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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Forsvarsbygg, org. nr. 975 950 662, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Østre Skjæråsen fjelltak i
Regionfelt Østlandet på del av eiendommene gbnr. 36/187 og 39/133 i Åmot
kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 daa og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Østre Skjæråsen fjelltak i Åmot kommune», produsert ved DMF
den 27. mai 2019, vedlegg 2.
I henhold til vedtak datert 28. mars 2019 fra Åmot kommune er det for området gitt
dispensasjon fra reguleringsplan for området.
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning,
arealavklaring 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. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
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.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Østre Skjæråsen fjelltak i Regionfelt Østlandet.
Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, vedlegg 1.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Åmot kommune, Eidsiva Nett AS, Fylkesmannen i Innlandet,
Hedmark fylkeskommune, NVE region øst, Statens vegvesen Region øst, Statskog, samt
øvrige høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og
adresselisten til dette vedtaksbrevet.
Høringsperioden var fra 28. mai 2019 til 28. juni 2019.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Fylkesmannen i Innlandet:
Fylkesmannen viser til at Forsvarsbygg har fått midlertidig dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for etablering av massetak i Regionfelt Østlandet. De viser til at endelig
planavklaring skjer gjennom pågående revisjon av reguleringsplanen. Fylkesmannen
hadde ingen vesentlige merknader til søknaden, men viser til at de forutsetter at
eventuelle vilkår som Åmot kommune har satt i dispensasjonsvedtaket også blir fulgt
opp i konsesjonsbehandlingen.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Når det gjelder fylkesmannens merknad
knyttet til at vilkår i dispensasjonsvedtaket fra reguleringsplanen skal følges opp i
konsesjonsbehandlingen, understreker DMF at tillatelser etter mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning jf. mineralloven § 5. Det betyr at vilkår satt i et dispensasjonsvedtak fra
reguleringsplan er en forutsetning for at tiltakshaver skal kunne drive masseuttak i tråd
med arealavklaringen. DMF anser det som lite hensiktsmessig å eksplisitt nevne eller
gjengi dispensasjonsvedtaket, da dette er et vedtak som ligger til grunn for driften av
masseuttaket. Vi forutsetter at tiltakshaver etterlever de vilkår som fremgår av
dispensasjonsvedtaket, og senere reguleringsplanen for området.
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Åmot kommune:
Kommunen viser til at høringsinnspillet ikke er behandlet politisk, og at
høringsuttalelsen derfor er administrativ. De tilrår at det gis driftskonsesjon for
masseuttaket. Videre forutsetter kommunen at konsesjonen gis i henhold til gitt
dispensasjon. Det ble gitt følgende vilkår i dispensasjonen:
- Driftskonsesjon må være gitt før etablering av masseuttak kan iverksettes.
- Masseuttaket må sikres, slik at det ikke utgjør en fare for folk og dyr.
- Forsvarsbygg må gjøre tiltak som sikrer omgivelsene rundt Østre Skjæråsen,
slik at de ikke påvirkes negativt som følge av driften av massetaket.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi viser til vårt høringssvar til
Fylkesmannen i Innlandet. Det er en forutsetning for drift at andre nødvendige
tillatelser etterleves og overholdes fra tiltakshavers side. DMF legger til grunn at
tiltakshaver overholder vilkår gitt i dispensasjonsvedtaket, og minner samtidig om
tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt i medhold av mineralloven §§ 49 og 50.
Hedmark fylkeskommune:
Når det gjelder planfaglige forhold forutsetter fylkesdirektøren at planfaglige forhold
er tilfredsstillende ivaretatt gjennom driftsplan og reguleringsplan og de prosessene
som ligger til grunn for disse. Utover dette hadde fylkesdirektøren ingen vesentlige
merknader til søknaden. Med tanke på kulturvernfaglige forhold viser
fylkeskommunen til at masseuttaket ikke berører nyere tids kulturminner. Videre viser
de til at forholdet til automatisk fredede kulturminner ble avklart gjennom
reguleringsprosessen.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.
Statens vegvesen Region øst:
Statens vegvesen viser til at det er noe uklart for dem hvorvidt transport inn og ut av
massetaket vil benytte fylkesvegen (Fv. 610, fv. 2192 etter regionreformen av 24. juni
2019) som adkomstveg. De forutsetter at dersom det er aktuelt å bruke fylkesvegen
skal det innarbeides vilkår om at kryss fv. 2192/Jensbuveien (samt eventuelle andre
kryss som skal benyttes) til enhver tid vil være innfridd og i samsvar med
vegnormalene. Dette er rettighetshavers ansvar å følge opp. Avkjørsler må
dimensjoneres for riktig type kjøretøy samt kjøremåte. States vegvesen ber om at det
gjøres vurderinger av tiltak og eventuelt settes vilkår som skal bidra til å sikre
trafikksikkerheten i tiknytning til denne avkjørselen. I det tilfelle at det må
gjennomføres tiltak som berører fylkesvegen, må en eventuell byggeplan godkjennes
av vegvesenet først, samt at det må inngås en gjennomføringsavtale. Utover det
ovennevnte hadde vegvesenet ingen merknader til søknaden om driftskonsesjon.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Slik det fremgår av søknadsskjemaets
punkt 9 (høringsvedlegget s. 10) samt driftsplan pkt. 1.1.2, skal massene som tas ut
ikke transporteres ut av området. Massene er tenkt brukt i forbindelse med vedlikehold
av adm. veg, kjøretraseer og plasser for ingeniøraktiviteter i området. Ut ifra det DMF
erfarer er det ikke planlagt å ta ut mer masser enn de har behov for til enhver tid, og
heller ingen plan om at massene skal selges på et eksternt marked. Slik DMF har
forstått tiltakshavers plan, vil det ikke bli aktuelt å benytte fylkesvegen til transport av
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masser. Dersom det skulle vise seg et behov for å transportere masser via
fylkesvegnettet, oppfordrer vi tiltakshaver om å ta kontakt med Statens vegvesen og
orientere seg om vegnormalene slik at disse tilfredsstilles der det er nødvendig.
Edith Ingebjørg Boland (Ann Karin Boland), Nina Solvang Jensen og Håkon Solvang:
Boland viser til at det er usikkert hvor mye støv og støy som vil ramme eiendommene,
men at de vil komme tilbake til dette når de vet omfanget av sprengning. De ber om at
det tas hensyn til at sprengning og pukkverk ikke driftes i virksomhetsfrie tider.
DMF sine kommentarer:
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Planlagte driftstider fremgår av
driftsplanen punkt. 2.1.5. Det skal ikke være drift søndager og helligdager, og heller
ingen av lørdagene i juli og august. Når det gjelder støv viser tiltakshaver til at det er
1,3 km fra senter i fjelltaket og til nærmeste bebyggelse, noe som vil medføre liten
risiko for spredning av støv. Tiltakshaver vil likevel dempe støvutvikling ved hjelp av
vanning ved ugunstige værforhold. Videre har tiltakshaver gjennomført en
støyvurdering for Regionfelt Østlandet. Denne viser at ingen boliger eller fritidsbygg
faller innenfor rød eller gul sone. Selve utsprengningen av fjellet vil skje med 1-3 års
mellomrom. Tiltakshaver viser til at det skal utarbeides gode varslingsrutiner med
tanke på sprengning, samt at sprengning skal skje i henhold til forurensningsforskriften
§ 30-7.
Iren og Terje Fjellum:
Fjellom oppgir å ha en fritidsbolig i nærheten og ikke er lokalkjente nok til å vurdere
hvilke følger masseuttaket vil ha for dem i form av støy og lignende. De viser også til at
de har sin vannkilde i Regionfeltet. Fjellum ber om et kart og en plan for hvor intensiv
aktiviteten i bruddet vil bli. De mener at ut ifra informasjonsbrevet er det umulig å
mene noe og at de ikke kan ta stilling til dette uten mer informasjon. Videre viser de til
at dersom masseuttaket medfører mer støy enn det som naturlig følger av et militært
anlegg, vil de forbeholde seg retten til å klage.
DMF sine kommentarer:
DMF besvarte henvendelsen i brev av 12. juni 2019:
«I henvendelsen deres viser dere til at dere ikke er lokalkjent og derfor usikker på
hvilke følger uttaket vil få for deres eiendom. DMF viser i den forbindelse til
tiltakshavers redegjørelse i høringsdokumentet s. 4, punkt 3.4:

