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Tildeling av driftskonsesjon for Grundnes klebersteinsbrudd gbnr. 
3/3 fnr. 1 i Målselv kommune. Tiltakshaver: Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon den 27. november 2020 fra Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider med organisasjonsnummer 938 966 397. 

 
1. Tildeling av driftskonsesjon 
 
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider med organisasjonsnummer 938 966 397, 
heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av naturstein på Grundnes klebersteinsbrudd 
på eiendommen gnr./bnr. 3/3 fnr. 1 i Målselv kommune. Mineralforekomsten tilhører 
kategorien grunneiers mineraler.  
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 26 dekar og fremgår av kart. Se vedlegg 1.  
 
Området ble i reguleringsplan vedtatt 10.11.1994 regulert til steinbrudd.  
 
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 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. 
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DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
2.2 Bergteknisk ansvarlig  
Jan Strand er oppgitt som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er 
registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens 
kvalifikasjonskrav. 
 
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 Grundnes klebersteinsbrudd i Målselv kommune. 
Godkjent versjon av driftsplan er vedlagt dette konsesjonsvedtak. Se vedlegg 2.  

 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring hos følgende høringsinstanser, jf. 
forvaltningsloven § 17: Målselv kommune, Mauken/ Tromsdalen reinbeitedistrikt, 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens 
vegvesen region nord, Målselv Sau og Geit, Sametinget og grunneiere i området. 
 
Høringsperioden var fra 9. mars 2021 til 16. april 2021.  
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Målselv kommune 
Målselv kommune uttaler følgende i sitt høringsinnspill: 
«Landbruk og reindrift  
Søknaden viser til at området er vinterbeite for Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. 
På sommeren er det sau og geit som beiter i området. Det er et sammenhengende 
sperregjerde på 42 km som hindrer beitedyr å komme ned til veien og bebyggelsen. 
Flettegjerdet ved steinbruddet er en del av sperregjerdet. Målselv kommune ber om at 
forhold til både småfe, reindrift og vilt ivaretas i forhold til sikring av anlegget. 
Inngjerding og sikring er i reguleringsplanen lagt inn i uttaksplanen.  
 
Målselva  
Målselva er den største lakseelva i Troms og har status som nasjonalt laksevassdrag, 
med Malangen som tilhørende nasjonal laksefjord. Liakjosen renner ut i Målselva. 
Kommunen ber Direktoratet vurdere å stille vilkår for å hindre forurensing av Liakjosen 
og Målselva.  […]». 
 
DMF sin kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning. Når det gjelder sikring viser 
DMF til punkt 2.1 i driftsplanen hvor det er opplyst at det på toppen av eksisterende 
skjæringsvegger er satt opp et 2 meter høyt gjerde. Når det gjelder eventuell 
forurensing av Liakjosen og Målselva har DMF foretatt en vurdering av vannforskriften 
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§ 12, se vedtakets punkt. 5.7. For øvrig viser DMF til mineralloven § 5 om at en 
driftskonsesjon etter mineralloven ikke erstatter Tiltakshavers plikt til å følge annet 
regelverk og innhente nødvendige tillatelser.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Troms og Finnmark fylkeskommune uttaler følgende i sitt høringsinnspill: 
«Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanlegging jf. lov om 
kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  
 
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. 
Så langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil 
vi derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep 
skulle støte på spor etter tidligere menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre 
ledd. Dersom det under arbeidet skulle arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av 
trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding umiddelbart». 
 
DMF sin kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning. DMF minner Tiltakshaver om 
den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8. 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Statsforvalteren uttaler følgende i sin høringsuttalelse: 
«Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for etablering av massetak og steinbrudd 
hvor det skal knuses eller siktes masse for produksjon av ulike grus/sand/singel 
fraksjoner. Slik Statsforvalteren oppfatter det, vil det ikke foregå sikting og knusing av 
stein, men kun skjæring.  
 
Hvis det skal benyttes vann i prosessen, er det viktig at det settes vilkår for at 
drenering av uttaket utføres, og dimensjoneres på en slik måte at det ikke fører til 
utslipp/utspyling av finpartikulære materialer til resipient. Det må heller ikke føre til 
skade på omgivelsene.  
 
