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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Silsand Maskin AS med org.nr. 974 520 737, heretter kalt «Tiltakshaver» eller
«Tiltakshaveren», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Klubben Næringspark på del av
eiendommen gbnr. 63/5 i Senja kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien
grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 26 dekar og fremgår av kart med tittelen
«Klubben Næringspark i Senja kommune» produsert ved DMF i februar 2021, vedlegg
1.
Området er regulert etter reguleringsplan med plan-ID: 201702, og gitt dispensasjon til
masseuttak i dispensasjonsvedtak med plan-ID DS-179/19.
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 driftskonsesjon

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
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti som en påkravsgaranti for et
beløp stort NOK 750 000 som beskrevet i punkt 5.11.
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:
(i)
(ii)
3.

Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg

2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Klubben Næringspark. Godkjent versjon av
driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningsloven § 17, hos
følgende høringsinstanser: Senja kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune,
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens vegvesen, NVE, Mattilsynet, Statnett SF,
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, samt andre høringsinstanser, jf.
adresselisten.
Høringsperioden var fra 8. april 2021 til 7. juni 2021.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Senja kommune:
Saken ble politisk behandlet i utvalg for samfunnsutvikling (UFS) som planutvalg i Senja
kommune i sak 83/2021, den 3. juni 2021.
UFS fattet følgende vedtak:
«Utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune tilrår at søknad om
driftskonsesjon fra Silsand Maskin As, datert 29.11.20 innvilges for 3 år.
Utvalget gjør oppmerksom på at det må foreligge driftskonsesjon etter
mineralloven, og dispensasjon fra planbestemmelsene pkt 5.1.7. b) samt evt.
tillatelse til tiltak vesentlig terrenginngrep etter pbl før masseuttak kan starte
opp.»
DMF sine kommentarer:
DMF har merket seg UFS sitt vedtak, og Rådmannens uttalelse.
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Troms og Finnmark fylkeskommune:
Fylkeskommunen opplyser at uttaket ikke er i konflikt med kjente, automatisk fredet
kulturminner, og videre at:
«Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller
spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og
fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver og utførende
entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om
kulturminner av 1978 § 8, andre ledd.»
DMF sine kommentarer:
DMF har merket seg fylkeskommunens uttalelse.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Statsforvalteren har uttalt følgende angående utslipp til vann:
«I Vann-nett står det at vannforekomsten Gisundet Finnsnes - Gibostad har god
økologisk tilstand, men dårlig kjemisk tilstand.
Konsesjonsområdet for den planlagte utvidelsen av masseuttaket ligger på det
nærmeste av omsøkt uttaksområde ca. 100 meter fra vannforekomsten. For
søknad om det planlagte masseuttaket, må det vurderes hvilken effekt og
påvirkning resipienten får, og om den økologiske tilstanden forverres. Tiltaket
skal ikke påvirke vannkvaliteten slik at tilstandsklassen for resipienten endres
til en dårligere miljøtilstand. Ved fare for at miljøtilstanden endres til dårligere
kvalitet, må tiltaket vurderes etter vannforskriften § 12.
Det er viktig at det settes vilkår for at drenering av massetaket 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.
Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper, kan slippes til
sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjonen av
faststoff/suspendert stoff i utslippspunktet er under 50 mg/l, og dersom
utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten. Virksomheten for
masseuttaket er ansvarlig for at utslippet ikke påvirker vannkvaliteten i
primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres til en dårligere
miljøtilstand.»
Avslutningsvis informerer Statsforvalteren om at de har vurdert tiltaket etter de
miljørettslige prinsippene somfølger av naturmangfoldloven §§ 8-12, og at det ikke er
registrert noen arter eller naturtyper som krever spesiell beskyttelse.
DMF sine kommentarer:
DMF har merket seg Statsforvalteren sine merknader. DMF legger til grunn at
Tiltakshaver er orientert om regional plan for vannforvaltning som gjelder for
kommunen, og at Tiltakshaver sørger for å etterleve de krav og føringer som fremgår
av denne. Det vises her også til mineralloven § 5 om forholdet til annet regelverk.
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I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringen med plan-ID 1931201702 er
det gjennomført en konsekvensutredning. Når det gjelder forhold knyttet til
vannforvaltning er det konkludert med at vannmiljøet i dag er i god tilstand, og at
gjennomføring av planen vil på grunn av nytt kommunalt VA-anlegg forbedre
vannmiljøet og drikkevannsforsyningen ytterligere.
DMF viser til brev fra Tiltakshaver datert 2. juli 2021, hvor det redegjøres for
