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Tildeling av driftskonsesjonen

Skaaret Landskap AS, org nr. 970 983 295, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller
«Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
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SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Lamoen Grusuttak på
eiendommen gbnr. 3/3 i Ringerike kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien
grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 250 daa og fremgår av kart med navn
«Konsesjonsområde Lamoen grustak i Ringerike kommune», produsert ved DMF
17.09.2020, vedlegg 1.
Området er i henhold til reguleringsplan 3007_436 Detaljregulering for «Lamoen –
utvidet grusuttak» regulert til råstoffutvinning.
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

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 880 000, 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 som en påkravsgaranti for et
beløp stort NOK 880 000,- som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg
3;
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
DMF setter ytterligere to vilkår med følgende innhold:

3.



Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal
konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at
den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.



Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i
perioden fra mai til og med juli måned. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass
for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for
hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep,
herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte
skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke
medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med
istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for
sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller
sikkerhetshensyn.
Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen Lamoen Grusuttak. Godkjent versjon av driftsplanen er
vedlagt dette konsesjonsvedtak.
4.

Høring

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser Fylkesmannen i Oslo og Viken, Ringerike Kommune, Hole
Kommune, Viken Fylkeskommune, Statens Vegvesen region Sør, Norges Vassdrags og
Energidirektorat region sør, samt øvrige aktuelle naboer.
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Høringsperioden var fra 21.09.2020 til 23.10.2020.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Solfrid Sandum:
Sandum skriver at hun ikke protesterer på uttaket, men ønsker at blir satt i verk tiltak
for å redusere støy og støv fra uttaket, samt at uttaket skal skje innenfor normale
arbeidstider.
DMFs vurdering:
DMF tar innspillet til etterretning. Når det gjelder krav til støy, støv og driftstid, følger
dette av reguleringsbestemmelsene for området, samt forurensningsforskriften kapittel
30. DMF forutsetter at tiltakshaver overholder disse bestemmelsene i sin drift.
Inger Beate Solberg:
Solberg spiller inn at en utvidelse av konsesjonsområde til uttaket vil innebære negativ
påvirkning for nærmiljøet. Solberg nevner flere effekter av å utvide uttakets
konsesjonsområde. Blant annet er skogen rundt masseuttaket et viktig
rekreasjonsområde. I tillegg kommer den samlede belastningen av ny motorvei,
inkludert nye påkjøringsramper, samt nye boliger ved Helgelandsmoen. Uttaket
påvirker også nærliggende veier med støv, jord og nedfall fra lastebiler. Dette kommer
i tillegg til øvrig støy fra uttaket i driftstidene. Det er også gitt tillatelse til fjerning av
deler av et nærliggende myrområde. I området er det også funnet fortidsminner.
Solberg viser også til en henlagt politianmeldelse mot tiltakshaver.
DMFs vurdering:
DMF tar innspillet til etterretning. Uttaksområdet følger reguleringsplan. Det er
kommunen som har ansvaret for arealbruken innenfor sitt område og som legger
føringer for dette i reguleringsplan.
Hva gjelder innspill om støy og støv i uttakets driftstider følger dette også av
reguleringsbestemmelsene, samt forurensningsforskriften kapittel 30.
Fortidsminnene som er funnet i området, er i forbindelse med planprosessen registrert
og frigitt. Det vises til høringsuttalelsen fra Viken Fylkeskommune.
Politianmeldelsen det vises til er omtalt i konsekvensutredningen i planbeskrivelsen.
