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Tildeling av driftskonsesjon

Nærøysund Kraftbetong AS org.nr. 884 188 342, heretter kalt «tiltakshaver» eller
«tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter lov om erverv og utvinning av
mineralressurser (heretter mineralloven) § 43.
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Stakkskardet masseuttak på del
av eiendommene med gårds- og bruksnummer (heretter gbnr.) 208/10, 207/4 og
207/12 i Nærøysund kommune (tidligere Vikna). Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler. Vi har merket oss at det foreligger en avtale mellom
Nærøysund kommune og tiltakshaver som beskriver at tiltakshaver får bruke gbnr.
208/7 som riggområde. På bakgrunn av dette presiseres det at dette vedtaket kun
omhandler gbnr. 208/10, 207/4 og 207/12, og at det er innenfor disse gbnr.
tiltakshaver kan utta masser.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 260 daa og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Stakkskardet steinuttak i Nærøysund kommune» produsert ved
DMF 6. februar 2019, vedlegg 5. Området er i reguleringsbestemmelsene til
områderegulering Kråkøya-Stakkskardet havne- og industriområde (heretter
omreguleringsplan/planbeskrivelse), vedtatt 24. oktober 2013, 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. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

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. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 300 000, 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 med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK
575 000, 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.
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg
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(iii)
Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 1.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
Før oppstart av drift skal konsesjonsgrensen for masseuttaket settes ut eller markeres i
terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Stakkskardet masseuttak. 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: Nærøysund kommune, Trøndelag fylkeskommune,
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Reinbeitedistrikt Vestre Namdal,
Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Mattilsynet, Statnett SF, Vital
Rørvik AS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, samt andre høringsinstanser slik det
fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.
Høringsperioden var fra 9. mars 2020 til 6. april 2020.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Nærøysund kommune:
Kommunen har i sin uttalelse vedrørende arealbruk vist til at området er avsatt til
masseuttak i områdereguleringsplanen Kråkøya-Stakkskardet havne- og
industriområde. Kommunen viser videre til at det er et krav om at sone 3 utvinnes
først. Det følger videre av uttalelsen at det i planbestemmelsenes § 3 er et krav om at
det utarbeides en reguleringsplan for området etter at uttak av stein er gjennomført.
Området kan ikke bebygges eller industri etableres før en slik plan foreligger. Med
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bakgrunn i dette anser kommunen søknaden om konsesjon til å være iht. avsatt
arealbruk i gjeldende arealplan.
Det følger også av uttalelsen at kommunen har listet opp følgende forhold som må
innarbeides i driftsplanen:
«Pkt. 4.5 Sikring
Det må være klare bestemmelser på at område skal være inngjerdet før drift
tillates. Områder er delvis inngjerdet i dag. Det mangler blant annet
inngjerding mot veg som går over til Kråkøya. Det er også krav etter pbl. §28-2
at det skal være gjennomført sikringstiltak ved bygge og anleggsarbeider.
5.1 Støy
Det må fremkomme klart av driftsplan at det foreligger rutiner som sikrer at
støy fra virksomhet ikke fører til at boliger kommer innenfor grenseverdier som
tilsier gul støysone.
5.2 Luftforurensning
Det må fremkomme klart av driftsplan at der foreligger rutiner som sikrer at
naboer ikke blir utsatt for plager med støv. I denne sammenheng vil det gjelde
boligbebyggelse og for industrivirksomhet. Det er etablert fabrikk i
stakkskardet som kan bli påvirket negativt ved støvplager. Det må foreligger
rutiner for vanning.
6 Avslutningsplan
Område det søkes om konsesjons for består av 3 delområde i gjeldende
arealplan, H430_3, H430_4 og H430_5. De samme områdene er delt inn i
etappe 1 til 3 i driftsplan. Det er gjennom reguleringsplan krav om at det skal
detaljreguleres etter endt uttak. Det bør derfor tas inn som en del av driftsplan
at det utarbeides reguleringsplan for hvert enkelt delområde når arbeidet
innenfor delområdet er ferdig. Driftstiden for hele området er anslått til å være
ca. 95 år ved uttak av 50 000mᴲ pr. år. Det vil da være mulig å ta i bruk deler av
områder til industri før hele uttaket er ferdig.»
DMF sine kommentarer:
DMF har merket seg kommunen sin uttalelse om at sone 3 skal uttas først. I forbindelse
med dette vises det til tiltakshavers uttakskart til driftsplanen hvor det fremgår at
kommunens rekkefølgebestemmelser av sonene overholdes. Den samme rekkefølgen
fremgår også av reguleringsbestemmelsene.
Hva gjelder uttalelsen om sikring vises det til at tiltakshaver har en særskilt sikringsplikt
etter mineralloven § 49. Dette innebærer at de skal iverksette og vedlikeholde
sikringstiltak for området slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr
eller tamrein. Tiltakshaver har i uttakskartene til driftsplanen vist til at sikringsgjerde
settes opp i uttaksgrensene før oppstart av hver etappe.
Vi har også merket oss anførselen om støy. Tiltakshaver har i driftsplanens punkt 5. om
driftsforhold kommentert at steinbruddet er «planlagt med tanke på å i størst mulig
grad skjerme omgivelsene og nærliggende naturmangfold for støy, støv, innsyn og
anleggsaktivitet.» Det heter også under punkt 5.1 om støy at sorteringsverk står bak
skjermede terrengkanter og at driften derfor vurderes til å bli støymessig
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tilfredsstillende. Tiltakshaver presiserer videre i driftsplanen at det vil bli iverksatt