Når det gjelder spørsmål om å få oversendt et kart over uttaket, har DMF her
illustrert hvor uttaket ligger, samt tegnet inn ei luftlinje mellom deres eiendom og
uttaksområdet. Ifølge kartet er det ca. 1,6 km i luftlinje fra uttaksområdet og bort
til deres eiendom. Se kart nedenfor.
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Spørsmål om intensiteten med tanke på drift i bruddet er også oppgitt i
driftsplanen, herunder punkt 2.1 på s. 21 i høringsvedlegget. Her oppgir
tiltakshaver at utsprengning av fjell normalt vil skje med 1-3 års mellomrom og at
det ved sprengning tas ut nok fjell til å dekke 1-3 års forbruk av vedlikeholdsmasser.
De massene som sprenges ut vil bli knust og sortert innenfor bruddet. Massene skal
benyttes til etablering og vedlikehold av adm. veg, kjøretraseer og plasser for
ingeniøraktiviteter i øvingsområdet».
DMF har ikke mottatt ytterligere henvendelse fra Fjellum i etterkant av vårt tilsvar.
Asle Dalby Halvorsen:
Halvorsen skriver at han savner et kart over planområdet slik at han kan se om det
er stor avstand til drikkevannskilden som han deler med 2 andre i foten av Østre
skjæråsen. Han håper at masseuttaket ikke har konsekvenser for vannkilden.
DMF sine kommentarer:
DMF besvarte henvendelsen i brev av 13. juni 2019:
«I deres henvendelse etterspør du et kart over planområdet, slik at du bedre kan
vurdere hvor stor avstanden er til en drikkevannskilde ved foten av Østre
Skjæråsen. DMF har tatt et utklipp fra våre kart, for å bedre illustrere avstanden fra
uttaket og til eiendommen der du er hjemmelshaver. I luftlinje er det ca. 1,4 km fra
uttaket til eiendomsgrensa for gbnr. 64/1 i Åmot kommune. Se illustrasjon:
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».
DMF har ikke mottatt henvendelse fra Halvorsen utover det ovennevnte.