Her fremgår følgende:
«Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i mindre
skala hvis tilførte masser er forurenset. For å unngå dette er det viktig at det er
god mottakskontroll på massene som tas imot. I 2014 ble det gjennomførte
undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra. Undersøkelsen ble gjort etter en
politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS (Politiref. 125016684 08/14- 13). I
denne undersøkelsen ble det ikke avdekket forurensing til grunn eller vann».
Viken Fylkeskommune:
Viken Fylkeskommune har tre hovedinnspill til høringen:
Kommunale planer:
Fylkeskommunen bemerker at det aktuelle området inngår i vedtatt reguleringsplan,
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som er en forutsetning for driftskonsesjon, og at uttak av mineraler, sand, pukk og grus
er en viktig næring i denne regionen. Det må utarbeides en driftsplan og settes vilkår
om tilbakeføring når uttaket er ferdig, samt hvordan uttaket skal tilbakeføres.
Arkeologiske kulturminner:
Viken Fylkeskommune bemerker hva gjelder arkeologiske funn, at kulturminnene som
er avdekket, er fjernet i tråd med kulturminneloven.
Samferdsel:
Fylkeskommunen bemerker også det at massetaket har adkomst ut på fv 2854
Norderhovsveien, og har i den forbindelse følgende merknader:
 Masseuttaket vil kunne medføre forsterket behov for rengjøring av
fylkesvegnettet. Fylkeskommunen spiller inn at det derfor må settes som vilkår
at tiltakshaver er ansvarlig for rengjøring av fylkesvegnettet ved tilgrising av
vegnettet som følge av tiltaket.
 Tiltakshaver må oppgi til vegmyndigheten, ved Viken fylkeskommune,
kontaktperson for tiltaket som er ansvarlig overfor vegmyndigheten vedr.
forhold som har betydning for fylkesvegnettet.
DMFs vurdering:
Kommunale planer:
DMF er kjent med at det aktuelle området inngår i vedtatt reguleringsplan. Hva gjelder
driftsplan og vilkår for avslutning av uttaket, anses dette som ivaretatt gjennom
søknadsprosessen.
Arkeologiske kulturminner:
DMF forholder seg til at de arkeologiske kulturminnene som er påvist er registrert og
fjernet i tråd med lovens regler.
Samferdsel:
DMF merker seg innspillene fra fylkeskommunen. Det er imidlertid ikke naturlig å sette
vilkår om skjøtsel av det fylkeskommunalt eide vegnettet i driftskonsesjon etter
mineralloven. DMF forutsetter imidlertid at tiltakshaver oppretter kontakt med
fylkeskommunen for dialog rundt avbøtende tiltak, hva gjelder påvirkningen på det
fylkeskommunale vegnettet. Tiltakshaver har fremlagt rutiner og tiltak til DMF
vedrørende feiing, støvbegrensning og for å forhindre at masser dras ut på veien.
Ringerike Kommune:
Kommunen har innspill vedørende
- Betydning for verdiskapning og næringsutvikling,
- Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser:
o Friluftsliv
o Naturmangfold
o Overvann/avrenning og fare for forurensning
o Nedre grense for uttak av masser
o Støy og støv
o Driftstider
- Etterbruk og tilbakeføring
Kommunen konkluderer med følgende:
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«I dette området er det flere hensyn som må vurderes og avveies; forvaltning av
grusressurser som er godt egnet til jordproduksjon og mottak av ikke forurensa
gravemasser, ivaretakelse av naturmangfold og sårbar fauna, hensyn til vassdrag/myr,
grunnvannsforekomst, støy og støv mm.
Problemstillingene omtalt ovenfor inngår i reguleringsplan, og er avklart som en del av
denne. Reguleringsplanen har avklart rammer for uttaket, og fastsatt nødvendige
avbøtende tiltak.
Det bes også om at hensynene ivaretas i driftskonsesjon».
DMFs vurdering:
DMF merker seg innspillene, men legger til grunn at tiltakshaver sørger for å etterleve
bestemmelser i reguleringsbestemmelsene for området.
Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Fylkesmannen har etter prosess med endring av reguleringsplanen nå ingen spesielle
merknader til driftsplanen. Det bemerkes imidlertid viktigheten av å unngå forurenset
avrenning til våtmarksområde som grenser til masseuttaket, mottakskontroll av
deponimasser, samt at det hindres spredning av fremmede dyr, planter og andre
organismer.
DMFs vurdering:
DMF tar innspillet til etterretning. Det er en forutsetning for driftskonsesjonen at
tiltakshaver driver i tråd med driftsplanen, samt etterlever bestemmelsene i
reguleringsplanen.
5.

