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Dato:  26.03.2019 
Vår ref:  19/00934-4 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Fjordgård i Lenvik 
kommune. Tiltakshaver: Lenvik kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 12. mars 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: 30. april 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Lenvik kommune søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Fjordgård. Uttaket er 
lokalisert på gbnr. 113/9, 25 og 195 i Lenvik kommune. Omsøkt område er ca. 15 daa 
og svarer til område regulert til steinbrudd/masseuttak. Det samlede totale uttaket er 
180 000 m3. Alt uttaket skal skje i løpet av et år, det vil si at årlig uttak svarer til 
totaluttaket på 180 000 m3.  
 
Ifølge visuell vurdering av massene på stedet består forekomsten av en sedimentær 
bergart som er metamorfosert. Under besiktigelse ble det antatt at de lyse mineralene 
er kvarts, samt at de mørkere mineralene består av amfiboler, hornblende og/eller 
biotitt. Det ble vurdert at bergartene i uttaket er godt egnet som bruk til 
fyllingsmateriale i skredvoll og sjøfylling. Massene fra uttaket skal benyttes til å 
etablere to havmoloer i tråd med prosjektet «Utbygging Fjordgård fiskerihavn». 
 
Omsøkt område er i reguleringsplan «Masseuttak Fjordgård», med planID 1931201604 
vedtatt den 16. september 2016, regulert til steinbrudd/masseuttak. 
 
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.  
 
Ifølge søk i naturbase ligger masseuttaket innenfor et område registrert som svært 
viktig friluftslivsområde med navn Fjordgård/Segla med ID FK00020053. DMF ber om 
at fylkesmannen gir oss en tilbakemelding dersom tiltaket antas å ha negative 
konsekvenser for registreringen. Vi ber også om en tilbakemelding på hvorvidt det bør 
stilles særskilte vilkår knyttet til driften for å avbøte eventuelle negative konsekvenser 
masseuttaket har for friluftslivsområdet.  
 
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 
• 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. 
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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 
 
 

Magnus Aune Ligård Stine Borge Nordskag 
overingeniør rådgiver 

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

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Odd Sørensen Hans Karolius vei 16 9300 FINNSNES 
Roger Sørensen Niseveien 79 9100 KVALØYSLETTA 
Doris K. Sørensen Seljebergan 22 9300 FINNSNES 
Mary Sørensen Salthammerveien 16 7740 STEINSDALEN 
Liv Sørensen Idrettsveien 11D 9300 FINNSNES 
Kjell Sørensen Idrettsveien 11C 9300 FINNSNES 
Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Statens vegvesen Region 
nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Nord-Senja reinbeitedistrikt Bukkemoveien 281 9372 GIBOSTAD 
Troms Kraft Nett AS – 9291 TROMSØ 
Adresseliste                       
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Navn Adresse Postnr Poststed
ANDERSEN RIGMOR ALISE ELINDVEIEN 24 1667 ROLVSØY
KITTELSEN ELFRID ANDREA H BJORELVNESVEIEN 189 9307 FINNSNES
ERIKSEN REIDAR KAPELLVEIEN 35 9388 FJORDGARD
OLSEN GUNHILD OLIVA BREISTRANDHØGDA 36 9440 EVENSKJER
NILSEN BJØRN DANIEL GARDTOFTVEIEN 16 9388 FJORDGARD
ENOKSEN EIRIN CECILIE GARDTOFTVEIEN 16 9388 FJORDGARD
SEGLSTEN HELGE PER HEIMDALVEIEN 40 9325 BARDUFOSS
ERIKSEN ÅSE ØYFJORDVEIEN 62 9388 FJORDGARD
SEGLSTEN ROLF EBERT ØYFJORDVEIEN 60 9388 FJORDGARD
HAGEN GUNN KIRSTI SKORHAUGVEIEN 9 1400 SKI
DÜRING GERD BEATE VON BAKKEVEIEN 12 1911 FLATEBY
SEGLSTEN PETTER TORLEIF KAPELLVEIEN 53 9388 FJORDGARD
HALLANGEN ROY EGIL SKRABBEN 1 C 0682 OSLO
HANSEN WERNER GARDTOFTVEIEN 7 9388 FJORDGARD
KIIL MARI SPÅKENESVEIEN 161 9153 ROTSUND
BJERK RAGNHILD MARTHA GARDTOFTVEIEN 10 9388 FJORDGARD
INGEBRIGTSEN ANNE-MARIE VIGVOLLÅSEN 12 4635 KRISTIANSAND S
JAKOBSEN LEONHARD RUNDTOM 67 1385 ASKER
STRAND ANN-GRETHE LANGNESVEIEN 321 9309 FINNSNES
STRAND HENNING BOTNHAMNVEIEN 862 9373 BOTNHAMN
BERNTSEN VIKTOR KAPELLVEIEN 59 9388 FJORDGARD
JAKOBSEN SOLVEIG PAULINE HJALMAR JOHANSENS GATE 96 H 9007 TROMSØ
BERNTSEN STEINAR BJØRNULF ØYFJORDVEIEN 68 9388 FJORDGARD
LARSEN MARGARET NORA KAPELLVEIEN 58 9388 FJORDGARD
FIGENSCHAU ÅGOT HELENE POSTBOKS 42 9388 FJORDGARD
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