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. DMF vurderer at
Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
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5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 daa og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Østre Skjæråsen fjelltak i Åmot kommune», produsert ved DMF
den 27. mai 2019.
I henhold til vedtak datert 28. mars 2019 fra Åmot kommune er det for området gitt
dispensasjon fra reguleringsplan for området.
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 ca. 51 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 480 000 m3 . Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 10 000 – 15 000 faste m3 . Det legges opp til drift i 4 etapper.
Tiltakshaver har beskrevet en plan for at driftsrensk av bruddvegger skal utføres etter
sprengning, samt at bruddkanten til enhver tid skal være sikret med steinblokker.
Videre vil stubber og røtter etter avskoging lagres i hauger slik at de kan benyttes i
istandsettingen av området. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.
Bruddområdet planlegges tilbakeført til øvingsformål som en del av det øvrige
øvingsområdet.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Østre Skjæråsen fjelltak i
Regionfelt Østlandet, 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.
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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 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.
I tillegg til kvalifisert bergteknisk ansvarlig oppgir tiltakshaver at de etter
anbudskonkurranse benytter firma med teknisk og bergfaglig kompetanse til å forestå
selve driften i uttaket.
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 et godkjent dispensasjonsvedtak for uttaket. Endelig reguleringsplan er
fortsatt under utarbeidelse.
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
dispensasjonsvedtaket fra Åmot kommune, høringsuttalelser, samt egne søk i
naturbase og Artskart (gjennomført i april 2019) 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 anse r 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 fore ta ytterligere
vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
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.
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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.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
Vi har imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette: […]
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 vil bidra til vedlikehold av adm. veg, kjøretraseer og plasser for
ingeniøraktiviteter inne i øvingsområdet. Ifølge tiltakshaver skal det sprenges ut fjell
med ca. 1-3 års mellomrom og kun nok til deres behov for masser brukt til vedlikehold
inne i øvingsområdet. Fjellet som sprenges ut skal knuses og sorteres med mobilt
knuseverk.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Det foreligger ikke endelig vedtatt reguleringsplan for området. Åmot kommune har
imidlertid gitt dispensasjon fra reguleringsformålet slik at det kan etableres
masseuttak i området. Etter endt uttak skal området avsluttes og istandsettes på en
slik måte at det fortsatt kan benyttes til øvingsformål som en del av øvingsområdet for
øvrig.
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 ove rdragelse 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 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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Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Stine Borge Nordskag

seksjonsleder

rådgiver
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Vedl egg:
Godkjent driftsplan_Østre Skjæråsen fjelltak.pdf
Kons esjonsområde_Østre Skjæråsen fjelltak.pdf
Motta kere:
Fors va rsbygg

Pos tboks 405 Sentrum

Kopi ti l:
Åmot kommune

Torget 1

2450 RENA

As l e Dalby Halvorsen
Bi rger Halvorsen

Movei en 111
Vevel stadåsen 27

2460 OSEN
1405 LANGHUS

Edi th Ingebjørg Boland
Ei dsiva Nett AS
Eva Rei dun Hagelia

Ul l erudveien 22 C
Pos tboks 4100
Kri s tians Bakkens veg 19 B

1443 DRØBAK
2307 HAMAR
2316 HAMAR

Fyl kesmannen i Innlandet
Hå kon Solvang

Pos tboks 987
Tel thusveien 9

2604 LILLEHAMMER
2450 RENA

Hedmark fylkeskommune
Iren Diana Fjellum

Pos tboks 4404 Bedriftssenteret
Ha vreveien 33

2325 HAMAR
0680 OSLO

Lena Ma rianne Jonsrud
Ni na Solvang Jensen

Myra vegen 4
Dueveien 42

2270 FLISA
1555 SON

Norges vassdrags- og
energidirektorat Region øs t
Preben Nygård
Sta tens vegvesen Region øst
Sta ts kog SF
Terje Eri k Fjellum
Tommy Nygå rd

Va ngsveien 73,Postboks 4223

2307 HAMAR

Kvernnes 5
Pos tboks 1010 Nordre Ål
Pos tboks 63 Sentrum
Ha vreveien 33
Kvernnesmoveien 137

2485 RENDALEN
2605 LILLEHAMMER
7801 NAMSOS
0680 OSLO
2485 RENDALEN

0103 OSLO

Ann Ka ri n Boland
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