DMFs vurdering

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
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Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gbnr.3/3, datert 24. april 2018, som dokumentasjon
for utvinningsrett.
Avtalen 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 250 daa og fremgår av kart med navn
«Konsesjonsområde Lamoen grustak i Ringerike kommune», produsert ved DMF
17.09.2020.
Området er i henhold til reguleringsplan Området er i henhold til reguleringsplan
3007_436 Detaljregulering for «Lamoen – utvidet grusuttak» vedtatt den 14.04.2020
regulert til råstoffutvinning.
5.3.
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften 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.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket.
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av
forekomsten innenfor arealet på 246 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut
ned til bunnkoten på nivå 66 moh. er estimert til ca. 600 000 m3. Årlig uttak vil variere
med markedet, men planlagt uttak pr. år er 60 000 – 70 000 m3. Det legges opp til drift
i 4 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes
fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av
grustaket.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Lamoen 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
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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 Tom Nøkleby som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
I tillegg har søker oppgitt å ha følgende personer med teknisk og bergfaglig
kompetanse i foretaket:
 Haakon Skaret – landskapsingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
 Thea Christine Stub - landskapsingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
 Per Einar Lien – maskinfører og siktoperatør
 Joakim Staalen Henriksen - maskinfører
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 og
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.
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.
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
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naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført den 05.05.2020) 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.
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt kan komme i konflikt med
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
DMF har merket seg følgende:
Arter
Innenfor konsesjonsområdet, er det gjort observasjon av sandsvaler. Sandsvale er nært
truet (NT) i Norsk rødliste for arter. Bestandsnedgang av sandsvale skyldes blant annet
tap av hekkelokaliteter på grunn av nedbygging og uttak av masse. Sandsvalen
benytter grustak som hekkeplass ved at de graver reirganger i skråningene. Det er
viktig å forhindre at sandsvalekoloniene blir ødelagt av anleggsaktivitet i
hekkesesongen. DMF vil derfor ta inn vilkår for å ivareta hensynet til sandsvalene i
hekkeperioden.
Det er også observert reliktjordbie innenfor konsesjonsområdet. Reliktjordbie er kritisk
truet (CR) i Norsk rødliste for arter. I reguleringsplanen er det etablert en egen
hensynssone (LN) som naturvernformål for å sikre den sjeldne reliktjordbien som har
leveområde innenfor området LN. Egen hensynssone H 560 sikrer at det ikke tillates
noen form for virksomhet i dette området.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
Forholdet til økosystemet og naturmangfoldet er vurdert i konsekvensutredningen til
reguleringsplanarbeidet. Det vises til reguleringsplan med konsekvensutredning, s. 20
mv., hvor det bl.a. fremkommer:
«Det er utarbeidet egen fagrapport for naturmangfoldet i og rundt
planområdet. Det ble ikke funnet viktige naturtyper på området …»
samt:
«Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldloven paragraf 8-12 og prosjektet er
vurdert til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper,
økosystemer og arter».
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
Vi har imidlertid funnet grunn til å stille vilkår av hensyn til sandsvale i vedtakets punkt
2.4, og viser til dette.
Det er tiltakshaver som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven
§§ 11-12.
Tiltakets konsekvenser for kulturminner
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Kulturminner er behandlet som eget tema i konsekvensutredningen DMF støtter seg til
de vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener
hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle
varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.
Forurensning
I reguleringsplanens konsekvensutredning er det registrert liten eller ubetydelig
konsekvens av forurensning og for rekreasjonsinteresser.
Hva gjelder rekreasjonsinteressene i området fremgår det bl.a. følgende av
konsekvensutredningen:
«Det er ikke registrerts spesielle interesser for bruk av området til rekreasjon
og friluftsliv. Det er imidlertid klart at området benyttes til turgåing, jogging, og
ridning. Bruken a v området til disse aktivitetene er avhengig av at området er
skogbevokst. Når det nå har vært en hogst på deler av området, og at resten vil
bli tatt i en nær framtid uavhengig av det søkte tiltaket, må arealet ses på som
lite interessant som rekreasjonsområde. Etter at tiltaket er gjennomført vil det
bli plantet ny skog, og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon».
For å hindre forurensning av grunnvannet og vannet i Lamyra naturreservat, er det i
reguleringsplanens konsekvensutredning gjort undersøkelser av grunnforholdene.
DMF anser dette ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene § 4.
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.
Området er sikret med bom ved innkjøringen til anleggsområdet. Øvrig sikring av stuff
og fyllinger anses ikke som nødvendig av tiltakshaver da stuffhøyden er lav, 3-4m.
Innfyllingen skjer gradvis og doses ut ettersom innfyllingen skjer. Varsling/
informasjonsskilt om driftstiltaket skal være utplassert ved driftsveger og turstier rundt
uttaksområdet.
DMF har kommet til at planer for ivaretakelse av hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift er tilfredsstillende.
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.
Grusmassene er primært tiltenkt som tilslag til jordproduksjon.
5.10. Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Innfyllingen over dagens terreng vil skje med utgangspunkt i dagens fylling. I
avslutningsfasen av masseinnfyllingen vil det bli etablert fangdammer for oppsamling
og sedimentering av vann fra overflateavrenning. Uttaket er planlagt tilbakeført til
landbruksformål.
9

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.
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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.
De foreslår å stille økonomisk garanti på kr. 880 000, med 12 års varighet.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 880 000 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. Sikkerhetsstillelsen 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.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved Bankgaranti.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort
NOK 880 000.
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 har
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.
Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
DMF finner 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
underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal
Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig.
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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 behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det
kreves bankgaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til
bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen får
virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av
endringer i mineralloven med forskrifter.
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en
ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn
bankgaranti alene.
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.
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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. 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

Unni Garberg

Vegard Nymoen

seksjonssjef

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Vegard Nymoen
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Vedlegg:
Vedlegg 1 Kart over konsesjonsområde, Lamoen
Vedlegg 2 Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse Lamoen
Vedlegg 3 Påkravsgaranti Lamoen
Vedlegg 4 Godkjent driftsplan, Lamoen
Vedlegg 5 Adresseliste Lamoen
Mottakere:
Skaaret Landskap AS
Kopi til:
Statens vegvesen Region sør
Statsforvalteren i Oslo og
Viken
Ringerike kommune
Hole kommune
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region sør
Guni Consult Gunnar Nilsen
Viken fylkeskommune

Postboks 138

1371 ASKER

Postboks 723 Stoa
Postboks 325

4808 ARENDAL
1502 MOSS

Postboks 123 Sentrum
Viksv. 30
Postboks 2124

3502 HØNEFOSS
3530 RØYSE
3103 TØNSBERG

Nedre Grøndokkvei 14
Postboks 1200 Sentrum

3531 KROKKLEIVA
0107 OSLO
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