[…] 
 
Vi registrerer at søker skriver at for å unngå fallskader, som følge av at mennesker 
og/eller dyr tar seg inn i bruddet, vil bruddkanten sikres med flettverksgjerde (over 
snøhøyde) og skilting.  
 
Vi minner om at området er høstvinter- og vinterbeite for tamrein. Det vil si at det vil 
kunne være beitende dyr rundt området på vinterstid, og det vil derfor være viktig at 
sikringsgjerdet er høyt nok.  
 
Vi ser også at driften vil foregå som kampanjedrift, fortrinnsvis på vår/sommer/høst 
halvåret. Dette vil samsvare bra med bruken av omkringliggende areal til reinbeite, da 
dette som nevnt foregår på høstvinteren og vinteren». 
 
DMF sin kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning. DMF viser til punkt 2 i 
driftsplanen hvor det fremgår at «evt støv fra uttaket skal ved behov dempes ved 
vanning». Tiltakshaver viser videre til at dersom det blir utfordringer med mye finstoff, 
bør det vurderes å etableres et sedimentasjonsbasseng. Vi viser for øvrig til punkt 5.7 i 
vedtaket hvor det er foretatt en vurdering av vannforskriften § 12.  
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Målselv sau og geit 
Målselv sau og Geit uttaler følgende i sitt høringsinnspill: 
«Det er 9 medlemmer som i sesongen 2020 slapp 2935 småfe på sommerbeite i ett 
inngjert området som strekker seg fra Sørfjorden-Akka og ut over mot Målsnes.  
 
Sperregjerde er ca. 42 km langt og er helt avgjørende for att ikke småfe kommer ned til 
bebyggelsen og hovedvei.  Beiteområdet er tidligere vegetasjonskartlagt av daværende 
NIJOS, til å være godt til svært godt beite.  
 
Oppe på bruddkanten står det i dag et ca 2 meter høyt flettverksgjerde av god 
standard og kvalitet. Dette er en del av det 42 km lange felles sperregjerde.  
Det er derfor av stor betydning at dette gjerdet har en god standard, og ikke blir 
stående åpen eller dårlig vedlikeholdt ved en evt. flytting grunnet utvidelse eller videre 
drift.  
 
Det bør være en viss sone mellom bruddkant og gjerde slik at dyr som kommer inn i 
bruddet fra bruddsiden ikke går seg fast i «kiler» mot bruddkanten. Dyr (tamme som 
ville) har dårlig revers». 

 
DMF sin kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning. DMF viser til at det er satt opp 
et 2 meter høyt gjerde på toppen av eksisterende skjæringsvegger, jf. punkt 2 i 
driftsplanen. DMF forutsetter at Tiltakshaver påser at gjerdet holder en god standard. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen uttaler følgende i sin høringsuttalelse:  
«Grundnes klebersteinsbrudd ligger ikke ved riks- eller europaveg. Som vegeier vil vi 
kun bli berørt ved at E6 må benyttes for uttransport fra tilknytningen med fv. 854. Ved 
uttransport er det viktig at trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fv. 854 og E6 
ivaretas på en best mulig måte. 
 
Som følge av at tilførselsvegen fra fv. 854 til uttaket ikke er asfaltert/har fast dekke, er 
det stor fare for at jord og skitt blir dratt inn på vegen. Selv om det ikke skal skje, er det 
også en mulighet for at nedfall fra lastebiler som transporterer masser bort fra 
området, kan havne på fylkesvegen. Som sektoransvarlig for trafikksikkerheten, vil vi 
påpeke viktigheten av at skitt og jord, samt ev. nedfall fra lastebiler, så raskt som mulig 
blir fjernet fra fv. 854. Det må etableres rutiner for å håndtere dette. Spesielt for 
motorsyklister er slike uønskede elementer i vegbanen trafikkfarlig, og kan føre til 
alvorlige ulykker. 
 