avbøtende tiltak dersom dette ikke er tilstrekkelig.
DMF viser også til planbeskrivelsen pkt. 5.2.4 hvor det fremgår at støy fra aktiviteten i
planområdet ikke skal belaste omgivelsene over grenseverdiene gitt i
forurensningsforskriften kap. 30-7. I tillegg skal bergvegg mot bebyggelsen i vest
opprettholdes, og avbøtende tiltak iverksettes dersom grenseverdiene overskrides.
DMF forutsetter at tiltakshaver setter seg inn i og følger gjeldende regelverk, i tillegg til
at drifts- og reguleringsplanen følges. Vi finner derfor ikke at det er behov for at
driftsplanen endres vedrørende støy.
Vi har videre merket oss innspillet om luftforurensning. DMF tar denne delen av
uttalelsen til etterretning og viser til forurensningsforskriften kap. 30 for bestemmelser
knyttet til støv. Tiltakshaver har også i driftsplanen under punkt 5.2 uttalt at
utslippskravene skal overholdes. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de
grenser som er satt i forurensningsforskriften tilknyttet støvmengde fra uttaket.
Kommunen har videre uttalt at det i driftsplanen bør inntas at det utarbeides
reguleringsplan for hvert enkelt delområde når arbeidet innenfor delområdet er ferdig.
DMF presiserer at tiltakshaver skal følge planbeskrivelsen. Driftsplanen trenger således
ikke endres da dette blir ivaretatt av denne.
Trøndelag Fylkeskommune:
Fylkeskommunen har i sin uttalelse vist at anlegget har planlagt utslipp til sjø av
overvann, og at tiltaket således må vurderes i henhold til Regional
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 og vannforskriften § 12. Hva
gjelder kulturminner vises det til at forholdet til automatisk fredete kulturminner er
avklart i forbindelse med reguleringsplan for Kråkøya. Dette gjelder også for
kulturminner under vann. På bakgrunn av dette har ikke Fylkeskommunen ytterligere
kulturminnefaglige kommentarer til søknaden.
DMF sine kommentarer:
DMF legger til grunn at tiltakshaver er orientert om Regional vannforvaltningsplan for
vannregion Trøndelag 2016-2021, og at tiltakshaver sørger for å etterleve de krav og
føringer som fremgår av denne. DMF presiserer at det er opp til tiltakshaver å sørge for
at man bidrar til å overholde de mål og etterleve de krav som følger av planen.
Hva gjelder kulturminner minner DMF tiltakshaver om den generelle aktsomhets- og
meldeplikten i kulturminneloven § 8.
Fylkesmannen i Trøndelag:
Fylkesmannens reindriftsavdeling har i sin uttalelse vist til at området det søkes om
konsesjon for benyttes som seint vinterland for Åarjel Njaarke sijte, og at området har
vært i minimal bruk den siste tiden. Hva gjelder flyttleia innenfor det omsøkte området
vises det til at denne tilhører Viengehl Njaarke Sijte. Fylkesmannen hadde ingen øvrige
merknader knyttet til reindrift.
Fylkesmannen har også uttalt seg om klima og miljø. Det presiseres at driftsplanen må
sikre at kaifronten i henhold til områdeplan etableres etappevis for å markere en klar
avslutning ut mot strandlinjen. Det heter videre at området er værutsatt og at det må
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innføres tiltak for å hindre avrenning og støvflukt ved kraftig nedbør og sterk vind.
Fylkesmannen uttaler også at driftsplanen bør inneholde krav til nye vurderinger av
oppdaterte kunnskapsgrunnlag ved rullering/revidering av fremtidige
driftskonsesjoner.
Avdeling for samfunnssikkerhet har også uttalt seg vedrørende søknaden. Det vises til
at det i bestemmelsene til gjeldende områderegulering fremgår at:
«Ved utbygging av områder som omfattes av områdereguleringsplanen skal
det utarbeides godkjente detaljerte reguleringsplaner innenfor 9 angitte
soner.»
Fylkesmannen uttaler videre at masseuttaket sin sone nummer 2 er underlagt krav om
detaljregulering. Det opplyses om at dette vil bli tatt stilling til i forbindelse med
planbehandlingen. Utover dette minner Fylkesmannen om viktigheten av at
nødvendige samfunnssikkerhetshensyn og tilpasning til et endret klima blir ivaretatt.
DMF sine kommentarer:
DMF har merket seg innspillet om kaifronten. Avslutning av driften, slik det fremgår av
driftsplanen, vil ikke være til hinder for etappevis etablering av denne.
Hva gjelder uttalelsen om at området er værutsatt og at det må innføres tiltak for å
hindre avrenning og støvflukt, vises det til forurensningsforskriften kap. 30. Vi
presiserer også at det i driftsplanen fremgår at tiltakshaver ved avslutningen av
steinuttaket skal sikre en naturlig avrenning av overflatevann ut av bruddet. DMF
oppfordrer imidlertid tiltakshaver til å gå i dialog med NVE for å sikre at eventuelle
uønskede avrenningshendelser er tilstrekkelig ivaretatt.
Vi har også merket oss uttalelsen om at driftsplanen bør inneholde krav til nye
vurderinger av oppdaterte kunnskapsgrunnlag ved rullering/revidering av fremtidige
driftskonsesjoner. Om dette vises det til vedtakets punkt 5.4. om driftsplan. DMF
presiserer også at dersom tiltakshaver skal utta masser over 10.000 m3 på andre gbnr.,
enn hva denne konsesjonen gjelder, må det sendes søknad til DMF.
Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å kunne drive
mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver er kjent med de
føringer som ligger i reguleringsplanens bestemmelser, og retter seg etter de krav som
fremgår av disse.
Fylkesmannen i Nordland:
Det følger av Fylkesmannens høringsuttalelse at det går en flyttlei for rein gjennom det
aktuelle området, men at Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt ikke har brukt området på
lang tid. På bakgrunn av dette har ikke Fylkesmannen merknader til søknaden. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at reindriftsretten står ved lag både under og etter at
driften er avsluttet.
DMF sine kommentarer:
Uttalelsen er tatt til etterretning.
Statens vegvesen:
Vegvesenet har i sin uttalelse uttrykt bekymring for trafikksikkerheten på eksisterende
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vegnett som følge av uttransport av masser med lange og tunge biler. Vegvesenet
forutsetter derfor at opprydding av fv. 766 ved eventuell tilsøling skjer umiddelbart og
fortløpende.
DMF sine kommentarer:
Vi minner om tiltakshavers plikter etter vegtrafikkloven når det kommer til sikring av
last. I følge vegtrafikklovens § 23 skal føreren sørge for at kjøretøyet under bruken er i
forsvarlig stand og forsvarlig lastet. DMF går også ut fra at tiltakshaver tar hensyn til
myke trafikanter som ferdes i området. Vi oppfordrer også tiltakshaver til å iverksette
tiltak for å unngå tilsmuss av veibanen og eventuelt iverksette dialog med Statens
vegvesen om dette.
Norges vassdrags- og energidirektorat:
NVE har i sin uttalelse vist til at det i områdereguleringsplanen fra 2013 stilles krav om
videre detaljregulering for tiltak som blant annet innebærer forhold som kan berøre
overvann, skredfare etc. NVE vurderer derfor at tiltaket ikke kan startes opp før det er
utarbeidet og godkjent en slik detaljregulering. I tillegg forutsetter NVE at skred- og
flomfare utredes og avklares slik at sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven §§ 4-3,
28-1 og TEK 17 oppfylles.
DMF sine kommentarer:
Vi har merket oss innspillet om at det må foreligge en detaljregulering for tiltaket før
oppstart. Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å
kunne drive mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver retter
seg etter kravene som fremgår i planbeskrivelsen.
DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på NVE sitt høringsinnspill knyttet til skred- og
flomfare og krav i forbindelse med dette. DMF viser til byggteknisk forskrift (TEK 17)
sine generelle trygghetskrav mot naturpåkjenninger, herunder forskriftens §§ 7-2 og 73 om sikkerhet mot flom, stormflo og skred. Det bemerkes at kommunen er
planmyndighet og NVE fagorganet hva angår dette. DMF forutsetter at tiltakshaver
etterlever den byggtekniske forskriften, og oppfordrer tiltakshaver til å ha dialog med
kommunen og NVE for å hensynta eventuelle farer i området.
Mattilsynet:
Mattilsynet har sett på saken i forhold til fagområdene angående drikkevann,
vanninntak, oppdrett og andre nærliggende virksomheter. Mattilsynet har ingen
merknader til søknaden om driftskonsesjon.
DMF sine kommentarer:
Uttalelsen er tatt til etterretning.
Vital Rørvik AS:
Det følger av Vital Rørvik AS sin uttalelse at «all trafikk inn og ut av dagens etablerte
steinbrudd og pukkverk foregår på Kråkøyveien». Det heter videre i uttalelsen at veien
er i dårlig forfatning og avsluttes med en bratt, smal bakke i høyre og venstre kurve
som gir dårlig oversikt. Vital Rørvik AS presiserer også at tungtrafikken fører til farlige
trafikksituasjoner, samt støvbelastning.
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Det følger videre av uttalelsen at reguleringsplanen for Stakkskardet-Kråkøya, vedtatt
27. juni 2016, beskriver en omlegging av eksisterende trase som Vital Rørvik AS er
opptatt av at blir vedholdt.
Hva gjelder driftsplanens punkt 5.4 vises det til at «vei anlagt i fylling i sjø er gjort i
samråd med Vikna kommune». Vital Rørvik AS anmoder DMF om å undersøke dette
nærmere da de ikke kjenner til at dette er gjort i samråd med kommunen, ei heller er
Vital Rørvik blitt hørt i saken.
Høringsmottakeren forklarer videre at de opplever problemer med steinstøv, og at det
ikke vannes i forbindelse med knusing eller opplagring av masser. På bakgrunn av dette
henstiller Vital Rørvik AS at tiltakshaver pålegges «iverksatt støvreduserende tiltak for
dagens aktivitet og for all framtidig drift i steinbruddet».
DMF sine kommentarer:
Det følger av tiltakshavers driftsplan pkt. 5.4 at de:
«I samråd med Vikna kommune er adkomstvegen til Kråkøya lagt til utkanten
av steinbruddet og avgrenset med steinblokker og rekkverk. Dette begrenser
trafikkbelastningen inne i steinuttaket.»
Tiltakshaver opplyser om at det også er bygd en kai for å sende masser med båt.
Vi har videre merket oss innspillet om at tungtrafikken fører til farlige situasjoner. På
bakgrunn av dette minnes det om tiltakshavers plikter etter vegtrafikkloven når det
kommer til sikring av last. I følge vegtrafikklovens § 23 skal føreren sørge for at
kjøretøyet under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. DMF går også ut fra at
tiltakshaver tar hensyn til myke trafikanter som ferdes i området.
Hva gjelder støv og støy vises det til tiltakshavers driftsplan hvor det under punkt 5. om
driftsforhold heter at steinbruddet er «planlagt med tanke på å i størst mulig grad
skjerme omgivelsene og nærliggende naturmangfold for støy, støv, innsyn og
anleggsaktivitet.» Det heter også under punkt 5.1 om støy at sorteringsverk står bak
skjermede terrengkanter og at driften derfor vurderes til å bli støymessig
tilfredsstillende. Tiltakshaver presiserer videre i driftsplanen at det vil bli iverksatt
avbøtende tiltak dersom dette ikke er tilstrekkelig. DMF viser også til planbeskrivelsen
pkt. 5.2.4 hvor det fremgår at støy fra aktiviteten i planområdet ikke skal belaste
omgivelsene over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften kap. 30-7. DMF
forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt i
forurensningsforskriften kap. 30 tilknyttet støv og støymengde fra uttaket.
Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å kunne drive
mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver er kjent med de
føringer som ligger i reguleringsplanens bestemmelser, og retter seg etter de krav som
fremgår av disse.
DMF bemerker avslutningsvis at vi har mottatt og sett de vedlagte bildene til
høringsinnspillet. Høringsinnspill knyttet til arbeid mellom kommunen og tiltakshaver
rettes kommunen som riktig myndighet.
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Bjørn Helge bakke, Gunn Karin Clausen, Hildbjørn Brøndbo og Unni Sandneseng:
Det følger av uttalelsen at de er de nærmeste naboene til uttaket. På bakgrunn av
dette er naboene berørt av støvforurensning, og det anføres at det må etableres
kontinuerlig vanning for å unngå spredning av svevestøv. Det heter også av uttalelsen
at naboene opplever store rystelser ved avfyring av salver. På bakgrunn av dette må
rystelser holdes under oppsikt i tillegg til at det må monteres rystelsesmåler ved
nærmeste bolighus. Videre har naboene følgende konkrete anmerkninger:

