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Dato:  18.11.2022 
Vår ref:  22/04337-13 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for E8 Lavangsdalen - 
Mellomdalen v/Sarastein i Tromsø kommune. Tiltakshaver: 
Statens vegvesen 

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: 19. desember 2022 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder konsesjon til uttak av mineralske masser øst for E8 Lavangsdalen ved 
Sarastein på gårds- og bruksnr. 35/3 i Tromsø kommune. Det er anslått et årlig uttak av 
fast fjell på mellom 50.000-70.000 m3 og totalt uttak på om lag 250.000 m3, innenfor et 
område på om lag 31 dekar avsatt til uttak av masser i detaljreguleringsplanen 
«Reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen», med plan-ID 1944, vedtatt av Tromsø 
kommune 15. juni 2022. Området fremgår av kart i høringsvedlegget på side 14-15. 
 
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 «kvalifisert» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
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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: 
 
Naturbase: 
Søk i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase gav funn av et myrområde langs 
sørsiden av konsesjonsområdet. Se høringsvedlegg side 16. 
 
NVE Atlas: 
Kart fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser til at det må gis aktsomhet for 
snøskred i hele bruddet og jord-/flomskred i nordre del av bruddet. Se høringsvedlegg 
side 18. 
 
NIBIO: 
Det omsøkte området ligger i Mauken/Tromsdalen (Meavki/Stuoranjárga) 
reinbeitedistrikt. Konsesjonsområdet ligger innenfor en reinflyttlei og et 
vårbeiteområde, se høringsvedlegg side 17. Reinbeitedistriktet og Sametinget er i brev 
av 27. oktober 2022 tilbudt konsultasjon i saken, men har foreløpig ikke kommet med 
tilbakemelding på om de ønsker konsesjon. 

Vi oppfordrer derfor Sametinget og Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt til å uttale 
seg i anledning saken. Vi ber også om at dere tar kontakt dersom dere ønsker å bli 
konsultert, eller dersom det er andre som skal tilbys konsultasjon og/eller høres i 
anledning konsesjonssøknaden. 

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. 
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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 Trude Aune Sagvik 
overingeniør seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Trude Aune Sagvik 
 
 
Vedlegg:  
Høringsvedlegg 
  
Mottakere: 

Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark - Reindriftsavd. 
Troms og Vest - Finnmark 

Bredbuktnesveien 50 B  9520 KAUTOKEINO 

Sametinget                       
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Mauken/Tromsdalen 
reinbeitedistrikt 

v/Karen Anette Anti, 
Fossmoveien 461 

9325 BARDUFOSS 

Odd Helge Vekve SAKARIASJORD 24 9027 RAMFJORDBOTN 
Nelle Agnete Nilsen Uhuweg 90 5099 Køln 
Arnt Roald Kristoffersen  Bleikeråsen 36 1387 ASKER 
Odd Harald Johansen Vestersidaveien 1496 9046 OTEREN 
Ellinor J Skavskogen Sørbotnvegen 191 9027 RAMFJORDBOTN 

Kopi til:  
Statens Vegvesen Bodø 
kontorsted 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
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