Som tidligere forvalter av fv. 854 er vi kjent med at fv. 854 har dårlig bæreevne og 
stedvis er av dårlig forfatning. Dette må hensyntas ved uttransport fra bruddet, slik at 
vegen ikke skades. Skader på vegen vil ha betydning for trafikksikkerheten. Uttransport 
med tunge kjøretøyer bør derfor ikke skje i vårløsningen. 
 
Med vilkår som påpekt ovenfor, aksepterer Statens vegvesen at Nidaros domkirkes 
restaureringsarbeider gis driftskonsesjon for uttak av naturstein/kleberstein fra 
eiendommen gnr. 3 bnr. 3 fnr. 1 i Målselv kommune i tråd med søknad. Formålet er i 
tråd med vedtatt reguleringsplan for området. 
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DMF sin kommentar: DMF tar Statens Vegvesen sin kommentar til etterretning. DMF 
forutsetter at tiltakshaver ivaretar vei og trafikksikkerhet slik at veien ikke skades, og at 
det iverksettes tiltak dersom jord og skitt blir dratt inn på vegen eller dersom masser 
havner på veien.  
 
Sametinget 
Sametinget uttaler følgende i sin høringsuttalelse: 
«Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. […] Vi kjenner ikke 
til at det er registrert automatisk freda, samiske kulturminner i det aktuelle området. 
[…] Alle samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Dersom søknaden innvilges, vil vi derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 
jamfør kulturminneloven § 8 annet ledd. Om noen under arbeid skulle oppdage spor 
etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 
fylkeskommunen. Vi forutsetter at dette pålegget videreformidles til alle som skal 
delta i gjennomføring av tiltaket. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. […]».  
 
DMF sin kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at dersom 
Tiltakshaver under drift oppdager gjenstander som kan være automatiske fredede 
kulturminner straks stanser arbeidet og kontakter Sametinget og Troms og Finnmark 
fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8, jf. § 3. 

 
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 ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med 
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
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fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr./fnr. 3/3/1 i Målselv kommune, som 
dokumentasjon for utvinningsrett. 
 
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten. 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 26 daa og fremgår av kart over 
konsesjonsområde, se vedlegg 1.  
 
Etter reguleringsplan Klebersteinsbrudd på Grundnes, gnr. 3 bnr. 3 vedtatt 10. 
november 1994 er området regulert til steinbrudd. 
 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF at vurderer at Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider 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 steinbruddet. 
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 26 dekar. Det totale volum fast fjell som 
skal tas ut er estimert til 12 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt 
uttak pr. år er 200 - 400 faste m3. Det legges opp til drift i to etapper. Videre 
presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til 
landbruksformål.  
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Grundnes klebersteinsbrudd i 
Målselv kommune, 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 skal 
ha en bergteknisk ansvarlig.  
 
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Jan Strand 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. 
 
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 
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart 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 anser 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 foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9-12 
 
Vurdering etter vannforskriften 
Vannforskriften § 12 setter rammer for ny aktivitet eller nye inngrep og skal vurderes 
ved myndigheters saksbehandling av ny aktivitet eller inngrep som påvirker økologisk 
og kjemisk tilstand i vann. 
 
Det omsøkte uttaket anses som et nytt inngrep, jf. vannforskriften § 12, da det er en 
utvidelse av det allerede eksisterende uttaksområdet. Spørsmålet er da om inngrepet 
medfører at tilstanden til vannforekomstene i området «forringes». I vannforskriften 
er den økologiske tilstanden uttrykt som klassene svært god, god, moderat, dårlig og 
svært dårlig. Det er kun forringelser der man går fra en klasse til en annen som 
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innebærer en ”forringelse” i bestemmelsens forstand, og som medfører at 
virksomheten må vurderes etter § 121. 
 
I nærheten av uttaket ligger elven Liakjosen som igjen renner ut i Målselva.  
 
Både Liakjosen og Målselva er ifølge Vann-Nett klassifisert med økologisk tilstand 
«god».  
 