Avslutningsvis ønsker naboene informasjon om hvem som skal kontaktes ved eventuell
mislighold.
DMF sine kommentarer:
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Tiltakshaver har i driftsplanens punkt 5. om driftsforhold kommentert at steinbruddet
er «planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene og nærliggende
naturmangfold for støy, støv, innsyn og anleggsaktivitet.» Det heter også under punkt
5.1 om støy at sorteringsverk står bak skjermede terrengkanter og at driften derfor
vurderes til å bli støymessig tilfredsstillende. Tiltakshaver presiserer videre i
driftsplanen at det vil bli iverksatt avbøtende tiltak dersom dette ikke er tilstrekkelig.
DMF viser også til planbeskrivelsen pkt. 5.2.4 hvor det fremgår at støy fra aktiviteten i
planområdet ikke skal belaste omgivelsene over grenseverdiene gitt i
forurensningsforskriften kap. 30-7. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de
grenser som er satt i forurensningsforskriften kap. 30 tilknyttet støv og støymengde fra
uttaket. I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se på mulighetene for ytterligere støyog støvdempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området. Dersom
naboene fortsatt opplever problemer tilknyttet dette kan Fylkesmannen kontaktes.
Når det gjelder merknader knyttet til sprengning vises det til forurensningsforskriften §
30-8. Det følger av denne at sprengning kun kan skje i tidsrommet mandag til fredag kl.
07:00-16:00. Dersom sprengning forekommer utenfor dette tidsrommet kan
Fylkesmannen kontaktes.
DMF viser også til eksplosivforskriften som pålegger tiltakshavere som skal drive med
bergsprenging en rekke forpliktelser etter forskriftens kap. 10. Det følger av forskriften
§ 94 at før virksomheten skal bruke eksplosiver, skal det informeres og varsles alle som
kan bli berørt av bruken i form av rystelser, splinter, utkast, sjenerende støy eller
luftsjokk. Vi forutsetter at tiltakshaver retter seg etter dette. Spørsmål tilknyttet dette
kan rettes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
DMF bemerker avslutningsvis at vi har mottatt og sett de vedlagte bildene til
høringsinnspillet.

