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Dato:  17.09.2019 
Vår ref:  19/02366-5 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven for 
Mereftasåsen steinbrudd i Melhus kommune. Tiltakshaver: Koren 
Sprengningsservice AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. Opprinnelig søknad er datert 7. 
november 2014, og sist innsendte søknad er datert 7. mai 2019. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber 
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter 
som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist: 15. oktober 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Koren Sprengningsservice AS har søkt om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i 
Mereftasåsen steinbrudd. Uttaket er lokalisert på eiendommene gbnr. 63/1 og 63/3 i 
Melhus kommune. Tiltakshaver anslår at totalvolum innenfor uttaksområdet er ca. 
800 000 m3. De antyder et årlig uttak på ca. 100 000 m3. Årlig uttak vil kunne variere 
noe med markedssituasjon og etterspørsel. 
 
Ifølge tiltakshaver er hovedbergarten i steinbruddet en metamorf bergart som 
domineres av grønnstein. Forekomsten er av NGU klassifisert som meget viktig. 
Tiltakshaver beskriver at produktene er godt egnet til fylling under bygging og drens-
/telefrie masser innen bygg og anleggstiltak. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan «Mereftasåsen steinbrudd» med planID 
1999007, vedtatt i kommunestyret den 23. november 1999, regulert til 
massetak/steinbrudd. 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
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vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket 
påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis 
kommunen eller fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en 
beskrivelse av eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. 
 
DMF har ved søk i Naturbase den 6. august 2019 funnet at det er registrert verneplan 
for vassdrag og kartlagte friluftsområder innenfor det foreslåtte konsesjonsområdet, 
samt omkringliggende kulturminner.  
 
Friluftsområdet er Råbygdmarka (id: FK00004806) klassifisert som svært viktig.  
 
Verneplanens ID og navn er 122/1 Gaula.  
 
Kulturminnene har ID 136663, 136665, 136666, 136667 og 229286. 
 
Vi ber om innspill knyttet til disse registreringene, og at det foreslås avbøtende tiltak 
som kan gjennomføres for å minimere eventuell negativ innvirkning tiltaket vil kunne 
ha på registreringene. 
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke.  
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene 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 
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 
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• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 
området 

 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Rita Øyen Stine Borge Nordskag 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
 
Mottakere: 

Melhus kommune Rådhusv. 2 7224 MELHUS 
Adresseliste                       
Norges vassdrags- og 
energidirektoratet Region 
Midt-Norge 

Abels gate 9 7030 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Kopi til:  
Koren Sprengningsservice AS Åsan 312 7357 SKAUN 
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Navn Adresse Postnr Poststed
GRØNLI VEGARD BENNAVEGEN 344 7228 KVÅL
GRØNLI MONIKA E FORFOT BENNAVEGEN 344 7228 KVÅL
FORSETLØKKEN INGE BENNAVEGEN 233 B 7228 KVÅL
HAMMER LARS BRANNÅSVEGEN 15 7228 KVÅL
HAMMER ANITA MARIE BRANNÅSVEGEN 15 7228 KVÅL
HOKSEGGEN JULIE SØBERG BENNAVEGEN 301 7228 KVÅL
MO PETTER KJØLSVIK VASSFJELLVEGEN 111 7228 KVÅL
LER GUNN ANITA FORSETVEGEN 92 7228 KVÅL
BUSETH ANN JORID ROMSÅS LEBERGSVEGEN 26 7228 KVÅL
HAUGEN FRITZ ARNE BENNAVEGEN 302 7228 KVÅL
HOVIN BJØRG INGRUN FORSETVEGEN 22 7228 KVÅL
TRONSHART KRISTIAN MAGNE SYLVESTER SIVERTSONS G 1 A 7052 TRONDHEIM
LEER SOLFRID BENNAVEGEN 306 7228 KVÅL
ARFELDT JAN GIMSE BAGØYVEGEN 190 7224 MELHUS
BERG JOHNNY BRANNÅSVEGEN 48 7228 KVÅL
MIKULSKE SANDRA BRANNÅSVEGEN 2 7228 KVÅL
MIKULSKIS DARIUS BRANNÅSVEGEN 2 7228 KVÅL
MIKKELSEN ANN K EIDSMO BRANNÅSVEGEN 41 7228 KVÅL
MIKKELSEN OLE MAGNAR BRANNÅSVEGEN 41 7228 KVÅL
KLINGENBERG MAGNAR BENNAVEGEN 351 7228 KVÅL
KLINGENBERG OLIV JORID G BENNAVEGEN 351 7228 KVÅL
VOLDEN TORGRIM BRANNÅSVEGEN 8 7228 KVÅL
RYEN BENTE ELISABETH BRANNÅSVEGEN 8 7228 KVÅL
LOSEN OLE MAGNUS MOBERGET FORSETVEGEN 37 7228 KVÅL
LEER OLE HARALD BENNAVEGEN 310 7228 KVÅL
LER HANS ROLF KÅSAVEGEN 67 7228 KVÅL
KLINGENBERG EINAR KÅSAVEGEN 91 7228 KVÅL
HOVIN OLA SOLHEIMSVEGEN 30 7228 KVÅL
RIMOL ATLE MAGNAR BRANNÅSVEGEN 23 7228 KVÅL
RIMOL GEIR OTTO BRANNÅSVEGEN 21 7228 KVÅL


	Høring av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven for Mereftasåsen steinbrudd i Melhus kommune
	Adresseliste_Mereftasåsen
	Ark1


