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Dato:  22.02.2023 
Vår ref:  22/05175-9 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Grevsneset i Volda kommune. 
Søker: Aurstad Tunnel AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. En driftskonsesjon fastsetter blant 
annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, hvordan uttaksområdet skal sikres 
under og etter endt drift og andre forhold som må ivaretas under driften. Driftsplanen 
for uttaket er en del av høringsdokumentene. 
 
For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender vi saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket 
om driftskonsesjon. 
 
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i henhold til plan- og 
bygningsloven. I vurderingen av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil 
eventuelle uttalelser knyttet til arealavklaringen derfor ikke vektlegges. 
 
Høringsfrist: 24. mars 2023 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aurstad Tunnel AS (org. nr. 
885 349 552) for uttak på gbnr. 31/1 i Volda kommune. Omsøkt areal er på ca. 52 daa 
og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av 
fast fjell på om lag 60 000 m3 og totalt uttak på om lag 720 000 m3.  
 
Området er i regulert til område for masseuttak i detaljreguleringsplan for Grevsneset 
med Plan ID 2019001, datert 30 september 2021.   
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
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søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
 
Vi vurderer også: 

• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og 

samfunnsliv 
• tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under 

drift 
• tiltakets miljømessige konsekvenser 
• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 

området 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer til at høringsuttalelsene inneholder begrunnende synspunkter på om 
driftskonsesjon bør gis eller ikke med bakgrunn i de forhold DMF skal vurdere. Dersom 
det er forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om 
det. 
 
Ved søk i relevante natur- og miljø-databaser har DMF fått følgende treff: 
 
Artsdatabanken: 
DMF har søkt i artsdatabanken og rødlistede- og fremmed arter i og rundt 
konsesjonsområdet er listet opp under: 
 

- Ask – EN (Sterkt truet) 
- Alm – EN (Sterkt truet) 
- Fiskemåke – VU (Sårbar) 
- Olivenfiltlav – NT (Nær truet) 
- Blodrips – LO (Lav risiko) 

 
 
Av arter med markering SE (Svært høy risiko), ble de fleste funnet ved tunnelpåhugget 
til E39 vest for bruddet (se side 15 i høringsvedlegget): 

 
- Buskhyll 
- Vinterkarse 
- Klistersvineblom 
- Hagelupin 
- Gyvel 
- Rødhyll 
- Platanlønn 
- Sprikemispel 

 
 
Det er også sensitiv maskert data på 3 fugler i områder: Hubro, Hønsehauk og 
Kongeørn. DMF ber kommunen og fylkesmannen om å opplyse om det er forhold som 
må tas hensyn til for å ivareta artene i området. 
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Naturbase: 
DMF har søkt i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase og funnene er gjengitt under 
(se side 16-19 i høringsvedlegget): 
 

- Et viktig friluftslivsområde i konsesjonsområdet og flere i nord for 
konsesjonsområdet. 

- Vernskog mot fjell i konsesjonsområdet 
- Edellauvsskog i sørøst for konsesjonsområdet 
- Bekk som renner gjennom konsesjonsområdet 

 
 
NVE Atlas: 
Konsesjonsområdet befinner seg i veldig bratt terreng, og det er skredfare for 
jord/flom, snø og steinsprang. Skredvurderinger og tiltak er gjennomført i 
reguleringsprosessen. Se side 20 i høringsvedlegget. 
 
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 
forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte 
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen. 
 
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Erlend Hole Siri Elise Aakenes 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Siri Elise Aakenes 
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Vedlegg:  
Høringsvedlegg 
  
Mottakere: 

Aurstad Tunnel AS Torvmyrane 31 6160 HOVDEBYGDA 
Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
Konsesjonsavd. 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

DSA Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Statsforvalteren i Møre og 
Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Lars Mork Grevsnes GREVSNESET 1 6106 VOLDA 
Per Arne Barstad BØEN 5 6100 VOLDA 
Anita Nordsletten Engeset bygdavegen 222 6200 STRANDA 
Even Engeset Bygdavegen 222 6200 STRANDA 
Olav Humberset Løviknesvegen 11 6106 VOLDA 
Hogne Kristian Homberset løviknesvegen 15 6106 VOLDA 
Cesilie Dahle Torbjørnson Skrivarvegen 20 6100 VOLDA 
Ragnar JR Aarflot            6100 VOLDA 
Per Schjelderud prestegata 25 6100 VOLDA 
Hege Grevsnes grevsneset 3 6106 VOLDA 
Ingfrid myking grevsneset 4 6106 VOLDA 

  
                                 

 
 