Målselv kommune skriver i sin høringsuttalelse at Målselva er den største lakseelva i 
Troms og har status som nasjonalt laksevassdrag, med Malangen som tilhørende 
nasjonal laksefjord. Liakjosen renner ut i Målselva. Tiltakshaver oppgir i sin driftsplan 
på Driftsetappe 1 at «For uttaket på ca. kote +1,5 vil det være naturlig avrenning fra 
bruddet og til elven Liakjosen i vest». Videre skriver de for Driftsetappe 2 at 
«Driftsetappe 2 vil bli på et nytt nivå med såle på kote -1,5. Dette er lavere 
enn nivået til Liakjosen og vann fra dette nivået må pumpes opp og ut i elven. Det må 
etableres en pumpesynk i et nivå lavere enn kote -1,5 hvor det kan pumpes vann opp i 
fra, slik at arbeidet kan foregå mest mulig tørt. Det er sannsynlig at det må pumpes ut 
større mengder med vann fra dette nivået ved oppstart av en kampanjeperiode. 
Størrelsen av driftsetappe 2 vil være styrt av størrelsen på driftsetappe 1».  Videre 
skriver Tiltakshaver i den godkjente driftsplanen at «Eventuell avrenning fra 
virksomheten skal behandles iht. forurensningsloven kap. 30», og at dersom «det blir 
utfordringer med mye finstoff må det vurderes å etableres et 
sedimentasjonsbasseng».  
 
Ut fra den tilgjengelige informasjonen hvor Tiltakshaver har kommet opp med 
eventuelle avbøtende tiltak i driftsplanen, er DMF kommet til at det planlagte uttaket 
ikke medfører at tilstanden i Liakjosen og Målselva «forringes». Det foretas dermed 
ikke en vurdering etter vannforskriften § 12. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.  
 
Konklusjon 
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. 
 
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.  
 
I driftsplanen opplyses det om at uttaksområdet vil være adgangsbegrenset under 
drift, og det vil settes opp skilt. Det skal gjennomføres rensk av løse blokker og det er 
satt opp et gjerde på toppen av eksisterende skjæringsvegger, som skal forlenges til å 
omfatte resten av bruddkantene. Det vurderes å anlegge en grøft eller voll inn mot 

                                                           
 
1 https://www.vannportalen.no/veiledning/veileder-2015-veileder-til-vannforskriften--12/ 
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skjæringsveggenes fot, for å fange opp eventuell nedfall og hindre at disse områdene 
blir benyttet til personopphold og lagringsplass.   
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
 
5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling  
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen naturstein, 
blokkstein, skifer og murestein. Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne 
samfunnet er helt avhengig av, det vil si stein som brukes i utearealer, bygninger og 
monumenter.  
 
Hovedbergarten i uttaket er kleberstein, avgrenset av glimmerskifer i nord, sør og øst. 
Mot vest er forekomsten avgrenset av sedimenter. Blokk fra forekomsten skal benyttes 
til restaurering av Nidaros Domkirke i Trondheim og andre kirkebygg. Kvaliteten vil 
variere blant annet med kornstørrelse og fordeling av amfibol og dolomitt, og i kontakt 
med glimmerskifer vil klebersteinen være mer foliert med økende innslag av sprekker 
og biotitt. 
 
5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
I driftsplanen opplyses det at planlagt etterbruk av området er landbruksformål. Ved 
avslutning skal konstruksjoner og skrot fjernes og veier/infrastruktur vil bli tilrettelagt 
til skogsveiformål. Eventuelle tipper/fyllinger og annet, skal beplantes med stedegen 
vegetasjon. På pallhyller og endelig såle, vil det legges ut jordmasser for å sikre tilsåing 
med stedegen vegetasjon. I partier der det naturlig samles vann, blir det vannspeil 
etter drift. Det opplyses videre om at endelige vegger skal renskes og ved behov sikres 
med eksempelvis bolter. Ved avslutning er det permanent gjerde på topp av 
skjæringsvegg. Det kan bli aktuelt med grøfter for å hindre erosjon og frostsprengning i 
istandsatt område. Ved behov for tiltak knyttet til avrenning, vil det anlegges grøfter 
og eventuelt sedimentasjonsbasseng.  
 
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 overdragelse 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.  
 
 
 

http://www.dirmin.no/
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