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:
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5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Det
følger av grunnboken at tiltakshaver er hjemmelshaver og grunneier til gbnr. 207/12.
DMF vurderer derfor at tiltakshaver har utvinningsrett til gbnr. 207/12.
Tiltakshaver er ikke grunneier til gbnr. 207/4 og 208/10, og det kreves derfor avtale
med grunneierne om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i
søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 207/4 og 208/10, datert
henholdsvis 2. mars 2020 og 5. juni 2015, som dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 260 daa og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Stakkskardet steinuttak i Nærøysund kommune» produsert ved
DMF 6. februar 2019, vedlegg 5. Området er i reguleringsbestemmelsene til
områderegulering Kråkøya-Stakkskardet havne- og industriområde, vedtatt 24.
oktober 2013, 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 steinbruddet.
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 260 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 4 750 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 50 000 faste m3. Det legges opp til drift i tre etapper, med
bunnivå på kote +3,0. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift,
istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.
Bruddområdet skal istandsettes til industriformål etter endt drift.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Stakkskardet masseuttak kan
godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter
DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.
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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 oppgitt Ole Martin Bergslid 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 en godkjent reguleringsplan for uttaket. I forbindelse med
planprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning hvor miljøverdier i
området er beskrevet og uttakets konsekvenser for miljø er utredet.
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 med tilhørende planbeskrivelse, høringsuttalelser, samt egne søk i
naturbase og Artskart (gjennomført i februar 2020) 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.
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DMF fikk i naturbase treff på at det i nærheten av det omsøkte området er forurenset
grunn. Det følger av tiltakshavers driftsplan at steinuttaket grenser mot sjøen i øst og
at overvann ledes til utslipp i denne. På bakgrunn av dette opplyser tiltakshaver om at
det ikke anses som nødvendig med tiltak for begrensning av avrenning til sjø. DMF
minner om forurensningsforskriften kapittel 30 og understreker at tiltakshaver plikter
å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.
Det følger videre av vårt søk i naturbase at det er gjort treff på at området blir brukt av
reinbeitedistriktene. I forbindelse med dette vises det til vedtakets punkt 4 hvor
Fylkesmannen i Trøndelag og Finnmark har uttalt seg vedrørende dette.
DMF fikk også i naturbase treff på at det er kulturminner i utkantet av området.
Kulturminner er behandlet som et eget tema i reguleringsplanen og planbeskrivelsen,
og DMF støtter seg til disse vurderingene. Det vises også til at tiltakshaver i
driftsplanen under punkt 4.6 om bevaring av kulturminner har opplyst om at
«hensynssonen for kulturminne må fysisk markeres med sperrebånd eller
anleggsgjerde for bevaring av kulturminne.» Ansatte som skal utføre arbeidet i
nærheten må også informeres. På bakgrunn av dette mener DMF at hensynet til
kulturminner er ivaretatt. DMF minner om den generelle varslingsplikten i hht.
kulturminneloven § 8.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes. DMF kan ikke se at det fremkommer merknader
om at uttaket vil medføre en økt belastning ut ifra det som fremkommer i søknaden og
planbeskrivelsen. Vi legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere
vurderinger etter lovens § 10.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
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.
Nødvendig driftsrensk skal utføres slik at sikkerheten ivaretas for arbeidere og
trafikanter. Innkjørselen skal være avstengt med låsbar bom eller lignende. Bruddet
sikres med permanent gjerde. Fysisk sikring er et virkemiddel for å hindre allmenn
ferdsel inne på området. Det skal også hindre uforvarende ferdsel med
anleggsmaskiner utenfor uttaksområdet, som kan føre til skade på eksisterende
vegetasjon i randsonen. Permanent gjerde skal minst 1 gang pr år befares for å
kontrollere at gjerdet er i god stand. Dersom skader på gjerdet avdekkes, skal skaden
repareres så fort det lar seg gjøre. Nødvendig sikringsomfang vil bli vurdert
fortløpende under driftsperioden.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
5.9.

