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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon, datert 18. juni 2018, tildeling av driftskonsesjon av 17.
desember 2018, klage på vedtak den 4. januar 2019, tiltakshavers tilbakemelding den
6. februar 2019 og korrigert driftsplan datert 5. februar 2019 samt tilbaketrekking av
klage datert 12. februar 2019.
Rettslig grunnlag
I medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
(forvaltningsloven, heretter fvl.) § 35 første ledd bokstav a) kan et forvaltningsorgan
gjøre om sitt eget vedtak uten at det er påklagd dersom endringen ikke er til skade for
noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Adgangen etter fvl. § 35 er
begrenset til tilfeller hvor vedtaket ikke er til skade for den omgjøringsvedtaket retter
seg mot. Dette vedtaket kan påklages etter reglene i fvl. § 28.
Tillatelse til drift (driftskonsesjon) på mineralske ressurser gis i medhold av Lov om
erverv og utvinning av mineralske ressurser av 19. juni 2009 nr. 101 (heretter
mineralloven) § 43. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett jf.
mineralloven § 28. Tillatelse til drift på grunneiers mineraler kan ikke overdras til andre
rettssubjekter, og tildeles til et bestemt rettssubjekt med tilhørende
organisasjonsnummer.
Bakgrunn
Søknad om driftskonsesjon fra Veidekke Industri AS ble mottatt av DMF den 18. juni
2018. Vedtak om tildeling av driftskonsesjon ble fattet den 17. desember 2018. DMF
sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon ble påklagd den 4. januar 2019. Klageskrivet
ble oversendt til tiltakshaver for uttalelse den 7. januar 2019. Tiltakshaver har på
bakgrunn av klagen tatt kontakt med representant for klager, og gjort noen endringer i
driftsplanen på bakgrunn av innholdet i klagen. Følgelig har tiltakshaver sendt inn en
revidert driftsplan datert 6. februar 2019. DMF mottok den 12. februar 2019 en
henvendelse fra klager hvor det heter at de frafaller sin klage, under forutsetning av at
revidert driftsplan og avslutningsplan blir godkjent samt at tilsvarende opplysninger

om oppfylling blir tatt inn i konsesjonens punkt 5.10 Planer for etterbruk eller
tilbakeføring av området.
DMF sin vurdering
I og med at grunnlaget for klagen datert 4. januar 2019 falt bort ved tiltakshavers
korrigeringer av driftsplan, samt presisering i vedtakets punkt 5.10, har DMF behandlet
saken som en omgjøring uten klage jf. fvl. § 35. Omgjøringen vil ikke være til skade for
tiltakshaver eller grunneierne, da endringene er gjort i tråd med klagers anførsler jf.
fvl. § 35 første ledd bokstav a).
DMF har vurdert revidert driftsplan i henhold til gjeldende driftsplanveileder. Revidert
driftsplan er godkjent av DMF. For å imøtekomme klagers merknader, har DMF også
vurdert det som hensiktsmessig å endre vedtakets punkt 5.10 i tråd med klagers
anførsler.
Vedtak
Nytt punkt 3 i vedtaket lyder som følger:
3.
Godkjenning av driftsplan
DMF godkjenner revidert driftsplan for Fokserød pukkverk datert 5. februar 2019.
Godkjent versjon av driftsplanen ligger ved dette omgjøringsvedtaket.
Nytt punkt 5.10 i vedtak om tildeling av driftskonsesjon lyder som følger:
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Ifølge tiltakshaver er etterbruksformålet ikke fastsatt enda. I forbindelse med
planarbeidet (planbeskrivelse med konsekvensutredning) er det gjort rede for flere
mulige etterbruksformål, blant annet næringsområde, bygge- og anleggsformål,
mottak/deponi for rene masser. I reguleringsfasen er det likevel forutsatt at området
skal tilbakeføres til LNF.
Tiltakshaver skal fylle opp uttaksområdet med rene gravemasser til kote 80.
Oppfyllingen skal tilpasses det omkringliggende terrenget. Området skal ryddes ved at
anlegg og bygninger demonteres og fjernes. I tillegg skal eventuelt avfall fjernes.
Bygninger som vurderes brukt i etterbruksfasen kan bli stående (etterbruken skal
avklares på et senere tidspunkt). Bruddveggen og pallehyllene skal sikres for løse
blokker. I tillegg skal tiltakshaver runde av bruddkantene til omkringliggende terreng i
skjermsonen. Avdekkingsmasser og eventuelt overskudd av finstoff skal legges tilbake
på pallehyllene. Tiltakshaver skal sørge for at det legges til rette for naturlig
innvandring av vegetasjon. Videre skriver tiltakshaver i sin avslutningsplan at
sikringsgjerde og sedimentasjonsbasseng skal fungere også for etterbruken av arealet.
Ifølge tiltakshaver skal avdekkingsmasser og eventuelt overskudd av
vrakmasser/nullstoff blandes og legges inn mot bruddveggen i randsonen på
bunnarealet. Flata inne i uttaksområdet skal planeres, men ikke beplantes. Tiltakshaver
mener også at hensyn til frostsprengning og erosjon er ivaretatt ved at vann ledes i
grøfter til de ulike sedimentasjonsbassengene.
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.
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