håndtering av eventuell avrenning fra steinbruddet. Tiltakshaver opplyser om at
avbøtende tiltak vil kunne være å legge opp til en renseløsning der vannet samles opp
og slik at partikler i vannet kan sedimentere. Avskjærende grøfter som leder til
grøftedam, kan benyttes, og det må etableres rutiner for rensing og vedlikehold av
dammene.
Tiltakshaver har engasjert Asplan Viak AS og inngått avtale for særskilt vurdering av
forholdene som er påpekt. Saken griper inn i tre ulike fagområder: luftforurensing,
avrenning og fiskeforvaltning. Tiltakshaver opplyser om at saken vurderes tverrfaglig
og fortløpende, og at nødvendige tiltak iverksettes ved behov.
DMF legger til grunn at planlagt oppfølging vil gjennomføres, og finner derfor ikke
grunn til å stille vilkår knyttet til avrenning for å innvilge konsesjonssøknaden.
Eventuelle nødvendige tiltak som omfatter avrenning, og som kan få innvirkning på
drifta, bør imidlertid innarbeides i driftsplanen og sendes til DMF til orientering. Ved
vesentlig avvik fra godkjent driftsplan, vises det for øvrig til punkt 2.1.
Mattilsynet:
Mattilsynet viser utfordringer knyttet til støvbelastning i nærområdet, mulig avrenning
fra tiltaket og støy/vibrasjoner som kan forplantes i sjøen. Det anbefales at det gjøres
en grundig utredning av de nevnte forhold av fagkyndige.
Mattilsynets vurdering av de ulike forhold:
«Detaljer om støv, avrenning, sammensetning av masser/finpartikulært
materiale, støy og vibrasjoner er lite beskrevet i plandokumentene.
Mattilsynet antar at det vil oppstå en viss mengde støv eller annen form for
finpartikulært materiale som kan nå sjøen der fisk står i ventemerd. Avhengig
av mengder, form og sammensetning av slikt materiale, vil det kunne skade
fisken og uønskede stoffer vil kunne bringes med inn i slakteriet og forurense
det ferdige matproduktet.
Videre antar Mattilsynet at det vil foretas sprengninger og annet arbeid som
gir støy og vibrasjoner i grunnen. Det er kjent at fisk kan reagere kraftig på
både akutte hendelser med lyd/vibrasjon og på mer langvarig anleggsarbeid
nær fisken. I verste fall kan både forurensning av vannet og støy/vibrasjon føre
til død, men også at fisken kan påføres alvorlige fysiske skader eller et
stressnivå som gjør den mindre egnet til folkemat. Uheldige stoffer kan føres
med fisken inn i slakteriet og videre i matkjeden.
Det er videre forskjell på et tiltak av kortere varighet, som f.eks.
anleggsvirksomhet for å bygge flere lokaler på området, og en konsesjon på
masseuttak. Anleggsvirksomhet av kort varighet kan gjennomføres i samråd
med slakteriet på en slik måte at levende fisk i minst mulig grad blir påvirket. Å
ha et fiskeslakteri i full drift like ved et kommersielt drevet masseuttak, er
antakelig mindre forenelig.
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Mattilsynet vil videre presisere at de forhold vi har nevnt ikke er uttømmende
for hvilke vurderinger som må gjøres i denne saken. Her burde det hentes inn
hjelp fra fagfolk på området. Det er utfordrende for Mattilsynet å gi en grundig
uttalelse, ut fra så lite detaljer. Vi kan derfor ikke se at tiltaket er å anbefale
uten at det gjøres en grundig utredning av relevante forhold som kan påvirke
produksjon av fisk til mat og hold av levende fisk i nærområdet. Eventuelle
avbøtende tiltak som foreslås må ha dokumentert effekt og det må være
sikkert at de blir gjennomførte. Deres ref. — Vår ref. 2021/072407 — Dato:
05.05.2021 Side 3 av 3 Lakseslakteriet i Klubben næringspark har stor kapasitet
og vil være en viktig brikke for oppdrettsnæringa i heile regionen. Det er viktig
for beredskapen når store mengder fisk må slaktes ut raskt.
Sjømatnæringa er et nasjonalt satsingsområde. Eksport av sjømat er svært
sårbar for forhold som kan gi mistanke om nedsatt kvalitet, fremmedstoffer
eller smittestoffer. Mattrygghet er også et stort og viktig tema nasjonalt.
Drikkevann vil også kunne påvirkes av et slik tiltak og dette burde vært bedre
belyst i den aktuelle søknaden. Imidlertid er ikke Mattilsynet kjent med at det
finnes drikkevannskilder med en nærhet til Klubben næringspark som tilsier at
de vil kunne bli påvirket av støv fra den omsøkte virksomheten.»
DMF sine kommentarer:
DMF ber tiltakshaver merke seg Mattilsynet sin uttalelse, og viser for øvrig til DMF sine
kommentarer til høringsinnspill fra Statsforvalteren.
Statens vegvesen:
Statens vegvesen påpeker viktigheten av at skitt og jord, samt eventuell nedfall fra
lastebiler, så raskt som mulig blir fjernet fra fv. 861, da slike uønskede elementer i
vegbanen er trafikkfarlig, særlig for motorsyklister.
Utenom overnevnte forhold har Statens vegvesen ingen merknader.
DMF sine kommentarer:
DMF ber tiltakshaver merke seg Statens vegvesen sin uttalelse.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA):
DSA uttaler at de ut ifra den oversendte dokumentasjonen ikke kan se om det vil
forekomme utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra uttaket.
Det opplyses om at virksomheten må søke DSA om tillatelse dersom det vil forekomme
utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer over grenseverdiene, og viser til
forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt
avfall vedlegg II.
DMF sine kommentarer:
DMF ber tiltakshaver merke seg DSA sin uttalelse.