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
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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 i hovedsak av gneis og skal anvendes til byggetekniske formål,
vegbygging, betong og asfaltproduksjon. Tiltakshaver opplyser at Stakkskardet
steinuttak i hovedsak vil levere materialer som skal benyttes i det lokale markedet og
vil således ha betydning for lokal verdiskapning.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Gjeldende reguleringsplan forutsetter at steinuttaket opparbeides og overføres til
industriformål etter endt uttak. Istandsetting av uttatt område gjennomføres
fortløpende, straks det er praktisk mulig. Området skal ryddes for maskiner, utstyr,
tekniske installasjoner, skrapmasser og lignende. Bygninger skal fjernes dersom de ikke
skal anvendes i etterbruken av området.
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 et garantibeløp på NOK 1 000 000 for opprydding og istandsetting
av uttaket.
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.
Formålet med økonomisk sikkerhetsstillelse er å garantere for at uttaksområdet blir
sikret og ryddet dersom tiltakshaver går konkurs eller driften stanses av andre ikke
planlagte årsaker. DMF må legge til grunn at en uforutsett stans kan oppstå i løpet av
driftsperioden, noe som kan medføre at uttaksområdet ikke er tilrettelagt til
industriformål. Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen
har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan
oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig arrondering, vedlikehold av
sikringsgjerde og ingeniørgeologisk inspeksjon og oppfølgning.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 2 300 000 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 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.
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Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning 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.
Bankgaranti – oppstartsfase
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort
NOK 575 000. 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
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 575 000. Når beløpet innestående på
bankkontoen har nådd NOK 575 000, 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 2 300 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,87 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 20 år, det vil si NOK 115 000 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 50 000 m3/år, tilsvarende 132 500 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på
NOK 0,87 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
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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.
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.
15

