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Vår ref:  21/03846-23 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Reinshaugen massetak i Bø 
kommune. Søker: Hanssen & Maskin Transport AS.  

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: 25. august 2022. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Reinshaugen masseuttak på gnr/bnr 6/21, 6/22 og 60/6 i Bø 
kommune. Omsøkt område er om lag 55,5 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. 
Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 9000 m3 og totalt uttak på om lag 
150 000 m3.  
 
Deler av området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak. For den delen 
som omfattes av 6/22 er området avsatt til LNF-formål.  
 
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 «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. 
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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. 
 
DMF har ved søk i NGU sine databaser funnet at det omsøkte konsesjonsområdet 
ligger i et område med moderat til lav radon aktsomhet, se høringsvedlegg side 16. 
DMF har også foretatt søk i NVE sine databaser og gjort funn som viser at området 
ligger nært nettanlegg og under marin grense, se høringsvedlegg side 17 og 18. Fra søk 
i Miljødirektoratet sin Naturbase er det gjort funn av naturtypen myr, vannforekomst, 
samt friluftsområder i nærheten av det omsøkte konsesjonsområdet, se 
høringsvedlegg side 19, 20 og 21. 
 
Det følger videre av DMF sine søk i Artsdatabankens kartlag at det er gjort treff på 5 
rødlistede arter i og ved siden av det foreslåtte konsesjonsområde.  
 

• Fiskemåke – sårbar (VU) 

• Horndykker – sårbar (VU) 

• Hønsehauk - sårbar (VU) 

• Kildegras – nær truet (NT) 

• Nøkketjernaks – nær truet (NT) 

 
Se høringsvedlegg side 22-26. 
 
Det er også gjort treff på fremmede arten Lutzgran – svært høy risiko (SE) i nærheten 
av det foreslåtte konsesjonsområde. Se høringsvedlegg side 27. 
 
Videre gjør vi Bø kommune oppmerksom på at det er søkt om konsesjon for et område 
som går ut over planavklart område. Dette gjelder for den delen som går over i gbnr. 
6/22. Tiltakshaver kan ikke nyttiggjøre seg en tildelt konsesjon uten at kommunen har 
avsatt området til masseuttak eller gitt dispensasjon fra arealplanen. På bakgrunn av 
det overnevnte ber DMF om en kommentar på videre planprosess for dette området. 
 
Vi ber spesielt kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 



 

 

 

3 

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. 
 
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Cathrine R. Winje Siri Elise Aakenes 
rådgiver rådgiver 

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

Bulldozer Maskinlag AS Markveien 32 8402 SORTLAND 

Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Bø kommune i Vesterålen 

(Nordland 

RådhusetVeaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER 

Tensio TN AS Postboks 2551 7736 STEINKJER 

Tore Malvin Natås Sævråsvegen 301 5957 Myking 

Kurt Arne Natås Oterdalen 78 5914 Isdalstø 

Jonny Natås Skjelangervegen 426 5917 Rossland 

Ellen Margrete Myrmel Fagervollen 14 B 5956 Hundvin 

Magda Idun Åsheim Guvågvegen 18 8475 Straumsjøen 

Mona Arna Johnsen Guvågvegen 15 8475 Straumsjøen 

Jorun Karen Andreassen Guvågvegen 23 8475 Straumsjøen 

Vinasithannby Naeswarar Guvågveien 15 8475 Straumsjøen 

Ada Evelyn Schønningsen Guvågveien 29 8475 Straumsjøen 

Sigbjørn Oddmar Robertsen Hokkåsveien 16 8028 Bodø 

May Anita Løvold Blåveisbakken 34 3050 Mjøndalen 

Mikal Steffensen Kråknesveien 6 A 8430 Myre 

Orgunn Kirsten Sjøholm Ulstrups vei 3 F 1738 Borenhaugen 

Lena Harriet Andersen Klevers vei 14B 1739 Borenhaugen 

Åge Kjell Karlsen Idrettsveien 10B 8402 Sortland 

Ranveig Gunn Bånrud Åvangen Terrasse 308 1536 Moss 

Anne-L H Alschweig-Jansen Johan Paulsens vei 17 c 1738 Borenhaugen 

Kristen Magnar Karlsen Refsnealleen 83 A 1518 Moss 

Kari H Breivik Pedersen Sigerfjordveien 373 8406 Sortland 

DSA Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

  

                                 

 
 