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.
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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
fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 63/5 datert 17. januar 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. 26 daa og fremgår av kart med tittelen
«Klubben Næringspark i Senja kommune» produsert ved DMF i februar 2021.
Området er regulert etter reguleringsplan med plan-ID: 201702, og gitt dispensasjon til
masseuttak i dispensasjonsvedtak med plan-ID DS-179/19. Det er gjennomført en
konsekvensutredning datert 29. januar 2018, ved utarbeidelsen av
områdereguleringen av Klubben næringspark med plan-ID 1931201702.
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.
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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 375 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 75 000 faste m3. Det legges opp til drift i 3 etapper og
produksjon ned til kote 11. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift,
istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.
Bruddområdet planlegges å avsluttes som industriområde.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Klubben Næringspark, 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.
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 Rune Olsen 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 kompetanse i foretaket:
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Rune Hugo Johansen

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 reguleringsplanens
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på
miljø. I konsekvensutredningen for områdereguleringen er saken vurdert etter
naturmangfoldlovens bestemmelser. Det opplyses om at det ikke er gjort noen funn
eller særlige merknader i denne vurderingen, og det konkluderes med at planens
generelle konsekvens for biologisk mangfold vurderes som ubetydelig.
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
gjennomført i 2021 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.
Avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6 og vannforskriften
Det fremgår av reguleringsplanen at tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient.
DMF minner om forurensningsforskriften kapittel 30 og meldeplikten til
forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at
tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften §
30-6.
Tiltakshaver opplyser at det blir gjort nødvendige tiltak som skal hindre direkte
avrenning av overflatevann fra uttaksområdet.
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.
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Tiltakshaver opplyser maksimal toppkote på 21 og minimal bunnkote på 11, der det er
planlagt produksjon i to paller med en hyllebredde på om lag 5 - 10 meter.
Bruddveggen skal høyest mulig grad renskes parallelt med driften. Området skal til
enhver tid være sikret i henhold til gjeldende krav i arbeidsmiljøloven. Det opplyses om
at det skal monteres sikkerhetsgjerde der det er behov for å sikre bruddkanter og
andre farer. Det skal også etableres tilstrekkelig med skilting både ved innkjørselen til
uttaket og på gjerdet rundt uttaket, låsbar bom ved innkjørselen og sikringsvoll mot
vest.
Det skal tas hensyn til krav og lovverk mot forurensning med tanke på støy og støv der
tiltakshaver har ansvar for at disse kravene opprettholdes. Åpne lagringsplasser av
råvarer skal plasseres slik at det blir utsatt for minst mulig vind som kan gi støvflukt.
Det skal også vannes for å redusere støv.
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 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 består av meta-arkose, marmor, kalk- og granatglimmerskifer, der kvaliteten
på massene tilsier at det kan produseres kult. Massene som tas ut brukes i bygg- og
anleggsprosjekter i kommunen.
5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Etterbruken av uttaksområdet er regulert til industriområde. Etter endt drift skal alt av
utstyr, samt brakker, bygg og skrapmasser ryddes bort. Området skal i størst mulig
grad istandsettes med deponerte rene avdekningsmasser parallelt med produksjonen.
Resterende tilbakeføring skal bli gjort etter endt drift. Det opplyses at det blir utført
sluttrensk av bruddveggene for å sikre at det ikke er løse partier, og nødvendig skilting
og inngjerding skal etableres.
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.
Tiltakshavers forslag på økonomisk sikkerhetstillelse er på totalt NOK 73 000, der
formen er bankgaranti.
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.
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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 massehåndtering, arrondering og fjerning av
konstruksjon og utstyr. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den
økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og
oppryddingsplikt.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 750 000 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. Før oppstart av drift skal Tiltakshaver stille en bankgaranti som
en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 750 000.
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)
(ii)
(iii)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
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.
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
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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
Overdragelse av driftskonsesjonen krever søknad til og godkjenning fra DMF, jf.
mineralloven § 45 a.

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.
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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.

Vennlig hilsen

Unni Garberg

Siri Elise Aakenes

seksjonssjef

rådgiver

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

Vedlegg:
Vedlegg 1_Godkjent konsesjonsområde
Vedlegg 2_ Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse
Vedlegg 3_Påkravsgaranti
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Vedlegg 4_Godkjent driftsplan
Mottakere:
Silsand Maskin AS

Laukhellaveien 330

9303 SILSAND

Kopi til:
Statens vegvesen Region
nord
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region nord
Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (DSA)
Mattilsynet
Statnett SF
Troms og Finnmark
fylkeskommune
Senja kommune
Tom Harry Klaussen
Astrid Schjelderup

Statens hus Damsveien 1
Postboks 1403

9800 VADSØ
8002 BODØ

Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

DSA Postboks 329

0213 Oslo

Postboks 383
Postboks 4904 Nydalen
Postboks 6600

2381 BRUMUNDDAL
0423 OSLO
9296 TROMSØ

Pb 602

9306 FINNSNES
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