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

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.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen
Maria Lauritzen

Lena Røst Tonning

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg 5_godkjent konsesjonsområde
Mottakere:
Nærøysund Kraftbetong AS
Kopi til:
Statens vegvesen Region midt
Norges vassdrags- og
energidirektoratet Region
Midt-Norge
Mattilsynet
Reinbeitedistrikt Vestre
Namdal
Statnett SF
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Hermod Kristian Henriksen
Gunn Karin Clausen
Bjørn Egil Lie-Gjeseth
Unni Sandneseng
Hildbjørn Peter Brøndbø
Roger Paulsen
Sara Ellen Mathisdatter
Bjørn Helge Bakke
Gjertrud Valø
Sverre Dagfinn Haugsvik
Toril Marie Haugland
Inge Hermann Hasfjord
Lena Maria Domaszewicz
Ingar Edvardsen
Kay Egil Edvardsen
Johan Henriksen
Tove Paulsen Kongensøy
Helge Steinar Marø
Vital Rørvik AS
Nord-Trøndelag Havn Rørvik
IKS
Nærøysund kommune
Kay Egil Karlsen

Bjørkåsvegen 141

7970 KOLVEREID

Fylkeshuset
Abels gate 9

6404 MOLDE
7030 TRONDHEIM

Postboks 383
v/ Lars Mathias
TovenHelbostad 59
Postboks 4904 Nydalen
Fylkets hus, Postboks 2560
Postboks 2600
Andreasvegen 2
Batteriveien 2
Engasvegen 361
Gamle Stakkskardveien 45
Gamle Stakkskardveien 45
Hovdes gate 1
Jektløpet 75
Jektløpet 75
Juvikveien 12
Juvikveien 12
Juvikveien 14
Kvernhusgata 9
Lauvøyveien 140
Lauvøyveien 156
Lauvøyveien 206
Sankthanshaugvegen 1
Stokkstrandhaugvegen 2
Kyrhaugveien 240
Kråkøyveien 66
Fjordgata 8

2381 BRUMUNDDAL
7877 HARRAN

Postboks 133 Sentrum
Lauvøyveien 206

7901 RØRVIK
7900 RØRVIK

0423 OSLO
7735 STEINKJER
7734 STEINKJER
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
6570 SMØLA
7900 RØRVIK
7900 RØRVIK
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