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Dato:  07.08.2019 
Vår ref:  19/00248-23 
Deres ref:     

 

Høring av søknad fra Nordic Rutile AS om driftskonsesjon for 
Engebøprosjektet gbnr. 29/5,6,9,11 og 31/1,2,3 og 14 i Naustdal 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok  
1. februar 2019 søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, fra Nordic Rutile 
AS. Supplerende opplysninger til søknaden ble mottatt 19. februar 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.  
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på DMF sin hjemmeside: http://www.dirmin.no/ 
under ”Saker til høring”. Høringsinstansen kan få tilsendt papirkopi av søknaden ved 
forespørsel. 
 
Høringsfrist: 15.09.2019 
 
 
Søknaden 
Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon for dagbruddsdrift og underjordsdrift på 
forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. Forekomsten er lokalisert på 
Engebøfjellet og omfatter gbnr. 29/5,6,9,11 og 31/1,2,3 og 14. Nordic Rutile AS har 
utvinningsrett til forekomsten etter mineralloven § 29. Det foreligger reguleringsplan 
for området. Ny reguleringsplan er nå under utarbeidelse. 
 
Det omsøkte uttaksområdet består av bergarten eklogitt som igjen inneholder 
industrimineralene rutil og granat. De første 15-20 årene planlegges det 
dagbruddsdrift for deretter å gå over til underjordsdrift. Gråberget fra dagbruddet vil 
deponeres på land nord-øst for dagbruddet. Restmateriale fra oppredningsverket vil bli 
deponert i Førdefjorden innenfor regulert sjødeponiområde.  
 
I forbindelse med avslutning og istandsetting skal dagbruddet sikres og ryddes og 
gråbergsdeponiet skal istandsettes i henhold til kravene i reguleringsplanen.  
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Vedlagt søknaden følger bl.a. driftsplanen for det omsøkte tiltaket (tekstdel og 
tegningsdel). DMF henviser til denne for ytterligere detaljer. Vedlagt følger også kart 
over omsøkt konsesjonsområde, og vi presiserer at det er dette området som er 
relevant i forhold til høringen. 
 
 
Nærmere om høringsuttalelsene 
DMF ber om at offentlige etater ut fra eget ansvarsområde kommer med begrunnede 
synspunkter på om det er forhold som tilsier at driftskonsesjon bør gis eller ikke, 
eventuelt om det skal stilles vilkår om avbøtende tiltak. 
 
Private parter kan komme med innspill som anses relevante ut ifra konkrete forhold i 
denne saken. 
 
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en 
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas av kommunen gjennom plan- og 
bygningsloven. 
 
Dersom det er forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden, ber vi om 
opplysninger om dette. 
 
DMF ber Naustdal kommune vurdere søknaden i forhold til gjeldende plansituasjon. 
 
DMF ber fylkesmannen informere om eventuell ny kunnskap om tiltakets påvirkning 
på naturmangfold, samt eventuelt gi forslag til avbøtende tiltak og vilkår. Dette også i 
forhold til avslutningsplanen til Nordic Rutil AS.  
 
DMF ber fylkeskommunen informere om det foreligger nye kjente kulturminner som 
kan bli berørt av uttaket, herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, 
samt eventuelt foreslå konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Miljødirektoratet bes om å vurdere søknaden og eventuelt foreslå avbøtende tiltak og 
vilkår, særskilt med tanke på om det foreligger nye omstendigheter i søknaden som vil 
berøre gitte utslippstillatelse.  
 
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. 
 
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 
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• 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 vil blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse 
for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse. 
 
 
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 
 
 

Marte Kristoffersen Ola Overby 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ola Overby 
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Mottakere: 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Elin Aasheim Haresporet 23 6814 FØRDE 

Norunn J S Aksnes STORENESVEGEN 3 6070 TJØRVÅG 

Vanessa Skjærli Bareksten TORGGATA 4 6905 Florø 

Hildur Dvergsdal BØGARDSVEGEN 68 6814 FØRDE 

Almar Jakob Engebø VEGSUNDSTRANDA 60 6020 ÅLESUND 

Bodil Engebø FJORDAVEGEN 2040 6817 NAUSTDAL 

Ingunn K Dvergsdal Engebø BRENDEHOLTEN 48 B 6814 FØRDE 

Magne Leif Engebø FJORDAVEGEN 2030 6817 NAUSTDAL 

Morten Falkenstein Engebø BRENDEHOLTEN 48 B 6814 FØRDE 

Reidar Engebø FJORDAVEGEN 2021 6817 NAUSTDAL 

Dagmar Vigdis Falkenstein FJORDAVEGEN 1925 6817 NAUSTDAL 

Jostein Rikstad Grytten WILHELM K. STØRENS VEG 13 7048 TRONDHEIM 

Geir Grønnevik SLÅTTENE 12 6817 NAUSTDAL 

Arild Hagen VEVRING 6817 NAUSTDAL 

Jofrid Laura S Hagen            6817 NAUSTDAL 

Anbjørg Johanne A Kalstad FJORDAVEGEN 2245 6817 NAUSTDAL 

Geir Kalstad FJORDAVEGEN 2245 6817 NAUSTDAL 

Monica Kortner MARKAVEGEN 1 6944 STAVANG 

Kristi A L Stendal Lothe GRYTEBUSTVEGEN 107 6057 ELLINGSØY 

Lis Maria Munkvold FJORDAVEGEN 1922 6817 NAUSTDAL 

Kenneth Nygård HARESPORET 23 6814 FØRDE 

Ingebjørg Nyheim REINENE 4 6817 NAUSTDAL 

Kjell Selvik SKYTTEN 83 1348 RYKKINN 

Karoline Mimmi Skaflestad FJORDAVEGEN 1920 6817 NAUSTDAL 

Jostein Standal Vevring 6817 NAUSTDAL 

Olav Annstein Thingnes VEVRING 6817 NAUSTDAL 

Stian Thingnes VEVRING 6817 NAUSTDAL 

Åse Marie H Thingnes VEVRING 6817 NAUSTDAL 

Rune Thuland ØVREREDALSVEGEN 230 6817 NAUSTDAL 

Torgeir Vefring FJORDAVEGEN 2217 6817 NAUSTDAL 

Stein Torald Vonen FJORDAVEGEN 1925 6817 NAUSTDAL 

Atle Jarl Wefring FJORDAVEGEN 2235 6817 NAUSTDAL 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

Solveig Agnes Engebø V/ØSTVIK MALIN 

SKORPEN,BYPORTEN, 

STRANDGATA 45 

6905 FLORØ 

Naturvernforbundet Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Arctic Mineral Resources AS Cort Adelers gate 17 0254 OSLO 

Dødsbo Harald Leiv Engebø/ v 

adv Jan N Hvidsten 

Postboks 471 6803 FØRDE 

Statens vegvesen Region vest Postboks 43 6861 LEIKANGER 

Vigdis Halldorsdottir VEVRING 6817 NAUSTDAL 

Kopi til:  
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Nordic Rutile AS c/o Nordic Mining 

ASAMunkedamsveien 

45Oppgang A Vika Atrium 

0250 OSLO 

 
 


