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Dato:  24.02.2022 
Vår ref:  21/05096-16 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Salberg steinuttak i 
Inderøy kommune. Søker: Austad Maskinstasjon 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: 24.03.2022 

Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 

Sammendrag av søknaden 

Det omsøkte konsesjonsområdet ligger på gnr. 179, bnr. 2 i Inderøy kommune. 

Området befinner seg innenfor reinbeitedistrikt 8, Skjækerfjell reinbeitedistrikt. Det 

omsøkte arealet er på 32 daa. Det har vært drift i bruddet siden 2000. Tiltakshaver 

ønsker nå å utvide bruddet for å ta ut mer stein.  

Det er søkt om uttak av byggeråstoff. Bergarten som planlegges tatt ut egner seg til 

kommunaltekniske formål og som entreprenørmasse. Planlagt årlig uttak er 15 000 m3. 

Med et samlet uttaksvolum på 300 000 m3.  

Det eksisterende uttaket driver i tråd med reguleringsplanen Salberg nedre masseuttak 

(planID: 2001001), vedtatt 13.09.2001. Denne reguleringsplanen dekker ikke 

utvidelsesområdet og tiltakshaver har derfor utformet forslag til ny reguleringsplan: 

Detaljreguleringsplan for Salberg steinuttak (planID: 2020005). 

Reguleringsplanforslaget har vært på høring og det er forventet at den vil bli politisk 
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behandlet i mars. Området er i dag avsatt til råstoffutvinning og LNFR i 

kommuneplanens arealdel.  

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. 

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. 

Art:  
DMF har gjort søk i artsdatabankens databaser der det er gjort treff på 4 rødlistede 
arter ved steinuttaket:  

- Granmeis (Sårbar – VU) 
- Vipe (Kritisk truet - CR) 
- Gulspurv (Sårbar -VU) 
- Horndykker (Sårbar - VU) 
- Fiskemåke (Sårbar -VU) 

 
Se høringsvedlegg side 16-20. 
 
Naturtype: 
Søk i naturbase viser at det er registrert høgmyrer i innlandet i nærheten av det 
foreslåtte konsesjonsområdet. Lokaliteten heter Lundsaunet nordøst og er viktig. Søket 
i naturbase viser også at det er registrert Flommarksskog i nærheten av det foreslåtte 
konsesjonsområdet. Lokaliteten heter Salbergsmyra sør og er lokalt viktig. Se 
høringsvedlegg side 21 og 22. 
 
DMF ber kommunen og statsforvalteren om å opplyse om det er forhold som må tas 
hensyn til for å ivareta naturtypene i området. 
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Vassdrag: 
Søk i naturbase viser at Verdalsvassdraget/Borgenfjorden ligger vest og sør for 
foreslåtte konsesjonsområde. Søket i naturbase viser også at det ligger en liten bekk 
vest for det foreslåtte konsesjonsområde. Se høringsvedlegg side 23. 
 
Kulturminner:  
Søk i naturbase og kulturminnesøk viser at det er flere registrerte gravminner i 
nærheten av det foreslåtte konsesjonsområdet. Kulturminnene er gravhauger med 
vernestatus automatisk fredet. Se høringsvedlegg side 24 og 25. 
 
DMF ber fylkeskommunen informere om det foreligger kjente kulturminner som kan 
bli berørt av uttaket, herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, 
samt konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes. 
 
Friluftslivsområder:  
Søk i naturbase viser at det er registrert et friluftsområde nord og øst ved det 
foreslåtte konsesjonsområdet. Lokaliteten heter Brentsveåsen og Bergsmarka og er et 
viktig friluftsområde. Søk i naturbasen viser også at det er registrert et friluftsområde 
sør for det foreslåtte konsesjonsområdet. Lokaliteten heter Nordheia og er et svært 
viktig friluftsområde. Se side 26 og 27 i høringsvedlegget. 
 
Nettanlegg:  
Søk i naturbase viser at det foreslåtte konsesjonsområdet ligger i nærheten av et 
nettanlegg. Se side 29 i høringsvedlegget. 
 
Kvikkleire: 
Søk i farekart for kvikkleire viser at det er registrert mulighet for sammenhengende 
forekomster for marin leire sør i omsøkt konsesjonsområde. Se side 30 i 
høringsvedlegget.  
 
 

Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 

vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 

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. 
 
 

mailto:post@dirmin.no
http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 

Cathrine Røkkum Winje Marte Fostad Opheim 
rådgiver rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marte Fostad Opheim 

 
 
 

Mottakere: 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Norges vassdrags- og 

energidirektoratet Region 

Midt-Norge 

Abels gate 9 7030 TRONDHEIM 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Skjækerfjell Reinbeitedistrikt 

/ Skæhkere sijte 

v/ Hanne-Lena Wilks,Berget 46 7760 SNÅSA 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Joar Vaadal Vådalsvegen 51 7710 SPARBU 

Roy Inge Hilseth Salberg 21 A 7670 INDERØY 

Kristine Salberg Strand Salberg 21 A 7670 INDERØY 

Marit Støre-Valen Salberg 41 A 7670 INDERØY 

Jakob Støre-Valen Salberg 41 A 7670 INDERØY 

Trygve Vist Salberg 91 A 7670 INDERØY 

Joar Andersen Lundås Gjellsåsvegen 114 7670 INDERØY 

Bård Espen Vaadal Gjellsåsvegen 106 7670 INDERØY 

Ingfrid Almli Floåsvegen 287 7670 INDERØY 

Jon Stamnes Floåsvegen 287 7670 INDERØY 

Bjørnar Indgul Westrum Floåsvegen 211 7670 INDERØY 

Olav Johan Westrum Floåsvegen 215 B 7670 INDERØY 

Erlend Gudding Røravegen 150 7670 INDERØY 

Liv Jorun Gudding Røravegen 150 7670 INDERØY 

Inderøy museums og 

historielag 

Sundnesvegen 28 7670 INDERØY 

Stiftelsen Det norske 

Skogfrøverk 

Birkebeinervegen 11 2316 HAMAR 

Kopi til:  

Austad Maskinstasjon AS Lensmyra 40 7670 INDERØY 

 
 


