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Dato:  08.08.2022 
Vår ref:  21/03965-28 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Øvre klokkerhaugen steinbrudd og 
masseuttak i Vardø kommune. Søker: Finnmark Entreprenør 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: 7. september 2022 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Finnmark Entreprenør AS (org. 
nr. 980 684 717) for uttak på gbnr. 12/1 i Vardø kommune. Omsøkt areal er på ca. 23 
daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak 
av fast fjell på om lag 2000 m3 og totalt uttak på om lag 10 000 m3.  
 
Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område 

for masseuttak i reguleringsplan «Detaljeregulering for Øvre klokkerhaugen steinbrudd 

i Vardø kommune», datert 11. mars 2019.   

 

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 
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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 

 
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 Artsdatabanken fått treff på følgende arter klassifisert som Kritisk 
truet (CR) i nærheten av uttaksområdet:  
 

• Lomvi 

• Polarlomvi 

• Svarthalespove 

• Vipe 

• Åkerrikse 

 

Det er også treff på totalt 45 andre arter klassifisert som Sterkt truet (EN), Nær truet 
(NT) eller Sårbar (VU) i området. Det er ikke registrert funn av fremmedarter av 
nasjonal forvaltningsinteresse. Se høringsvedlegget side 13-15. 
 
Ved søk i Kilden – Reindrift har vi fått treff på vår- og sommerbeite i området. Det er 
også registrert trekklei omtrent 500 m vest for uttaket. Se side 16.  
 
Søk i Naturbase har gitt treff på gravminner, kulturminner og naturreservatet 
«Barvikmyran og Blodskytodden» i nærheten av uttaket. Se side 17-19. 
 
Søk i NGUs kart Geologisk Arv har gitt treff på geosted «Varangerhalvøya – Svartnes» 
som ligger omtrent 250 m fra uttaket. Søk i NGUs aktsomhetskart for radon viser at 
området ligger i «Usikker» sone. Se side 20 og 21. 
 
Søk i NVEs kartlag viser at uttaket ligger i aktsomhetssone for marin leire da det ligger 
under marin grense, og viser at det er nærliggende vassdrag og nettanlegg. Se side 22-
24. 
 
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 
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forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Vi ber særlig kommunen som rette instans for arealbruk kommentere uttaksdybden 
for planlagt uttak, da denne ikke samsvarer med reguleringsplanen. I henhold til 
reguleringsplanen er det tillatt med uttak ned til «ca. kote 55», men i driftsplanen er 
det planlagt uttak ned til kote 50. Vi ønsker også at kommunen kommenterer punkt 
3.1.4b i reguleringsplanen, hvor det uttales at «foregående etappe ordnes ved at 
skråninger tas ned». DMF ønsker en vurdering på om dette er ivaretatt i framlagte 
driftsplan. 
 
Det opplyses om at Finnmark Rein AS vil tilbys konsultasjon i denne saken, parallelt 
med at saken er på høring til berørte parter.  
 
Vi oppfordrer Sametinget til å ta kontakt dersom de ønsker å bli konsultert i denne 
saken eller at Sametinget ønsker at andre skal tilbys konsultasjon. 
 
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. 
 
Dersom Sametinget og grunneier mener at søknaden ikke bør innvilges, ber vi om 
beskjed om dette. I disse tilfellene skal søknaden avgjøres av Nærings- og 
fiskeridepartementet, jamfør mineralloven § 43 og § 17. 
 
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 Røkkum Winje Siri Elise Aakenes 
overingeniør rådgiver 

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

Finnmark Entreprenør AS Nordre Langgate 39 9950 VARDØ 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark - Reindriftsavd. 

Troms og Vest - Finnmark 

Bredbuktnesveien 50 B  9520 KAUTOKEINO 

Finnmark Rein AS Reinslakteriet 9845 TANA 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

DSA Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Varanger Kraftnett AS Nyborgveien 70 9815 VADSØ 

Varanger Kraftnett AS Nyborgveien 70 9815 VADSØ 

Henny Britt Hansen Strandgata 84 9950 VARDØ 

Marit Elise Eriksen Nordre Langgate 71 9950 VARDØ 

Madeleine Elisab Lindberg Peder Holts gate 2B 9950 VARDØ 

Sonja Irene Bang Kring Hottavikhagen 16 4048 HARSFJORD 

Stein Helge Stormo Mellomveien 3 9950 VARDØ 

Anders Frøyland Hauabakkevegen 9 4355 KVERNALAND 

  

                                 

 
 


