.
Fylkeskommunen uttaler at flere av disse forhold er avklart i driftsplanen, men
bemerker at den varslede støyrapporten ikke foreligger. Uttaksområdet er lokalisert
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ca. 1,8 km i luftlinje fra nærmeste bebyggelse på gbnr. 39/24. Bebyggelsen ligger på
kote 305, mens massetaket ligger på kote 374. Fylkesdirektøren ser det som
utfordrende å gi uttalelse til driftstidene i driftsplanen når støyrapporten ikke
foreligger og eventuelle konsekvenser for berørte naboer ikke er avklart, både før og
etter NATO øvelsen.
Fylkesdirektøren anbefaler direktoratet å avvente et vedtak om driftskonsesjon til den
varslede støyrapporten foreligger, og vurdere driftstidene i lys av støyrapporten.
Avslutningsvis uttaler Hedmark fylkeskommune at det ikke foreligger nyere tids
kulturminner eller automatiske fredede kulturminner i området.
DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning. Hva gjelder støyrapport viser til høringsinnspill fra
Fylkesmannen i Hedmark, samt DMFs kommentar.
Avrenning fra uttaksområdet til Store Yglesjøen skal hindres ved at bunnen av uttaket
under sprenges ca. 1 meter og at det ikke sprenges helt ut til vegkanten mot nord og
vest, se driftsplanen punkt 2.3.2. Videre viser DMF til forurensningsforskriften § 30-6
andre ledd hvor det fastsettes at utslipp til vann ikke skal endre tilstandsklassen til
resipienten.

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 selv grunneier for konsesjonsområdet. Tiltakshaver er i henhold til
grunnboken hjemmelshaver til eiendommen for konsesjonsområdet. DMFs vurderer at
Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
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5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 49 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområdet, se vedlegg 1.
Området er i vedtak av 10. mars 1997 regulert til område for manøverområder med
vernesoner. Kommunen har i vedtak av 13. april 2018 gitt dispensasjon for uttak av
masser i storhaugen fjelltak.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF at vurderer at Forsvarsbygg 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.
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 49 dekar. Det totale volum fast fjell som
skal tas ut er estimert til 500 000 m 3. Planlagt uttak pr. år er 10 000 – 175 000 faste m3.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Storhaugen fjelltak, 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 de t
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
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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 Helge H. Indset som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.
Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket, men det er gitt foreløpig dispensasjon
for uttak på Storhaugen fjelltak.
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 13. 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.
Rikmyr
Konsesjonsområdet grenser mot forekomster av rikmyr langs Store Yglesjøen. Myra er
kategorisert som viktig verdi. Åmot kommune har til dispensasjonen for uttak på
Storhaugen fjelltak satt følgende vilkår av hensyn til rikmyra:


Forsvarsbygg må gjøre tiltak som sikrer forekomsten av rikmyr langs Store
Yglesjøen slik at den ikke påvirkes negativt som følge av driften av fjelltaket.
Skogbeltet mellom vegen og Store Yglesjøen forventes urørt, for å redusere
risikoen for negativ påvirkning på rikmyra.

Samtidig opplyser tiltakshaver i driftsplanen punkt 2.3.1 at uttaket avsluttes med
avstand på 60 meter fra myra, og at driften ikke vil påvirke drenering av myra.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
På bakgrunn av vilkår satt til dispensasjonen, samt avstanden fra uttaket til myra,
vurderer DMF at drift på Storhaugen fjelltak ikke vil påvirke rikmyra som er lokalisert
langs Store Yglesjøen. Ytterligere avbøtende tiltak er derfor ikke nødvendig.
Forurensning
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Konsesjonsområdet ligger ved resipienten Store Yglesjøen, som er del av
vannforekomsten 002-160-R Ygla/Stormobekken/Halvfarbekken som drenerer til
Glomma. Hedmark fylkeskommune uttaler at registrert påvirkning blant annet er diffus
avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur og mulig tungmetallforurensning fra
skytefelt.
Tiltakshaver opplyser avrenning fra uttaket er planlagt mot Løpsjøen. Avrenning mot
Store Yglesjøen hindres ved at bunnen av uttaket undersprenges ca. 1 meter og at det
ikke sprenges helt ut til vegkanten mot nord og vest. Vannsig mot øst sikres med
utsprengt grøft på sørsiden av adkomstvegen.
Vurdering
DMF vurderer at uttaksvirksomheten på Sorhaugen fjelltak ikke vil forverre den
økologiske tilstandsklassen til Store Yglesjøen, da det ikke vil forekomme avrenning til
resipienten. Avrenning til vassdrag reguleres av forurensningsforskriftens kapitel 30.
DMF minner om meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart eller
endringer/utvidelser av virksomheten.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
5.8
Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
I etappe 1 skal området være sikret med midlertidig gjerde på 2 meter. Når det
etableres permanente vegger skal det settes opp permanente sikringsgjerder med
minimum 2 meters høyde. Bruddkanten mellom etappe 1 og 2 sikres med steinblokker.
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.
5.9
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus,
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.
Råstoffene skal benyttes til intern vedlikehold av veier og plasser innenfor Rødsmoen
øvingsområde.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Etter avsluttet drift legges det skogavfall inn mot bruddkantene slik, at høyden på
bruddkanten reduseres. Deretter legges lagrede avdekkingsmasser tilbake over taket
og hele området såes og beplantes med stedegen vegetasjon.
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
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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.
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.
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Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter
forvaltningsloven §§ 18 og 19.

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

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Geir Sigurd Hovig

seksjonsleder

rådgiver
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